
Respostes a la ciutadania del regidor no adscrit al Ple de 23/01/2019 

 

Sra. Rosario Rosado i cinc signatures més 

A los parlamentarios... políticos. Como ciudadana de este municipio me dirijo 
ustedes para hacer esta queja en nombre de mi comunidad y el mío propio. 

Llevamos ya unos meses que preguntamos a los barrenderos por qué no se 
barre el trozo de arriba del Parque de la calle Rovellat donde está nuestra 
portería. 

Nos dicen que sí se tiene que barrer y regar, pero nos encontramos siempre 
que no se hace.  

Tenemos el trozo de jardín donde los perros hacen pipí y hacen caca, y eso en 
verano huele muy mal a pesar que está prohibido ahí se hace caso omiso y 
suben para arriba los olores y ya estamos cansados de pedir que por favor nos 
los limpien todo. 

Creo que tenemos el derecho como ciudadanos, ya que pagamos nuestros 
impuestos como todo el mundo, a que se limpie nuestra zona igual que al resto 
de los ciudadanos. 

Me dirijo a ustedes porque estoy cansada de hablar con unos y con otros… y 
no se soluciona nada. 

Espero que esté escrito sirva para algo. 

Muchas gracias. 

El senyor Comellas: 

“Sí, bon vespre, senyora Rosado. Entenc que és una responsabilitat de govern i els 
adreço al regidor de barri, el Manuel Pozo, i al regidor de l’àmbit, l’Edu Sanz.” 

 

 

 

 

 



Sra. Maria Jesús Sinfreu 

1. Per quina raó encara no tenim una residència de gent gran al barri de 
Can Vidalet? 

2. Quant deixarà d’haver-hi el forat de futur auditori? 

El senyor Comellas: 

“Sí, gràcies, bon vespre, senyora Sinfreu. En primer terme, gràcies per la pregunta, 
perquè és pertinent, com sempre. Ens consta, a través d’una persona responsable 
del departament corresponent de la Generalitat, que amb els nostres índexs 
d’envelliment i de població, ja hauríem de tenir-ne una de pública. Instaria, doncs, als 
regidors amb representació política al Parlament, a trametre la qüestió als seus 
grups per ser considerada durant les negociacions del pressupost de la Generalitat. 

I respecte a la localització al barri de Can Vidalet o un altre, entenc que seria matèria 
de l’acord pressupostari a què arribin els grups del Parlament i les converses 
posteriors amb l’ajuntament.  

I sobre el tema de l’auditori, doncs, gràcies també de nou perquè és pertinent, i 
m’encantaria que rebés vostè una resposta precisada del regidor d’Urbanisme. Cal 
assenyalar que per combinar les obres, el govern municipal ha comptat amb el 
nostre recolzament com a socis del pacte de govern de coalició al pressupost del 
2016-2017, i des de l’abandonament del PSC al setembre del 2017 del meu vot 
afirmatiu als pressupostos del 2018 i 2019.” 

 

La senyora Carbonell: 

“Hola, bona nit. Dues preguntes. La primera és que hi ha aquest plafó aquí, al pont 
d’Esplugues, sobre el pas dels autobusos, que està precisament aquí, al pont 
d’Esplugues. Imagino que... Fa temps que ja ho vaig comentar, suposo que heu 
parlat amb l’ATM, l’ATM ha dit quan ho faria. Com que no ho ha fet, imagino que heu 
tornat a reclamar-ho, que és el normal, i ara estic pendent de què em digueu quan 
ho arreglaran, perquè per saber el pas dels autobusos està sense funcionar, però fa 
quantitat de mesos. Aquesta és una. 

I la segona és referent... A veure, aquest carrer, que és el carrer Francesc Macià, ja 
fa temps que vam parlar aquí, fa quasi un any que vam parlar aquí, perquè hi havia 
unes hores en què es tancava. A la nit, a partir de les vuit o les nou del vespre, fins 
les vuit o les nou del dematí següent, estava tancat. 

Ho vam preguntar aquí... Bé, jo parlo en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes 
d’esplugues, eh?, i se’ns va dir que ja es miraria aquest tema, es miraria per què 
havia passat. Sobre aquest tema no se’ns ha dit res encara. Voldria saber com està 



aquest tema, però segons tinc entès, segons m’han dit, sembla ser que continua 
tancat, o sigui que aquest tema no s’ha resolt, continua tancat un carrer del poble, no 
sabem per quin motiu. Si és que s’ha de tancar, per quin motiu. Voldria saber l’opinió 
de tots els portaveus, de cadascun dels grups municipals, sobre el fet de tancar 
aquest carrer, si és que s’ha de tancar a unes hores, si no s’ha de tancar. Que 
opineu sobre aquest tema.” 

El senyor Comellas: 

“Sobre Veïns i Veïnes, havia preguntat sobre la porta de La Mallola, de la 
urbanització de La Mallola... (Veu de fons.) Sí, a Francesc Macià quan «intersecta» 
amb el que és el perímetre de la urbanització La Mallola, diguem-ne... (Veu de fons.) 
No dona a Lluís Companys? (Veu de fons.) Sí, però entenc que la porta dona a Lluís 
Companys. Val, jo havia entès que havia quedat clar que allò era àmbit públic i que 
aquesta porta havia de romandre oberta. Ja em sorprèn que no sigui així. 

 

El senyor Raventós: 

“Sí, parlo també com a Veïns i Veïnes. Dues preguntes. Una: s’ha trigat quasi un 
any, o potser més i tot, en arreglar el rellotge del campanar de la parròquia de Santa 
Magdalena, que vaig veure que ja estava arreglat, però s’ha trigat molt. I ara també 
resulta que els pirulins, abans no s’arreglen, també passa molt de temps.  

Jo parlo pel de La Miranda, que cada dia passo pel davant d’aquell pirulí rodó, i que 
també resulta que tampoc no l’arregla ningú. Està a les fosques, i sé que n’hi ha 
d’altres que sé que tampoc no fan massa bé, però el que és segur és el de La 
Miranda, que porta molt temps, i m’agradaria saber per què es va trigar tant en 
arreglar el rellotge de la parròquia. 

I la segona pregunta és el tema dels horts urbans, que encara no hem rebut res i ens 
vau dir que ens diríeu o que rebríem Veïns i Veïnes alguna cosa, de la possible 
ubicació, com està. Perquè el tema dels horts urbans... Els horts urbans, que no hem 
rebut res de com està la situació, perquè van passant mesos, mesos i mesos, 
canviem de legislatura i continuem amb els horts urbans.” 

El senyor Comellas: 

“I sobre el tema dels horts urbans, res a dir, jo tampoc tinc més informació. Jo 
suposo que ara ens la donaran. Gràcies.” 


