
Respostes a la ciutadania del Grup Municipal PSC al Ple de 20/02/2019 

Sra. Maria Jesús Sinfreu 
 
Per què a Esplugues no tenim encara uns urinaris públics com dels que ja fa 
poden gaudir altres poblacions com Igualada? 
Pensen en un futur proper estudiar aquesta proposta, que seria molt ben 
acollida per la ciutadania i especialment per la gent gran? 
 

El senyor Sanz: 

“Parlo en nom de la resta de grups, però també perquè hem parlat sobre la resposta 
que donava el govern al respecte i com que teníem més informació, doncs així ho 
han considerat els grups municipals. En qualsevol cas, és veritat que, com deia el 
senyor Comellas, aquí hi havia hagut algunes propostes ciutadanes al respecte 
sobre la voluntat de col·locar aquests serveis a la via pública i que el govern 
municipal sempre havíem posat en qüestió la dificultat de disposar i mantenir 
aquests espais, especialment pel vandalisme. Perquè el vandalisme fa que els 
serveis no estigui en condicions i que sigui difícil de gestionar-ho. I també perquè 
evidentment a l’estar a la via pública requereix donar el nivell de manteniment i 
neteja. Aquests són uns nivells molt exigents perquè, evidentment, qualsevol 
persona que hi vulgui accedir a fer ús el vol trobar net, per descomptat, i per tant, 
requereix una neteja intensiva per mantenir-los en condicions. 

Dit això, és veritat que a la ciutat existeixen especialment alguns indrets i que també 
les associacions de veïns havien posat de rellevància que tenen dificultat perquè a 
vegades no hi ha equipaments propers, que poden ser una solució en altres casos i, 
per tant, dificulten disposar d’un espai on fer les necessitats. En aquest sentit el que 
valoràvem era, precisament perquè la tecnologia també ha anat avançant en aquest 
sentit i hi ha nous models que permeten, sembla, garantir una mica millor el 
vandalisme, és a dir, que no es produeixi vandalisme per una banda i, per una altra 
banda, que autònomament puguin netejar-se, doncs el que proposàvem era establir 
o fer una prova pilot en algun indret, mirar com funciona i, a partir d’aquí, doncs, 
treballar-ho. 

Tot i així, com deia, inicialment reticents perquè les experiències que havíem viscut o 
que hem vist a altres municipis no eren de les millors, però entenem que podem 
intentar provar en algun indret del municipi com funcionarien aquests urinaris que 
tenen, com deia, altres característiques.” 

 



El senyor Fernández: 

“Yo quiero prevenir antes de curar y quiero prevenir para que no lleguemos a mayo y 
tengamos las famosas cucarachas que tenemos por el barrio. Tengo entendido, y si 
no que me digan que no, que pagamos a una empresa para hacer estas cosas. 
Pues antes de que esos huevos salgan, hay que matarlos para que después no 
tengamos que ver esos bichitos por ahí, que no hace mucho agrado. 

Solamente era eso.” 

 

El senyor Sanz: 

“Efectivamente, tenemos una empresa que se encarga de gestionar..., bueno, yo 
siempre digo que, de hecho, tenemos dos, en cuanto a lo que significa el control de 
plagas, etc. Tenemos una que es la que se encarga del alcantarillado, que dentro del 
contrato también tiene incluido el control de plagas, y luego tenemos otra, 
dependiente de salud pública, que no hace únicamente el alcantarillado, sino que 
hace el tratamiento también en otros espacios. Yo creo que hace bien en 
prevenirnos, yo no tengo ahora el detalle de la planificación de actuación de la 
empresa, que sí que es preventiva, es decir, van haciendo un control 
periódicamente, pero ya que usted lo comenta, pues preguntaré cuál es el planning 
previsto en ese sentido, pero efectivamente la empresa tiene la actuación 
preventiva, no únicamente reactiva.” 

 

La senyora Carbonell: 

“Primer de tot, volia dir que gràcies, que al final aquest plafó sobre la senyalització 
de l’hora que passen els autobusos d’aquí del pont fa uns dies que s’ha arreglat, o 
sigui que molt bé que al cap d’un temps al final hem pogut arreglar-ho, s’ha de 
valorar també les coses quan es fan bé i es fan. 

I després preguntar a veure..., és que no veig el..., ara, gràcies, és que, si no, no el 
veig i parlar amb una persona que no veig, no m’agrada. Com està el tema d’allò del 
carrer Francesc Macià? 

Ja està. Gràcies.” 

El senyor Sanz: 

“Sobre el plafó de senyalització de l’hora dels autobusos, sí que funciona, a més li 
afegeixo que va ser un problema de subministrament elèctric, que es va tallar el 
cablejat o algun problema i, per tant, es va quedar sense llum i s’ha pogut 
solucionar. 



I sobre el carrer Francesc Macià, nosaltres ens vam tornar a posar en contacte i ens 
reiterem que la porta és accessible i que està oberta, jo al final, si no, haurem d’anar 
i comprovar-ho directament amb vostè perquè sembla que uns diuen una cosa i uns 
diuen una altra. En qualsevol cas, ha de ser així, ja ho he dit vàries vegades al 
plenari, i si no és així, jo també li agraeixo que m’ho digui, perquè ho hem de 
comprovar. La veritat és que no hi passo habitualment perquè no passo 
habitualment i menys per aquella porta, si vaig al barri no entro per allà, i per tant, no 
ho sé, però que, en tot cas, a mi em confirmen que això és així. (Veus de fons.) Bé, 
està arreglat..., em confirmen que..., diguem que sempre ha estat així, per tant... No, 
no, per això li deia, que com que a vegades diuen que sí, a vegades que no, per això 
ho dic, però... En qualsevol cas, si no, com hem fet altres vegades, si vol, hi anirem 
plegats i ho comprovem, vull dir que... (Veus de fons.) Per això, un dia al vespre, a la 
nit, com diu vostè, jo no tinc cap inconvenient a acompanyar-la i comprovar-ho. Bé, 
si es dóna, podem fer-ho així.” 

 

El senyor Raventós: 

“Vejam una pregunta, torna a ser dels horts urbans, que ha passat un mes i no 
n’hem sabut res. 

L’altra cosa que ens ha sorprès i ens alegrem que s’hagi trobat una solució amb això 
dels lavabos perquè la senyora Neus Oró ja en parlava moltes vegades i semblava 
una cosa impossible. Suposo que la tècnica ha evolucionat, però vaja, em sembla 
que millor que es doni una resposta positiva. 

I també el pirulí de la Miranda ja funciona fa dos o tres dies.” 

 

El senyor Sanz: 

“El senyor Raventós, sobre el tema dels horts urbans. És cert que jo a l’últim plenari 
vam quedar pendents de fixar una reunió, perquè els vaig dir que, a més teníem 
alguna novetat al respecte i que, per tant, en parlaríem, miraré que, si és possible, 
demà mateix els donin data perquè com a mínim fem aquesta trobada. 

El tema de la solució dels lavabos, tampoc és que hàgim canviat de parer, el que 
hem dit és que, en tot cas, potser sí que val la pena que fem una prova pilot, mirem 
com funciona i, a partir d’aquí, prendre les decisions oportunes, si s’han d’implantar 
a altres llocs. 

I sobre el pirulí de la Miranda, doncs efectivament també tinc constància que no un, 
sinó dos, que els dos que estaven espatllats ja funcionen.” 


