
Respostes a la ciutadania d’ERC-GxE al Ple de 18/07/2018 

Sra. Sinfreu  
 
Per a tots els grups municipals: Per què sempre coincideixen a Esplugues les 
obres que es fan als carrers de la ciutat amb un any abans de que es facin les 
eleccions municipals? Casualitat? 
 

El senyor Torras: 

“Doncs, sense que serveixi de precedent, estic 100 % d’acord amb el senyor 
Sánchez. (Rialles.) I bé, sí, sí, nosaltres... Algun dia havia de passar. (Rialles.) Sí, no 
sabem... La pregunta que fa exactament la senyora Sinfreu és si és casualitat o no. 
Nosaltres també ens la fem, aquesta pregunta. No tenim la resposta a aquesta 
pregunta, i el que és cert és que això succeeix, això passa, no passa només a 
Esplugues, passa a molts llocs, passa pràcticament a tot arreu, i també, en cas que 
es fes per motius electoralistes, en cas que hi hagués un govern o un ajuntament 
que ho fes per motius electoralistes, tampoc veiem aquest suposat benefici que s’hi 
podria veure. Per tant, no tenim una resposta clara a la pregunta que fa la senyora 
Sinfreu.” 

 

El senyor Reina: 

“Buenas tardes. El sector de la restauración es un sector importante, y entre otras 
muchas cosas positivas genera empleo, y su oferta hace más atractivo el conjunto 
del comercio y la ciudad. Estamos convencidos de que su decisión de recortar el 
horario de las terrazas no ha sido convenientemente estudiado, puesto que creemos 
que el perjuicio ocasionado supera ampliamente los beneficios que ustedes buscan 
para la convivencia. 

Quienes deseen tomar un helado, por ponerle algunos ejemplos, probablemente no 
tengan tiempo para ello. A aquellos que deseen socializar las horas que la 
temperatura apetece y permite disfrutar de las terrazas, va recortando su ocio, y con 
ello perdemos atractivo, mucho atractivo, comercial. También nos preocupa quienes 
pudieran coger el coche, cuando estarían más seguros disfrutando cerca de su casa. 
Incluso hay gente que no tiene coche para hacerlo, y tampoco se puede desplazar. 

Son muchos los ejemplos que podríamos poner, pero todos ellos nos llevarán a la 
misma conclusión: que la oferta comercial de Esplugues pierde atractivo frente a 



otras ciudades y municipios próximos. Recordemos que Barcelona acaba de 
rectificar, muy acertadamente, su ordenanza de terrazas. Yo, desde la Unió de 
Botiguers, y como hostelero, les aplaudo. 

Deseo hacerles dos preguntas: ¿qué posicionamiento tiene cada uno de ustedes, los 
grupos municipales y concejales no adscritos, respecto a la propuesta concreta de 
volver al horario anterior? O sea, a las 12 los días entre semana y a la 1 el fin de 
semana, o la entrada en vigor de la nueva ordenanza que ha generado el rechazo 
del sector y buena parte de la ciudadanía; y, en segundo lugar, quisiera preguntarles 
a ustedes si han calculado las repercusiones que produce la ampliación de este 
recorte horario en nuestro sector y en el conjunto de la oferta comercial de 
Esplugues.  

Hoy nos hubiera gustado estar en el pleno como parte, pero desde Secretaría me 
dijeron que no habíamos entrado con suficientes días. En el artículo 108, apartado d, 
solamente pone 15 días. Ni naturales ni hábiles; 15 días. Página 10. 

En el apartado del contenido, me dicen que nosotros tampoco habíamos puesto la 
modificación. Textualmente, leo: «Modificación de la ordenanza actual y volver a los 
horarios establecidos durante los últimos 25 años, y la modificación de la 
ordenanza.» Con lo cual, creo que pedíamos y teníamos tiempo y los días 
convenientes. No hemos entrado en este pleno. Hubiera estado bien porque a lo 
mejor nos hubiera dado tiempo a rectificar, pero bueno, rectificar es de sabios. 
Solamente agradecerles que lo miren, por favor. Gracias.” 

 

El senyor José Luis II: 

“Sí, bona tarda. De fet, volia fer una pregunta, però si vostès m’ho permeten, i dintre 
del temps, m’explicaré una mica. La pregunta era amb relació també al tema de la 
normativa d’horaris i el tema del soroll, no? 

A veure, jo formo part d’un grup de veïns que vivim al carrer Rovellat, entre el 8 de 
Març i el carrer del Carme, no?, que durant fa uns anys hem patit l’increment de les 
molèsties que tenim vivint allà, en aquells edificis. Als que no coneixen la zona els 
diré que les terrasses de dos bars concretament, estan a quatre metres de, per 
exemple, les obertures de les finestres dels salons, etcètera, la qual cosa fa que la 
gent que viu allà i intenta dormir per la nit, hagi d’estar respirant el fum que puja de 
les terrasses, a part de suportar tots els temes de sorolls i de crits, i ja no gelats sinó 
grups de persones, vuit, deu, cantant i cridant fins a les 10 de la nit. Això ho hem 



estat patint els veïns d’aquella zona durant els últims anys, i a més a més, amb 
increment. Jo porto 25 anys a Esplugues, i quan vaig adquirir aquella propietat, allò 
no existia.  

A més a més, nosaltres vam demanar a l’ajuntament, perquè crec que és 
l’ajuntament qui té la potestat o la competència de la protecció de la salut, que fes 
alguna cosa per intentar millorar aquella situació. Perquè el que era impossible és 
que a l’estiu la gent es vagi a dormir a les 2, i ens aixequem a les 6 per anar a 
treballar. Escolti, i qui vulgui anar el diumenge d’excursió a les 6, se’n pugui anar 
sense haver dormit només quatre hores.  

Diferents grups de veïns, no només els dels meu edifici, sinó d’altres, i per diferents 
vies, vostès ho saben, hem demanat una solució a aquest tema, i hem fet propostes 
com, per exemple, la reducció de taules, com per exemple la reducció d’horaris.  

Per què fem aquestes protestes? Nosaltres no volem molestar a ningú, el que volem 
és que no ens molestin, que no ens molestin a nosaltres. I, a més a més, ho fem 
sobre la normativa d’Esplugues, perquè hi ha una normativa, una ordenança de 
convivència, que diu que a partir de les 10 s’ha de respectar el descans dels veïns, i 
a nosaltres no ens respecta ningú el descans.  

A més a més, hi ha un pla acústic que diu que a partir de les 11 de la nit, tots els 
dies de l’any, el nivell de soroll ha de ser de 55 decibels al carrer. Vostès saben que 
una conversa, una simple conversa entre dues persones, tres, és de 65 decibels. 
Quan en aquella zona posem 80 i 100 persones, com hem tingut, jo ho he mesurat i 
no baixem de 85 – 90 decibels.  

Per tant, crec que els he explicat una mica la situació, i crec que era necessari per 
justificar la meva pregunta. la meva pregunta és: l’any passat es va aprovar una 
normativa que, pensem els veïns d’aquella zona, pal·liava en part els problemes que 
teníem. Perquè, de fet, hi havia una reducció, no tant com nosaltres havíem desitjat, 
perquè basant-nos en el pla acústic d’Esplugues demanàvem que fos fins a les 11 
tots els dies de l’any, tot l’any, perquè si ens basem en l’ordenança municipal, el que 
no té sentit és que jo no pugui posar un electrodomèstic a casa meva per no 
molestar el veí, i que a baix, al carrer, tingui 12 persones cantant adiós Asturias, o 
Viva España, o el que vostès vulguin, val? O sigui, això no és de rebut. 

Per tant, la meva pregunta era, i ja concreto, disculpin. La meva pregunta era: 
escoltin, el desenvolupament de la normativa que es va aprovar l’any passat, que no 
s’ha desenvolupat completament, com la tenen previst fer? Gràcies.”  



El senyor Torras: 

“Bé, per part nostra, el Grup d’Esquerra Republicana – Gent per Esplugues en el seu 
dia vam votar en contra d’aquesta normativa, perquè enteníem que tot i que estava 
ben intencionada, anava en la bona direcció, però la materialització última, al text 
últim que va acabar arribant aquí, al ple, vam creure que li faltava ambició. Ambició 
per fer compatible el que nosaltres entenem que són, no dos drets, no, tres drets, 
que tots tres són molt importants: el dret al descans dels veïns és importantíssim, 
òbviament; el dret dels restauradors a guanyar-se la vida també; però també hi ha el 
tercer dret, que és dret dels ciutadans a fer ús del carrer, per exemple, les nits 
d’estiu. I aquests tres drets són tres drets que haurien de poder conviure, i que tots, 
absolutament tots, en fem ús en un moment o altre en la nostra vida, eh? És a dir, 
tots som veïns d’algun lloc i, per tant, tots volem descansar al lloc d’on som veïns, 
però també hi ha un dia en què estem de vacances i fem ús d’una terrassa. Segur 
que vostè, que viu al carrer Rovellat, el dia que està de vacances també se’n va a 
una terrassa i li agrada estar-s’hi una estona, perquè a tots ens agrada.  

I tots ens guanyem la vida com podem. Tots necessitem una font d’ingressos, i hi ha 
gent que es dedica a guanyar-se la vida en aquest horari, en l’horari nocturn, i per 
tant, són tres drets que ens volen fer creure que entren en col·lisió, però nosaltres 
entenem que no haurien d’entrar-hi. És més, entenem que com que això no és una 
problemàtica que afecti únicament a Esplugues, sinó que afecta a totes les ciutats 
del món, a tot arreu, a tot arreu hi ha terrasses, a tot arreu d’Europa, eh? Si vas a 
Berlín, vas a París, vas a Londres, a tot arreu hi ha terrasses, a tot arreu es fan 
servir, a tot arreu hi ha veïns i a tot arreu arriben a algun acord. Com ho fan? Que és 
que son més savis a la resta d’Europa que a Esplugues? Com ho han fet als altres 
llocs? 

Nosaltres vam fer algunes propostes en aquest sentit. Nosaltres, en el seu dia, vam 
proposar diferents maneres imaginatives per fer compatibles aquests drets. Per 
exemple, zonificació de carrers. Zonificació, per tipologia de carrers, per amplada, 
per acústica del carrer. Segur que no és el mateix un carrer per on passa un tramvia 
cada quatre minuts, que una zona peatonal com el carrer Rovellat, on se senten els 
passos de la gent quan camina. Segur que no és el mateix i, per tant, segur que es 
pot regular de forma diferent. 

També vam parlar de fer excepcions horàries segons les èpoques de l’any. Segur 
que es pot ser molt més flexible en aquest sentit, i fins i tot es pot anar a regular, ja 
no només per estacions de l’any, o per mesos de l’any, sinó dia a dia. Es poden fer 
regulacions tan imaginatives com sigui possible. 



Vam parlar també sobre educació, també en parlava la companya d’Iniciativa, 
educació sobre contaminació acústica. És un tema pendent, segurament, i segur que 
no només d’Esplugues, sinó de la nostra societat en general. Segur que cridem 
massa. 

Hi ha altres ciutats que han fet iniciatives com zones d’oci nocturn segregades del 
nucli urbà. Això existeix en moltes ciutats de la mida d’Esplugues, i funciona. Els 
mesos d’estiu, alguns bars, enlloc d’obrir el bar al local habitual, doncs, l’ajuntament 
posa a disposició una zona de carpes, una zona apartada on, allà, poden continuar 
fent la seva activitat, i la gent pot anar-hi a fer oci nocturn sense molestar ningú. I 
moltes altres, moltes altres solucions imaginatives que es podrien haver pres, i 
nosaltres vam creure que faltava aquesta ambició. I, per tant, per això vam votar que 
no. 

Entenem que sempre hi som a temps i, per tant, la nostra disponibilitat a treballar en 
aquest sentit hi és, com el primer dia. Per tant, entenem que tot ha de ser 
compatible. Tot. Per això vam votar que no a la regulació.” 

 

 
El senyor Jorge: 

“Volia preguntar al ple en general. El ple no farà un missatge de suport a la 
ciutadania d’Esplugues al seu ciutadà, que ha sigut represaliat amb falses 
acusacions? Ens quedarem sense donar-li suport a un ciutadà d’Esplugues, el 
nostre poble?” 

El senyor Torras: 

“Sobre la pregunta de l’amic Jorge Moreno, doncs, és cert que hi va haver..., es va 
aprovar una moció de suport a l’Adri, però també és cert que hi ha molta hipocresia 
en aquest punt, perquè aquesta moció sí que es va aprovar, però es va aprovar per 
7 vots de 21. Per tant, es va aprovar per la porta del darrere. No hi ha una majoria en 
aquest ple que hi doni suport, per tant, es va aprovar gràcies a una abstenció del 
grup majoritari d’aquest ple. Res més.” 

 

 


