
Respostes a la ciutadania del PSC 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 Sanz: 
 
“Espero que amb la resposta que li doni li quedi clar que, per descomptat, no hi ha 
cap coincidència pel fet que quedi un any per a les eleccions. Espero demostrar-li 
amb la resposta, em disculparan si és una mica llarga, però aprofito per també donar 
resposta a alguns grups municipals, que valoraven que no és casualitat, i sembla ser 
que obliden que cada any aprovem un pressupost, no només aquest sinó el de les 
inversions sostenibles també, del que vostès formen part, les coneixen, les debatem 
i per tant, saben les obres que s’han desenvolupat cada any. I evidentment, l’any 
2018 també se’n desenvolupen, d’obres, però els faré el recordatori, per si s’escau. 

En tot cas, començaré dient que l’Ajuntament és evident que ha mantingut any rere 
any, no només aquest any, un nivell d’inversió d’obra pública molt elevat, tal com es 
pot comprovar en la lectura que faré a continuació, i que el nivell d’inversió depèn 
fonamentalment de la capacitat d’endeutament de l’ajuntament, però també del 
tancament de l’exercici econòmic anterior, a partir del qual la normativa estatal ens 
permet dedicar-lo a inversions. Per tant, aquí es determina el volum que es pot 
destinar a obres. Però també penso que és important dir que una legislatura té 
quatre anys, i que un any és un 25 % de la legislatura. Per tant, no passaria pel cap 
de cap govern, no d’aquest sinó de cap govern, que dediqués un 25 % de la 
legislatura a no fer inversió, simplement perquè queda un any per a les eleccions. La 
legislatura és completa, són quatre anys, i per tant, s’hi inverteixen els quatre anys. 

I per això em permetrà que li faci una relació, i el que comentaré són obres iniciades 
en cada any. Dic iniciades perquè a vegades acabades estan en trasllat d’un any a 
l’altre. Però en tot cas, iniciades. 

L’any 2011 es va començar treballant per la millora, el projecte de millores als 
centres escolars. S’inverteix en els diferents centres escolars del municipi, a partir 
d’una partida que s’integra en el pressupost municipal durant cada any, 2015-16-17, 
etc.  



També es va fer la urbanització de les parcel·les de l’illa delimitada pels carrers 
August Font i Carreres, avinguda Miranda i Santa Anna. Es va fer la renovació de la 
Rambla del Carme, i parlo del 2015, que és l’any en què va començar la legislatura. 
Es va refer la renovació del paviment de la plaça Macael. Es van fer les actuacions, 
diferents actuacions, dintre del recinte de Pujol i Bausis. Es va fer l’adaptació de 
sortida d’emergència i reparació de filtracions de la biblioteca Pare Miquel. Es va fer 
el col·lector del carrer Enric Granados i del carrer Lluís Millet. 

L’any 2016 es va fer l’adequació i millora de l’encreuament del carrer Narcís 
Monturiol i Alegria. Es va fer l’adequació del mur i escales de la vorera oest del 
carrer Molí, entre plaça Macael i Jocs Florals. Es van fer diferents actuacions en el 
poliesportiu de Les Moreres. Es va adequar l’interior de l’illa dels carrers Pubilla 
Cases, Pere Galvany, Menta i Hortènsia. Es va fer l’adequació i millora de 
l’accessibilitat a l’encreuament del carrer Llevant, Mar i avinguda Ciutat de 
l’Hospitalet. Es va fer la remodelació del carrer Santa Rosa.  

Es va fer la pavimentació de l’accés al cementeri parroquial i també la pavimentació 
del pàrquing del carrer Doctor Turró. Es van adequar les dependències de la Policia 
Local i la sala de comunicacions. Es va fer la instal·lació del servei de geotèrmia a la 
biblioteca central Pare Miquel. Es va fer la reparació del col·lector del Parc dels 
Torrents. Es va fer la instal·lació de l’ascensor i adequació dels serveis del Casal de 
Cultura Robert Brillas. Es va fer l’adequació de la planta primera de la plaça Santa 
Magdalena. Es va fer la connexió ciclable amb Barcelona per la Diagonal. Quan dic 
que es va fer, és que es va iniciar, eh? Ja he dit al principi que s’iniciaven. 

Es va fer la connexió a la Xarxa de Telecomunicacions de l’edifici La Baronda. Es 
van adequar les instal·lacions també de l’edifici La Baronda. Es va posar en marxa 
de nou el programa de millora de les escoles 2016, amb actuacions a diferents 
escoles.  

També es va posar en marxa la millora de les actuacions als parcs infantils. Es va fer 
també la reparació del col·lector del Parc dels Torrents. També es van fer diferents 
actuacions de renovació i sanització de les infraestructures urbanes, adequació de la 
cruïlla Isidre Martí – Lluís Millet. Reparació del ferm peatonal del Pont d’Esplugues. 
Adequació de la vorera de Santa Magdalena. Reparació del paviment de Severo 
Ochoa, Parc Petit l’Amistat.  

Adequació del paviment del carrer Rovellat. Adequació del carrer Bruc, del pàrquing. 
Rehabilitació del paviment Andreu Amat i l’accés a l’Institut La Mallola. Reparació de 
l’asfalt a Doctor Giménez i Doctor Ferran. Reparació de l’asfalt al carrer Est. 
Renovació i ampliació de la vorera del carrer Lleialtat. Reparació de la vorera 



d’Antoni Maria Gallissà. Reparació del paviment de l’àrea de jocs del Parc dels 
Torrents.  

Adequació de l’espai interior de La Baronda per a dependències municipals. 
Adequació de les instal·lacions elèctriques de les escoles Isidre Martí, Matilde 
Orduña, Can Vidalet, Prat de la Riba, Folch i Torres, Gras Soler, Joan Maragall i Lola 
Anglada. 

L’any 2017, restauració d’un mur del recinte històric a Pujol i Bausis. Adequació i 
legalització de la instal·lació elèctrica de Cal Suís. Adequació de l’espai de 
consergeria de l’edifici La Baronda. Millora dels casals de Gent Gran. Projecte 
d’obres en el Centre, La Plana i El Gall. Reforma i millora del Passatge Nebot. 
Reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Bruc, entre la plaça Sardana i Sant 
Antoni Maria Claret. Reforma i millora de l’accessibilitat al carrer Vicenç Bou, entre 
l’avinguda Isidre Martí i Eduard Toldrà. Reurbanització de l’avinguda Torrent. 
Estabilització del mur de gabions al Torrent d’en Farré. Millora de diferents passos 
elevats a diferents carrers de la ciutat.  

Remodelació de l’enllumenat a les escales del carrer Nostra Senyora de Lourdes. 
Impermeabilització dels fons d’ampolla de la fàbrica Pujol i Bausis. Adequació i 
legalització de la instal·lació elèctrica del cementiri. Millora dels casals de Gent Gran.  

Els treballs del pressupost participatiu, la construcció dels boulders i de l’Street Work 
Out. Renovació de l’enllumenat al carrer Ciutat de l’Hospitalet. Tancament de 
parterres de la Rambla del Carme. Reforma del camp de futbol del Salt del Pi, del 
camp de futbol del Molí. Rehabilitació de la coberta de la torre Termes. Millora dels 
jocs infantils al parc Pou d’en Fèlix i Petit Parc de l’Amistat. La renovació de la vorera 
de l’avinguda Països Catalans. L’enderrocament de les pistes i gimnàs de l’Eugeni 
d’Ors. Tota l’actuació derivada del Pla de millora de barris. L’actuació i construcció 
del camp de futbol de la Fundació Johann Cruyff. El carril bici de l’avinguda Països 
Catalans.  

I obres iniciades el 2018, el col·lector de l’avinguda del Gall. La millora de la plaça 
Santa Magdalena. La millora de l’accessibilitat al carrer Serralada Montsec. La 
millora i accessibilitat al passatge Ametllers. La construcció del nou centre 
sociocultural i esportiu de Can Vidalet. La reforma i millora del carrer Francesc 
Llunell. La reforma i millora del carrer Francesc Xavier. L’enderrocament de l’antic 
mercat de Can Vidalet. El programa de renovació de parcs infantils, com hem fet 
cada any. El programa i millora d’accessibilitat al carrer Gaspar Fàbregas. La 
reforma i millora de l’accessibilitat al carrer Sant Gabriel, entre l’avinguda Serra del 
Montsec i avinguda Cornellà. I el programa de millora a les escoles públiques. 



I només he fet el detall d’aquelles obres, del servei d’obres, però no del servei de 
manteniment. Jo crec que queda suficientment demostrat que l’Ajuntament inverteix 
cada any, que hi inverteix molt, i que, per tant, ho farà durant els quatre anys de 
legislatura.” 

 

El senyor Alcaraz: 

“En el presupuesto participativo del año pasado, del 2017, se cerró y se aprobó la 
instalación de una zona de sombra entre la calle Ciudad de Hospitalet y la calle 
Lealtad. Según se comentó, estaba aprobado y estaba pendiente de ejecución de 
las obras. ¿En qué situación está actualmente? 

Porque se aprobó el año pasado, me parece que fue durante la primavera, no dio 
tiempo para hacerlo durante el verano, con lo cual, el año pasado no tuvimos 
sombra, este año tampoco vamos a tener sombra. Es un presupuesto participativo. 
Si la gente participa en algo que luego no se hace, pues se siente molesta.” 

El senyor Sanz: 

“La veritat és que és un projecte en què portem treballant, no cal que li digui perquè 
és des que es va aprovar, portem treballant molt de temps. La qüestió és que el que 
es demanava en concret, i posar aquestes zones d’ombra al parc de la Solidaritat, 
tenia algunes dificultats. Algunes dificultats, primer perquè per la ubicació física del 
parc i l’assolellament que té, doncs, havíem de fer possible que allò que instal·léssim 
generés una ombra als bancs on la gent seu. Perquè el problema, torno a dir, és que 
està orientat al Sud, i el que pot provocar és que quan instal·lem allò que volíem 
instal·lar, al final l’ombra no doni al banc sinó que se’n vagi no sé quants metres cap 
allà, com a mínim durant una gran part del dia. Per tant, no era un projecte tan 
senzill. 

A més, com vostè sabrà, el parc de la Solidaritat és un parc que té un premi FAD 
d’arquitectura, i també ens vam comprometre en el seu moment a què faríem les 
consultes pertinents, tant a qui gestiona el parc, que és l’Àrea Metropolitana, com 
amb els despatxos que havien elaborat el disseny del parc, perquè allò que 
implantéssim es pogués integrar de forma correcta, sense malmetre el que seria el 
conjunt del parc, que certament és molt valuós i, de fet, a les xarxes és un dels parcs 
més nomenats a l’Àrea Metropolitana. 



Això ha fet que el projecte trigués una mica més. El projecte ja està elaborat, s’ha 
parlat amb l’Associació de Veïns i amb les persones que ho havien proposat, i per 
tant, s’hi ha estat treballant, i properament veurem la implantació. Jo ja els vaig dir 
que no seria, lamentablement, aquest estiu, però que abans d’acabar l’any estaria 
implantada.” 

 

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 Sanz: 

“Respondré a la pregunta que formulava el senyor Reina, tot i que hem tingut 
diferents ocasions de parlar-ne i, per tant, crec que li hem expressat sobradament el 
nostre posicionament. Però en tot cas, el fem públic també aquí. 

El govern en el seu moment va impulsar aquesta ordenança, amb la voluntat 
especialment d’intentar arribar a aquest equilibri que tots han posat sobre la taula, 
sobre el dret a descansar dels veïns, però també a què la ciutat tingui una vida 
activa, i que també els restauradors en aquest sentit puguin treure un rendiment 
d’aquestes terrasses que sempre hem dit que, des del nostre punt de vista, donen 
vida a la ciutat, tothom en fa servir en alguna ocasió i, per tant, està molt bé que 
existeixin, que facin la seva funció, però regulades i, torno a dir, fent-ho compatible 
amb el descans dels veïns especialment. Per això sempre hem parlat de regular, o 
sempre estem parlant de l’horari nocturn. No estem parlant de la resta del dia. Això, 
en tot cas, tothom més o menys ho assumeix. Sempre estem insistint especialment 
en el descans dels veïns, més enllà que puguin produir molèsties durant la resta del 
dia. Però especialment parlem dels horaris de descans dels veïns. Per tant, vagi per 
endavant que a nosaltres ja ens sembla bé, i compartim el fet que hi hagi terrasses a 
la ciutat. 

Però, certament, hem de buscar aquest equilibri. L’ordenança no només parlava del 
tema dels horaris, sinó que parlava de moltes altres coses. De fet, van haver-hi 
esmenes presentades..., al·legacions, perdó, presentades pels restauradors, 
algunes es van acceptar, algunes parcialment, i altres no es van acceptar. I, en tot 
cas, ho dic perquè algun regidor hi feia referència també, va comptar amb un procés 
de participació, en el qual vam veure veïns, vam veure restauradors i les entitats 



representatives per la banda del comerç. Com deia, algunes al·legacions van ser 
acceptades i altres no. 

En tot cas, nosaltres el que sempre hem dit és que s’ha de tenir clar que les 
terrasses es col·loquen a la via pública. Per tant, com que és la via pública, és un 
espai de tothom i, evidentment, l’Ajuntament és l’encarregat de gestionar-lo, perquè 
és qui ho ha de gestionar. I, per tant, hem de regular-ho d’alguna forma.  

Nosaltres sempre hem defensat, com deia, la possibilitat d’aquestes terrasses, però 
també és veritat que hem dit que l’oci, que aquesta situació de les terrasses, no s’ha 
de produir sempre a la via pública. L’oci, diguem-ne, en si. Que la terrassa tanqui no 
vol dir que el local tanqui. Els locals, de fet, poden estar oberts fins les dues i mitja 
del matí. Per tant... 

El que hem de propiciar és que la convivència entre l’oci a la via pública i el descans 
dels veïns tingui una situació equilibrada, però això no vol dir que es tanquin els 
negocis. El que estem dient és que, en tot cas, el que s’ha de tancar prèviament és 
la terrassa, i en consideració a aquestes molèsties de convivència que poden 
produir. A la pràctica, amb la modificació el que fem és retallar una hora respecte a 
l’horari anterior, però això no vol dir que no hi hagi terrasses o no vol dir que no se’n 
pugui fer ús. Perquè, a vegades dóna la sensació que s’haguessin eliminat, i no és 
així, el que s’ha retallat és una hora i, com deia, els locals poden continuar oberts. 

I que això no es confongui, en cap cas, amb l’ús de l’espai públic. La gent pot estar 
al carrer a l’hora que li doni la gana. Només faltaria que poséssim horaris a l’espai 
públic. És a dir, una cosa és en una terrassa, i una altra cosa és estar a l’espai 
públic. L’espai públic és obert. Mentre no es faci soroll i es permeti el descans dels 
veïns, ningú prohibeix a ningú que s’utilitzi l’espai públic. 

Destacar també altres elements. Ho dic perquè vostès hi han fet referència. L’horari 
que té actualment Esplugues és el mateix horari que té la ciutat de L’Hospitalet, per 
cert, la segona ciutat de Catalunya, i veïna nostra. És el mateix horari que tenim 
implantat. I hi ha fet referència el regidor del PP, però Barcelona no ha modificat 
l’horari, eh? Ha modificat altres coses, van tirar enrere amb altres coses de la 
proposta inicial, però no han modificat l’horari. L’horari, de fet, no el van tocar, era el 
que era abans i el mantenien igualment. 

Però jo feia referència, per exemple, a què L’Hospitalet, la segona ciutat de 
Catalunya, té el mateix horari que Esplugues. Per tant, no és una cosa tan 
descabellada o fora de lloc, quan veiem que altres municipis, la segona ciutat de 
Catalunya, hi insisteixo, té el mateix horari. 



Dintre d’aquest equilibri ens col·loquem, de veritat els ho dic i els ho he expressat 
moltes vegades, en la posició dels restauradors, i entenem, fins i tot diria, la seva 
reivindicació. Però igual que ens arriben les seves reivindicacions, a vostès no els 
arriba les de tots els veïns que es queixen, que tenen molèsties o que pateixen, i és 
normal que no els arribi, eh?, no qüestiono això. Però a nosaltres sí, i com que som 
gestors de la via pública, hem de mirar de fer compatible una cosa amb l’altra, i ens 
arriben les dues demandes, les seves i les altres. Entenem que l’ordenança, tal com 
es va aprovar, home, cercava aquest equilibri i es posava en aquesta situació 
d’equilibri.  

És evident que els restauradors dirien a la 1, a les 2 o a les 3. Clar, podria ser. I és 
veritat que els veïns podrien dir: «No, a les 11 no, a les 10, a les 9.» També. Per 
tant, entenem que com a Ajuntament, perquè, evidentment, ho va aprovar el Ple, 
com a Ajuntament hem de buscar aquest equilibri. Un equilibri difícil, si volen, sí, un 
equilibri difícil, no direm que no.  

Però, tant és així, que nosaltres hem tingut requeriments del Síndic de Greuges, que 
diverses vegades ha demanat a aquest Ajuntament que hi donés resposta. De fet, el 
Síndic ens va recomanar, literalment, que apliquéssim aquest horari que hem aplicat. 
Literalment, el Síndic de Greuges va recomanar això, en base precisament al que 
deia, l’horari nocturn a partir de les 11 de la nit, que entra en vigor el mapa acústic 
amb un altre nombre de decibels. Fins i tot, el Síndic ens ho demanava. Ens deia: 
«Escoltin, tendeixin cap aquí.» 

I no només això. Ja saben que hi ha sentències i condemnes en diferents casos pel 
nivell sonor. El nivell sonor a les ciutats cada cop és un problema més greu. Sempre 
ho ha estat, molt probablement, però cada vegada és més greu. Per què? Doncs, 
perquè fem més soroll, col·lectivament cada cop fem més soroll. Per tant...les 
terrasses, evidentment, són un punt, no acusarem les terrasses que tot el soroll de la 
ciutat sigui culpa d’això, ni molt menys, segurament és una part però no la més 
important, però la conclusió és aquesta, per tant, hem de ser curosos amb la 
normativa que apliquem per evitar que es produeixin aquestes situacions. 

I en darrer lloc, perquè ho hem reiterat moltes vegades. nosaltres vam dir que 
entenem que aquest és el punt d’equilibri ara per ara; apliquem-la, posem-la en 
marxa, veiem com va el resultat. Fins i tot, als restauradors els vam dir: «Escolta, si 
enteneu que hi ha un perjudici econòmic, etc., porteu-lo, posem-lo sobre la taula, 
mirem quin és aquest perjudici econòmic, i nosaltres també valorarem quina és 
l’evolució respecte als veïns, com han anat. Si estan més contents.» Bé, parlem-ne, 



sempre es pot modificar. Per tant, si entenem que l’ajustament que hem fet, o 
l’equilibri que hem cercat, no és del tot l’ideal, doncs, mirarem si es pot millorar.  

Però sí que demanàvem que s’implantés i que es posés en pràctica, perquè si no 
l’implantem i no el posem en pràctica, difícilment podem valorar quina és la seva 
repercussió o el seu resultat. I, a partir d’aquí, veurem el que es pot fer o el que no 
es pot fer, un cop sigui valorat.” 

 

El senyor José Luis: 

“Sí, yo he escuchado la relación de inversiones tan exhaustiva que han hecho. Yo lo 
que agradecería es que, en vez de hacer esa relación, nos pusieran los importes 
económicos efectivamente desembolsados cada año, para ver si realmente todos los 
años las cifras de inversión son similares, o se concentran en un año. Porque, al 
final, que me digan que se ha hecho una reforma en la calle no sé qué, si resulta que 
se han gastado 20 euros en cambiar dos racholas, no es significativo. Entonces, lo 
importante es la inversión efectuada. Gracias.” 

El senyor Sanz: 

“Els imports de les inversions estan tots al web municipal. Jo ho he llegit ràpidament, 
he fet la lectura dels projectes d’inversió, però tots ells estan publicats i al web 
municipal els podrà trobar amb l’import. 

En qualsevol cas també aquest import de despesa, o la capacitat inversora de 
l’Ajuntament, com deia, depèn bàsicament de la capacitat d’endeutament, que no és 
gaire alta i també està limitada, i després, del superàvit obtingut cada any. Per tant, 
no és la mateixa anualment. No puc dir que sigui la mateixa en els darrers anys, 
probablement l’any en què hem tingut més capacitat ha estat precisament l’any 
2017, no aquest any o els anteriors. Això venia donat, una mica, per l’evolució que 
ha tingut el pressupost municipal i, com deia, el superàvit obtingut. Ara bé, pot 
consultar, com deia, els imports de despesa, i li asseguro que no estan concentrats. 
Sí que al principi de la legislatura triguem una mica més, perquè és una qüestió de 
valorar projectes, etc., però no estan, ni molt menys, concentrats a l’any 2018, i això 
ho poden comprovar.” 

 

 



El senyor Jorge: 

“Sí, jo he escoltat dos temes sobre la policia i sobre el tema de l’Adri, i volia fer dues 
preguntes 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? 

I la segona pregunta és: la Policia local ha solucionat el tema de la rotonda de la 
plaça Josep Català i Soler, instal·lant dos semàfors, i això ha deixat palès la manca 
de la Policia d’Esplugues, d’una atenció, diguem-ne, ciutadana, que li dona 
competència a l’hora d’afrontar situacions improvisades que es poden donar el la 
vida quotidiana. I la meva pregunta és: per a quan...? 

O sigui, són dues preguntes: la de si farem un manifest en suport a un ciutadà 
d’aquí, d’Esplugues; i la segona, per a quan un programa per al Cos de Policia local, 
per donar una mica més d’atenció al ciutadà d’Esplugues. Gràcies.” 

El senyor Sanz: 

“Sobre el tema de no donar suport a l’Adri, bé, hi insistim, aquest Ajuntament va fer 
un posicionament, es buscava una declaració institucional, però el fet és que 
l’Ajuntament va aprovar una moció. I un cop aprovada, i això li puc assegurar, i el 
secretari li diria el mateix, ja no compta qui hi va votar. Un cop aprovada, és el 
posicionament d’aquest Ajuntament. I es transmet a qui s’ha de transmetre.  

En qualsevol cas, la posició del PSC jo crec que la vam explicar sobradament, però 
és veritat que la posició del PSC en aquest Ajuntament va fer que s’aprovés aquesta 
moció. Per tant, entenc que queda clar el nostre posicionament al respecte. 

I aprofito ja, perquè em feia una altra qüestió, sobre el tema de la Policia local i la 
plaça Elisabeth Eidenbenz –un nom que encara em costa. No, li feia referència 
perquè vostè vinculava la col·locació dels semàfors a la Policia local, i això no és 
així. Els semàfors han estat col·locats quan s’ha implantat el carril bici, però no per la 
gestió de la pròpia plaça, o la mobilitat de la plaça. S’han implantat per assegurar i 
donar seguretat a què tant ciclistes com vianants, quan creuaven aquell pas de 
vianants, tinguessin seguretat. 

De fet, abans de col·locar-lo, i no hi havia carril bici, els vianants ja se’ns queixaven 
perquè deien: «Escolti, és que creuar aquest pas de vianants és una mica arriscat, 
perquè no hi ha semàfor i els cotxes baixen...» Per tant, la regulació semafòrica té 
més a veure amb això, no té a veure amb la gestió de la Policia. 



I, a més, sempre hem entès, no ho diem nosaltres sinó que les enquestes de 
satisfacció ciutadana des de fa molts anys, però aquest any també, indiquen que la 
valoració de la Policia Local és molt alta, i la seguretat ciutadana a la ciutat, per tant, 
la Policia Local dóna, i n’estem molt orgullosos,  un bon servei a la ciutadania que, 
com tot, sempre és millorable –com tot, sempre és millorable. Però, en tot cas, 
actualment és satisfactori. 

En concret, en aquesta plaça certament la regulació i la mobilitat en hores punta, 
perquè després no, és complicada, i habitualment els dies entre setmana sempre hi 
ha presència de la Policia Local, sobretot quan hi ha escoles, que és quan es 
produeixen més problemes de mobilitat. Però és un punt que contínuament estem 
gestionant per veure com podem millorar la mobilitat, perquè és un punt molt 
complicat i, per tant, estem treballant en com millorar-la.” 

 

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 Sanz: 

“Jo ja he explicat quin és el posicionament del Grup del PSC sobre l’ordenança. 
Evidentment, vam aprovar aquella ordenança i estem convençuts que és una línia de 
treball i un inici en la línia adequada.  

I com està? Doncs, el que s’ha anat fent... És veritat que la vam aprovar l’any 
passat, i també parlant amb els restauradors, i per la precipitació amb què arribava, 
després d’aprovar-la, l’època d’estiu, doncs, el que vam dir és que esperaríem 



aquesta època per aplicar-la. De fet, havíem de fer també algunes qüestions que 
havíem de preparar internament per aplicar-la en la seva totalitat. 

El que hem fet és aplicar la nova ordenança a partir de la renovació de les llicències 
de les terrasses, que es renoven anualment, de cara a l’any 2018. Per tant, a totes 
aquestes llicències que s’han renovat de cara a l’any 2018, se’ls aplica la nova 
ordenança en tot el seu àmbit, amb totes les qüestions que hi inclou, també amb 
l’horari. 

A partir d’aquí, l’anem desenvolupant progressivament, perquè hi ha alguns 
aspectes tècnics que tampoc són els més rellevants i, per tant, anirem aplicant i 
demanant als restauradors que la puguin anar aplicant. També és veritat que la 
pròpia ordenança tenia algunes disposicions transitòries que permetien uns tempos 
per adequar-se a la pròpia ordenança, i en qualsevol cas, com deia, el 
desenvolupament serà aquest, i el seguiment per part dels cossos d’inspecció de 
l’Ajuntament i de la pròpia Policia Local ja s’està desenvolupant. De fet, a efectes, 
com a mínim, de Policia Local, hi ha diverses sancions imposades per incompliment 
d’aquestes ordenances, amb diversos motius, no només per horari sinó per altres 
qüestions, i es van desenvolupant i per tant, seguiran el seu procediment 
administratiu, de sanció, etc. Al·legacions i, vaja, el que correspongui. Com deia, 
s’està aplicant ja, i el seguiment el fem a través dels cossos d’inspecció i la Policia 
Local.” 


