Respostes a la ciutadania del PSC al Ple de 21/12/2016
Sra. Teresa Carbonell
1- Voldria saber el cost total que va suposar la celebració del Ple extraordinari
del dia 2 de novembre 2016.
El senyor Sanz:
“El Ple extraordinari del dia 2 de novembre no va tenir cap cost directe, ni els
regidors i regidores han percebut ni està previst que percebin cap quantitat com a
conseqüència de la seva assistència a l'esmentada sessió plenària. Tampoc el
personal municipal que va prestar els serveis durant la celebració de la sessió no ha
tingut cap retribució, si més no específica, sinó que és l'habitual. Per tant, els costos
poden ser els indirectes, la llum o qualsevol altre semblant. Tampoc va obligar a
ampliar l'obertura de la casa consistorial, per tant, no va haver-hi, com dic, cap cost
en aquest sentit.”

2- Quant ens va costar l’escultura que estava a la plaça Josep Català i que està
guardada a les instal·lacions municipals del carrer Nord, segons informació
municipal.
El senyor Sanz:
“El Ple de l'Ajuntament, l'11 d'octubre de 1995, va aprovar la despesa per a
l'adquisició d'aquesta escultura, per un import de 103.042,32 euros, IVA inclòs.”

Sra. Maria Jesús Sinfreu
Tenen coneixement del mal estat de la vorera de l’avinguda Països Catalans, a
l’alçada de la Nestlé, on les rajoles del terra estan trencades, desplaçades i
sobresurten del que hauria de ser el seu lloc original?
Ho arreglaran aviat?
El senyor Sanz:
“Aquesta vorera, aquesta via, com saben i hem repetit en moltes ocasions, és
titularitat de la Generalitat de Catalunya, tot i que avui ja podem dir que «era» de
titularitat de la Generalitat de Catalunya i actualment ja és de l'Ajuntament
d'Esplugues. Avui no, eh?, fa uns dies, però com que sempre dèiem «és», doncs,

ara ja és «era» perquè fa uns dies que va haver-hi resolució del conseller en aquest
sentit. Ho hem de recepcionar encara, però havia estat en tot cas proposada la
transferència a aquest Ajuntament. Per tant, en el moment en què ha estat
transferida, doncs...
Actualment hem encarregat el projecte de millora d'aquesta vorera, ja hem
encarregat el projecte, i preveiem que a càrrec d'inversions sostenibles de l'any 2017
el puguem afrontar i, per tant, com que ho tindrem tot preparat, esperem que com a
molt, molt tard, si podem mirarem que sigui abans però com a molt, molt tard, les
obres comencin a final de març de l'any vinent i la reparem. Bé, el temps necessari
per elaborar el projecte i per disposar dels recursos econòmics per poder-ho
afrontar, però torno a dir que el projecte ja l'estem preparant per tenir-ho disponible.”

Sr. Edi Rovira
Estic passejant per tot el poble amb la meva cadira de rodes, i a on trobo més
plaer i tranquil·litat és als barris de Can Vidalet i Can Clota perquè els carrers
tenen voreres amples i lliures d’obstacles (la gran majoria). En canvi el meu
barri (El Gall) i sobre tot el meu carrer (Gaspar Fàbregas) és el pitjor que hi ha
al poble amb voreres estretes i plenes d’obstacles.
Portem un any i mig del nou consistori i no es veu cap moviment
Ja l’hi toca al meu carrer.
El senyor Sanz:
“Al senyor Edi Rovira també li podem traslladar bones notícies perquè, com la resta
de regidors també saben, en les inversions que hem previst, sostenibles de l’any
2017, a la llista que els vam fer arribar, precisament una de les actuacions és el
carrer Gaspar Fàbregas i, per tant, esperem que l’elaboració del projecte, etcètera,
com a mínim a finals de l’any 17 o principis del 18 com a molt tard, iniciem les obres
de remodelació i d’accessibilitat del carrer Gaspar Fàbregas, i per tant, solucionem
aquests problemes, que a més a més constatem, que som conscients, i que en
aquest carrer especialment, per l’existència de diferents pals de les companyies de
subministrament –telefònica o elèctrica– certament és molt complicat transitar. Per
tant, donar-li la tranquil·litat que el que farem és una reforma integral per això,
ampliant voreres, etcètera, com fem habitualment, per tant, requereix una mica de
temps però tenim prevista poder-la afrontar.”

Sra. Maria Jesús Sinfreu
Creuen que la il·luminació nadalenca d’aquesta any és la més adequada per
aquestes festes en alguns carrers de la ciutat?
El senyor Sanz:
“Explicar-li en tot cas que l’Ajuntament d’Esplugues col·labora en l’enllumenat
nadalenc dels carrers de la ciutat, però que ho fem conjuntament amb la Unió de
Botiguers des de ja fa molts anys, i que participem tant Ajuntament com Unió de
Botiguers. En el seu cas, l’Ajuntament d’Esplugues el que fa és finançar el pagament
del muntatge i desmuntatge, i també dóna una subvenció a la Unió de Botiguers per
a aquesta gestió i per poder assumir la despesa que fa la Unió de Botiguers, que és
el lloguer dels arcs d’il·luminació. Per tant, ha estat sempre habitual que fos la Unió
de Botiguers qui escollís inicialment quins eren aquests arcs, no?
Certament, sempre jo penso que han estat molt encertats i ha anat molt bé, i aquest
any pensem que no ha estat ben bé així i que coincidim en què hi ha alguns dels
elements que probablement, si haguéssim escollit alguns altres, hagués estat millor,
per tant, segurament no és del tot encertada. En tot cas, prenem nota i millorarem, o
intentarem millorar, aquest aspecte en futures ocasions.”

La senyora Oró:
“Gràcies. Tornaré a insistir-hi una altra vegada: m’agradaria poder sentir més bé
quan parlen vostès. Parlin alt i clar. Un exemple és el senyor Marcos, per exemple,
amb una dicció exquisida, i quan parla castellà, Déu n’hi do, i quan parla català
també Déu n’hi do. Em fixo molt en això. Vostès utilitzen la paraula i, per tant,
considero que haurien de tenir aquest detall envers la gent que els han votat. Sí li
diré, senyor Marcos, que no som públic. Jo sóc públic quan vaig al teatre, quan vaig
al circ i tal i qual, aquí sóc ciutadana, i per a mi, formo part també del plenari.
Com vostès saben, tinc la mala costum de demanar fer una carta als Reis, i la carta
als Reis meva d’aquest any ha estat o és veure si podem aconseguir millor
sensibilitat ecològica dintre del nostre territori, perquè hi ha massa llums enceses a
ple dia, i ja que es faran, dieu, els mercats municipals, m’interessaria a mi
personalment, i crec que no seria mala cosa, fer una parada on hi hagi unes parrillas
per poder fer carn a la brasa, peix a la brasa, pollastre a la brasa, etc, etc, i la
persona que estigués allí, que per pes o com sigui cobrés la part corresponent. Ja sé

que vostès diuen que és una tonteria, però hi ha gent que ho tenim molt posat, ja
que al Parc dels Torrents fa temps que hi havia parrillas, i la gent també aniria cap
aquí.
I després una altra cosa: vaig estar preocupada durant un temps pel rellotge del pont
d’Esplugues, que va desaparèixer de cop i volta, i després va sortir, però vaig
esperar, no vaig dir res, què li havia passat, tal i qual. I ara he vist que ja està. És un
punt de referència i és històric al nostre municipi, i és un punt de referència perquè
quan passo sé si hi arribo tard o no arribo tard quan creuo el d’això, el pont
d’Esplugues.
Després, una altra cosa que sí m’interessaria és, ja que es fan mesures a l’aire
d’Esplugues, els filtres aquests... Ja sé que apareix a vegades a El Pont , jo almenys
ho he vist alguna vegada, l’aire d’Esplugues com està. Perquè veiem com està
Madrid, veiem com està Barcelona, avui a Tokyo ja era impressionant, Mèxic, etc,
etc, etc. A veure. I sé que no correspon a nosaltres, però sí que m’interessaria saber
tot això, a veure per on va.
I de totes les altres coses que podria parlar, se m’ha acabat el temps. Gràcies, bon
any i bones festes, i a reveure, si pot ser.”

La senyora Ibáñez:
“Sí, bona nit. Són un parell de reflexions, eh? En principi, nosaltres que vacil·lem de
tenir un bon govern, un ajuntament transparent, participatiu i no sé quantes coses, i
ara a més en una època de diàleg i no sé què més has dit, diàleg, amor i no sé què
més, em sorprèn que després de tot això haguéssim tingut el final de ple que vam
tenir el mes passat, que no només és lleig sinó que és a més antidemocràtic i d’un
govern molt poc valent.”

El senyor Fernández:
“Bueno, buenas noches y feliz Navidad para todo el mundo, tanto para los aquí
presentes como para los que están aquí detrás. Yo me voy a referir mayormente a
Edu. De alguna manera agradecerle a Edu, no sé si al equipo de gobierno pero
sobre todo a él, que hace ya año y pico estuvimos en la calle Lealtad, y se tomó nota
de que teníamos una acera que era precaria, eso no era acera, y se está haciendo

una acera buena y en condiciones, y con lo cual estamos muy contentos todos los
vecinos del barrio de Can Clota, porque el barrio de Can Clota ha sido uno de los
barrios pioneros para muchas cosas. Para soterrar todos los teléfonos, todas las
líneas que eran de FECSA, # eléctrica y ENHER. Se juntaron todas las empresas,
pero con todo y con eso ha habido que machacar #.
Y luego también de alguna manera le dije a Edu de la calle #, que había en la
portería, de dos porterías y un vado, que estaban en unas condiciones también muy
malas, se ha hecho, y de alguna manera lo cortés no quita lo valiente, y también te
digo que enhorabuena y bienvenido. Hay algunas cosillas todavía por el barrio de
Can Clota. Yo siempre he reivindicado el barrio de Can Clota, sigo reivindicándolo, y
estando en la asociación como sin estar, yo quiero lo mejor para mi barrio porque
tenemos el barrio centralizado, y para mí y para muchísima gente es el mejor barrio
de Esplugues. Que quede esto claro. Hay aquí once concejales, once regidores
nuevos, a los que les tengo que recordar que las cosas no se hacen por sí solas, las
cosas se hacen poquito a poco, de un año para otro. Igual que la hormiga,
sembrando, sembrando. Por lo tanto, nada más que decir. Felices fiestas a todos. Y
que le toque la lotería al ayuntamiento, que también me tocaría a mí.”
El senyor Sanz:
“Doncs, a veure, com que la majoria de coses que han fet són suggeriments o
agraïments en algun cas, doncs, prenem nota.”

