
Respostes a la ciutadania del PSC al Ple de 17/10/2018 

El senyor Ponce: 

 “Bona nit. Soc Joaquim Ponce, president de la Federació d’Associacions de 
Marxants de Barcelona i Llevant i, com hem dit abans, vicepresident de PIMEC 
Comerç del Baix Llobregat i secretari de la Confederació Catalana d’Associacions de 
Marxants. El tema és sobre l’ordenança reguladora de mercats no sedentaris.  

Com s’ha dit abans, els primers interessats que l’ordenança s’aprovi som nosaltres. 
Nosaltres volem estar regulats. El decret que es va aprovar l’any 2015 ja obligava els 
ajuntaments a aprovar una ordenança amb un període d’un any, com deia a la 
disposició transitòria. Esplugues s’ha endarrerit una miqueta, perquè al fina es va fer 
l’any passat. I el 21 de juny, si no m’equivoco, es van fer unes al·legacions, bé, 
aportacions a l’esborrany de l’ordenança, que són les que suposo que s’han tingut 
en compte. 

A nosaltres ens agradaria haver vist l’ordenança, perquè el que està penjat a la 
pàgina web, al procés participatiu de la pàgina de l'Ajuntament, és l’esborrany de 
l’any 2017, encara no s’hi ha posat el nou. Llavors, van fer una participació i penso 
que s’haurà tingut en compte. Va canviar el marc normatiu. El marc normatiu de 
l’ordenança abans estava només amb el decret de l’any 2015 que he dit abans, que 
regulava la venda no sedentària, però després va aparèixer també l’any passat 
l’aprovació de la llei de comerç, en la qual també han canviat diverses coses 
referents a nosaltres. 

Llavors, nosaltres havíem demanat en aquestes aportacions participar a l’elaboració 
de l’ordenança. Sí que hem tingut reunions amb Comerç, però no hem participat 
activament en l’elaboració de l’ordenança. Nosaltres no hem vist l’esborrany. Vam 
veure el de l’any 2017 i aquest, bé, suposo que estarà ben fet. Ho repassarem i en 
cas que calgui farem les aportacions o les al·legacions pertinents.  

Tindrem un mes, però en aquest mes m’agradaria també que l'Ajuntament comptés 
amb nosaltres per fer una ordenança com cal. Perquè pensem que la que hi havia 
fet l’any 2017 era molt feixuga, molt pesada i no complia amb el que ha de complir 
una ordenança, que és que sigui molt fàcil d’entendre per fer-la complir, perquè si no 
l’entenen i no es fa complir no serveix de res. 

Moltes gràcies.” 

 



El senyor Sanz: 

“Por lo que tengo referencia o me consta, aquellas aportaciones que hicieron en su 
momento quedaron recogidas y me sabe mal que no hayan podido acceder a la 
versión que se aprobaba. En la web, en el espacio de normativas, sí que es verdad 
que está la anterior, porque como esa es de la que se parte para poder hacer 
aportaciones, pues, por eso estaba esa colgada. Ahora, eso no quita que 
precisamente a las personas que habían hecho aportaciones les hubiésemos hecho 
llegar cómo habían quedado recogidas o en qué forma. Por lo tanto, ahí sí que tengo 
que pedirle disculpas si no se lo han hecho llegar, que lo desconocía. 

Y, por último, en todo caso, tal y como hacía referencia, y ahora que hemos hecho la 
aprobación inicial, por descontado que nos podemos ver, con los servicios de 
comercio, para mejorar o aportar aquello que sea necesario, aparte de lo que ya se 
hizo en su momento. Hay que decir que la disposición para poder acordar lo que sea 
necesario es total, y no hay ningún inconveniente en que podamos vernos y 
mejorarla. De hecho, se trata de mejorar la ordenanza en aquello que sea posible.” 

 

La senyora Carbonell: 

“Dues preguntes. Una com a Veïns i Veïnes d’Esplugues, abans de l’estiu, fa ja uns 
mesos, vam preguntar sobre un carrer, el carrer Francesc Macià, que hi havia 
estones que estava tancat. Es tancava des de les 9 del vespre fins a les 8 del matí. 
No ens heu dit res encara i volíem saber com està aquest tema. Això com a Veïns i 
Veïnes. 

I ara, com a Maria Teresa, volia preguntar sobre el tema dels refugiats, aquells 
refugiats que van venir ja fa uns mesos, que havien d’estar només una estada i que 
estaven ubicats a la Blume. Suposo que ja no hi són. Sé que és un tema de la 
Generalitat, però suposo que es deu haver fet un seguiment a aquesta gent, es deu 
saber on estan, com s’han desplaçat. En aquí no ho sé, però va haver-hi casos en 
què n’hi van haver alguns que es van escapar dels llocs, que no sabien on eren, que 
se n’havien anat, no ho sé... 

Volia saber una miqueta aquesta gent, que la majoria eren senyors, perquè aquí es 
van quedar els senyors... I volia saber on estan, si tenen feina, si estan ubicats, si 
estan en algun lloc. Suposo que la regidora d’Afers Socials ho deu tindre clar i ens 
ho pot explicar, i si no algú, eh?” 



El senyor Sanz: 

“En el seu dia nosaltres ja vam donar instruccions que no podia quedar tancat. (Veus 
de fons.) No, jo dic que vam donar instruccions. Vostè em diu que continua tancant-
se. (La senyora Carbonell diu: ‘Jo pregunto com està el tema.’) És clar, per això ho 
dic, que nosaltres del que vam donar instruccions és que no podia restar tancada 
aquella porta, ha d’estar oberta, això és el que havia dit. Exacte. 

I, sobre el tema dels refugiats, la meva companya li dona resposta.” 

La senyora Peláez: 

“Senyora Carbonell, a finals de juliol l’alcaldessa, el secretari de Migracions, el 
senyor Oriol Amorós i jo mateixa vam estar fent una visita a la Blume. En principi, 
ens van manifestar que no hi havia cap problema, que no existia cap problema de 
convivència, tot al contrari. En principi, dels 49 refugiats que tenien allà crec recordar 
que més d’una trentena havia demanat l’asil polític i, en principi, resten a l’espera de 
poder obtenir-ho. Pel moment, des del Departament de Migracions són els que 
n’estan fent el seguiment. (La senyora alcaldessa diu: ‘És que és una informació 
reservada.) Exacte, com diu l’alcaldessa, en principi és una informació reservada, 
que sí que se’ns ha comentat des del departament... (La senyora Carbonell diu: 
‘Però estan en una institució?’) Sí, i tant. I tant. Han marxat a altres països.”  

 

El senyor Raventós:  

“Aviam, són dues preguntes, com a Associació de Veïns i Veïnes d’Esplugues. La 
primera jo la preguntaria a tots els partits polítics i els no adscrits. Sobre els horts 
urbans, perquè encara no sabem re, si ja s’ha fet l’estudi, si algú se n’ha preocupat o 
com està el tema de l’estudi, si ja hi ha un informe, si és que hi és si ens el podreu 
passar. Perquè, clar, van passant els mesos i això dels horts no s’acaba d’arreglar. 

I un altra segona cosa és, perquè ho sé per Sant Just, que es va passar una línia 
elèctrica d’alta tensió que ha entrat a Esplugues per la Miranda i sé que allà van fer 
reunions amb els veïns per informar d’aquests camps magnètics, si s’ha estudiat, 
quin impacte té, perquè diuen que té un impacte sobre la salut. Llavors, hi ha veïns 
allà preocupats i sé se’n van informar. Llavors, vull saber si aquí a Esplugues s’ha 
informat els veïns, si hi ha aquest estudi fet en el tros de la Miranda, que això també 
tindrà repercussions, perquè jo ignorava el tema, però es veu que els fils d’alta 
tensió fan un camp magnètic que pot afectar la salut de les persones que viuen a 



prop. Llavors, vol dir que tot el que s’ha soterrat de pla Caufec també està al costat 
dels habitatges de protecció oficial... La gent particular ja s’arreglarà. Em sap greu, 
eh?, però vull dir que si hi ha uns habitatges de protecció oficial, si hi ha un estudi 
del camp magnètic al costat del pisos. Vull dir que una cosa és el tema de la 
Miranda, que hi ha particulars i l’altra cosa fora que hi hagi habitatges socials que hi 
haurà amb el que era el pla Caufec.” 

El senyor Sanz: 

“Sobre el tema dels horts urbans, ho faig de memòria, però em sembla recordar que 
en l’anterior Ple no hi va poder assistir. Ho dic perquè el Grup d’Iniciativa per 
Catalunya Verds em va fer una pregunta al respecte, i per tant vaig donar resposta 
que com a mínim és la informació que poden tenir el conjunt de regidors i regidores 
del consistori.  

En el seu cas, i referent a l’estudi que havíem demanat al parc de la Fontsanta, jo 
vaig especificar que teníem el resultat, que el resultat era que l’hort urbà en principi 
es podria implantar, no diu que no, diu que es pot implantar, però que efectivament a 
partir dels cinc metres –ho dic de memòria però em sembla que eren cinc metres– sí 
que es troben alguns elements de contaminació i, per tant, tot i que es pogués 
implantar, perquè tenim cinc metres, doncs, el que sí que nosaltres vam valorar a 
partir de l’informe és que probablement no era el lloc més adient. 

I, per tant, buscàvem noves alternatives. A la vegada, també vaig explicar que una 
que estem treballant és arran d’una obra que s’ha de realitzar al sector de Can 
Cervera, que s’ha de començar de forma immediata, en la qual s’ha d’implantar un 
col·lector, a partir d’aquesta obra que s’ha de fer amb el col·lector, i és un terreny 
privat, eh?, però d’acord amb la propietat els vam posar sobre la taula la possibilitat 
que disposéssim d’una part d’aquest terreny per implantar els horts urbans, i en 
principi la propietat ens ha donat autorització i ens ha dit que no hi veu inconvenient. 
Horts urbans que, tot i estar en un terreny privat, doncs, seran gestionats per 
l'Ajuntament, amb el reglament que acordem al respecte, malgrat estiguin en un 
terreny privat. 

Per tant, actualment estem treballant en aquesta línia, i torno a dir que aquesta obra 
del col·lector ha de començar de forma força immediata, i quan sigui finalitzada és 
quan podríem començar aquesta proposta d’implantació. 

I sobre l’estudi del camp magnètic, primer dir que no és una línia de molt alta tensió. 
Em sembla que la regidora Anna Coll ha dit línia de molt alta tensió. No és una línia 
de molt alta tensió, la que està soterrada. De fet, si no m’equivoco, és de mitja 



tensió. I, en tot cas, per la referència que ha dit, la línia creua Ciutat Diagonal, que 
està plena d’habitatges de protecció oficial. La línia creua pel barri de Ciutat 
Diagonal. Ho dic perquè vostè ho ha dit, que els col·locàvem al costat dels edificis de 
protecció oficial. 

En qualsevol cas, nosaltres directament no disposem d’un estudi sobre el camp 
magnètic i les afectacions. Però sí, ho torno a dir, per la potència que ha de portar la 
línia, en principi no ha de produir elements sobre la salut, i més tenint en compte que 
el que es fa és soterrar-la, precisament. I que, per tant, un dels beneficis d’aquest 
soterrament és evitar-ho.  

Vull recordar, a més, que amb aquesta actuació, de les torres que quedaven al parc 
de Collserola, un cop soterrades les que s’havien previst pel Pla Porta Barcelona, 
gràcies a aquesta intervenció es soterraran o s’eliminaran dues torres de tensió que 
venien de Sant Just. Una, de fet, està ubicada al municipi de Sant Just, i l’altra està 
ubicada al municipi d’Esplugues. (Veus de fons.) Exacte, és una línia que ve del 
municipi de Sant Just, que després també creua una part d’Esplugues i, de fet, va a 
connectar al punt que es va fer de soterrament al Pla Porta Barcelona, és a dir, on 
van començar a soterrar-se les línies. Aquesta acaba en aquell punt, venint des de 
Sant Just.  

Ja li dic que gràcies a això es podran soterrar dues línies més, però que en tot cas 
no és de molt alta tensió ni molt menys. També li dic que si em pregunta directament 
per l’estudi, no tenim un estudi exprés sobre aquesta situació, però pel volum de la 
línia en principi, i com que es soterra, no ha de comportar cap risc per a la salut.” 

 

El senyor Asensio: 

“Hola, buenas tardes. Mi pregunta es si han pensado ustedes en que la plaza Blas 
Infante, en can Vidalet, a unas horas de la noche, generalmente durante todas las 
semanas, aquello se convierte a partir de las doce en un nido de ruidos, de chillidos, 
de peleas, de broncas… Y exactamente los vecinos lo que me están comentando, y 
lo vivo en primera persona –lo tengo al lado–, es si ustedes han pensado en cerrar 
ese parque por las noches, y su acceso, con unas puertas. Esta es la primera 
pregunta. 

La segunda pregunta y más que una pregunta…, sí, es una pregunta al señor 
Roldán. ¿Usted se piensa, señor Roldán, que estar un año en prisión preventiva no 
es un caso flagrante de vulneración de derechos humanos? ¿Usted se lo piensa? ¿Y 



usted ha dicho sí a esta moción? Oiga, usted es como si lo que ha dicho usted lo 
dijera el rey de Arabia Saudita. 

Gracias.” 

El senyor Sanz: 

“És veritat, i en tenim coneixement, que algunes nits, no totes, però algunes nits, 
especialment en època d’estiu, més que ara a l’hivern, es produeixen concentracions 
de diverses persones que, malgrat no estiguin fent una activitat que estigui, per dir-
ho d’alguna manera, fora de lloc, doncs, evidentment a la nit, per poca gent que 
s’ajunti a una plaça i si hi ha canalla jugant, doncs, acaben fent soroll i molèsties.  

La Policia Local, que són coneixedors del tema, i que nosaltres els hem requerit 
presència i seguiment del tema, ja han actuat en diferents ocasions, però també és 
veritat que és una qüestió complicada de gestionar. Això de tancar els espais 
públics... nosaltres, quan és necessari, bé, però no en som gaire amants. Al final, 
que una persona pugui estar al carrer a les 3 del matí, és que és lliure de fer-ho, si 
està asseguda en un banc i no fa soroll, no molesta... (Veus de fons.) No, no, per 
això ho dic. Cívicament, cívicament. Per això ho dic. Per tant, el problema de tancar 
els espais és que al final si tanquem la plaça Blas Infante, doncs, home, les 
persones incíviques no hi podran anar, però és que les cíviques tampoc i, per tant, 
hem de mirar amb mesura quan tanquem els espais. No dic que no ho fem, perquè 
en tenim, de tancats, el parc de Can Vidalet, i n’hi ha d’altres que estan tancats. Però 
evidentment hem de mirar amb cura quins espais tanquem. 

De moment, arran de la seva pregunta, doncs, el que farem és parlar de nou amb la 
Policia Local perquè ens digui exactament quina és la situació, i torno a dir que som 
conscients de què ha passat, però quina és la repercussió que té, quin seguiment 
han fet i a partir d’aquí poder valorar, com a mínim amb més informació, quines 
mesures podem prendre, si aquesta és la més adequada o hi ha altres mesures 
menys agressives, deixi’m-li dir així, que puguin donar solucions.” 

 

El senyor Tejeda: 

“Bona tarda, senyora alcaldessa. Mire, yo soy un vecino de la avenida Torrente, 
concretamente hace ya aproximadamente un mes esta pregunta se la puse a la 
regidora del barrio. Me dijo que me contestaria. Todavía estoy esperando la 
respuesta. Concretamente, casi todos los vecinos, o los vecinos de la avenida 



Torrente, pedimos la protección del paso de peatones a la altura del número 36, 
antes de llegar a la rotonda, debido a la velocidad del tráfico que baja desde arriba, 
no de subida, no, de bajada. 

Claro, se encuentran la rotonda libre y entonces no hay quien pare, porque, claro, 
bajan más coches que suben. Eso ahora, que cuando abran el centro comercial, 
más todavía. 

Y, bueno, la segunda pregunta, que ahora acaban de arreglar la acera, es: el 
movimiento de carromatos transpaletas que hay concretamente en la acera. 
Supongo que el ayuntamiento tendrá que decir algo debido a esto, porque, claro, 
tenemos que ir esquivando los carritos, bueno, no carritos, carritos que pueden 
recoger 2.000 kilos. 

Y la tercera pregunta, que es también muy importante, es las motos y los ciclos 
estos eléctricos, así como las bicicletas, que van por la acera en marcha. No sé si 
ustedes dan conocimiento de esto, pero es bastante peligroso, antes no sucedía. 
Ahora, claro, como tenemos la acera ancha, pues, todo el mundo dispone de la 
acera, y claro, los que pagamos somos los peatones. Concretamente, el trozo entre 
Cedro y calle la Merced parece la rambla. Y, claro, por algún lado tendremos que 
pasar los vecinos, e incluso los transeúntes, pero si se fijan o miran, en la hora punta 
hay un trasiego de personas y trasiego de los transpaletas. 

Gracias.” 

El senyor Sanz: 

“Primero destacaría que lo importante es que evidentemente con la reforma de la 
calle ahora se dispone de esa acera mucho más ancha. Sobre el tema de la 
protección, llegando a la rotonda, porque los vehículos bajan demasiado rápido, es 
verdad que no es una cosa nueva, que nos lo habían comentado en otras ocasiones. 
En su momento preferimos a través de señalización horizontal, con pintura, y 
entendiendo que ese punto llega a la rotonda y que, por tanto, cuando un vehículo 
llega a la rotonda y tiene un ceda al paso, lo que tiene que hacer es frenar, porque 
tiene que incorporarse a la rotonda. Entonces, valoramos que esas medidas podían 
ser suficientes. 

El hecho de poner otros elementos, como los pasos estos elevados, etcétera, 
pueden aportar beneficio en ese sentido, porque evidentemente los vehículos ya no 
corren tanto, pero es verdad que lo sufren todos, lo sufren los que corren y los que 
no corren, y por tanto tampoco es un elemento que tenga demasiada buena 



aceptación entre los propios vecinos, que al final acaban pasando con sus vehículos 
también. Y eso genera molestias. 

De todas formas, lo volveremos a mirar. Si con las medidas que habíamos tomado 
no ha sido suficiente, pues miraremos, porque efectivamente hay un paso de 
peatones, la seguridad de los peatones es lo más importante. (Veu de fons.) Bueno, 
en su momento, por eso digo… como le digo lo valoraremos y lo miramos. (Veus de 
fons.) Esperemos que no. 

Sobre el movimiento de los carromatos y transpaletas, además yo diría que 
precisamente en esa zona estamos bastante encima de la carga y descarga que se 
produce y en los momentos que se produce. Hemos hablado en varias ocasiones 
también con las actividades que se producen allí, para indicarles de qué forma 
deben cargar y descargar. Es verdad que en algunos casos ese movimiento de 
carromatos ha podido malmeter la acera, también, más allá de la seguridad de los 
peatones. Por tanto, evidentemente las actividades existen, tienen que poder cargar 
y descargar, pero por eso estamos en contacto con ellos, para que lo hagan con los 
elementos adecuados, que no tienen porqué ser ni tan voluminosos ni tan pesados. 
Y el trabajo que hacemos va en esa línea, en la línea de que podamos hablar con 
las actividades para que utilicen otros formatos. 

Sobre los triciclos eléctricos, bicicletas en la acera, pues, lo que estamos haciendo 
es trabajar en una ordenanza que regule la utilización de esos elementos, y que 
esperamos que podamos traer al Pleno en breve para que pueda ser aprobada y 
regularlo de forma que también pueda la Policía Local ejercer su función y sancionar 
a aquellos que la incumplan. 

De todas formas, siempre decimos lo mismo: podemos implantar una ordenanza, 
sancionar, pero lo importante serán las campañas de civismo que hagamos al 
respecto, porque lo que tenemos que hacer es que una cosa sea compatible con la 
otra y utilizarlo de forma adecuada. Y, por tanto, más allá de las sanciones que 
pueda haber, seguro que lo que será más efectivo podrán ser las campañas que de 
educación viaria en ese sentido que hagamos para todos los usuarios.” 


