
Respostes a la ciutadania del PSC al Ple de 19/10/2016 

Sr. Santiago Cuadrado 

Como propietario de la plaza nº 67 del parquin de la calle Molí de titularidad 
municipal y delante del acto de vandalismo ejecutado por el ex inquilino de la 
plaza nº 66, me es imposible seguir el procedimiento de tramitar una denuncia 
así como ejercer mis derechos delante de la compañía de seguros para que se 
me paguen los desperfectos ocasionados , debido a la falta de información que 
por parte de la junta gestora del parquin me viene sometiendo 
sistemáticamente, quiero preguntar al equipo de gobierno municipal al resto 
de partidos del consistorio y a la concejala no adscrita.  

Nº 1 ¿Podría, el Ayuntamiento como propietario de la instalación, llegara a un 
acuerdo con la junta gestora del equipamiento para que me facilitarán 
información del ex inquilino para poder ejercer mis derechos? 

Nº 2 ¿Su respuesta podría dármela por escrito? 

Nº 3 ¿Sería posible concretar una reunión a tres bandas, Ayuntamiento, la 
junta gestora del equipamiento y yo, para dar una salida a mi problema? 

Tengo la convicción de no pedir cosas imposibles y fuera de contexto, tan solo 
quiero acabar con un problema que me ha generado múltiple problemas, 
molestias y afecta a mi economía pues he tenido que desembolsar un dinero, 
dinero que sale de una exigua pensión que como jubilado cobro y que no me 
gustaría que otro propietario de ésta instalación pasara la odisea que he 
pasado yo. 

(Adjunta fotos y dos escritos a la Comunidad de Usuarios del Aparcamiento 
subterráneo de Can Vidalet de fechas 30/3/16 y 22/6/16) 

El senyor Sanz: 

“Sobre aquesta pregunta, que anava dirigida a tots els grups i regidora no adscrita, 
en principi vam acordar donar una resposta comuna per part de tots els grups, però 
sí que és veritat que la regidora no adscrita va demanar poder donar directament ella 
una resposta, per tant, entenc que primer ho faria ella i després jo podria donar la 
resposta en nom de la resta de grups. 

Ara ho faig jo, però ho faig en nom de la resta de grups municipals. Li donaré la 
resposta sobre una qüestió que ha preguntat en diverses ocasions. Sobre la 
pregunta que fa en sentit de si li podem facilitar, o la junta gestora de l’equipament li 
pot facilitar les dades de l’exinquilí d’aquesta plaça, doncs, malauradament només 
seria possible que el propietari fos el que –el propietari actual de la plaça de 



pàrquing que va tenir el llogater– li podria facilitar les dades d’aquesta persona. Però 
ni la gestora ni nosaltres tenim aquestes dades en concret, per tant, no li podem 
facilitar directament. Li podem donar la resposta per escrit, només faltaria, i l’hi farem 
arribar. 

I sobre concretar la reunió a tres bandes, doncs, nosaltres si ha de facilitar en algun 
moment resoldre la situació no tenim cap problema, per tant... El que sí que li dic 
directament és que ens posarem en contacte amb la comunitat gestora de 
l’aparcament, i intentarem cercar una solució. Però ja hem parlat diverses vegades 
amb vostè i ja li hem manifestat en més d’una ocasió que sent un conflicte entre dos 
particulars, doncs, és difícil que puguem iniciar altres accions. Però bé, si aquesta 
trobada pot ajudar en alguna cosa, estem disposats a fer-la i, per tant, ens hi 
posarem en contacte per intentar-la provocar.” 

 

Sr. Asensio Diago 

Desde la Coordinadora de Moviment d'Esquerres de Esplugues de Llobregat 
queremos preguntar al equipo de gobierno municipal, y al resto de partidos del 
consistorio, así también a la concejala no adscrita y en relación con nuestra 
pregunta del mes pasado a éste pleno y debido a un nuevo trabajo de campo 
hecho por nuestra coordinadora: 

1º ¿Ya que el terreno donde se ubican los huertos urbanos referidos en 
nuestra última pregunta son de titularidad privada, pedir al propietario o los 
propietarios de los terrenos, la limpieza de éstos terrenos y el levante de los 
huertos por insalubres? 

2º Que hemos adjuntado a todos los grupos políticos y a la concejala no 
adscrita material fotográfico donde se ve el lamentable estado de los huertos, 
e invitamos a todos los grupos político así como a la concejala no adscrita a 
realizar una visita conjunta para ver in situ la zona. 

3º ¿Si sería posible el soterramiento de la cloaca o curso de aguas fecales que 
discurre a cielo abierto entre los huertos y la limpieza de los lodos y terrenos 
adjuntos al curso de aguas fecales? 

El senyor Sanz: 

“Igual que he comentat abans, amb la resta de grups hem acordat donar una 
resposta comuna perquè és més fàcil que aquesta informació la tingui el govern 
municipal, però la regidora no adscrita també volia donar-li una resposta ella 
directament. 



Bé, com li deia al senyor Asensio, faria una resposta no en el meu nom sinó en el de 
tots els grups, però vaja, és veritat que les iniciatives en aquesta matèria les pren 
directament més el govern municipal, i llavors explicar-li tot el que hem vingut fent, 
tot i que en l’anterior ple ja li havíem donat l’explicació sobre la qüestió. 

Sobre demanar la neteja del solar i treure els horts, etcètera, ja vam explicar que 
nosaltres estem en contacte habitual amb la propietat, i vam explicar també que la 
nostra actuació, sent una propietat privada, s’emmarca més en les faltes, diguem-ne, 
que es poguessin cometre en incompliment d’ordenances, o d’altres matèries com 
hem posat de relleu, sobre activitats que es produeixen i que no tenen llicència, 
etcètera, i, per tant, és quan nosaltres tenim possibilitat d’intervenir en aquesta 
matèria. També la neteja i l’ordre de l’espai és un element d’ordenança i, per tant, 
per això anem seguint amb la propietat.  

I vostè, que és veí a més i parla amb altres veïns, sabrà que en coordinació amb la 
propietat, l’ajuntament i els cossos policials hem fet intervencions diverses vegades 
ja. Algunes d’elles de neteja, precisament de neteja, de netejar elements de la zona, 
com deia en coordinació i participació també de la propietat, també dels serveis 
municipals, i per tant, hem estat treballant en aquesta línia. Això és veritat, com que 
té un ús determinat moltes vegades i amb el temps es torna a reproduir una certa 
brutícia, si cal tornar a intervenir-hi ho farem en aquest sentit. Però anem treballant 
amb la propietat en aquesta qüestió. 

Sobre la visita, bé, si hem d’anar un dia tots plegats, anem tots plegats, crec que no 
tindrà ningú inconvenient. Sí dir-li que l’equip de govern, jo mateix, l’alcaldessa, 
diferents membres del govern hem estat presents allà, donant voltes, hem vist el que 
hi ha, hem tingut fotografies, bé, etcètera. Per tant, és un espai que sabem que 
genera certa problemàtica, per tant, estem a sobre de la qüestió, i hem estat 
precisament de visita. 

I sobre si seria possible el soterrament de la cloaca? Sí. El problema en aquest cas 
ve més donada per la solució que podem implantar en això, per tant, també ho 
estem treballant directament amb la propietat. Però la dificultat més gran que tenim 
no és tant el problema del que veiem allà, sinó què hi ha aigües avall. El col·lector 
que hi ha aigües avall té una capacitat –que es troba a l’Hospitalet ja, ja no és terme 
municipal d’Esplugues– dimensionada, determinada i, per tant, si recollim totes 
aquestes en aquest col·lector, que provenen també de Can Clota, d’una zona de 
Can Vidalet, no únicament d’aquella zona, la proposta tècnica que ens donen podria 
provocar que entrés en col·lapse el de l’Hospitalet. Per tant, la solució no és tan 
senzilla. No és només per part d’Esplugues sinó que ho hem de fer coordinadament, 
i també amb la propietat. Però és un element que estem treballant, i estem mirant 
quina és la solució més adequada. Ara, li dic que de primeres tècnicament ja ens 
han posat de manifest que no és gaire fàcil, eh?, però hi estem treballant. 

(Veu de fons.) 



Sí, sí, ho sé. Jo li dic actualment –jo li dic actualment.” 

Sra. Maria Jesús Sinfreu 

Hi ha previst fer alguna campanya pròximament per al civisme i per a que la 
gent no llenci llaunes i papers i altres objectes a la via pública, especialment 
durant els caps de setmana? 

El senyor Sanz: 

“Bé, nosaltres sobre civisme el que fem són diverses campanyes durant l’any i de 
diverses matèries. Actualment tenim una en marxa sobre la recollida d’excrements 
de gossos a la via pública, i anem fent en funció... Periòdicament anem divulgant 
campanyes d’aquest tipus per afavorir el civisme dels ciutadans i ciutadanes 
d’Esplugues. Per tant, en concret sobre papers, llençar papers o llaunes a la via 
pública, doncs, n’hem fet alguna històricament, i si és necessari les anirem 
reproduint. Torno a dir, són campanyes que durant l’any en podem fer un parell o 
tres, en funció de que en cada cas anem veient la necessitat més acusada, en 
podríem dir.” 

Hi haurà alguna vegada un lloc on els poetes i escriptors “amateurs” de la 
ciutat puguin oferir les seves obres de manera gratuïta, com ja existeixen a 
altres poblacions? 

El senyor Sanz: 

“Nosaltres ja cedim espais, la biblioteca pública també és un espai on poden 
presentar aquestes obres els amateurs i qualsevol persona que ens ho ha demanat, 
s’ha ofert aquesta instal·lació per poder-ho fer, però tanmateix dir-li que si és algun 
altre espai es pot sol·licitar. I tenir en compte també que tenim en marxa el projecte 
d’Esplugues Crea, que pretén crear suport precisament als artistes amateurs, no 
només als poetes i escriptors, i que la convido també a participar d’aquest programa, 
no perquè en concret doni una solució a això que vostè comenta, però sí perquè el 
que pretén és donar suport precisament als artistes amateurs. Per tant, li ofereixo 
aquest programa perquè pugui també portar les seves propostes cap a aquesta 
línia.” 

 

Sra. Andrea Tapia  

El soterrament de les línies elèctriques ha de suposar un pla urbanístic que 
només afavoreix els de sempre, i que ens ha portat a les crisis del 2007? 

 



 

El senyor Sanz: 

“Doncs, li diria que la resposta és no. El desenvolupament urbanístic s’hagués fet 
igualment si no hi haguessins hagut línies elèctriques, ja que el Pla General 
Metropolità el que deia és que allò era un espai, una zona de sòl urbanitzable. Per 
tant, independentment de les línies elèctriques, ja es preveia la construcció 
d’habitatges en aquell sector. Això depèn, per tant, de la iniciativa privada, aquest 
impuls.” 

 

Sr. Joan G. Pi 

Per què no escolteu la veu del poble? 

El senyor Sanz: 

“Nosaltres no tenim aquesta percepció i pensem que l’escoltem, i molt. (Remor de 
veus.) Disposem de molts projectes participatius, periòdics, els pressupostos 
participatius, alcaldessa als barris, audiències públiques, audiències joves, consell 
d’infants, etcètera, pla estratègic i molts altres. Per tant, entenem que sí que el tenim 
en consideració i intentem saber el que diu la ciutadania habitualment. 

En el cas concret que vostè planteja, nosaltres el que sí que diem és que, com a 
mínim el Partit Socialista quan s’ha presentat a les eleccions al municipi 
d’Esplugues, sempre ha portat al seu programa electoral el desenvolupament 
urbanístic d’aquesta zona, i per tant ho hem fet de forma transparent i la ciutadania 
en aquestes eleccions ha pogut votar i decidir a qui atorgava la seva confiança. Per 
tant, en aquest sentit escoltem però també som transparents a l’hora de presentar-
nos amb les propostes que anem a desenvolupar.” 

 

Sra. Raquel Lendines 

En què beneficiaria realment la construcció d’habitatges de luxe als veïns de 
tota la vida d’Esplugues? No pujarà el preu a la nostra ciutat de forma que es 
torni inaccessible? 

El senyor Sanz: 

“Bé, jo primer diria que és la seva interpretació, però que no són habitatges de luxe. 
Aquí n’hi ha habitatges des de 58 metres quadrats, alguns més grans però hi ha de 



58 metres quadrats, per tant, entenem que no són d’aquestes característiques. I en 
qualsevol cas, el preu a què es podran adquirir entenem que serà similar al de la 
zona, per tant, similar al que pugui trobar en un habitatge de Finestrelles, de la zona 
de Finestrelles, que no és el mateix que el d’un altre lloc.” 

 

Sra. Elena Aguilar 

Per què després de tant temps paralitzat s’ha iniciat de nou el projecte? 

El senyor Sanz: 

“El projecte està paralitzat probablement degut a la crisi econòmica, i en aquests 
moments els promotors tornen a tenir el finançament necessari per anar acabant la 
urbanització i començar a edificar.” 

 

Sra. Mireia Luesma 

Per què prioritzen els centres comercials quan hi ha entitats que estan en un 
local de lloguer? 

El senyor Sanz: 

“Aquí no és una prioritat de l’Ajuntament d’Esplugues, nosaltres no prioritzem, el 
centre comercial estava previst en el planejament, de la manera en què estan 
previstos altres usos. Ha de quedar clar que l’Ajuntament... (Remor de veus.)” 

La senyora alcaldessa: 

“Si us plau, demanaria poder parlar i poder escoltar-nos en silenci, nosaltres ho 
farem quan parli la ciutadania. Hi ha un torn en què parlarà la ciutadania, i nosaltres 
callarem i escoltarem. Ens agradaria molt el mateix respecte perquè ara està donant 
resposta a unes preguntes que han entrat per registre de la manera correcta, i 
nosaltres també donem la resposta a aquestes preguntes que se’ns demanen. Per 
tant, crec que amb millors condicions hem d’intentar escoltar-nos tots plegats. 
Nosaltres també ho farem quan la ciutadania formuli les seves preguntes, callarem i 
escoltarem.” 

El senyor Sanz: 

“Deia que en tot cas el centre comercial estava previst en el planejament, i que no és 
l’Ajuntament qui impulsa aquest centre comercial. De fet, a l’Ajuntament no li costa 



cap euro. Per tant, això no va vinculat a altres necessitats de la ciutat. A nosaltres no 
ens constarà diners, diguéssim, que podríem treure d’aquí per invertir-ho en un altre 
lloc. És que no té despesa per a l’Ajuntament. Com deia, no té cap cost i l’impuls és 
d’una empresa privada, no per part de l’Ajuntament. 

 

Sr. Efrem Blázquez 

Amb quin dret es creuen com per fer tot aquest mal a la seva ciutadania? 

El senyor Sanz: 

“Nosaltres, ho sento però no podem coincidir amb la seva percepció i, per tant, no li 
puc donar resposta, perquè en la base de la pregunta ja no coincidim. Nosaltres 
sempre hem defensat que aquest plantejament és beneficiós per a la ciutat, i que 
hem estat transparents, com deia, en tot el procés del planejament i urbanització, i 
hem donat eines a la ciutadania per poder manifestar la seva opinió al respecte.” 

 

Sr. Manel Moliner 

Hi ha alguna manera d’actuar al Pla Caufec i deixar Collserola tal i com està 
ara? 

El senyor Sanz: 

“El Parc de Collserola no està afectat per aquest planejament urbanístic, no està 
afectat per res el parc natural. Per tant, Collserola quedarà tal com està, i a més a 
més en tot cas el que el pla sí que preveu és un espai de transició com a parc urbà i 
zona verda urbana entre el límit del parc natural de Collserola i la part d’urbanització. 
És a dir, de fet és una transició que el Consorci del parc natural de Collserola ha 
posat com a exemple en altres punts.” 

 

Sr. Iker Corres 

Per què a l’actuació respecte a l’incendi no es va utilitzar el camí des de la 
cruïlla del carrer Josep Anguera i Sala i carrer Esmaragda? 

 

 



El senyor Sanz: 

“Entenc que el carrer Esmaragda és un error perquè no està allà, suposem que es 
refereix a l’anomenat Camí de Bombers, i aquest camí sí que es va utilitzar el dia de 
l’incendi, precisament pels bombers. De fet, és el camí que hi ha just a la base d’on 
va començar l’incendi, per tant, es va utilitzar.” 

 

Sr. Bernat Cubells 

S’han plantejat mai l’afectació indirecta que tindrà l’augment de població 
fronterera amb el parc natural sobre aquest? 

El senyor Sanz: 

“El parc natural ja té una pressió habitualment, per tant, és una cosa que ens hem 
plantejat, però no per aquest planejament sinó que ens plantegem habitualment. 
Precisament, torno a fer referència a aquesta zona de transició entre el parc de 
Collserola i aquest planejament, que el que pretenia és apaivagar aquesta pressió 
que pugui tenir la zona urbana sobre el parc natural, i com deia abans, s’ha posat 
com a exemple al Consorci del parc de Collserola.” 

 

Sra. Cristina Millà 

¿Cómo está previsto preservar el medio ambiente y la conservación del parque 
de Collserola en el momento en que se empiece a masificar el pie de la 
montaña? 

Cómo está previsto preservar la tranquilidad y bienestar de la ciudadanía de 
Esplugues cuando se empiece a masificar de gente la entrada del pueblo? 

El senyor Sanz: 

“Nosaltres no comptem amb una massificació de la muntanya. En aquest sector, 
l’índex d’edificabilitat és de 0,59 metres quadrats de sostre per cada metre quadrat 
de sòl, probablement un dels més baixos, per no dir el més baix, d’Esplugues. 
Densitat de població en tenim a altres barris, però no en aquest precisament, i amb 
aquest desenvolupament continuarà sense haver-hi aquesta massificació que vostè 
planteja.” 

 



Sr. Manel Moliner  

Veieu totalment necessari portar-ho a terme a canvi de la pèrdua d’hectàrees 
forestals? 

El senyor Sanz: 

“Hi insisteixo, jo els demanaria que en aquest sentit s’informin. Ni un centímetre 
quadrat del parc natural es toca en aquest plantejament, ni un centímetre quadrat. 
Per tant, no hi ha cap pèrdua d’espai forestal. “ 

 

Sra. Alba Herrera 

Algun dia aquest ajuntament es plantejarà fer una consulta als ciutadans sobre 
si volem o no el Pla Caufec? 

El senyor Sanz: 

“Aquest pla, com saben vostès, està aprovat des de l’any 2004. És evident que en el 
moment de la tramitació i en aquell moment es quan es van plantejar i es va fer 
l’exposició pública, i es va donar oportunitat de participar en aquell moment, en el 
desenvolupament del pla. I han estat diverses les participacions en aquest sentit, fins 
i tot hi ha hagut reclamacions per via judicial. I jo hi insisteixo, la consulta a 
ciutadans, nosaltres no ens hem amagat mai, el PSC ha portat sempre al seu 
programa electoral el desenvolupament d’aquest pla, i la ciutadania, quan ha votat, 
doncs, entenem que com que ho hem fet de forma transparent sabia que nosaltres 
plantejàvem desenvolupar aquest pla que, hi insisteixo, estava previst al PGM, no tal 
com està però estava previst al Pla General Metropolità, preveia que allò fos zona 
urbanitzable. Podia haver estat aquest o un altre, però és evident que s’anava a 
construir en aquella zona. No era cap zona verda definida pel Pla General 
Metropolità sinó que era, com dic, zona urbanitzable.” 

 

Sr. Raúl Abad 

Sereu capaços de treure boscos per edificar? 

El senyor Sanz: 

“Hi insisteixo, no traiem cap bosc, i val a dir que en aquests sectors s’urbanitzen 
198.581 metres quadrats de zones verdes, 19 hectàrees de zones verdes en aquest 
sector. Per tant, la cosa és significativa.” 



Sr. Ricard Oliveras 

Per què la senyora Díaz és la presidenta executiva del Consorci de Collserola, 
quan és art i part? 

El senyor Sanz: 

“L’alcaldessa d’Esplugues és vicepresidenta executiva del Consorci del parc natural 
de Collserola, en aquest cas per designació i delegació expressa de la senyora Ada 
Colau. Aquest nomenament de fet va ser aprovat en una assemblea del Consorci del 
Parc Natural de Collserola per unanimitat de tots els presents, que inclouen 
representants de tots els partits polítics, per tant, l’Ajuntament i el Consorci de 
Collserola, com deia en aquest sentit, i també l’alcaldessa comparteix el mateix 
interès en defensar aquest patrimoni natural.” 

 

Sra. Lídia Ibáñez 

Per què la senyora Pilar Díaz és la presidenta executiva del Patronat de 
Collserola?  

El senyor Sanz: 

“Entenc que acabo de donar la resposta: per delegació expressa de la senyora Ada 
Colau.” 

 

Sra. Anna Varela 

Quan veurem anunciat a El Periódico que les obres de l’auditori tornen a 
començar? 

El senyor Sanz: 

“Nosaltres en aquest sentit som moderadament optimistes i pensem que les obres 
de l’auditori es podran reprendre sense trigar massa temps, és la nostra voluntat. El 
que evidentment no li puc dir és si sortirà publicat a El Periódico o no sortirà.  

Per què mentre algunes administracions inverteixen diners en l’habilitació 
d’espais verds, l’Administració d’Esplugues deixa morir una part de 
Collserola? 

 



El senyor Sanz: 

“Insistim a dir que el Parc de Collserola no queda afectat, per tant, nosaltres no 
deixem morir res, i de fet, l’ajuntament fa el contrari, el que fa és invertir en el 
manteniment del Parc de Collserola.” 

Quan falti aquesta zona verda, s’utilitzaran els nostres impostos per habilitant-
ne de noves? 

El senyor Sanz: 

“Insisteixo que no faltaran zones verdes, al contrari, estem creixent a la ciutat 
d’Esplugues en zones verdes. Per donar alguna dada, la ciutat d’Esplugues 
actualment té més de 570.000 metres quadrats de parcs i jardins, però a més a més, 
si sumem el Parc de Collserola, passen a ser 1.297.000 metres quadrats. Això 
equival a 28,07 metres quadrats per habitant. I dono aquestes dades perquè 
l’Organització Mundial de la Salut, l’OMS, estableix que el mínim de zones verdes 
per habitant en zones urbanes hauria de ser de 10 metres quadrats, i Esplugues en 
té 28,07. Per tant, superat amb escreix les recomanacions de l’Organització Mundial 
de la Salut.” 

 

Sr. Joan Ruiz  

S’ha realitzat algun estudi de viabilitat ambiental en el projecte? Quins? 

El senyor Sanz: 

“Doncs, efectivament, en el moment d’elaborar el planejament es van fer els 
preceptius estudis de viabilitat ambiental.” 

 

Sr. Gerard Cluet 

El poble prefereix espais verds o més centres comercials? 

El senyor Sanz: 

“És difícil de dir, però en tot cas, per a nosaltres no es tracta ni d’una cosa ni de 
l’altra, nosaltres defensem la ciutat verda i sostenible, hem posat exemples amb 
dades, i pensem que l’activitat comercial és perfectament compatible amb els espais 
verds. No a Esplugues, a tot arreu. És una cosa que es combina, tenir aquesta 
activitat amb tenir espais verds a la ciutat.” 



Construirem fins l’últim racó verd? 

El senyor Sanz: 

“La definició del Pla General Metropolità en el seu dia va definir quins espais verds i 
quines zones residencials, quines zones d’equipaments, etcètera, havia de tenir la 
nostra ciutat, i, per tant, es general es segueixen aquestes directrius, tot i que 
evidentment es poden fer canvis sobre aquest planejament. Insisteixo en què, com 
deia abans, nosaltres pensem que quedava de manifest amb les dades que 
expressava abans, que defensem la ciutat verda, que és una de les nostres 
prioritats, i que com deia, ho hem comentat abans, l’Organització Mundial de la Salut 
estableix un varem que nosaltres superem amb escreix.” 

 

Sr. Jordi Rodríguez 

Vull tot verd per sempre.  

El senyor Sanz: 

“Nosaltres compartim l’interès en la protecció del medi ambient, i insisteixo en què és 
una de les ciutats més verds de l’entorn, no perquè ho diguem nosaltres, 
normalment la ciutadania així ens ho ha fet palès en les enquestes que elaborem 
cada dos anys.” 

 

Sra. Eva Granados 

Aquesta nova iniciativa de construcció es fa pensant en la gent? Tenint en 
compte que no se’ns ha preguntat, proposo fer un referèndum. Tots tenim dret 
a opinar i ser informats degudament. 

El senyor Sanz: 

“Jo insisteixo, ho dic perquè no es porti a una percepció equivocada, l’Ajuntament no 
construeix res, és iniciativa privada, es construeix en base als drets que tenien com 
a propietaris d’aquests solars en el seu dia. Per tant, el que fan és desenvolupar un 
planejament urbanístic, i en base a aquests drets són els que construeixen. Vull dir, 
que quedi clar, perquè sembla que sigui l’Ajuntament el que està fent pisos o el que 
està fent centres comercials, i no és el cas. 

En tot cas, com deia, es va aprovar l’any 2004, i jo insisteixo en què, per tant, 
aprovat definitivament l’any 2004, aquesta consulta seria complicada, a més tindria 



costos molt grans per a l’Ajuntament, però a més a més insisteixo a dir que en cada 
procés electoral li hem preguntat a la ciutadania, perquè ens hem presentat explicant 
que nosaltres volíem tirar endavant aquest plantejament. Per tant, entenem que li 
hem preguntat a la ciutadania, no en una sinó en diverses ocasions.” 

 

Sr. Jordi Ramos 

És necessari un centre comercial a Esplugues? 

El senyor Sanz: 

“Bé, probablement seria, dit així, a grosso modo, complicat definir-ho. Per a 
nosaltres el que sí que és un centre comercial, que entenem que com la majoria és 
de caràcter supramunicipal, el fet que sigui ubicat a Esplugues no significa que sigui 
només per als ciutadans d’Esplugues, i compartim la idea que beneficiarà en general 
a la ciutat, tant per la creació d’ocupació com l’impuls econòmic que significa, com 
també de les activitats que es puguin desenvolupar al seu voltant. Estem 
convençuts, torno a dir, que serà generació d’ocupació i que serà inversió 
econòmica a la ciutat.” 

 

Sr. Martí Palau 

Per què comenceu pel centre comercial i les vivendes de luxe? Per què no amb 
les vivendes socials? 

El senyor Sanz: 

“Insisteixo en què nosaltres directament no fem aquestes obres, i que hi ha un pla 
d’etapes aprovat i aquest és el procés que en principi se seguirà a l’hora de tirar-ho 
endavant, seguint aquest pla d’etapes.” 

 

Sra. Edith Santos 

Respon aquest projecte a les necessitats reals i objectives d’Esplugues? No és 
sospitós que després de 25 anys seguim així, i que el que demana el poble 
sigui totalment diferent? 

 



El senyor Sanz: 

“Hi insisteixo, la determinació de l’ús dels solars estava definitiva al Pla General 
Metropolità, i a partir d’aquí es desenvolupa aquest planejament urbanístic, igual que 
es desenvolupa el planejament urbanístic de Finestrelles Nord, que també estava 
previst que fos urbanitzable. Per tant, el criteri seria el mateix. Els propietaris tenien 
aquests drets i es desenvolupa el planejament el base a aquesta previsió.” 

 

Sr. Manel Moliner  

Amb les vivendes i botigues que hi ha a Esplugues de Llobregat, per què és 
necessari edificar l’única muntanya que tenim al poble? 

El senyor Sanz: 

“Hi insisteixo: no s’edifica la muntanya. El pla urbanístic no afecta el parc natural de 
Collserola.” 

 

Sr. Ferran Muñoz 

Per què prioritzareu els centres comercials a solucionar la problemàtica dels 
mercats? 

El senyor Sanz: 

“Ja ho he dit, pel centre comercial nosaltres no fem res, sinó que és el 
desenvolupament dels privats segons el planejament i els usos previstos, i la 
llicència comercial que ha atorgat la Generalitat de Catalunya. I en canvi, els mercats 
municipals sí que són competència municipal, tot i que l’actual normativa no obliga, 
però estem treballant en la proposta de trobar una solució de futur. Tenim converses 
amb els paradistes i estan en tot moment informats, i pensem que precisament en 
aquests moments estem en una situació i en una fase molt avançada per trobar la 
solució definitiva.” 

 

 

 

 



Sr. Manel Moliner 

Hi ha alguna manera d’aturar el Pla Caufec, deixant així una Collserola verda i 
viva, tal com està ara? 

El senyor Sanz: 

“No m’hi estendré, el Parc de Collserola es queda tal i com està.” 

Ens agradaria saber per què l’ajuntament i SACRESA estan tan interessats a 
especular amb la falda de Collserola? 

El senyor Sanz: 

“L’Ajuntament, ni molt menys especula, per tant, res a dir. I si pensen que és així, 
doncs, poden anar als jutjats i plantejar-ho.” 

 

Sra. Xènia Gómez 

Per què en el Pla Caufec hi ha pisos de luxe, moltes oficines, un centre 
comercial i una petita quantitat de pisos concertats, i no hi van equipaments, 
escoles, centres mèdic i d’altres? 

El senyor Sanz: 

“Certament no és així. Sí que evidentment hi ha espais d’equipaments. El Pla Porta 
Barcelona preveu 19.769 metres quadrats destinats a equipaments públics i 6.918 
destinats a equipaments privats. En ambdós casos caben aquests usos que vostè 
determina com a escolars, centres mèdic i d’altres.” 

Per què no aprofiten i fan el necessari perquè els nostres joves no hagin de 
marxar del poble? 

El senyor Sanz: 

“Bé, nosaltres fa molt temps, no ara, que venim treballant sobre política d’Habitatge 
per intentar assolir habitatges amb un cost assequible de cara a la ciutadania 
d’Esplugues. Les darreres actuacions municipals han significat la construcció de 199 
habitatges en règim de protecció oficial, 64 més habitatges de lloguer per a joves, i 
tenim la previsió inicial que a partir de l’ARE de Montesa es puguin construir gairebé 
un miler més d’habitatges protegits. I en el mateix Pla Porta Barcelona en concret hi 
ha 132 habitatges de protecció oficial previstos, tot i que en el moment inicial en què 



es va aprovar el pla no era exigible la reserva, l’Ajuntament va imposar que es fes 
aquesta reserva d’habitatges de protecció oficial.” 

 

Sra. Lídia Gómez 

Per què l’equip de govern, quan explica les bondats del Pla Caufec, oblida 
explicar que ja han rebut diners per cada aprovació que han fet? 

El senyor Sanz: 

“L’Ajuntament el que va fer en el seu moment va ser signar dos convenis amb la 
propietat, que en aquest cas són molt beneficiosos per als interessos de la 
ciutadania d’Esplugues, i en aquests dos convenis, un dels exemples, com deia, era 
la construcció d’aquests 132 habitatges, que a més a més en aquest cas són 132 
habitatges que s’entreguen a l’Ajuntament, claus en mà, per tant, serà un ingrés en 
aquest sentit molt significatiu, beneficiós per al desenvolupament d’altres polítiques 
de l’Ajuntament.” 

I en què s’han gastat els diners? 

El senyor Sanz: 

“ Bé, de moment, els que s’han rebut, evidentment en les polítiques de l’Ajuntament. 
Això entra a la caixa de l’Ajuntament, i a partir d’aquí es fan servir en les necessitats 
que hi ha: atenció social, cultura, esports, etcètera, i en inversions també per a la 
ciutat.” 

 

Sra. Eulàlia Herranz 

Per què no expliquen el col·lapse viari que es produirà amb el Pla Caufec – 
Porta Barcelona, tenint en compte que es preveu que diàriament passaran 
entre 15.000 i 35.000 persones? 

El senyor Sanz: 

“No és que no s’hagi tingut en compte. S’haurà de dimensionar si finalment seran 
aquests els usos previstos i la mobilitat prevista, però en tot cas en l’elaboració del 
pla urbanístic ja es preveuen, es van fer els estudis de mobilitat pertinents, se n’ha 
fet algun més a posteriori, a banda de l’aprovació, per iniciativa municipal, i això ha 
comportat l’obligació per part d’aquests propietaris de realitzar un conjunt d’obres 
d’urbanització complementàries per garantir o facilitar aquesta mobilitat a la zona. 



Per posar només un exemple, doncs, la reurbanització de la millora prevista a la 
plaça Josep Català té a veure amb la millora i l’accessibilitat en aquesta zona, per 
tenir en consideració la millora de la mobilitat. 

Nosaltres no tenim cap inconvenient, evidentment, però en el seu cas, en junta de 
portaveus nosaltres vam parlar sobre el contingut de les preguntes, i vam manifestar 
que el contingut de les mateixes, l’expressió de les mateixes, qui podia donar 
aquesta informació probablement era l’equip de govern, i en principi vam dir que ho 
faríem així, d’aquesta forma.” 

 

La senyora Oró: 

“Bona tarda. El 1991 hi havia majoria absoluta del PSOE-PSC. Passava el que 
passava, i en aquell moment, quan es va demanar que es fes una consulta, es va dir 
que la llei no ho contemplava. Punto. Continua sense contemplar la llei fer una 
consulta popular. Considero que no és això. Em sembla molt bé que el poble ha de 
créixer, però hi ha massa pisos que estan buits, hi ha massa fills que tenim fora que 
no poden viure aquí, no sabem per què, potser els vam maleir el dia que vam venir a 
viure aquí, no ho sé. Espero que això se solucioni. 

Senyor Roldán, a vostè m’adreço avui. El dissabte passat, a les monges, hi va haver 
un magnífic acte on Paloma Gómez Borrero ens va fer una sèrie de lectures de 
poesia, poesia castellana. Li asseguro que gaire bé tots érem catalans. En cap 
moment hi va haver cap cosa mal feta, al contrari, hi va haver una entesa perfecta 
per part de tots, també d’ella. Vull dir que a vegades, quan diu certes coses sobre el 
castellà i el català, no és això la cosa. Això, tornem a estar. Va ser un acte magnífic, 
amb moltíssima dignitat, d’una legalitat suprema, i d’una sensibilitat màxima. Això la 
gent que hi vam ser, que vam tenir aquest goig i aquest d’això, potser ho recordarem 
sempre. 

Per a un altre dia continuarem hablando con el gobierno o el desgobierno, claro. “  

El senyor Sanz: 

“En primer lloc, la senyora Neus Oró entenc que feia una reflexió més aviat, i que no 
ha formulat cap pregunta en concret.” 

 

 



El senyor Elegido: 

“Bien, gracias. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, son dos cositas muy breves, una 
es de actualidad. En el pleno pasado estuve y yo le pregunté al señor Sanz el 
porqué de pedir una línea de RENFE bajo el tranvía, y su respuesta, el tema del 
trazado siempre en el pensamiento es que va a conseguir con esa línea de RENFE, 
bautizado como «metro del delta», es que va a llevar el Trambaix a la debacle. Y él 
insiste como respuesta en que siempre llevan reivindicando que llegue el metro a 
Esplugues y demás. O sea, es irse por las ramas, ¿no? Simplemente que se 
acuerde de que, bueno, está el tema sobre la mesa. La otra cosa que le quería…, le 
pediría concreción sobre todo, porque por un lado…, y no por el Broggi, por legal y 
demás.  

Lo otro que le quería preguntar sobre el Plan Caufec, me parece que usted conoce 
el tema porque recientemente le he enviado un Twitter, usted ya sabe de qué hablo 
–sí, bueno, ya nos conocemos, gracias– yo lo que le recomendaría a toda esta 
ciudadanía que está aquí, y a toda la ciudadanía, siempre he pensado que lo que 
hace falta aquí creo que se llama Ariel Santamaría. Sí, le llaman el «Luís de Reus». 
Comentamos cierta gente de aquí para hacer una campaña y demás, porque, claro, 
es que son, entre comillas, lo que yo puedo considerar barbaridades urbanísticas. 
Percibo –percibo, permítanme– un afán urbanístico por construir, edificar, quitamos 
pinos, hacemos bosque…, o sea, edificar, etcétera, ¿no? Un poco va en esa línea, 
¿no? 

Yo lo que le podría decir a la señora alcaldesa, claro, no entiendo yo que ahora el 
señor concejal de Promoción Económica de Convergencia defienda que un centro 
comercial es positivo para Esplugues, o sea, para el comercio local. Eso es un poco 
ilógico. Yo lo que no acabo de entender es por qué las carteras, o sea, Urbanismo, 
siempre se lo queda el PSC. Yo le podría proponer a lo mejor que Urbanismo lo 
llevara Santi Siquier, por ejemplo, o el señor de Convergencia. O sea, es que, claro, 
a ver… O en otros momentos en que ustedes han gobernado con Iniciativa… ¿Vale? 
Me parece que tenemos en la sala de plenos a un exconcejal, y seguramente sería 
mucho más apropiado.” 

La senyora alcaldessa: 

“Senyor Elegido...” 

El senyor Elegido: 

“Sí, simplemente…” 



La senyora alcaldessa: 

“Tot el que vulgui preguntar i reflexionar sobre com ens repartim el govern, això no 
és competència...” 

El senyor Elegido: 

“No, simplement, com que jo li tinc molta simpatia, ja ho sap vostè, és clar, amb tot 
això del Pla Caufec i el tema de la línea de RENFE sota el Trambaix i demés, que la 
gent pot pensar que hi ha regularitats, etcètera, el que pensa l’opinió pública, doncs, 
home, em sabria greu que a vostè li passés el mateix que li va passar a l’Esperanza 
Aguirre. Ja sap el que li va passar: que per culpa del senyor Granados va haver de 
dimitir sense cap culpa i demés.”  

(Remor de veus.)  

El senyor Elegido: 

“No, ja sé que és graciós però em vull referir que per culpa del senyor Sanz no li 
passi el mateix.” 

La senyora alcaldessa: 

“El senyor Sanz ens dóna màxima garantia.” 

El senyor Sanz: 

“A mi em sap greu perquè fa temps que portem una conversa que sembla que no 
ens acabem d’entendre o que no parlem el mateix llenguatge. Quan ell diu que no li 
he donat resposta, jo insisteixo, li he donat la resposta diverses vegades. El 
problema, reconec que és així, és que no li agrada la meva resposta. No li agrada, 
llavors, cada Ple ve i em demana que li torni a dir, però jo li diré el mateix. Una altra 
cosa és que no li agradi o que no la comparteixi, cosa perfectament raonable, però jo 
la resposta la hi he donat diverses vegades. I en concret, quan em diu si la línia de 
RENFE va sota el tramvia jo li he donat la nostra resposta, a l’anterior Ple la hi vaig 
tornar a donar, i com que li he donat ja en moltes vegades... Ara, reconec que en tot 
cas no li agrada. Bé, doncs, val, perfecte. 

Sobre l’organització de l’Ajuntament, doncs, evidentment li pertoca a l’equip de 
govern decidir com es distribueix.” 

 



La senyora Carme: 

“Bé, a mi em sembla que avui –bona nit– estic fora de test. Vinc a donar les gràcies 
per com de bé es va portar l’ajuntament amb mi, perquè tenia un problema més 
moral que monetari, vaig venir aquí a queixar-me, i he estat molt, molt ben atesa. Un 
deu alt. Però em sembla que avui no és el dia apropiat. Però tant dono les gràcies a 
la senyora alcaldessa com dono les gràcies a la Carmen Carmona, al Pere 
Carmona, la Mònica, el Tomàs, l’Alfred... A tots. M’han atès, m’he sentit una senyora, 
encara que hagi treballat 42 anys. 

He treballat 42 anys, però m’he sentit atesa com una gran senyora, li ho dic de debò. 
Estic molt satisfeta del resultat. I moltes gràcies. Una altra cosa és que vull fer una 
consulta que no hi entenc gens. Aquest any hem hagut de pagar Hacienda. El meu 
home no havia de fer-ho mai, i he hagut d’anar. Bé, molt bé, que pagui el que ha de 
pagar i el que no hagi de pagar. He anat a la central, i els he dit: «Escolta, el meu 
home, pel que guanya, mai a la vida ho havia hagut de fer. Jo sí ho havia de fer però 
ell no. Com és que ha hagut de venir aquest any?» I m’ha dit: «És que Esplugues no 
ha tocat en deu anys el cadastre?» No sé si és veritat. I per les propietats, en lloc 
d’un 1 per cent n’heu pagat un 2. Potser si ho toqueu sortiré perdent, però és una 
pregunta que faig, si és veritat o si m’ha enganyat Hacienda. ¿Val? Diu que com que 
de les propietats he pagat un 1, pagàvem un 1, i ara paguem un 2. I m’he passat 80 
euros que em donaven de les propietats, i he hagut de pagar 400 i pico. Vull saber si 
és veritat o no és veritat, o m’han enganyat. 

I de tot això no parlo perquè no sé res de res. Si ho sabés, n’opinaria. Moltes gràcies 
per tot i endavant.” 

El senyor Sanz: 

“La senyora Margarita Carme, bé, feia també una reflexió i agraïment a l’ajuntament 
sobre com s’havia sentit atesa en un cas concret, cosa que li agraïm, que ens hagi 
volgut traslladar aquestes felicitacions. 

I sobre el tema que parlava del seu marit, de pagar a Hisenda, si és necessari en 
parlem després o en un altre moment i ens ho explica millor, perquè feia referència a 
l’actualització del cadastre, que és cert que des de l’any 97 a Esplugues de Llobregat 
no s’actualitzava el cadastre, i s’ha actualitzat, s’ha anat..., progressivament s’està 
actualitzant el cadastre, però el que no entenc és quina afectació té això en l’impost 
sobre la renda, i com que no ho entenc, doncs, per això no li puc donar una resposta 
ara mateix. Però en tot cas ens oferim, exacte, per parlar i mirar quin és el problema, 
i veure si podem, com a mínim donar-li la resposta.” 



El senyor Calero: 

“Hola, bona tarda. Jo volia fer una consideració general, perquè tampoc no conec el 
Pla Caufec amb molt de detall, perquè entre altres coses és difícil de trobar la 
informació específica sobre el pla, però la meva consideració, la meva pregunta o la 
meva reflexió és: com és possible que a Esplugues, on els mercats municipals estan 
en edificis provisionals des de fa molt de temps; on això, hi ha manca de places de 
P3 –és veritat, jo tinc una filla i ho sé això; on tampoc tenim una sala d’actes com per 
exemple a Sant Just tenen dos o tres, nosaltres no en tenim cap, tenim el Robert 
Brillas però que no es pot utilitzar, durant una època es va utilitzar però m’imagino 
que per queixes de veïns ja no es pot utilitzar, hi ha moltes mancances a la ciutat, i 
en canvi, doncs, es dóna permís –imagino que això ve de lluny i aquestes coses– 
per construir molts habitatges, no sé quin número d’habitatges, que voldrà dir milers 
de persones més a la ciutat.  

I a banda d’això, també una altra cosa és, el senyor regidor feia una distinció entre el 
Parc de Collserola i..., no, parla del Parc de Collserola, fa la distinció entre muntanya 
i Parc de Collserola. Una cosa és el Parc de Collserola, que segurament té unes 
fronteres molt clares, i una altra cosa és la muntanya, i a la muntanya també hi ha la 
falda de la muntanya, que ara mateix no està construïda, i estarà construïda quan 
aquest pla es dugui a terme. Llavors, sí que perdem part de la muntanya, potser no 
part del Parc de Collserola però perdem part de la muntanya, la gent va a córrer allà, 
per exemple, jo anava a córrer. Vostè potser també hi anava a córrer, però no hi 
podrem anar a córrer quan hi hagi tot d’edificis per allà.  

I quan diu que segons l’OMS a Esplugues... Clar, aquestes mesures de l’OMS són 
mesures extremes. Vull dir, pensades per a això, com diu vostè, són mesures 
mundials, no pensades per a ciutats del primer món. Vull dir, que estiguem per sobre 
del límit, del llindar que posa l’OMS, no certifica res. A Esplugues de zones verdes jo 
no sé on les troben, vull dir, no sé on les compten però no n’hi ha gaires. I una de les 
que hi ha, que és la falda de la muntanya, clar, hi ha la muntanya també, però per 
accedir a la muntanya, doncs, hi ha d’arribar, però hi ha la falda de la muntanya, i la 
falda de la muntanya desapareixerà després d’aquest d’això. 

Llavors, la meva pregunta és...” 

La senyora alcaldessa: 

“Sí, hem d’anar concretant perquè tothom...” 

 



El senyor Calero: 

“Sí, doncs, donades totes aquestes mancances, o sigui, escoles, equipaments 
d’això..., el mercat municipal, el tema de l’auditori i aquestes coses, doncs, com 
pensen que...” 

La senyora alcaldessa: 

“Ha quedat clar, no pateixi, senyor Calero, que ha quedat clar.” 

El senyor Calero: 

“...és una prioritat afegir més pressió ciutadana...” 

La senyora alcaldessa: 

“Que pensa que hi ha altres prioritats abans que aquesta, no?, ens està dient? És el 
que formula?” 

El senyor Calero: 

“Sí. I una altra cosa és el tema que, clar, jo no sé si ha estat vostè a l’Splau o ha 
estat a l’Heron City o a llocs així, però al voltant d’aquells centres comercials la ciutat 
es mor, perquè la ciutat està constituïda pels carrers i les petites botigues perquè la 
gent es relacioni, perquè la gent faci ciutat...i posar-hi un centre comercial ho mata 
tot això.” 

El senyor Sanz: 

“El senyor Carles Calero feia una reflexió sobre algunes, diguem-ne, mancances que 
té la ciutat, que vostè planteja que té la ciutat sobre equipaments, etcètera. Jo no 
comparteixo algunes d’elles. Mancaven places de P3. Bé, aquí hem tingut alguns 
problemes, nosaltres hem reivindicat aquestes places, no és competència 
directament municipal però les hem reivindicat. El que sí li puc assegurar és que de 
les escoles bressol que sí que són de l’Ajuntament, nosaltres tenim places de 
sobres, cobrim tota la demanda d’oferta pública que hi ha a la ciutadania, per tant, 
en aquest cas això sí que ho cobrim.  

I bé... Sí, recordava l’alcaldessa que som el municipi amb places d’escola bressol 
amb més cobertura de tot Catalunya. Ha sortit un informe fa poc que així ho 
acreditava. 



En el tema dels mercats, etcètera, nosaltres el que hem fet sempre, en el tema 
d’equipaments, és intentar buscar solucions i adequar-les. El fet que els mercats 
actualment estiguin en una situació temporal, com bé deia, per exemple, ve donada 
a la proposta de millora dels mercats antics, és a dir, derruir-los i fer uns nous 
mercats. En tot cas, el context de crisi que hem viscut pel mig ha fet que això no 
s’hagi produït encara, i he explicat abans que precisament no fa gaire, en els últims 
plens, hem estat aprovant algunes decisions precisament perquè agafi l’Ajuntament 
un altre cop la solució d’aquest problema i ho tirem endavant. Però en tot cas, ho 
havíem afrontat, el context de crisi probablement, com ha passat en moltes famílies i 
en molts ajuntaments, ha fet que això no es tirés endavant. 

Quan vostè fa referència al permís per construir, jo insisteixo, aquí es va 
desenvolupar un pla pel qual, a partir d’aquest pla es desenvolupen uns drets per 
construir. Quan aquest pla està aprovat, l’Ajuntament, en el moment en què es 
donen les condicions, de fet, diguem-ne que està obligat a donar llicències, és a dir, 
no es podia dir: «Escolti, jo ara li dono la llicència.» No, si es donen les condicions i 
es produeixen les condicions, s’han de poder donar aquestes llicències. Per tant... 
Una altra cosa és la tramitació i el desenvolupament del pla, i quan es va definir el 
pla, quin pla es va definir. Però insisteixo en què ara estem en un punt en el qual, 
quan es desenvolupen aquestes llicències, aquest pla nosaltres, si es donen les 
condicions, diguem-ne que estem obligats pràcticament a donar aquesta llicència. 

I feia referència també a què perdem part de la muntanya. Jo hi insisteixo. Estem 
parlant especialment de l’avinguda..., des de Traginers per sota, els carrers de Joan 
Miró, etcètera, en aquests carrers hi havia un pla al qual abans feia referència 
l’Eulàlia Herranz, que es deia Finestrelles Sud, tenim un pla que s’està 
desenvolupant, Finestrelles Nord, hi havia un pla que es deia Finestrelles Sud, que 
preveia que allà hi hauria residencial i, per tant, hi hauria construcció en aquesta 
zona. La zona central de l’avinguda Traginers i la zona superior, que fa de limítrof 
amb el parc, aquesta és la que precisament el desenvolupament del pla protegeix, i 
en aquestes zones no hi ha construcció sinó que el que s’estableixen són zones 
verdes. Per tant, el que vinc a dir és que hi havia un pla, el pla aquest es 
desenvolupa i es fixen quines seran. 

El tema de l’OMS, vostè diu... En concret, des de l’OMS s’està parlant de zones 
urbanes. Per tant, no s’està parlant d’un altre lloc. L’OMS estableix aquest criteri a 
zones urbanes. No el compleixen la majoria de municipis, ni Barcelona, ni València 
ni molts altres, eh? I nosaltres només posem de manifest que aquests requeriments 
els complim, però feia la referència i li dic que el que sí li puc dir és que fa referència 
a zones urbanes, no és a altres espais sinó a zones urbanes. 



I per últim feia una reflexió, hi ha hagut altres preguntes en aquest sentit, si la ciutat 
es mor al voltant dels centres comercials. Jo crec que aquí..., jo no ho comparteixo 
del tot, el seu criteri. Hi ha centres comercials com que és l’Illa, el Corte Inglés de 
Cornellà, el Corte Inglés de Barcelona, La Maquinista, l’Splau també, a què vostè 
feia menció, l’Splau també, l’Eroski, és a dir, hi ha molts casos, i nosaltres sempre 
hem plantejat que aquest centre comercial que havia de venir a Esplugues, el 
plantejàvem sempre i hem entès que és una oportunitat. I una oportunitat vol dir que 
evidentment s’hauran d’adaptar certes coses, que segurament el comerç local haurà 
d’adaptar certs elements per aprofitar el que nosaltres entenem que és una 
oportunitat. 

En el cas de l’Illa, el comerç que hi ha al voltant probablement ha sobreviscut millor 
perquè hi ha un centre comercial al costat, i això el que significa és moviment de 
gent al voltant del centre comercial i, per tant, afavorint la participació o que la gent 
pogués anar a aquest comerç més proper, em refereixo al més proper. Per tant, les 
anàlisis sobre l’impacte del centre comercial a la ciutat poden ser diferents en funció 
del criteri que es faci. Nosaltres tenim previst que se’n faci una sobre aquesta 
afectació, però hi insisteixo, poden haver-hi de diferents percepcions. Jo crec que 
això que vostè posava com que la ciutat es mor al voltant dels centres comercials, 
doncs, home, pot haver-hi algun cas, però tenim moltes experiències en què no ha 
estat així. Per tant, nosaltres evidentment esperem que en aquest cas no sigui així, i 
pensem que les condicions que té en concret aquest centre comercial farà més aviat 
el contrari, per a nosaltres el que farà és revitalitzar la zona, fer-la viure més encara 
si cal. Per tant, és la nostra reflexió, tot i que és lògic que potser no hi coincidim.” 

 

La senyora Martínez: 

“Hola, bona tarda. Jo volia preguntar si en aquell any es va fer aquell informe 
d’estabilitat, volia saber si ara actualment s’ha plantejat fer-ne un de nou sobre 
l’actualitat, d’estabilitat, d’ecologia i de contaminació que pot provocar aquest pla a la 
ciutat i a aquella zona.” 

El senyor Sanz: 

“L’estudi d’impacte ambiental, torno a dir, quan es fa el desenvolupament dels plans 
urbanístics, els preceptius són els que es desenvolupen en aquell moment. De 
l’impacte que havia de patir, diguem-ne, la zona en els termes ambientals, en aquest 
cas no hi ha hagut variacions a la zona. Ho dic perquè la previsió del pla és la 
mateixa. Per tant, l’informe entenem que és vàlid. Si per alguna normativa s’escau 



tornar-lo a fer, repetir o s’hi introdueix alguna variable que recomanés tornar-lo a 
avaluar, doncs, bé, podríem demanar-ho si fos el cas.” 

 

La senyora Bautista: 

“Val. Jo volia preguntar com poden dir que les entitats tenen local quan es una gran 
mentida. Per exemple, l’Agrupament Sant Jordi actualment no té local, hi ha entitats 
que potser sí que en tenen, però, per exemple, el Grup de Batucada d’Atabalats ara 
mateix s’ha hagut de moure en un altre local perquè el que li havíeu assignat 
s’estava ensorrant pràcticament, i els van dir que si seguien allà pràcticament se’ls 
menjaven, els bunkers de l’Espluguenc de fet crec que era. I altres grups, per 
exemple els Diables, tampoc tenen local. O sigui, no seria bona idea prioritzar les 
entitats de la gent que viu aquí abans que buscar nous projectes especulatius a 
Esplugues?” 

El senyor Sanz: 

“Bé, vostè ha fet una afirmació que deia que jo havia dit que totes les entitats tenen 
local. Jo no he dit això, en cap moment he parlat d’això. L’únic que he dit és que és 
que una cosa no es pot vincular a l’altra, és a dir, que uns promotors privats deixin 
els seus diners per tirar endavant aquest..., que esperen recuperar, lògicament, que 
ens deixin aquests diners per tirar endavant això no va vinculat a les despeses 
municipals que haguem de fer en la matèria sobre entitats o en qualsevol d’altres. 

En el cas en concret de les entitats, hi ha moltes entitats que disposen de local cedit, 
llogat o facilitar per l’Ajuntament, i n’hi ha d’altres que no el tenen. Aquí es 
produeixen diferents casuístiques en funció de l’activitat de les entitats, hi ha entitats 
que tenen una activitat molt intensiva i, per tant, utilitzen aquests locals de forma 
lògicament intensiva, i hi ha altres entitats que per les seves característiques no 
necessiten un ús per a ús diari, sinó que el necessiten per a altres qüestions. En 
qualsevol cas, som conscients que hi ha algunes mancances, i sempre ens hem 
disposat i mostrat interessats a poder solucionar-ho el millor possible. No estem 
dient ni molt menys que totes les entitats tinguin local. 

(Veu de fons.) 

Sí, però l’agrupament Escolta... Bé, és que no vull entrar en un debat. No vull entrar 
en el debat, però deixi’m dir una cosa: l’agrupament Escolta actualment té un local, 
que el paga... 



(Veu de fons.) 

És de lloguer. I jo insisteixo en explicar un altre element. L’agrupament Escolta 
l’Espluga Viva, l’Ajuntament... 

(Veus de fons.) 

Perdó, perdó, m’he equivocat –m’he equivocat. L’agrupament Escolta...” 

La senyora alcaldessa: 

“Un moment, un moment, que dóna resposta. Heu fet l’apunt, dóna resposta.” 

El senyor Sanz: 

“Simplement volia matisar que l’agrupament Escolta Sant Jordi, Minyons i Sant Jordi, 
l’Ajuntament, com a altres entitats, en el seu dia els va oferir un local que... (veu de 
fons)... no, a La Plana –a La Plana...” 

La senyora alcaldessa: 

“És que ara no podem fer el debat.” 

El senyor Sanz: 

“Però jo dic que els va oferir i l’agrupament ho va declinar. Per tant, nosaltres ho 
hem ferit. (Veu de fons.) El va declinar. Jo dono resposta al que deia, no?” 

 

El senyor Redondo: 

“Bé, no sé, vosaltres abans heu dit que el Pla Caufec en teoria beneficia la gent del 
poble, no? I jo la gent del poble la considero les entitats i considero també el petit 
comerç i, sincerament, m’agradaria que m’expliquéssiu com un macrocentre 
comercial pot beneficiar el petit comerç d’Esplugues.” 

El senyor Sanz: 

“Jo crec que vostè fa una reducció i redueix Esplugues a entitats i comerços només. 
Jo crec que Esplugues són moltes més coses que no únicament entitats... No, ha dit 
vostè que el poble eren les entitats i el comerç, i jo dic que és una reducció que 
segurament no és el que pertoca. És el que ha dit. En tot cas, nosaltres..., he 



explicat algunes mesures que pensem que seran una oportunitat per al comerç, i en 
aquest sentit, tal com està previst en el desenvolupament del pla, pensem que la 
inversió i recursos que l’Ajuntament pot obtenir d’aquest desenvolupament, doncs, 
evidentment serviran per implantar polítiques, no només en el sentit de les entitats 
sinó en qualsevol àmbit, com deia abans, que ens permetrà millorar els serveis que 
rep la ciutadania d’Esplugues, permetrà millorar les infraestructures i els 
equipaments que tindrà la ciutat. Per tant, quan diem que és una millora l’entenem 
amb una mirada ampla, i perquè els recursos que arribin podran ser destinats a 
aquestes polítiques que afecten el conjunt de la ciutadania.” 

 

El senyor Muñoz: 

“Jo la convido a... Jo tinc una reflexió i una pregunta. Si vol me l’escolta i si no, com 
feu sempre.” 

La senyora alcaldessa: 

“Les escoltem totes.” 

El senyor Muñoz: 

“Ho sento per la meva veu. Llavors, la reflexió és: crec que en aquest ple està 
havent més participació que en tots els processos que en teoria doneu a la gent, per 
tant, ja valorareu tot això.  

I la següent pregunta és per què un agent municipal de la Policia Local ha comunicat 
a una companya que l’aforament del Ple estava mig complet. O sigui, hem entrat 
tots, i més de les persones que érem, i encara així jo crec que cabríem en tots els 
bancs i encara gent de peu, que a vegades s’ha donat aquesta possibilitat.” 

El senyor Sanz: 

“El senyor Ferran Muñoz deia que aquí hi ha més participació que als processos. Jo 
simplement deia que no perquè jo he estat regidor de Participació Ciutadana, he 
estat en diferents processos participatius. No dic en el Ple, en diferents processos 
participatius, i hi ha processos participatius que han comptat amb més gent. 
Simplement deia això, no res més. 

(Veu de fons.) 



Sí, sí, però vostè ha dit això, i jo li dic que per això feia aquest comentari. 

L’aforament del Ple, efectivament...”  

(Veu de fons.) 

La senyora alcaldessa: 

“No, no riuria mai. Perquè no s’entengui malament, has dit que és una reflexió. Ara la 
pregunta, i he fet així com... Bé, no cridaré.  

(Veus de fons.) 

No ric de cap pregunta. Bé, podeu fer un judici de valors, que és equivocat, no hi 
entraré –no hi entraré. 

(Veu de fons.) 

No, no, jo tampoc. Aclariré una cosa: puc somriure...  

(Veu de fons.) 

Totalment. Bé, doncs, segurament és per un altre problema i no per... 

(Veu de fons.) 

No, no. No. A veure, si us plau, puc parlar? Molt bé. Heu fet la reflexió, us hem 
sentit, us hem donat la paraula, com, faltaria més. És que a més teniu el dret de fer-
ho, teniu el dret de venir i de preguntar. I aquest dret l’hem respectat. Però no podeu 
fer judicis de valors, i no podeu saber exactament si faig un somriure, mai no riuria 
de la intervenció d’algú, amb qui puc estar d’acord o en desacord. I això segurament 
és perquè no em coneixeu en absolut, cosa... (Veu de fons.) Segur –segur– en 
absolut. Perquè saben perfectament els meus companys, amb qui puc coincidir i puc 
discrepar, que no acostumo a riure del que pensa la gent, ni de les seves reflexions. 
Mai no ho faria. 

(Veu de fons.) 

Molt bé. Doncs, em sembla molt greu, no és el cas, d’acord? Em sembla greu que 
sigui, no és el cas. Com que no és el cas, cosa que el somriure, ho sento, és la 
meva manera de ser i és molt difícil que les persones canviïn, he fet una reflexió 
però faltava una pregunta, i he fet així com dient «i ara el contesta». Perquè, faltaria 
més, com no t’ha de contestar la teva pregunta?  



(Veu de fons.) 

Doncs, em sembla que és un judici de valor que és equivocat, em sap greu que 
tingueu aquesta impressió i la vull desmentir perquè crec que és important 
desmentir-la, perquè al final l’important és que us escoltem, responem les preguntes, 
i de la mateixa manera a nosaltres també ens agradaria molt que ens escolteu, com 
fem de veritat, perquè jo puc estar mirant aquí, puc estar mirant allà, puc estar mirant 
la regidora o puc..., però estic sentint exactament tot el que esteu dient perquè em 
sembla interessant.” 

El senyor Sanz: 

“Bé, la pregunta que feia sobre si l’aforament del Ple està limitat. L’aforament del 
Ple, efectivament, està limitat per condicions de seguretat i, com a qualsevol sala. 

(Veu de fons.) 

No, vostè ha preguntat per què un agent de policia s’havia dirigit a una companya i li 
havia dit que l’aforament del Ple estava mig ple.  

(Veu de fons.) 

Ah, jo això no li havia sentit, perdoni. Si li ha dit vint persones, doncs, en funció de 
l’aforament que hi ha dintre, del número de persones que hi ha dintre, doncs, poden 
entrar vint més, o trenta o deu o cinc, en funció de l’aforament. 

(Veu de fons.) 

Bé, potser l’agent en aquell moment no tenia exactament les dades de les persones 
que hi havia dintre. Jo crec que és una reflexió, simplement a dir-los que estava 
limitat i calculaven que... 

(Veu de fons.) 

Bé, jo crec que compartim la lògica que l’aforament d’aquesta sala o de qualsevol 
altra té unes condicions, i jo crec que el que ha intentat fer l’agent segurament és 
una reflexió en aquest sentit. Si eren vint, trenta, trenta-cinc o quinze, jo crec que era 
una forma d’expressar-ho, no crec que vagi més enllà la qüestió. Simplement. Per 
això li deia el tema de l’aforament limitat.” 

 



El senyor Blázquez: 

“Sí, jo els volia preguntar per què diuen que com a ajuntament no formen part 
d’aquest pla, però en canvi s’escuden dient que ho porten en el seu programa 
electoral. No és contradictori?” 

El senyor Sanz: 

“El senyor Efrem Blázquez, que pregunta, entén que és una contradicció que diguem 
que ho portàvem al programa però que diem que l’Ajuntament no el desenvolupa. A 
mi em sembla que quan ho he explicat ho he explicat en aquest sentit. Nosaltres 
precisament el que hem fet és, com que era un pla urbanístic significatiu per a la 
ciutat, nosaltres el que hem fet és posar-ho sempre en el programa com a índex de 
transparència dient que si nosaltres formàvem part del govern, enteníem que aquest 
pla s’havia de desenvolupar i que, per tant, si la iniciativa privada, no l’Ajuntament... 
(veu de fons)... si la iniciativa privada pretenia tirar-lo endavant, nosaltres deixaríem 
que tirés endavant de forma normalitzada, i nosaltres ho portem al programa en 
aquest sentit, com a element de transparència i perquè tothom en sigui conscient, no 
cap altre. Evidentment, nosaltres, torno a dir, l’Ajuntament en sí no posa un euro 
perquè aquest pla es desenvolupi, per tant, no és l’Ajuntament qui el desenvolupa.” 

 

La senyora González: 

“Bona tarda. A mi m’agradaria fer dues, una reflexió molt curta. Em pregunto si ara, 
quan el meu company Ferran comentava que en aquest ple està havent-hi més 
participació ciutadana, he vist com l’Edu Sanz feia que no amb el cap, ostres, doncs, 
sí que és veritat que normalment, quan jo passo i hi ha ple, mai hi ha tants mossos 
d’esquadra aquí a baix. Per què avui s’ha alertat tant que entràvem al ple a fer 
preguntes, i vénen patrulles de mossos d’esquadra, de mitjana dues, el doble 
d’agents de la Policia local, un policia local que normalment no està perquè l’home a 
l’anterior ple fins i tot ens va fer una foto. Penso que la política de la por i la política 
del callar-nos i la política de no voler escoltar ja està fora de lloc. Aquí hi ha hagut 
diferents absolucions per aquest procés, o sigui, assabentem-nos ja, només volem 
que ens escoltin. 

I la segona és que si teniu pensat en aquests espais que hi ha, en què parleu 
vosaltres, de transició entre el que és la via pública i la muntanya... No se m’escolta? 
En aquests espais de transició que hi ha entre la via pública, o com li vulgueu dir, 
edificable o això, i la muntanya, hi ha uns carrers on hi ha unes espècies d’animals: 



hi ha conills, eriçons..., ai, porcs senglars, hi ha animals. Heu pensat, heu previst on 
aniran a parar aquests animals? Està controlat? Ens n’informareu?” 

El senyor Sanz: 

“La senyora Tània González preguntava per què hi havia tants Mossos d’Esquadra, 
feia referència a la política de la por. Jo només, abans s’ha fet una pregunta en el 
Ple per part d’un grup municipal i feia referència a alguna cosa semblant. Nosaltres 
ja hem explicat que en aquest sentit, la Policia té encarregada la custòdia de la Casa 
Consistorial, del bon desenvolupament dels Plens, però que són els propis cossos 
de policia els que en funció de les variables i de la visió que puguin tenir en cada 
moment, els qui decideixen quin és l’efectiu, el nombre d’efectius que han de cobrir 
un esdeveniment. Però li diria com a la Festa Major, no és el mateix un acte que 
preveu l’assistència de 200 persones, i un acte que és més massiu i, per tant, 
elaboren dispositius diferents. Jo no faré d’agent de policia i, per tant, són ells els 
professionals i els que defineixen aquesta actuació. 

(Veu de fons.) 

Jo crec que això és un debat que no és el que pertoca. Però jo entenc que li havia 
de respondre la pregunta, i li responc en aquest sentit. 

També deia que només volen que se’ls escolti. Jo crec que avui fem una 
demostració d’això. Evidentment, tenim diferents canals de participació, avui estan 
fent servir un, i nosaltres estem escoltant les seves preguntes i intentant donar 
resposta. Hi insisteixo, ja m’agradaria convèncer-los, eh?, però puc entendre 
perfectament que no coincideixin amb nosaltres, només faltaria, no? Però que 
evidentment els escoltem, que fins i tot aquest equip de govern, jo m’he posat en 
contacte fa pocs dies i he parlat amb alguna persona de la plataforma i li he dit: 
«Escolti, quan vulguin seiem, en parlem», tenim disposició a aquest diàleg, eh? Per 
tant, escoltar, sentir.  

(Veu de fons.)  

No parlo de vostè. Dic alguna persona amb qui jo he tingut ocasió de parlar, i que 
ens hem posat a la seva disposició, és a dir, que la voluntat d’escoltar i de sentir, 
encara més, jo diria que les diferents, ho he expressat més d’una vegada en aquest 
Ple, quan hi ha hagut voluntat per part de la plataforma contra el Pla Caufec de fer 
un acte a la via pública, de mostrar..., bé, l’Ajuntament fins i tot ha cedit material. Per 
tant, entenc que la disposició de facilitar aquests elements perquè la gent pugui 



expressar el que pensa, home, jo entenc que l’Ajuntament ho ha fet en general, i 
també en aquest cas, com dèiem, per escoltar-los, no? 

(Veu de fons.) 

Perdoni, jo l’he sentit, ara contesto jo. És que si no, no acabem. Quan acabem, si 
vol, jo em quedo. Quan acabem, si vol jo em quedo i en parlem, no tinc problema. “ 

 

La senyora Herranz: 

“Bona nit. Hi ha dues persones aquí que han dit un parell de coses que, si no 
recordo malament i la memòria no em falla, no són del tot certes. Primer, el Pla 
Caufec inicialment eren 39.000 metres quadrats i eren d’equipaments. Fins que 
l’ajuntament, en complicitat amb la Generalitat i amb FECSA no van aprovar els 
234.000 metres quadrats, allò era una zona de transició i dedicada només a 
equipaments. Vol dir que això que les empreses poden fer el que els doni la gana 
perquè els terrenys són seus, no haguessin sigut seus si vostès no haguessin donat 
l’aprovació. Aquesta per començar. 

Després, allà tenen previst 700 habitatges. Posem que hi hagi 3 persones, o 4, una 
família de 4. Quatre per 3 són 2.800. Saben actualment quants habitants hi ha a 
Finestrelles, a la part que hi ha construïda, segons els seus registres, no els meus, 
eh? 770. O sigui, vostès mateixos, eh? Vull dir... 

Nosaltres ja diem ara que allà haurem de sortir i agafar un helicòpter per poder sortir 
del barri, perquè si actualment ja està col·lapsat, amb 2.800 persones més i les 
15.000 quan estigui construït que donaran la volta per allà, allà no podem ni entrar ni 
sortir. Però és que la gent d’Esplugues tampoc. Això no ho he mirat perquè la vialitat, 
la seva vialitat és de fa 20 anys, i els recordo que van tallar tots els arbres de la 
Nestlè, tots els pins que hi havia, perquè per allà sota anava un pas soterrani, entre 
altres coses. No venguin sopars a duro quan no ho són.  

I senyor Comellas, Convergència i Unió sempre havia estat en contra, amb tots els 
regidors que hem tingut, i vostè, fins que no es va presentar amb aquesta trona 
d’aquí dalt, tampoc estava massa d’acord amb el Pla Caufec. I no em digui que no i 
no em faci parlar més, perquè no vull parlar més.” 

 

 



El senyor Sanz: 

“La senyora Eulàlia Herranz preguntava... (Veu de fons.) Perdoni, sí, sobre els 
animals. Nosaltres el que hem previst en tot cas... (Veu de fons.) No, té raó. El que 
nosaltres hem previst en tot cas, i el que estava al pla, és aquesta zona, com deia, 
de transició entre el que és el límit del parc natural i la zona més pròpiament urbana,  
urbana construïda, eh?, i aquí el que hi ha és aquesta zona verda, zona verda 
urbana, eh? Aquesta no és forestal sinó que és zona verda urbana, com a espai de 
transició. 

Home, aquí hem tingut exemples de porcs senglars, i no només porcs senglars sinó 
insectes i altres animals que estan fent ús d’aquesta zona. Probablement... És 
evident que és una zona de transició, jo diria que Sant Pere Màrtir, que està al límit 
del parc i que toca ja amb la zona urbanitzada també en certa forma té parc de 
transició perquè diguem-ne la densitat més gran de fauna no la tenim en aquesta 
zona del parc sinó que està més endins del parc. Per tant, en aquesta transició hi 
haurà animals? Home, és difícil que li diguem. La nostra voluntat és que si cal 
establir mesures per facilitar-ho, així ho farem, però és evident que està a la zona 
limítrof i, per tant, no és l’hàbitat habitual, torno a dir, de fauna. De fauna sí que n’hi 
ha més endins.  

L’important que nosaltres destaquem en tot cas és que aquesta zona de transició 
precisament es va preveure perquè l’impacte, diguem-ne, o la proximitat de les 
zones construïdes, no fos directe, tocant el parc. 

Per posar-li un altre exemple, el desenvolupament de Finestrelles Nord, que limita 
directament amb el parc natural de la serra de Collserola. No és el cas del Pla Porta 
Barcelona. Finestrelles Nord limita directament amb el parc natural de la serra de 
Collserola. 

I la senyora Eulàlia Herranz, és cert que feia... 

(Veu de fons.) 

Bé, en tot cas, ha fet una reflexió, però com que vostè ha dit que jo havia dit coses 
incorrectes, doncs jo li dic que vostè ha dit alguna incorrecta. Quan diu que el Pla 
Finestrelles Sud inicialment només eren equipaments, no és cert. Eren equipaments, 
zones verdes i zona residencial, això era el Pla Finestrelles Sud, que entenc que és 
al que vostè s’ha referit abans. Simplement per matisar, que em deia que jo m’havia 
equivocat, jo dic que vostè també en aquest cas tampoc ho ha dit exactament tal 



com era. En tot cas entenc que volia fer aquesta reflexió i, per tant, simplement volia 
matisar aquest detall.” 

 

La senyora Carbonell: 

“Hola. El senyor Eduard Sanz ens ha dit i ens ha reiterat tres o quatre vegades que 
el Partit Socialista ha presentat el Pla Caufec en el seu programa electoral. Com que 
han guanyat les eleccions, per tant, tenen via lliure per fer... Bé, ha dit que era... Sí, 
sí, ha dit que molta gent havia votat i que vostès havien presentat això. S’ha entès 
d’aquesta manera. A veure, jo... S’ha entès d’aquesta manera, jo ho he entès 
perfectament i vostè s’ha cuidat de repetir-ho diverses vegades. Jo, veient la 
distribució que hi ha aquí de regidors, seguint la seva teoria, quasi un 50 per cent de 
la població d’Esplugues no està d’acord amb el Pla Caufec, si comptem els regidors 
que els han votat a vostès i els que no. Per tant, com es pot tirar endavant un 
projecte on quasi el 50 per cent de la població no està d’acord amb aquest projecte?  

I també he sentit a dir diverses vegades, suposo que vostè també, que un bon 
governant ho és quan té en compte tota la ciutadania, no només una part.” 

El senyor Sanz: 

“Vostè deia que si nosaltres ho portaríem al programa per tenir via lliure. Jo, 
insisteixo, no he dit mai això. Jo he dit que ho hem portat al programa perquè ningú 
es portés a equívoc. Que després no ens poguessin dir: «Escolti, vostè està fent...» 
Nosaltres el programa electoral el portem per tirar-ho endavant. Per tant, simplement 
ho portem al programa perquè ningú es porti a equívoc i després no ens diguin: 
«Està fent coses que no havia dit.» No. Quan la gent ha participat en aquestes 
eleccions, aquell que ha tingut interès ha pogut llegir el nostre programa electoral i 
ha pogut veure que nosaltres, torno a dir, no directament l’Ajuntament sinó que si es 
donaven les condicions i els propietaris demanaven les llicències i volien tirar-ho 
endavant, nosaltres estaríem en disposició de donar-los aquestes eines perquè ho 
tirin endavant, però no he dit que nosaltres ho tiréssim endavant, ni per tenir via 
lliure. Nosaltres ho posem al programa com a element de transparència, i en tot cas, 
sí, quan no ho escrivim al programa, nosaltres intentem complir els nostres 
programes al 100 per cent si podem. Certament és complicat i normalment no és al 
100 per cent, però la intenció és aquesta. Per tant, ho diem en aquest sentit. 

I després, quan vostè deia que nosaltres tenim la representació que tenim, sí, i vull 
pensar que en això coincidirem tots els que estem aquí, una democràcia pel que es 



regeix és per la configuració de majories, es regeix en aquest sentit. En qualsevol 
cas, en qualsevol assemblea, una associació, en qualsevol àmbit, els que som 
demòcrates pensem que les coses es fan per majories. Doncs, en el moment de 
desenvolupament del pla, en aquests moments, i a vegades ha sigut per acords amb 
diferents grups, s’han configurat majories que han permès tirar endavant les 
aprovacions necessàries. I en aquest cas també a la Generalitat de Catalunya, que 
és la que aprova definitivament el planejament, també es va produir aquesta majoria, 
i la Generalitat de Catalunya també va aprovar el planejament. Per tant, i en això 
penso que coincidim, no és un tema del número de regidors que tenim, sinó que és 
una configuració de majories.” 

 

El senyor Serrano: 

“Hola, buenas tardes. Yo, referente a este tema, como vosotros sabéis, Iniciativa per 
Catalunya Verds siempre hemos estado en contra de este tema. Y ahora yo, 
personificándome en mi caso, sigo estando en contra, independientemente de que 
tengo más años que antes y menos actividad, pero en lo que pueda colaboraré. 

Y otra cosa también le quería decir: ¿por qué estoy en contra? Aquí estamos con 
diferentes preguntas, diferentes interrogantes, diferentes… Pero ya somos 
mayorcitos y todos, todos de sobras sabemos que eso es un plan especulativo, 
porque seríamos muy torpes si aun todavía no lo sabemos. Eso es sabido por todos 
vosotros y por los que estamos aquí. Eso es especulación pura y dura. Y eso es 
beneficiar a los grandes. Aparte de que no pagan tributos, aparte de que roban, y 
encima también los beneficiamos. Es que yo vivo un poco no sé cómo. 

Yo el día que vi, que pasé por allí, que venía que San Juan de Dios, y vi las 
máquinas allí, se lo digo con toda honestidad, me dio vergüenza, un dolor de 
cabeza… Digo: ¿pero todavía esto es posible que se siga adelante, la volumetría de 
esos pisos? Hay dos barrios que tienen 3 plantas, y ahí hacemos 18. Entonces, 
¿para quién? ¿Para quién beneficiamos las cosas? Digo 18, no, digo 108 metros, 
que son las torres que también pretenden hacer. Y una gran superficie abajo, que 
eso ya, bueno, yo que sé, a Can Vidalet y a l’Hospitalet eso ya le da la puntilla, y no 
pensamos más que en no sé qué. 

Y estoy totalmente seguro, sin temor a equivocarme, que eso, beneficio para los que 
estamos aquí, justamente no es, es para los mismos de siempre. Para Sanauja, para 
los grandes, Ferrovial, la OHP, aquella puñeta. En fin, cuarenta mil empresas, la… 
¿cómo es?, LHO, aquella, sí. Los grandes son los que sacan beneficio, y el pueblo 



de Esplugues pagaremos las consecuencias. Lo que acaban de decir, la viabilidad 
por allí va a ser un caos total.  

Y luego otra cosa que se tiene que tener en cuenta: ahí van cerca de 800 viviendas, 
que cuando esa gente haga la vida cotidiana de duchas, de agua y tal, de la avenida 
del Torrente para abajo tendrán que cambiar todos esos desagües porque no sé si 
eso admitiría toda esa cantidad de agua y todo ese uso que se hace. Bueno, lo 
tendrán que cambiar hasta abajo, porque desde donde está la plaza Jacinto 
Benavente está hecho de forma convencional. Digo un diámetro de tubo, por decir 
algo, de 30, ¿no?, pero ahora, cuando le metamos toda esa descarga, en fin, eso es 
un disparate.  

Lo que sí me da pena, puñeto, es que este ayuntamiento, con las buenas personas 
que parece ser que hay, la visión la tengáis tan opaca y que eso no lo veáis. Y que 
se le haya dado paso a eso. Y lo digo con toda honestidad, y no lo digo con palabras 
de querer ofender a nadie, eh?, es mi modesta opinión, yo soy… Pero es que me 
hago la idea de meter ahí el disparate ese, pegarle ese bocado a la montaña, eso es 
un disparate. Además, lo dice todo el mundo: eso es un disparate, vamos, que no se 
aguanta. Es especulación pura y dura, y darle dinero a los que menos se lo 
merecen. Muchísimas gracias.” 

El senyor Sanz: 

“El senyor Serrano també feia més aviat el que entenc que és una reflexió, més aviat 
sobre el seu parer. Jo només li diria que nosaltres estem convençuts, ho seguim 
defensant i ho defensarem, que no entenem que sigui un pla especulatiu, si no, no li 
donaríem suport, o no li haguéssim donat suport.  

I en concret, el que preguntava sobre el tema del clavegueram, el que sí li puc dir és 
que evidentment aquestes són obres previstes en el desenvolupament de la 
urbanització en el desenvolupament del pla. Que està prevista la renovació del 
clavegueram, s’estan fent obres en aquest sentit. I en tot cas, que aquest col·lector 
no va a parar a la zona de Jacinto Benavente, el que baixa per allà, sinó que aquest 
col·lector va cap a la zona més aviat de Collblanc, perquè ens entenguem, eh?, la 
connexió d’aquest col·lector. 

I per últim, també... Ho dic perquè sobre coses contestades a la ciutat, vostès fan 
reflexions i diuen «la gent no volia». Home, jo li poso d’exemple que el tramvia hi 
havia molta gent que deia que no el volia, i jo crec que la seva implantació, el seu ús 
ens dóna la raó, com a mínim en què la ciutadania... (Veus de fons.) Jo no dic tota la 
ciutadania, en què la ciutadania finalment l’està fent servir, i sí, les enquestes que 



tenim de valoració són positives. Simplement per confrontar coses contrastades per 
part de la ciutadania, que finalment tenen acceptació per part de la gent.” 

 

El senyor Asensio: 

“Hola, buenas tardes. Yo quería decir, ahora como ciudadano de a pie, que desde 
que vengo a este pleno, desde que vengo a esta casa de la vila, la casa de todos 
teóricamente, he constatado que cualquier pregunta que se les hace a ustedes, 
cualquier pregunta, ustedes siempre o tienen razón o «ya lo veremos», o «ya se 
hará», o «ya se dirá» o «ya se comentará». Entonces, yo se lo digo de buen rollo, se 
lo digo de buen corazón, porque creo que el entendimiento mutuo entre las personas 
es necesario. Pero yo creo que ustedes tendrían que bajarse un poco del burro y ver 
que aquí hay gente del pueblo, y el pueblo expresa sus necesidades, sus anhelos y 
sus inquietudes. Hoy en día aquí tienen unas personas a las que se ha de responder 
esas inquietudes y no tirar balones fuera. Eso es una. 

Y segunda: aquí ha habido una compañera, una vecina, que ha hablado del pre 
parque. Bien. Generalmente todos los parques tienen un pre parque donde existe 
una vida animal. Y no solamente jabalíes, hay serpientes muy valiosas, ofidios, de la 
fauna natural nuestra, que entre otras cosas, otros animales, van a quedar 
desplazados y sin sitio. No sé que sea un pre parque, una construcción de casas a 
lo grande. Por lo tanto, a eso no se le puede decir pre parque. Muchas gracias.” 

El senyor Sanz: 

“Jo, i de veritat que em sap molt greu, perquè jo..., deu ser un problema de 
comunicació en moltes ocasions, perquè vostè diu que no atenem, donem llargues, i 
potser ens hem d’explicar millor. I reconec que en un Ple, en una pregunta oral, 
donar certes explicacions pot ser complicat i potser no m’explico bé, però... Ho dic 
perquè diuen: «És que sembla que ens donin llargues, ens diguin que ja vindrà...» 
Jo, per exemple, a les preguntes que vostè feia, jo li he dit que l’Ajuntament, en 
coordinació amb la propietat, hem fet batudes allà, i hem actuat en la neteja. Per 
tant, vostè sembla que no tingui en consideració que quan vostè fa la pregunta de 
què està molt brut, jo li digui que hem anat a netejar diverses vegades. M’explico? Jo 
li dic a tall d’exemple –li dic a tall d’exemple. 

És a dir, quan nosaltres hi donem resposta, i puc entendre que potser hi hagi gent a 
qui no li agradi, però nosaltres intentem donar dades i dir-li: «Escolta, sí que hem 
anat, estem en contacte...» Evidentment no està tot fet i les coses es poden millorar, 



però em sembla de vegades, de veritat, que no ens entenem o que no hi ha la 
comunicació fluida en aquest sentit. I si cal, quedem un dia i en parlem.” 

 

El senyor Raventós: 

“Gràcies. Ssi no ho he entès malament, que també hi hauria un ple extraordinari. 
Sembla ser que no es poden fer preguntes com estem fent ara, així, de viva veu. No 
sé si es podran entrar preguntes per registre d’aquest ple extraordinari. 

I l’altra cosa és: aquí hi ha hagut molts regidors que han dit que desconeixien el pla, 
que són nous, que fa poc temps que hi són. Jo crec que valdria la pena que gent que 
fa anys que s’ha mogut en aquest pla, tant a favor com en contra, no sé quina 
manera tindran, doncs, de poder donar la seva opinió, però clar, si és gent que ve de 
nou, amb la bona fe tot ens sembla bé, i em sembla que val la pena... No sé quin 
camí hi ha perquè la gent que ho ha viscut i que ho ha patit, d’un cantó i l’altre, pugui 
dir la seva, perquè si no es poden ni entrar preguntes per registre ni aquí es pot dir 
res... Llavors, són vostès regidors que en una comissió de govern ho poden 
solucionar. No sé...” 

El senyor Sanz: 

“Sí, en el Ple extraordinari, en els Plens extraordinaris no estan previstes les 
preguntes orals, tampoc les preguntes per escrit. Vostè deia que aquí no es pot dir 
res; ho estan dient ara, hi ha múltiples canals per fer-ho, i precisament vostè és 
d’aquelles persones que els fa servir habitualment. Per tant, entenem que l’escoltem, 
i com que ho fa servir habitualment, estem contents que ho faci i ens fan arribar 
preguntes per diverses vies.  

Sobre els regidors, és veritat que hi ha regidors nous, que nosaltres hem fet alguna 
xerrada per intentar explicar el pla i han participat els regidors que van poder o que 
van voler venir, van participar en aquesta xerrada i hem intentat donar explicacions. I 
quan ens demanen informació, alguna informació al respecte, la facilitem. Però sí, 
podem entendre que aquells que portem més temps a l’Ajuntament ho tenim més 
fàcil, i que per als que arriben de nou posar-se al dia és més complicat, però en 
qualsevol cas, la nostra voluntat és donar totes les explicacions que demanin i 
facilitar-les, en qualsevol cas.” 

 



La senyora Martin: 

“A veure, jo és que havia pensat... Anava a fer, mentre anava transcorrent el ple, se 
m’ha ocorregut una pregunta, i dic, mira, faré aquesta pregunta. Però ara veig això 
tan gran i això se m’ha fet tan petit, que la faré perquè l’he feta però ja no li veig 
tant... Era referent al reciclatge. Esplugues sempre hi ha sigut un referent. De fet, ha 
tingut iniciatives i ha fet una sèrie d’ajudes a la gent d’Esplugues perquè ho faci, 
perquè la segueixi, i llavors avui, escoltant el tema que es prioritzava els futurs 
compradors, els propietaris dels cotxes híbrids i elèctrics i això, i he pensat... Perquè 
els comerços d’Esplugues, la meva filla fa poc a entrar a treballar en una d’això que 
hi ha alimentació d’aquí, d’Esplugues, en un comerç, i no reciclaven, i hi havia molta 
cosa orgànica, cartró, i ho tenien tot barrejat. Llavors, jo em vaig llegir una mica com 
a estranya. I ella, que des de sempre hem estat reciclant, m’ho va comentar, i llavors 
jo he pensat: mira, si es prima per fer això, l’Ajuntament d’Esplugues, que sempre ha 
tirat endavant aquest projecte, podria també prioritzar els comerços perquè facin 
reciclatge. I evidentment, no el Pla Caufec, clar.” 

El senyor Sanz: 

“La senyora Glòria Martin feia referència a propostes per reciclar o per incentivar el 
reciclatge dels comerços. Nosaltres, en el cas dels comerços, hem fet alguna 
campanya específica, però és veritat que fem servir els elements o el mobiliari urbà, 
diguem-ne, els contenidors que tenim ja per a reciclatge. Nosaltres, a diferència 
d’altres ciutats, en el cas dels comerços, en funció del volum i del tipus d’activitat, és 
veritat que no tenim una taxa d’escombraries, perquè a Barcelona, per exemple, els 
comerços tenen una taxa d’escombraries més elevada que els ciutadans. A 
Esplugues no n’hi ha ni per a ciutadans ni per a comerços. Ho dic perquè són 
elements que faciliten precisament després l’atenció als grans volums, perquè un 
comerç genera molt més volum de deixalles que un ciutadà particular, i això 
permetria segurament, o permet a altres ciutats, una atenció més directa. 

En qualsevol cas, jo la proposta que fa de plantejar algun element d’incentivació, 
entenc que pot ser econòmic o pot ser d’altres variables, doncs, la recollim i ho 
plantejarem. Evidentment, estem en la línia, i si es pot facilitar, ho farem.” 

 

 

 



La senyora Ibáñez: 

“Sí, bona nit. Un parell de coses. Primer dir que un dia em van trucar per veure si jo 
tenia un menjador social per donar-ne totes les sobres que cada dia tiraven a #. Ho 
dic perquè ho anoteu en el tema del menjar, que allà se’n tira cada dia.  

Per altra banda, he tingut la sort de viure el Pla Caufec des del primer dia, i sí que li 
haig de dir a l’Albert Comellas que sí que en algun moment hi ha hagut algun regidor 
que s’ha deixat les banyes en aquest tema. I diré el nom, eh? El Jordi # es va deixar 
les banyes com a persona individual i aportant documentació, i com a contacte amb 
la Generalitat mateixa, eh?  

Del Pla Caufec evidentment no diré res més que no hagin dit, és a dir, estic 
totalment en contra, i crec que s’hauria d’apostar per la possibilitat de rebaixar el 
volum. No pot ser que de cada 30.000 metres passem a 230.000 i fem festa major.  

I després, algú ha parlat de les entitats del poble. Les entitats del poble només 
serveixen per fer la juerga de l’equip de govern a la festa major i prou. De moment, 
només serveixen per a això.” 

El senyor Sanz: 

“I finalment, la senyora Lídia Ibáñez entenc que només ens posava en alerta sobre 
les sobres d’aliments que hi ha a la Fèlix Llobet, i que es produeixen en aquell cas. 
N’estarem atents, i si podem parlar amb ells, doncs, mirarem com es pot vincular. I la 
resta entenc que era una reflexió al voltant de les entitats.” 

 

La senyora alcaldessa: 

“Molt bé. Bé, amb això sí que hem donat ara resposta a les preguntes, per tant ara el 
que pertoca és aixecar el ple. Però si em permeten, sí que voldria només trenta 
segons. Trenta segons, primer per agrair el desenvolupament del Ple, perquè la 
ciutadania que ho ha estimat oportú ha vingut al Ple a expressar el que pensava que 
havia d’expressar. Ha preguntat, ha fet reflexions, i em sembla que aquest és el 
desenvolupament correcte que ha de tenir un ple. Que les persones podem coincidir 
o podem discrepar, però en qualsevol cas crec que és molt important que sigui de la 
manera en què avui s’ha produït.  

Quant a l’aforament, l’aforament és el que és. Nosaltres no hem donat instruccions, 
ho vull dir de manera molt explícita, a limitar amb excuses d’aforament l’entrada al 



ple. L’entrada al Ple s’havia de produir perquè la ciutadania té dret a fer-ho, per a mi 
és important remarcar-ho abans d’aixecar, de tancar la sessió.” 

 

 

 

 

 

 

 


