
Respostes a la ciutadania del PSC al Ple de 20/01/2016 

Sra. Maria Jesús Sinfreu 

Té previst l'Ajuntament d'Esplugues algun projecte per construir a curt o llarg termini 
una residència d'avis al barri de Can Vidalet? 
 
El senyor Sanz: 

“Bé, el que diríem és que la planificació de les places residencials adreçades a la 
gent gran depèn de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, amb les residències 
que ja té actualment la ciutat des de la Generalitat consideren que ja complim el 
nivell de cobertura de places concertades per l’Administració autonòmica, i de fet, la 
residència més nova que es va implantar, doncs, va tenir algunes dificultats per 
obtenir el concert, entenent que hi havia prou places. I per altra banda, des de 
l’ajuntament no tenim competències també en matèria de centres d’acolliment 
residencial, per tant, no tenim previst, evidentment, la construcció d’alguna 
residència d’aquest caire perquè no ens pertoca directament. 
 
Ara bé, això no vol dir que no restem preocupats perquè hi hagi una dotació suficient 
de places públiques i concertades per acollir en residències la gent gran, i per tant, 
nosaltres fem un seguiment acurat de la utilització d’aquestes places, del servei que 
hi ha i de les necessitats, però sobretot, en tot cas, per reclamar o treballar amb la 
Generalitat si és necessària la nova construcció, o si s’ha d’augmentar el número de 
places fer-ho per aquesta via, però no per competència pròpia, donat que no ens 
pertoca.” 
 
 
La senyora Oró: 
 
“Una setmana i mitja o així abans de l’últim ple, vaig demanar que em diguessin 
quina solució se li podria donar a Països Catalans, allà davant de la Renault, tota 
aquella vorera. Amb gran alegria avui..., ahir, que vaig tornar a portar la meva néta a 
l’escola, vaig veure que estava solucionat mitjançant uns pirulos, i tal i qual.  
 
De totes maneres continuo trobant-me... Al pas aquell que ha desaparegut 
l’estacionament de les motos, lles han tret, la gent dels cotxes estan molt enfadat, 
molt, i a més han posat unes coses molt rares allí, al carrer Sant Mateu, que molta 
gent no sap què vol dir allò, que és fes-me un petó i surt corrents, no? Però bé, això 
no ho entenem gaire. De totes maneres, hi ha un petit defecte, que és en acabar la 
vorera i en incorporar-se al camí, a la carretera, hi ha una petita dificultat perquè 
trontolla bastant el #. És el que trobo. 
 
Trobo també cotxes aparcats a vegades al mig. Per exemple, la Renault ahir em va 
posar un magnífic quatre per quatre negre, que no sé què és, no sé quina marca és, 



només que em feia molta nosa, la veritat. Ho vaig demanar a la Guàrdia Urbana, que 
no volia que se’ls multés ni molt menys. En unes altres poblacions et donen una 
«enganxina», els la poses davant del morro, allà on posen el cap, on posa «sàpiga 
vostè que atentament no m’ha deixat passar avui pel meu d’això». A vegades la gent 
poc a poc i d’aquesta manera ho va entenent, encara que costa molt, jo també ho 
sé. És això. 
 
Avui m’he alegrat molt que per fi hi ha coses bastant importants. Han trobat un punt 
de consens i han sabut fer coses junts. Això és força interessant. He patit molt, i 
continuo patint, sobretot a partir del 20 de desembre, perquè estan parlant de línies 
vermelles tots, absolutament tots, però potser els ciutadans hauríem de començar a 
treure targetes vermelles a tots. Primer, és obligació de tots posar-se d’acord. Està el 
país per gastar-se 50 o 60 milions més d’euros en unes altres eleccions? Considero 
que no. Afortunadament aquí, a Catalunya, dues forces tan antagòniques, no sé si 
això hi va influir o no, van dir «bé, tirem cap endavant i anem treballant, i ja veurem 
com treballarem», però considero que és qüestió d’anar provant. Encara que molts 
ho tiren en l’aire dient que si un no és capaç de parlar, per exemple el senyor Rajoy i 
tal i qual, però no ho ha entès, ell ha entès el que és la teoria, però la pràctica molt 
poc o cap. Jo considero que és obligació de tots ser-hi una mica.  
 
Jo, que vaig entrar molt jove a totes aquestes qüestions ciutadanes i tal, m’he quedat 
meravellada en com la transició gent tan completament dispar va ser capaç de tirar 
endavant. Amb totes les mancances que hi va haver, però amb totes les renúncies 
que hi va haver per parts diferents i tan plurals. Recordo perfectament que era el del 
PP, amb aquell que en aquell moment era el comunista, que no me’n recordo, que 
es va morir?, el Carrillo, sí, i va tenir una magnífica xerrada, i el que li va oferir i li va 
obrir va ser el senyor Fraga, no tenint res a veure, us ho asseguro completament. I al 
moment de fer la famosa constitució, me’n recordo que el Peces Barba sortia cada 
dos per tres dient: «Esto no lo aguanto, yo me voy, no puedo...» I li deien Felipe and 
company: «Torna allà dintre i venga, i venga.» I al final va sortir el que va sortir, és 
veritat, i bé, ens ha durat fins ara. Considero que un traje no pot durar tant, i és un 
moment, com a mínim de revisar-la. Però bé, a veure si és veritat. Espero que entre 
tots, també sobretot aquí, a Esplugues, siguem capaços de tenir una mica de cintura 
política, i sobretot de #. 
 
I tinc més, però ho deixaré per a uns altres moments. Gràcies.” 
 
El senyor Sanz: 
 
“A banda de la reflexió final que ha fet, però sobre l’avinguda Països Catalans, és 
cert que hem fet una intervenció, precisament hem aprofitat les vacances de Nadal, 
en què no hi havia escola, per poder-la tirar endavant i ni dificultar. El regidor de 
Mobilitat, Santi Siquier, ha seguit el tema molt de prop i s’ha preocupat perquè això 
fos així, també la resta de departaments, però ell amb especial atenció, i la veritat és 
que pensàvem que era una bona solució, especialment per garantir l’accessibilitat de 



vianants i de persones, perquè era cert que hi havia una indisciplina molt acusada 
per part de les motocicletes i vehicles privats, aparcant en zones no degudes, i, per 
tant, dificultaven en tot cas, especialment en els horaris d’entrada de l’escola, 
etcètera, el pas dels nens i de les famílies. S’ha fet aquesta actuació.  
 
Estem treballant amb la Policia local perquè faci una presència més intensiva ara, al 
principi, amb aquestes noves mesures, precisament perquè per posar-les en ordre i 
garantir la disciplina cal una intervenció els primers dies perquè l’agent s’acostumi 
que allà on aparcava ara ja no pot aparcar o no pot deixar el vehicle. Estem 
treballant en aquesta línia. El tema que comentava d’acabar la vorera, doncs, 
mirarem exactament quin és el punt, i ja que estem treballant amb aquella 
accessibilitat, doncs, ho acabarem d’arrodonir, si cal. 
 
Sobre el tema que deia dels cotxes aparcats, som conscients que encara queden 
cotxes aparcats, perquè la veritat és que avui precisament parlàvem amb el regidor 
de Mobilitat i ho dèiem. Sorprèn a vegades com els conductors troben qualsevol 
forat per posar el cotxe, i, per tant, és veritat que encara ens queden alguns que no 
estan fent l’ús adequat. No hi coincidim però, nosaltres sí que som partidaris de 
multar aquests vehicles, perquè és la forma que al final la gent aprèn que allà no pot 
fer-ho, però també és veritat que el Servei d’Agents Cívics de l’ajuntament també va 
posant avisos, i va dient «escolti, no està ben estacionat». Van avisant també en el 
sentit que vostè deia, eh? Però pensem que les dues coses són necessàries per al 
final obtenir el resultat esperat, eh? 
 
També en la part aquesta, que diu que la gent no sap, del “kiss and ride”, que vol dir 
que reservem unes places d’aparcament perquè a l’entrada a les escoles, la gent 
que porta els nens a l’escola amb cotxe puguin parar un moment, no estacionar sinó 
parar, descarregar amb l’ajuda de personal de l’escola, traslladar els nens fins 
l’escola, i surten, no?, i això facilita molt evidentment la càrrega i descàrrega dels 
nens. Per tant, tot plegat, buscant aquesta solució que vostè ha pogut veure, i que sí 
que queden alguns temes que hem d’acabar d’ajustar, i que, per tant, agraïm la seva 
aportació perquè acabarem de treballar-ho.” 
 
 
La senyora Carbonell: 
 
“Uns plens enrere vaig avisar que al costat del local que hi ha de l’ajuntament al 
carrer Nord, número 28, hi havia..., sempre estava ple de vasals d’aigua. En l’últim 
ple em vas comentar, Eduard, que allò s’havia resolt. No està resolt, continua 
havent-hi vasals d’aigua, i va durar dos o tres dies així. Però és que hi ha sempre, 
com si hi hagués un escape continuat, o sigui que per algun lloc allà hi ha una fuita 
d’aigua, o una fuita d’aigües brutes, una de les dues coses, perquè l’aigua aquella no 
es veu massa bé. Si en saps alguna cosa i m’ho pots comentar.” 
 
 



El senyor Sanz: 
 
“Jo ja li vaig dir, a mi em van assegurar, em van confirmar que estava solucionat. 
Però jo li dic una cosa: escolti, la trucaré, quedem i anem nosaltres. Podem anar 
plegats, mirem exactament on és, portarem també algun tècnic perquè ho valorem i 
ho fem. I clar, m’havien donat la seguretat que estava solucionat, per tant, potser, o 
ha aparegut l’avaria per un altre lloc o algun problema hi ha hagut perquè no ho 
entenc. Però jo li dic que quedem i anem a mirar-ho.” 
 
 
El senyor Raventós: 
 
“Aviam, la meva pregunta és: al barri de La Miranda hi ha un carrer que es diu 
Jaume Marco, que junta les dues mirandes, que sempre hi ha hagut problemes per 
als autocars, per girar els cotxes i tot això. Es va fer d’una sola direcció, i també era 
un perjudici per als veïns, és a dir, és necessari que sigui de doble direcció perquè si 
no has de fer molta volta. Però ara, al cantó muntanya s’està fent el mur del 
propietari, que només hi aparquen cotxes. Jo penso que és una llàstima... Aviam, 
havent fet moltes permutes com s’ha fet amb els Tres Molinos i amb altres coses, 
que es poden fer permutes de terrenys i coses d’aquestes, veig que quan convé es 
fa, em sembla que és un lloc molt convenient, ja que es fa el mur, haver guanyat 
almenys un metre de carrer, perquè per allà passen autocars grans, passen cotxes 
grans, i em sembla que és un lloc on valdria la pena, i a més a més està alineat pel 
cantó de Sant Just. Per tant, em sembla que tampoc no és cap barbaritat. I com que 
he vist que en altres coses s’arriba a maneres de poder fer permutes de terrenys, o 
de poder... O potser fins i tot pagar el mur a canvi de guanyar el terreny, però em 
sembla que és un lloc que valdria la pena. Gràcies.” 
 
 
El senyor Sanz: 
 
“Bé, poden haver-hi solucions. És un carrer, sí, amb certes dificultats, però vostè feia 
referència a què havíem fet permutes, etcètera. No, el que fem no eren permutes, 
això era una iniciativa privada, feia referència als Tres Molinos, i el que hem fet és 
una modificació del pla amb una compensació a càrrec, en aquest cas del promotor 
que és l’empresa, no a càrrec de l’ajuntament. El que vostè demana, o deia que 
podia ser una sortida, això significaria una possible expropiació per part de 
l’ajuntament que no crec que estigués garantida perquè el vial està configurat amb 
els metres que té, i, per tant, difícilment podríem tirar-la endavant. Potser hi ha altres 
vies de solució. Bé, no és fàcil i reconeixement les dificultats, però segurament la 
proposta que ens fa, com a mínim ara no la podríem afrontar.” 
 
 
 
 



 
 
El senyor Asensio: 
 
“Hola, bona tarda. Desde la Coordinadora de Moviments d’Esquerres queremos 
preguntar al gobierno municipal y a todos los demás partidos políticos de este 
consistorio sobre las molestias que está provocando la instalación deportiva del 
campo municipal del Molí, pasando a relatar un resumen de ellas e intentando ver si 
buscamos una solución duradera a éstas.  
 
Tenemos una contaminación acústica debido a la ajustada proximidad del 
frontispicio de los edificios de la calle Molí, y apenas 18 metros, con las 
consecuentes molestias para los vecinos. El aparcamiento indiscriminado, y fuera de 
la normativas vigentes por parte de los usuarios de dicha instalación en la calle Molí 
y el cruce con Pau Torres los fines de semana por la mañana, con la posibilidad de 
producirse accidentes de tránsito, existiendo una laxitud por parte de las autoridades 
pertinentes delante de semejantes praxis, tan poco éticas y edificantes. La venta de 
alcohol dentro de la instalación del campo, consumo que está prohibido por el 
artículo 67.3 de la Ley 7/1990, del 15 de octubre. Un exceso de apertura y cierre de 
la instalación, provocada por el encadenamiento de partidos, que aumenta el grado 
de molestias a los vecinos.  
 
A todo, comentarles que existen más de cien firmas de vecinos que nos han firmado 
en apoyo para una solución, y que nosotros hemos intentado pasar una propuesta 
ciudadana, que teóricamente y lógica es legal que no nos la aceptaran porque 
tenemos dos regidoras de referencia, y decirles que, bueno, intentamos hacer una 
moción, ellas nos la han desestimado también, y no le han dado la importancia que 
pensamos que requiere. Gracias.” 
 
 
El senyor Sanz: 
 
“Bé, jo primer volia aclarir, perquè han sortit diversos dubtes en les intervencions de 
la resta de grups. Vostè va formular una proposta ciutadana. Com diu el reglament, 
la pot fer a través de la recollida de 200 signatures, o a través d’una entitat 
registrada al registre d’entitats d’Esplugues. Vostè va presentar signatures, no eren 
200, eren moltes menys, a més de les quals la meitat més o menys, eren de 
ciutadans d’Hospitalet, no d’Esplugues, i, per tant, no complia el reglament. En tot 
cas no eren 200, eh?, per tant, per aquesta via no podia entrar la proposta. Si li 
demanem a altres persones que han de recollir 200, doncs, entenem que tothom ha 
de recollir 200. Per tant, per aquesta via no va ser admesa la proposta ciutadana. I 
després la va introduir com a Moviment d’Esquerres, i el que li va dir l’ajuntament és 
que Moviment d’Esquerres té representació a l’ajuntament, i que si volia presentar 
una moció la podia fer directament, que no havia de fer-ho a través d’una proposta 
ciutadana. Té representació a través d’una coalició, però té representació a 



l’ajuntament, i, per tant, no s’escau una proposta d’aquest tipus, sinó que la podia 
presentar directament. Per tant, la cosa va quedar així i la proposta, ni per una via ni 
per l’altra, hi va arribar.  
 
Sí que en som coneixedors, i havíem parlat amb vostè i teníem coneixement del que 
plantejava, evidentment, el contingut de la proposta ciutadana i del que proposaven. 
I nosaltres tenim en consideració aquestes possibles molèsties, i molèsties que pot 
produir l’activitat al camp de futbol del Molí, i algunes, bé, sabem que les podem 
millorar i treballem en tots els fronts perquè puguin ser millorades. Però bé, en tot 
cas també volíem fer una certa reflexió en dir que amb les mesures adequades, 
també un equipament d’aquest tipus, amb el qual nosaltres defensem totalment el 
que seria la promoció de l’esport com a activitat saludable en tots els sentits, i, per 
tant, per exemple, el cas que planteja vostè respecte a l’excessiu horari d’obertura i 
tancament, doncs, bé, donada l’activitat intensiva, doncs sí, provoca que tingui un 
ampli horari, jo diria que no fora dels convenients, però sí un ampli horari d’activitat. 
Però són molts els nens i les nenes que participen de les activitats allà, i, per tant, 
pensem que és oportú, tenint aquest equipament, amortitzar-lo el màxim possible i 
donar cabuda a aquesta necessitat d'activitat esportiva. Per tant, penso que també 
en aquest sentit tots hem de ser conscients que l’activitat que es desenvolupa és 
beneficiosa per al conjunt de la societat, i, per tant, hem de ser-ne conscients. Això 
no treu, torno a dir, que si hi ha molèsties, puguem treballar-les. 
 
Respecte a la venda d’alcohol, jo el que li puc dir és que nosaltres hem fet anar els 
Mossos d’Esquadra diverses vegades; diverses vegades els Mossos d’Esquadra han 
anat a controlar aquest tema. I de fet, la regidora em deia que no n’han trobat en el 
punt de venda –en el punt de venda. Jo li dic el que ha passat –jo li dic el que ha 
passat– no han trobat res en el punt de venda. En tot cas, si dels temes que planteja 
hi ha algun que ens preocupa especialment és aquest. Per tant, doncs, seguirem el 
tema i hem de buscar una solució perquè això no es produeixi, i sabem que, no 
perquè estigui en el punt de venda però sí que hi ha hagut begudes alcohòliques en 
ocasions dintre de la instal·lació, i, per tant, hem de perseguir-ho i seguir-ho. 
 
I sobre la contaminació lumínica o sonora s’està treballant. Jo li diria que el treball 
des de l’ajuntament sempre ha estat, a través del club que gestiona l’equipament, 
treballar-ho. També es fan reunions cada trimestre amb l’associació de veïns, la 
gestió del camp de futbol i l’ajuntament per treballar tots aquests problemes, i anem 
treballant en solucionar-los. I respecte al que comentava també la regidora 
d’Esquerra Republicana, dir-li que precisament el club de futbol de Can Vidalet, 
doncs, és un club que treballa especialment el tema dels valors, i de fet, així ha estat 
reconegut, té una comissió de valors que treballa amb pares i nens, i així està 
reconegut per la federació i altres organismes en aquest sentit aquest club. Per tant, 
tots aquests aspectes ja els anem treballant, reconeixent que poden haver-hi 
algunes molèsties i dificultats. Que pensem que també entre tots hem de mirar de 
valorar i entendre que és un equipament d’un ús molt intensiu, i evidentment atendre 
aquelles problemàtiques generades que són més greus, com deia, que estem 



treballant amb contaminació lumínica, sonora, o el tema de la venda d’alcohol, que 
és especialment preocupant, i cap problema en tot cas si el podem tractar en una 
comissió de la junta de portaveus i analitzar-lo. No hi hauria problema en aquest 
sentit.” 
 
El senyor La Rosa: 
 
“Hola, buenas noches. Un par de meses, supongo que debía ser por ahí, un par de 
meses antes de las últimas elecciones municipales, se inauguró, se creó una página 
web de este ayuntamiento, que era «Crea Esplugues», que se inauguró, permitidme 
la ironía, con toda la parafernalia y todo el boato propio de una precampaña 
electoral, con su discursito, sus reuniones y supongo que con su pica-pica. Yo no 
pude asistir porque me enteré a posteriori… Bueno, igual no, perdona, Pilar, igual no 
hubo pica-pica, no lo sé, ya he dicho que lo decía con un poco de ironía. Yo no fui 
porque me enteré a posteriori, pero en cuanto vi que se había creado esa página y 
que se pretendía reunir y dinamizar a una serie de gente creativa de aquí, de 
Esplugues, inmediatamente me registré, esperando que precisamente sirviese para 
esto, ¿no?, para dinamizar, para colaborar, para participar, para juntarnos, para 
hacer alguna cosa, ¿no? 
 
Ha ido pasando el tiempo, en esa página web no ha ocurrido absolutamente nada, y 
yo la verdad es que estoy un poco defraudado, por decirlo de alguna manera, ¿no?, 
pensaba que ahí podría…, que ya que se creaba, podría haber una dinamización, 
podría haber una incitación, podría pasar alguna cosa para que la gente creativa de 
Esplugues pudiese juntarse y obtener allí un lugar de encuentro, ¿no? 
 
Entonces, mis preguntas son referidas a esta página web. Primero, me gustaría 
saber cuál fue la motivación que llevó a crear esa página web, con qué finalidad 
realmente se decidió crear, qué expectativas tenía el consistorio en el momento en 
que decidió crearla, y en vista de que realmente no tiene vida, no está ocurriendo 
nada allí, me gustaría saber también qué costes tiene de mantenimiento esta página 
web, y si realmente vale la pena o si realmente se va a hacer alguna cosa con esta 
página web. Muchas gracias.” 
 
El senyor Sanz: 
 
“Aquest és un projecte que... Bé, primer de tot, dir-li que es va presentar just abans 
de les eleccions. Com comprendrà, és un projecte que no es va generar, es va 
presentar just abans..., bé, uns mesos abans de les eleccions. Però és un projecte 
que evidentment portava treballant-se al Departament de Cultura des de feia temps, i 
neix quan neix, eh?, no és una cosa que es va inventar al moment. Per tant, era un 
concepte treballat molt abans.  
 
I vostè preguntava per què, o quin era l’objectiu. En aquell cas jo estava com a 
regidor de Cultura, i, per tant, tinc clar el que es pretenia, i especialment el que es 



pretenia és crear una xarxa de contactes entre els diferents creadors de la ciutat 
d’Esplugues. I creadors –ho dèiem sempre– de cultura, però creadors en un sentit 
ampli, des del que fa música, un grup de música, des del que toca sol, des del que fa 
pintura al que fa fotografia, al que fa..., bé, qualsevol disciplina artística o semblant, 
diria jo, perquè també incloíem temes d’audiovisuals, etcètera, i que ens semblava 
que la millor fórmula per incentivar aquesta creació a Esplugues era que el projecte 
nasqués i sortís especialment des de precisament els creadors de la ciutat. Per tant, 
es plantejava especialment com un lloc d’intercanvi i de posada en contacte per 
generar projectes, sinèrgies, treballant en aquest sentit. Aquesta era la intenció, 
l’objectiu un era aquest. L’objectiu 2 és que l’Ajuntament d’Esplugues posés a 
disposició dels creadors els serveis que podia tenir disponibles, recursos econòmics 
per a formació, bé, també en funció del que sortís de la pròpia dinàmica que creessin 
o que anessin treballant els creadors. I això era l’objectiu que teníem.  
 
En el seu moment es va fer publicitat a El Pont, etcètera, potser ho hauríem de 
repassar i tornar a fer una altra publicitat en aquest sentit per millorar l’acceptació 
que ha tingut entre les persones que ja s’hi han pogut inscriure o altres que es 
podrien incorporar. I també, home, jo ho he de dir perquè és veritat que hem tingut 
una dificultat, que és que la persona que portava el projecte des de l’àmbit de 
Cultura, la tècnica encarregada, bé, va finalitzar el seu contracte, i, per tant, ens hem 
quedat una mica amb una pota que hem de solucionar, eh?, i és veritat que l’hem de 
solucionar perquè l’ajuntament creu molt en aquest projecte, i, per tant, intentarem 
reprendre-ho i dinamitzar-ho de nou amb el personal. Però la persona en concret 
que l’havia portat des del principi, doncs, ja no està, i per això ha generat alguna 
dificultat. 
 
I respecte als costos de manteniment, doncs, home, és un projecte que en la seva 
creació sí que va costar uns recursos, però la veritat és que molt pocs. (Veu de 
fons.) I a més, li diré més: que fins i tot la pàgina web, la xarxa i la intranet, per dir-ho 
d’alguna forma, que té, estan elaborades en wordpress, és a dir, que a efectes de 
manteniment, pràcticament no en té. Va ser en el moment de la creació que sí que, a 
través d’una assessoria d’imatge i d’altres coses, vam tenir una despesa, però ja dic 
que poc significativa. 
 
Bé, una mica aquesta és la situació. Continuem creien en el projecte, i des del 
Departament de Cultura pensem que s’hi ha de treballar, i bé, amb aquestes 
problemàtiques que hem tingut, bé, recuperarem la iniciativa i probablement també, 
com li deia, fer alguna comunicació més per afavorir l’ús d’aquesta eina, que pensem 
molt interessant.” 
 
 
El senyor Salazar: 
 
“Buenas noches. Lamento no ser tan irónico como mi compañero y amigo. En primer 
lugar, yo quisiera, para los pocos padres que quedan a esta hora, pocos padres 



jóvenes, evidentemente, darles las gracias por habernos traído a los ciudadanos de 
P3, que es un detalle que empiecen a entender que el control del poder se realiza 
desde pronto. Por eso del control del poder, una de las cosas que me preocupa es 
que antes de hablar o de decidir, conviene saber, y causa escándalo que algunos 
grupos políticos en este país aplaudan y cuenten las bienaventuranzas del Tratado 
Internacional de Comercio, cuando al ser secreto no tienen ni zorra idea de lo que 
realmente contiene. Pero bueno, lo hacen.  
 
A sensu contrario, yo no quiero hacer lo mismo con una cosa mucho más modesta 
como es la actualización de precios de la deixalleria que hoy se ha comentado. Y no 
quiero dejarlo pasar por alto como ciudadano, y no en el turno de preguntas sino de 
ruegos, y de ruego dirigido a toda la oposición, no al equipo de gobierno sino a toda 
la oposición, que es preciso que decisiones de este tipo se ilustren, se documenten y 
se informen. ¿Cómo vamos a hablar de cambiar los precios, siete precios que suben 
hasta un 500 por ciento algunos de ellos, sin tener una memoria económica que nos 
explique quién, dónde y cómo están los costes? ¿A qué y a dónde van los ingresos? 
¿Hay beneficios, dónde se colocan? Tomar decisiones de este tipo, con dinero 
público, no es que raye en el atrevimiento, raya en algo que va mucho más allá, raya 
en lo que es un auténtico y total aventurerismo, me parece: los precios de alrededor. 
Oigo, los negocios no se hacen así, pero si tiene un sentido social y público, menos. 
No, no se queje ni haga no con la cabeza…” 
 
La senyora alcaldessa:  
 
“Tenia un minut i porta quatre. No passa res, però ha de començar a reduir, si no vol 
dir una altra cosa.” 
 
El senyor Salazar: 
 
“Voy a terminar ya. No solamente no hay una memoria económica, es que no hay ni 
siquiera una memoria medioambiental, publicada con motivo de la ampliación de 
mercado y negocio. Siete nuevos productos; subida del 500 por cien.  
 
Miren, yo lo único que quiero es que la oposición, cumpliendo su función, demande 
al equipo de gobierno que decisiones de este tipo vengan suficientemente 
documentadas, sean suficientemente transparentes, que de que sean 
suficientemente razonables ya nos ocuparemos otros. Gracias.” 
 
 
La senyora alcaldessa: 
 
“Ja podem contestar, no? (Veus de fons.) Sí, per ordenar, estàvem ordenant, hi ha 
una pregunta per a tothom, que és la que ha formulat el senyor Asensio, i, per tant, 
farem l’ordre habitual per donar resposta. I jo entenc que també el senyor Salazar 
s’ha dirigit també als grups de l’oposició, i, per tant, igual volen afegir alguna cosa. El 



que passa és que abans d’afegir-la, a mi sí que m’agradaria dir, i després si de cas 
farem el torn, però sí que hi voldria perquè ens diu que ens il·lustrem, ens 
documentem i ens informem, i jo el que demano és que també les persones 
s’il·lustrin, es documentin i s’informin en el següent sentit: pensin que aquests no són 
uns preus que paga la ciutadania quan fem servir la deixalleria, estem parlant de 
persones que fan abocaments importants i de persones que tenen activitats 
econòmiques. Llavors, clar, és que aquí, a Esplugues, no estem disposats a pagar 
que arribi un senyor de Collbató perquè el preu públic és més barat a la deixalleria 
d’Esplugues o Sant Joan Despí, i no ho faci a la que li pertoca. Que vingui aquí, ja 
no dic mitja comarca sinó mitja àrea metropolitana perquè el preu és més barat, i 
després l’Ajuntament d’Esplugues finalment, quan sobrepassa el límit, el que ha de 
fer és pagar amb els diners de la ciutadania d’Esplugues, quan han vingut a abocar 
empresaris, comerciants o persones que tenen una activitat d’altres municipis. 
 
Per tant, nosaltres hi estem completament d’acord, i és per aquest motiu, que jo 
entenc que l’oposició ha fet la seva feina, i és el que haurà de fer la resta de grups, 
però ha fet perfectament la seva feina d’informar-se, d’il·lustrar-se i de documentar-
se, per entendre que nosaltres, amb els impostos d’Esplugues el que no farem és 
suportar el negoci de persones que no són d’Esplugues. I per això la majoria, tret del 
regidor de Canviem, ha votat a favor. Ell en aquest cas ha donat la seva 
argumentació, completament lícita, està en el seu dret de fer-ho, per votar-hi en 
contra. Ho dic per això, perquè el que no podem dir és exactament el que no és.” 
 
 
El senyor Sanz: 
 
“A mi em fa la sensació que sí que no, potser no l’han informat bé o que en tot cas 
no ha vist amb detall el contingut del dictamen que portàvem al ple. Evidentment no 
té per què veure’l, vostè és un ciutadà que es presenta aquí, però la resta de grups 
municipals sí que han vist el dictamen on s’explica exactament el motiu, les raons i el 
per què. També s’explica que són uns preus que estan aprovats per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, que és l’encarregada de fer aquesta anàlisi que vostè 
deia sobre la memòria econòmica i ambiental que pertoqui, donat que és qui 
proposa els preus i qui gestiona la xarxa de deixalleries. És qui recull el material a 
les deixalleries, i que després els passa a reciclatge. Per tant, l’Àrea Metropolitana 
és la que fa tota la gestió, proposa aquests preus, com he dit jo a la meva exposició, 
i proposa aquests preus amb la idea que els costos no siguin per a l’Administració 
sinó que entre els professionals puguin assumir els costos, tant el manteniment de 
les deixalleries com després del reciclatge, i d’aquí se’n deriven aquests preus 
explicats en la memòria que fa l’Àrea Metropolitana. 
 
Però en tot cas, jo deia, ho he dit abans, vostè feia referència a cinc-cents i escaig..., 
un 500 per cent més, però torno a dir, el 500 per cent s’ha de prendre d’on venia la 
referència, i això significa un increment molt alt, o no ho és. Però bé, en tot cas jo 
crec que està ben explicat, que a més s’entén molt bé per què. Entre altres coses 



ens estem igualant al mateix preu que té la xarxa de deixalleries, les estem posant al 
mateix nivell. No és que nosaltres siguem més cars, ens posem al mateix nivell, i 
això facilita, doncs, que sent una xarxa, tenint tots els mateixos preus, doncs, tothom 
pugui anar a la deixalleria que vulgui, però és evident que anirà a la més propera, no 
com ara que podien venir d’altres municipis a la d’Esplugues perquè al final el preu 
era més econòmic. Jo crec que queda prou explicat. 
 
I en tot cas, doncs, respecte al que deia el regidor de Canviem Esplugues, a mi em 
sap greu però és que, li dic amb tot el carinyo, però a vegades em costa entendre 
quina és la seva posició. Em costa entendre la posició del seu grup, i fins i tot què és 
el que està defensant en algunes votacions com a grup, coneixent quin és el seu 
tarannà ideològic, per dir-ho d’alguna forma. I em fa la sensació, i tot i així li dic amb 
tot el carinyo, que s’està convertint en el partit del «no», però sense proposta 
alternativa. I expliqui’m vostè si està a favor del reciclatge o què hem de fer amb 
aquests materials i com s’han de gestionar. I si això ho ha de pagar la ciutadania 
d’Esplugues, o és lògic que el professional que genera aquests materials de rebuig 
assumeixi la despesa. És que jo no sé quina és la seva alternativa, o com vostè 
proposa que això s’hauria de gestionar.  
 
Li ho torno a dir, li ho dic amb carinyo, però em fa la sensació que vostè té un 
manual i ha de dir que no, i ja està. Li demanaria en aquest sentit si és possible 
també una major reflexió sobre els posicionaments en aquest sentit, però sobretot, li 
ho torno a dir i per això li ho dic amb carinyo i amb bona voluntat. Pel que a mi em 
sembla quin és el seu posicionament ideològic o el del seu grup, em costa entendre 
a vegades alguns d’aquests posicionaments.” 
 
 
 
 


