
Respostes a la ciutadania del PSC al Ple de 27/04/2016 

Sra. Eulàlia Herranz 
 
- Voldria saber si ja han donat per acabada la modificació del carrer Sta. 
Rosa.  
 
Els senyor Sanz: 

“Per acabada no l’hem donat, perquè tampoc no hem rebut l’obra encara, perquè 
queden alguns aspectes i, per tant, no hem rebut l’obra, no està acabada.” 

Si és així voldria que m'indiquessin: 
 
- Quan pesa'n posar la pilona que falta al carrer Sta. Rosa? Els cotxes passen 
al no estar la pilona. 
 
Els senyor Sanz: 

“Ja li vaig comentar, i quan vam presentar el projecte, que aquella pilona es 
mantindria i que continuaria allà. El fet és que des que hem fet l’obra ens l’han 
robada diverses vegades. Per tant, l’hem reposada unes quantes vegades, però això 
té un cost, i el que estem fent ara és la col·locació d’un model antivandàlic perquè no 
es pugui treure fàcilment. Però bé, la tornarem a col·locar i la posarem amb aquest 
model, esperant que no desaparegui.” 

- Quan tornaran a posar els containers on estaven abans? (Finestrelles / 
Francesc Romeu) 
Els hi recordo que en la part dreta del carrer Finestrelles (mirant cap a 
muntanya) no hi ha cap container i en aquesta part del barri hi viu gent molt 
gran. 
 
Els senyor Sanz: 

“En aquest sentit, en el seu moment i a través de l’Ajuntament Informa, i quan vam 
presentar el projecte si no recordo malament també ho vam comentar, el que vam 
proposar és un desplaçament d’aquestes bateries de contenidors, precisament en la 
línia que estem portant a terme darrerament, que és agrupar les bateries on hi hagi 
els contenidors, tant de rebuig com de reciclatge, dels diferents elements que 
estiguin en bateries conjuntes, per facilitar el reciclatge precisament. Quan tenim 
separat rebuig i reciclatge, doncs, moltes vegades la gent no recicla sinó que ho tira 
tot al rebuig. Amb aquesta idea es van reubicar i, per tant, la idea és que no tornin al 
lloc on estaven, sinó que es mantinguin en la situació en què estan actualment, que 
és la idea que es va plantejar inicialment.” 



Quan tornaran a posar correctament el mirall que està a la mateixa cantonada 
(Finestrelles / Francesc Romeu) perquè els puguin veure els cotxes que 
pugen? 
 
Els senyor Sanz: 

“Diria que ja està reparat en aquest moment.” 
 
El final de la calçada del carrer Sta. Rosa Finestrelles queda amb el desnivell 
actual? 
 
Els senyor Sanz: 
 
“No, el final de la calçada del carrer Santa Rosa amb Finestrelles no està acabat. 
Però no està acabat perquè és una part que queda pendent, que estarà inclosa en 
l’obra que ha de fer l’Hospital de Sant Joan de Déu, de la reurbanització d’un tram 
del carrer Finestrelles, i preveiem que pugui començar les properes setmanes, per 
això està inacabat, però s’acabarà correctament amb aquella reurbanització.” 

 
 
Sra. Maria Jesús Sinfreu 
 
A la plaça Blas Infante fa més de 2 mesos que hi ha un aparell de gimnàstica 
de la gent gran al que li manca un seient i la bicicleta tampoc funciona 
correctament. Trigaran molt a arreglar-ho? 
 
Els senyor Sanz: 

 “La idea és que aquests aparells, que ja havien tingut algun desperfecte, s’havien 
reparat per part de la brigada de manteniment, però és veritat que s’han tornat a 
espatllar, que falta algun element, i en aquest moment necessitem els recanvis. Per 
tant, hem demanat les peces de recanvi, i tant d’hora arribin ho podrem solucionar, 
però ja havíem fet una reparació, i bé, malauradament hem de tornar a fer una 
segona. Esperem els recanvis i ho farem.” 

Com pensa la CUP fer efectiu el seu lema “Capgirem Esplugues” a 
l’Ajuntament. 
 
Els senyor Sanz: 

“Entenem que aquesta segona pregunta va dirigida al Grup Municipal de la CUP.” 
 
 



Sr. Santi Asensio 
 
Desde la coordinadora local de MES moviment d'esquerres en relación con la 
pregunta formulada en el pleno del mes de marzo sobre la falta de la rotulación 
en catalán del aparcamiento de titularidad municipal de la calle Molí del barrio 
de Can Vidalet, y después de pedir un informe realizado por la Plataforma per 
la Llengua a petición nuestra sobre el tema y que les adjuntamos, por el cual el 
ayuntamiento de Esplugues de Llobregat y según dicha entidad no cumple la 
normativa lingüística, preguntamos tanto al equipo de gobierno municipal, 
como a los demás partidos del consistorio. Si el equipo de gobierno municipal 
y los demás partidos del consistorio ven bien estudiar el informe de la 
Plataforma y tomar medidas al respecto para solucionar el problema. 
 
El senyor Sanz: 

“Bé, nosaltres ens remetem a la resposta que li vaig donar al Ple anterior, en la qual 
li deia que qui ho hauria de tirar endavant és la comunitat de propietaris, i jo en 
aquella resposta ja li deia que el que podíem fer l’Ajuntament era demanar-los que 
ho han de fer així per complir la normativa. Per tant, ens hi dirigirem i els direm que 
han de complir la normativa tal com està establerta i que, per tant, ho han de fer. 
Però insisteixo en què ho ha de fer la comunitat de propietaris, nosaltres els podem 
dir que ho facin però ho han de fer. De fet, l’informe que vostè acompanya jo crec 
que el que ve a dir és això. Parla de l’Administració pública i diu el que hem de fer 
nosaltres, que nosaltres entenem que això ja ho fem, i per tant no ens tocaria 
directament. I després ja parla de les obligacions lingüístiques que tenen les 
empreses. Bé, doncs és la comunitat la que ho ha de complir, i nosaltres li direm que 
ho ha de complir, però finalment qui ho ha de fer seran ells.” 

 

El senyor Muñoz: 

“Yo tengo tres peticiones, más que preguntas, peticiones que ya son reiterativas. 
Una es para cuando se va a empezar o se va a limpiar, ya se ha hecho algo pero no 
lo suficiente, el límite con l’Hospitalet y Cornellá. Final de la calle Bruch, la calle sin 
nombre. Yo os invitaría a que paséis y veáis en las condiciones que está, y yo creo 
que de una vez por todas ya algo se tiene que seguir haciendo. Limpiar y después 
arreglar algo del pavimento, porque es que tenemos una calle que está aún con 
unos hoyos inmensos. Y se está haciendo un tipo de actividades por ahí que son… 
Se están desplazando de un sitio a otro, pero yo creo que eso requiere que os lo 
toméis ya un poco más en serio. 



Luego hay otro tramo, que es el tramo que hay paralelo con la calle Montesa, el 
Rayo Amarillo, que ya se ha hecho petición en varias ocasiones, y cuando llega 
ahora el tiempo sobre todo de verano, hay unas molestias que originan a todos los 
vecinos porque, bueno, hay ahí un descampado que está bastante sucio, y que 
requiere que se haga algún tratamiento, como mínimo en la franja que va a lo largo 
de la calle Montesa. 

Y luego había una tercera petición, y es con el tema de los pasos de peatones de la 
carretera de Cornellá, entre el puente y el término de Cornellá. Después de un 
tiempo, al final se han puesto los contadores, pero no todos, y si os habéis dado 
cuenta, entre distintos puntos, estando a la misma distancia, en unos ponen 27, en 
otros 35, y hay un problema, que es que las personas que tienen una movilidad 
reducida tienen dificultad para cruzarlo. Se encuentran que les hace el cambio en el 
medio, y esto yo ya lo he comentado con varios de vosotros, y creo que antes de 
que se lleve a alguien por delante se tendrían que tomar medidas.” 

El senyor Sanz: 

“En tot cas prendrem nota de les peticions. Com que algunes les hem comentat 
prenem nota d’aquestes peticions, i ho estudiarem i hi donarem resposta.” 

 

La senyora Oró: 

“Sí m’agradaria dir una sèrie de coses: a mi aquest horari actualment em provoca 
una, no sé com dir, de conciliació familiar. Perquè, bé, és així. I una altra cosa: aquí 
fora hi ha una rajola que es mou, que la meva néta avui diu: «Està trencada, 
padrina.» I dic: «Bé, ja els ho diré.» 

La moció primera que han presentat vostès,  ja no en faré més cosa, hi ha una 
persona aquí, en aquest poble, que és la Carmen Porta, que n’ha treballat molts 
anys i força bé. Quan estava a la Generalitat, Déu n’hi do la feinada que va fer sobre 
tot això. Jo només vull recordar un llibre que vaig llegir del senyor Pitigrilli, al qual 
deia que el món es regia per tres coses: les drogues, la prostitució i les armes. I 
actualment pel comerç humà, malauradament. Sobre el que ha dit el senyor Sanz, li 
vull recomanar «Belle de Jour», que va ser una novel·la, un llibre molt interessant 
sobre els anys noranta que va tenir molt èxit, perquè és atraient de tot aquest grup, 
d’aquesta cosa. És una senyora de l’alta societat que se’n va a un bordell. No tenia 
cap necessitat, simplement li atreia. És molt interessant, considero que és força 
interessant sobre tot això. I ja em dirà vostè què passa al mercat de La Plana de tant 
en tant, que apareixen unes targetes on diuen que es posen en contacte, i la 



senyora... No sé, vaja, no hi entenc gaire però m’imagino que estarà bé, que ofereix 
els seus serveis. No sé si voluntària o no voluntàriament, però bé, és el que hi ha. I 
es conèixer el factor humà per moltes qüestions i moltes coses. Esperem que algun 
dia, perdoni, això ho sapiguem solucionar. 

Tenia bastants més coses però tallaré.” 

El senyor Sanz: 

“Prenem nota de la rajola que es mou aquí, a l’entrada del Saló de Plens. I a la resta, 
li agraeixo les recomanacions que m’ha fet, sobre els llibres. I del tema de les 
targetes que apareixen en el mercat de La Plana no en teníem coneixement. En tot 
cas, doncs, intentarem mirar d’on vénen o per què es produeixen, i saber com a 
mínim d’on apareixen, intentant aplicar també el que és l’ordenança que tenim 
nosaltres sobre publicitat.” 

 

La senyora Herranz: 

“Bona nit. Jo, si no recordo malament, la legislatura passada va haver un regidor 
socialista, no recordo el nom, que va dir que ja estava bé que els containers 
estiguessin lluny dels ciutadans, perquè així els avis ja feien exercici. Si no ho 
recordo malament. Alguna cosa així. Doncs, suposo que subscriviu això, perquè heu 
posat els containers, que per cert, estaven tots, el de la brossa, el del cartró, el del 
vidre i no sé si em deixo algun, m’és igual, al començament. Estaven tots, val? Sí, no 
em diguis que no perquè jo estava allà. O sigui, jo vaig cada dia a tirar la brossa allà.  

Ur recordo que a la part vella no hi ha un sol contenidor. Suposo que l’obligació és 
donar servei a tot el barri i a tots els ciutadans. Us heu deixat mig barri sense donar 
servei. I també us recordo que on els heu posat ara, per passar per allà has de 
passar per la calçada, perquè el que és la vorera no es pot passar perquè hi ha 
moltes rajoles que no es poden trepitjar, i si les trepitges et pots fotre de lloros. Si 
això ho trasllades a persones de vuitanta anys cap amunt, em direu a veure què 
passa amb això. No sé, eh? O sigui, vosaltres mateixos. Si no els podeu posar en 
aquella cantonada pel que sigui, busqueu un altre lloc però que estigui a prop de la 
part que no té un sol container, us ho recordo. Us ho torno a recordar: un sol 
container.” 

 

 



El senyor Sanz: 

“Ho podem revisar, però la voluntat ha estat, torno a dir, afavorir que es pugui 
reciclar i, per tant, mantenir..., que no ho fem allà, ho fem a la resta de la població, 
anem amb la mateixa idea, i anem treballant ubicant tota la línia de contenidors al 
mateix lloc. I buscàvem el millor lloc.  

(Veu de fons.) 

No, allà no hi ha cap contenidor, però és veritat que en aquells de què em parla 
vostè és molt complicat posar-los allà, i per tant, per això estaven ubicats on estaven 
ubicats, al carrer Finestrelles. Els altres són molt estrets i la recollida no seria 
possible. Llavors, per això estaven ubicats. En tot cas jo li dic que ho revisarem per 
si podem apropar-los una mica més o buscar una que no estigui tan lluny, però que 
la intenció de reubicar les bateries i ajuntar tota la tipologia sí que la mantenim. 

(Veu de fons.) 

Bé, té alguna dificultat, però ja ho revisarem per si es poden apropar.” 

 

El senyor Serrano: 

“Hola, bona nit. Yo voy a ser breve, pero dentro de eso, bueno, intentaré explicarlo 
de la mejor manera. El pleno pasado yo me fui satisfecho, y si mal no recuerdo, 
bueno, con cara de satisfacción por ambas partes, la suya también, porque habíais 
conectado con la alcaldesa, con Núria Marín. El problema viene de la rehabilitación 
de allí, de Esplugues. Yo sé que vosotros no tenéis competencia, ella sí. Entonces, 
cuando yo me salí de aquí digo: «Bueno, quiere decir que se implicarán un poco.» 
Un poco, no mucho, un poco. Y ese mucho, a mi modesto entender, sería, por 
ejemplo, escribir una carta, una llamada al señor conseller, diciendo tres o cuatro 
cosas que son verdades como templos. Primero, que por la densidad de gente que 
hay allí eso lo requiere. Segundo, que aquello no se va a hacer de nuevo, que 
aquello ya está instalado. Tercero, que da un servicio muy bueno. Cuarto, que hay 
una lista de espera. Hay un montón de cosas que aquello se justifica que esté. 

Entonces, claro, eso sería defendible por la clase política, en este caso 
aprovechando, si me permite decirlo, que la señora Marín ya está en el consell de 
salut. Pero, puñeto, es que me he dado cuenta de que, bueno… Y para postre, o 
sea, es que la cosa tiene su cachondeo. Vamos allí y ningún representante de este 



ayuntamiento, ni un concejal de barrio, ni un presidente de la asociación de vecinos, 
no va nadie allí. Señora Pilar, entiéndame, o sea, yo pienso que… 

También le tengo que decir que yo entiendo, que yo entiendo perfectamente que hay 
reuniones, asambleas o sitios, donde vosotros estáis incómodos. ¿Por qué? Porque 
hay palabras malsonantes, la gente tal… Dicho de otra manera, puñeto: que no 
damos migas ni damos castañas, que hay un «ji ji» y un «ja ja» y hay un 
paternalismo, y allí no lo hay. Pues allí también deberíais de ir, para que la gente… 
A mí me preguntaron algunos, y lo digo con toda honestidad y espero que nadie se 
moleste, de verdad que no, que mi idea no es que nadie se moleste, pero tampoco 
voy a esconder parte de lo que pienso, tengo ese gran defecto, no es con dos ideas. 
Hubo algunos vecinos que me lo preguntaron, y digo «bueno, pues no han venido». 
¿Y el concejal del barrio? Ya que se trata aquí… 

El problema es serio, el problema requiere algo. De cualquier forma, 
independientemente… Que yo no intento dar faena a nadie, que yo hago lo que 
modestamente puedo, yo no voy a dar faena a nadie, sois vosotros mismos. Si 
recapacitáis, estáis a tiempo, el día 5 hay una asamblea, y que vaya el que quiera. 
Pero la verdad es que yo me llevé un desengaño personalmente. Me lo preguntaron 
algunos vecinos. Coño, es que no ha venido nadie del ayuntamiento. El 
ayuntamiento tiene que estar para esas cosas. Muchas gracias. Venga, ya está, ya 
acabo. Día 5 –día 5– 6 y media, asamblea hay allí. Día 5, 6 y media. Vale, gracias.” 

El senyor Sanz: 

“No sé si afegir alguna cosa. Jo el que sí que li puc dir és que..., perquè dóna la 
sensació que estiguem parats, eh? I no estem parats. Nosaltres hem fet alguna 
reunió amb el Departament de Salut per part d’algun regidor, i s’ha anat treballant el 
tema. A banda que en el seu moment semblava que teníem la confirmació per part 
de la Generalitat que el que feia referència a la rehabilitació per al barri de Can 
Vidalet no es canviaria de lloc. Dic el barri de Can Vidalet, per a les d’Esplugues. 
Però bé, jo crec que nosaltres hem estat treballant en aquesta situació. 

Sobre si els regidors han anat a un lloc o no, no sé exactament on es refereix, eh? A 
si havien anat a un lloc o un altre.” 

La senyora alcaldessa: 

“Dir-li al senyor Serrano que, clar, no podem assistir a una reunió que desconeixíem, 
i per tant... 

(Veu de fons.) 



No, no, senyor Serrano, de veritat, no entrem. Simplement jo... Deixi’m que li 
expliqui, vostè ha dit una cosa i jo l’he escoltat molt atentament. Si cada vegada que 
intentem respondre no ens deixen expressar-nos, és complicat. Jo simplement li dic 
que ens ha retret no assistir a una reunió que desconeixíem, o una trobada que 
desconeixíem. Nosaltres formalment és molt difícil fer un escrit al conseller quan 
nosaltres formalment no hem rebut cap escrit d’eliminació del servei. Per tant, el que 
sí que hem fet és, de la mateixa manera que nosaltres tenim la constància o la 
preocupació que poden tenir els veïns, doncs, hi ha hagut contactes. Hi ha hagut 
contactes no només amb l’Ajuntament de l’Hospitalet i amb l’alcaldessa per anar a 
treballar plegades, i a més, com que en persona ens trobem sovint en moltes 
ocasions, és un tema que sempre anem refrescant, per si tenim una darrera novetat. 
De la mateixa manera amb el Departament estem en contacte, i sobretot 
especialment la regidora responsable. Ara, aquest retret no l’hem entès, perquè no 
sabíem exactament a què estàvem convidats o a quina reunió havíem de venir. 

Però dit això, qualsevol novetat que es pugui produir, o qualsevol trobada, nosaltres 
estarem encantats perquè vostè sap perfectament on trobar-nos, i fer-nos arribar 
qualsevol cosa que necessiti o qualsevol espai de trobada per poder parlar del tema. 

(Veu de fons.) 

Molt bé. Doncs, com que no sabem el dia 7 què va passar i on va passar, no podem 
assistir. L’únic és que intento explicar-me.” 

 

El senyor Elegido: 

“Vale, muchas gracias, señora alcaldesa. Intentaré también ser breve como el señor 
Serrano, voy a intentar resumirlo en un par de cosas a cada uno. 

Bien, sobre la conversación que tuve con el portavoz de aquí, de Esquerra 
Republicana, una aclaración. Le quería comentar que el ejemplo que usted me puso 
de las tuberías por casa, el ejemplo aquel de las tuberías, que uno no puede…, 
bueno, lo que hablamos de las tuberías, supongamos que el ayuntamiento fuera un 
piso y quiere presentar una alegación y demás. El ayuntamiento sí que tiene otros 
canales si no quiere que esas tuberías pasen por su casa. La tubería es el tranvía, 
por debajo del tranvía. En ese supuesto caso, el señor concejal o el equipo de 
gobierno, o en este caso Movilidad, sí que tiene otros canales, pero yo le podría 
hablar a usted de un contencioso administrativo, por ejemplo, ¿vale? Si no están de 
acuerdo en que pasara el tranvía por debajo del tranvía, ¿vale? Eso es una 
aclaración. 



Después también otra cosita muy breve que le quería comentar al señor, al concejal 
Julián. Yo le agradezco mucho todo el interés y el tiempo que hablamos. Cuando yo 
me refería a que la labor que estoy ejerciendo es la de fiscalizar la acción del 
gobierno, no pretendía que usted ni ningún otro se diera por aludido. Cuando hablo, 
me refiero a fiscalizar la acción del gobierno, me refiero a la negociación, una 
negociación política entre, por ejemplo, el concejal de Urbanismo y yo. Por ejemplo, 
¿vale? Se supone que yo debo convencerle a él de apostar por la línea 3, y se 
supone que el concejal de Urbanismo debe tratar de convencerme a mí de que la 
mejor opción es una línea de tren por debajo de tranvía, que es lo que contempla del 
Plan de Movilidad. Muy breve.” 

La senyora alcaldessa: 

“Senyor Elegido, porta tres minuts.” 

El senyor Elegido: 

“Vale, sí, sí.” 

La senyora alcaldessa: 

“No, no, ja ha acabat.” 

El senyor Elegido: 

“Ya acabo.” 

La senyora alcaldessa: 

“No, li dic de veritat. Ja acaba no, ja ha acabat.” 

El senyor Elegido: 

“¿No me deja acabar?” 

La senyora alcaldessa: 

“És que li he dit que tenia un, li he deixat tres, i ara ja passa el següent, senyor 
Elegido. Nosaltres estem encantadíssims d’acollir tots els veïns del Baix Llobregat, 
però clar, normalment el ple està sobretot obert i pensat per a la ciutadania 
d’Esplugues. Nosaltres encantadíssims d’acollir gent, torno a dir, de tot el Baix 
Llobregat, i si convé de tot l’Àrea Metropolitana, però jo crec que hem estat prou 
condescendents en aquest cas de deixar-lo més temps de l’habitual, que és el minut 
que té... (Veu de fons.) I no em faci dir més perquè m’ha passat com abans; no em 



faci dir més. Si vostè ja té dificultats segurament per poder entrar en els plens del 
seu ajuntament, no vingui a què nosaltres aquí anem... (Veu de fons.) Jo crec que és 
suficient amb aquest temps. (Veu de fons.) Millor és de vegades aprofitar, i si té un 
minut, o tres que li he donat, és formular les preguntes concretes, si entrem en 
l’al·legoria és més complicat. (Veu de fons.) Molt bé.” 

El senyor Sanz: 

“El senyor Elegido entenc que ha fet unes reflexions i, per tant, no ha formulat cap 
pregunta. Que ha dirigit als grups de l’oposició, però entenc que era una reflexió.” 

 

La senyora Carbonell: 

“Jo volia preguntar sobre l’escultura Porta de Barcelona. S’ha demanat diverses 
vegades que es torni a instal·lar, i l’Associació Àgora va presentar una moció, que la 
va aprovar tot el ple d’aquest ajuntament, l’equip de govern i tots els partits de 
l’oposició, conforme es posava. Fa molt de temps d’això, i aquesta escultura encara 
no s’ha posat. Era preguntar com està previst que es posi, i bé, suposo que tots els 
partits politics que hi ha aquí prendran mesura en una cosa que van votar que es 
posés, i espero que es compleixi, que no quedi en l’aire, com una moció que s’aprovi 
i després no es fa seguiment. Aquesta és una. 

I després voldria fer un comentari sobre el tema de la moció que heu presentat sobre 
la prostitució. O sigui, jo vull comentar que estic d’acord totalment amb què s’ha 
d’eradicar la prostitució que comporta explotació. De totes maneres penso que 
l’explotació lliure s’ha de legalitzar. M’ha estranyat, segons has llegit, Eduard, el 
document, que es parla molt dels proxenetes però no es parla dels clients. M’ha 
sorprès que no es parlés dels clients, que aprofiten aquesta situació d’explotació. I 
llavors et voldria dir, Eduard, que sí, hi ha persones, hi ha dones que es dediquen 
lliurement a ser prostitutes, quan volen, el temps que volen i com els sembla, i tenen 
la llibertat. Allò que dius tu que penses que no hi ha cap dona, hi ha dones que sí, 
que ho fan lliurement i perquè volen, i tenen el dret a fer-ho com una altra feina, 
sense més.” 

El senyor Sanz: 

“Sobre l’escultura de Porta BCN, que quan la posarem. Bé, vostè sap que aquesta 
escultura té unes dimensions significades, i que precisament nosaltres estem ara..., 
s’està refent el projecte de la plaça Països Catalans, de l’avinguda Països Catalans, 
i no tindria massa sentit que féssim una inversió, perquè segurament serà una 



inversió per tornar-la a col·locar en aquest moment, quan preveiem una reforma, no 
immediata, ja li aviso, no és una reforma immediata, és una reforma que ha de 
passar un temps, però pensem que potser no val la pena fer aquesta doble inversió. 
Si veiéssim que el procés s’allarga molt, doncs podríem plantejar tornar-la a ubicar, 
però de moment pensem que esperem aquest projecte de reforma, i veurem quan es 
pugui implantar. 

(Veu de fons.) 

Sí, però bé, té un cost determinat i... Si fos un altre tipus d’escultura, probablement 
estaria ja col·locada. Però aquesta col·locar-la té una inversió que clar... 

(Veu de fons.) 

No, sí, si l’escultura es reposarà, però ara mateix tornar-la a posar té un cost 
econòmic, i que esperem poder-la posar quan fem la rehabilitació de la plaça. 

I sobre la moció de la prostitució, simplement discrepem vostè i jo i ja està. No té 
més.  

(Veu de fons.) 

No passa res –no passa res. I tant.” 

 

El senyor Raventós: 

“Avui volia parlar dels horts urbans. Legislatures abans n’hem parlat diverses 
vegades, se’ns va dir que hi havia una partida pressupostària l’altra vegada, vam 
tornar-ho a parlar quan el nou equip de govern actual, i resulta que malgrat haver-hi 
una partida ja dedicada a això dels horts, que si els llocs que presentàvem no 
estaven bé, que si potser es buscaria un altre lloc, que si no sé què. Primer penses 
«aquest hivern se solucionarà», som a la primavera, som de cara a l’estiu, i anem 
passant, passant, passant. Em sembla que és poca voluntat, perquè hi ha llocs, 
inclús vam dir llocs concrets que podrien ser, que tiren l’aigua, que més o menys són 
plans, i que se solucionaria. Per un cantó ja ho vam dir, la distracció de la gent gran, 
però que també d’alguna manera ajuden famílies que en aquests moments ho 
passen just. I gent jove que pot ser una alternativa, perquè jo conec joves que 
gràcies a treballar en horts urbans han buscat després una manera de llogar un petit 
terreny a prop del riu, i estan en aquests moments sobrevivint, però almenys poden 
portar un menjar a casa, i això és potser una iniciativa. Ja fa anys que ho hem parlat 
aquí i ho vam presentar, donant llargues, «sí, sí, hi ha una partida –hi ha una 



partida», però no s’ha buscat solució. Llavors, no sé si actualment ja està molt 
encarrilat, però... Per això volia saber-ho. Gràcies.” 

El senyor Sanz: 

“Sobre el tema dels horts urbans, jo tenia la percepció que potser en algun Ple ja ho 
havíem explicat, que havíem elaborat projecte per ubicar els horts urbans, o estàvem 
treballant sobre el projecte per ubicar-los aquí, en el bucle del Pont d’Esplugues, i 
bé, per diferents qüestions, i especialment per una que requeria una inversió 
significativa, o molt alta, doncs, finalment vam descartar aquest projecte. 

L’alternativa que s’ha cercat i que en principi estem treballant, i ho fem també de la 
mà i a través de la Diputació de Barcelona, és ubicar els horts urbans al Parc de la 
Fontsanta, i sobre aquesta..., que és molt més pla, ens dóna el sol, bé, és una opció. 

(Veu de fons.) 

Bé, no fan tant que nosaltres vam descartar una cosa i vam apostar per l’altra. El 
que hem fet és treballar-ho a través de la Diputació de Barcelona, i estem esperant 
que ens passin el seu projecte, i a partir d’aquí poder-lo implementar, però estem ara 
treballant-ho amb la Diputació de Barcelona.” 

 

El senyor Fernández: 

“Buenas noches. Yo digo siempre que lo cortés no quita lo valiente. Tengo que 
felicitar de alguna manera al concejal del Centro, porque cuando ibas al Mercadona 
y estaba lloviendo, yo no digo que había un palmo de agua, pero sí que las rejillas 
que había estaban totalmente llenas de fosca, y por allí el agua no pasaba. Y para 
salir del Mercadona te tenías que remangar los pantalones si no querías ir mojado, 
aunque de todas maneras ibas mojado. Entonces, se ha solucionado, y lo mismo 
que hace cuatro meses vine aquí, a la casa grande esta, a reivindicárselo, también 
vengo ahora a decirle que se ha arreglado, y bien está. 

También tengo que decir al regidor de La Plana que en el torrent donde se querían 
montar los famosos trenes, resulta que se ha llevado también a cabo, se ha hecho 
una limpieza muy grande. Llevamos ya un año esperando, tanto la asociación de 
vecinos de La Plana como yo con Manolo, que hace ya un año que es regidor de 
barrio, que ya estaba pendiente con el otro regidor, pero se ha llevado a cabo, por lo 
tanto, también hay que felicitar cuando se comportan las personas como debe de 
ser. También le digo a Manolo que tiene que pasar ya el cordón ese al 



ayuntamiento, porque si no vamos a tener otro problema como el que hemos tenido. 
Gracias.” 

El senyor Sanz: 

“El senyor José Fernández simplement ha fet uns comentaris i unes felicitacions a 
diferents regidors, però tampoc formulava cap pregunta, entenc.” 

 

El senyor García: 

“Hola, bona nit. Aviam, crec que són dues coses. Una: una vegada ja vaig dir que no 
poséssiu pilones, i van posar onze. Ara, no fa gaire, fa uns tres mesos, algun vehicle 
ha trencat una pilona que no serveix per a res, de les que no serveixen per a res, 
estan allà, al mig; la van trencar. Vaig fer un escrit a l’ajuntament, no m’han 
contestat, i m’han posat quatre. D’una, han posat quatre. De les quatre, potser una 
podria servir, perquè està allà, al mig de pas de vianants perquè no aparquin els 
vehicles, però les altres tres no serveixen per a res, i vull que les tragueu. 
Simplement treure-les perquè no serveixen per a res. Em van contestar passat que 
les havien posat... Estàs fent cara de... Fan nosa, les pilones fan nosa. Per a les 
persones que caminem fan nosa, i aquelles fan nosa. I si no t’ho creus vas un dia 
per allà i t’ho mires, perquè jo parlo amb el senyor aquest, Manolo, i parlo amb el 
senyor aquell, i pilones a dojo –pilones a dojo. Aquelles pilones no serveixen per a 
res, i heu posat quatre. Estic molt, molt empipat, eh? 

I l’altra és la pixada de gossos per tot Esplugues, que això fa fàstic. No sé quina 
cosa s’ha de fer, si posar paperets a les parets, aquí no es pixen els gossos... Parlar 
amb les cases d’animalets, que diguin als propietaris que no els portin pels carrers 
de qualsevol manera, pixant-se per tot arreu, per les postres, pels ferros, pels 
marbres, per tot arreu. És que fa fàstic.  

Ah, sí, una altra cosa. És una tonteria però... Al final del carrer Esmaragda, que hi ha 
el McDonald’s i tot això, n’hi ha dos o tres semàfors que durant la nit no serveixen 
per a res. Se’t posa vermell i estàs allà esperant fins que es posa verd, i no 
serveixen per a res. De posar-los a una certa hora en àmbar, que es pugui passar 
amb precaució, que passis, no que t’hagis d’esperar allà perquè està vermell. Això 
és tot. Gràcies.” 

 

 



El senyor Sanz: 

“Sobre unes pilones al carrer Quintana, jo ara exactament no tinc al cap a quines 
pilones es refereix o les que es van substituir. En tot cas ho preguntarem i ho 
mirarem. El que sí que li vull dir és que quan nosaltres col·loquem pilones a la via 
pública no és per un caprici, sinó que és a través d’un estudi tècnic, i que els tècnics 
recomanen, per diferents raons, perquè les pilones poden estar ubicades per 
diferents raons, recomanen instal·lar aquests elements, que sempre, encara que 
sembli el contrari, van amb el destí de facilitar la mobilitat i posar dificultats als 
vehicles. 

En concret, com que amb les seves no sé a què es refereix, doncs, ho mirarem, les 
últimes que hem posat, i ho comprovarem. 

Sobre les pixades dels gossos, doncs, dir-li que la mateixa preocupació que té vostè 
és la que té l’equip de govern. Estem treballant en diferents mesures que ens puguin 
ajudar en aquest sentit. Intensifiquem en les zones que sabem que es produeixen 
més passeigs de gossos, que tenim controlades, intensifiquem la neteja. La neteja 
per fer les pixades de gossos la fem amb aigua a pressió calenta i anem passant en 
aquells llocs especials, ho passem per tot arreu però especialment en aquells en què 
tenim major incidència. Però si em permet, igual que amb les defecacions, el que 
pertoca o el que cal és més conscienciació d’anar amb més civisme per part dels 
responsables, dels propietaris d’animals de companyia, que la majoria ho tenen però 
n’hi ha que no, i això és el que pensem que finalment és el més efectiu. A través de 
sancions, neteja, etcètera, podem fer, és una despesa per a tots i totes, però 
segurament el que tindrà més efectivitat serà aquesta conscienciació i educació per 
part de la ciutadania. 

Sobre el semàfor del carrer Esmaragda, bé, normalment aquestes qüestions també 
les treballem amb la Policia local, no és una decisió que prenguem a la lleugera. En 
concret jo en els semàfors que em demana, en un accés i sortida de la ronda, amb 
un espai en el qual normalment la velocitat ja no és la desitjada sinó que és superior 
a la desitjada, tampoc...  

(Veu de fons.) 

Bé, no tenim tant aquesta percepció, però en tot cas ho podem preguntar a la policia. 
Però ja li avanço que... Em plantegeu un lloc... En altres es podria pensar, eh?, fer-
ho a la nit, però m’està plantejant un lloc precisament que jo diria que no és massa 
recomanable, perquè els vehicles van allà a una alta velocitat. 

(Veu de fons.) 



I per últim... Bé, això és un risc.” 

La senyora alcaldessa: 

Al senyor García, afegir una petita cosa també, i és que nosaltres no podem fer les 
coses perquè vingui un veí i ens digui «tregui quatre pilones», perquè igual després 
ve un que diu «posi’n set». Nosaltres sempre necessitem un informe tècnic, en el 
cas dels semàfors un informe de Policia local. Normalment tot ha de venir avalat, no 
perquè nosaltres decidim en funció. Perquè aquí veïns cada dia poden entrar un 
demanant una cosa i el següent demanant justament la contrària. Per tant, això no 
vol dir que no es contempli la petició, i a partir de les peticions, això sí, amb l’informe 
tècnic que ha de poder avalar la petició, doncs, podem prendre una decisió o no 
prendre-la.  

 

El senyor Comas: 

“Bona nit. Es tracta dels casals d’estiu ara dels nens i nenes de 3 a 12 anys, que hi 
ha la preinscripció i segons m’han comentat mares, pares i avis allà al parc perquè 
ho saben d’altres anys, són 500 en total els que poden anar als casals, i es farà per 
sorteig. Sembla ser que són més de 500 normalment els que s’apunten. Llavors, hi 
ha una cosa: que molts no estan les cinc setmanes que són els casals, estan una 
setmana, dues setmanes o tres setmanes. En aquesta plaça que queda buida 
sembla ser que ja no hi va ningú més. Si un està dues setmanes, després està 
buida. Llavors, la petició que fem és que si un està dues setmanes no quedi buida 
aquesta plaça, i pugui ocupar-la un altre nen o una altra nena en aquest casal. Res 
més.” 

El senyor Sanz: 

“Sobre el casal d’estiu, sí que és veritat que en ocasions hi ha més inscrits, en 
aquest cas també, com acostuma a passar, a l’Escola Folch i Torres hi ha més 
inscrits. No està decidit com es resoldrà la situació, no s’ha decidit que sigui per 
sorteig, si no m’equivoco, si vol li contestarem i li donarem més detalls, i el que sí 
que li puc dir és que les 500 places són per setmanes, és a dir, són 500 places cada 
setmana. Si una setmana queda alguna lliure es pot tornar a cobrir, sempre que sigui 
aquella setmana. Si demana la següent i no està lliure, doncs no es pot.” 

 

 



La senyora Margarita: 

“Hi ha un cas meu, que el sap tot l’ajuntament, no cal que jo el torni a repetir, però 
vaig fer l’instància que em vau dir, i només volia saber si em podria rebre els serveis 
jurídics personalment a mi. Si hi ha alguna manera que em pogués rebre. Perquè 
vaig fer tot el que em vau dir, la Carmen Carmona, vostè, tothom, i d’això ja fa dos 
mesos i mig i no m’ha escrit ningú, no tinc cap contestació ni sé res de res. Llavors, 
volia saber si em pogués rebre deu minuts els serveis jurídics, en lloc d’anar corrent 
papers amunt i avall, perquè la meva edat ja no són divuit anys, i totes aquestes 
coses també em cansen. Val? Bona nit.” 

La senyora alcaldessa: 

“La veritat és que nosaltres no hem estat capaços de trobar el seu escrit entrat per 
registre demanant això. Jo recordo la reunió en la que ens vam trobar, i fins i tot la 
vam convidar, vam aprofitar aquell moment per convidar-la a entrar aquest escrit, si 
era del seu interès poder parlar amb els serveis jurídics, que els pogués explicar el 
tema amb major detall. És un tema que jo recurrentment he anat preguntant, i 
sincerament, aquí no tenim constància d’un escrit... 

(Veu de fons.) 

Doncs, fantàstic, perquè vostè em dirà quin és el número del registre d’entrada que li 
vam donar, i amb això ho podrem trobar, per poder aclarir quin és el problema que 
hem tingut. Perquè com que vam quedar d’aquesta manera, recordo que fins i tot a 
la coordinadora general: «Sap si la senyora Margarita ha entrat un registre?» És un 
tema que hem anat, jo he anat consultant. Ara, ja fa temps que no. Per tant, me 
n’alegro molt que hagi vingut i ens hagi fet recordatori d’aquest tema, i per tant, si té 
un número de registre o se’n recorda fins i tot, només que se’n recordi del dia del 
registre, però amb el número serà molt més ràpid, el recuperarem i, per tant, 
procedirem a la seva petició.” 

 

 

 

 
 


