
Respostes a la ciutadania del PSC al Ple de 28/09/2016 

 

Sra. Maria Jesus Sinfreu  
 
Té coneixement l’ajuntament de l’onada de robatoris que s’han comès durant 
aquestes últimes setmanes arreu d’Esplugues? Quines mesures de control 
immediates es pensen prendre al respecte d’aquests fets? 
 
El senyor Sanz: 
 
“Els responsables municipals de la gestió de la seguretat resten puntualment 
informats, si més no diàriament, de totes les incidències i de l’estat de la seguretat 
ciutadana. Precisament en el darrer consell de seguretat ciutadana, en el qual 
participa una àmplia xarxa d’entitats, com dèiem, i referents socials de la ciutat, es 
va fer públic el balanç dels resultats en matèria de seguretat a la nostra ciutat, i 
aquestes dades evidencien que en general no és massa dolent, malgrat que, 
efectivament, els robatoris a l’interior de domicili sí que són l’única tipologia de 
delicte que han experimentat un cert repunt. 
 
Aquesta circumstància, però, com deia abans, no es produeix únicament a 
Esplugues sinó que es produeix en el conjunt del territori, i en aquest cas en 
Esplugues, tot i que hi ha hagut un augment, és menor que en altres poblacions. De 
tota manera, evidentment, que les dades comparatives no siguin dolentes no vol dir 
que abaixem la guàrdia i que intentem actuar en aquest sentit. Precisament per això, 
durant l’estiu, com deia abans, en general s’estableixen de manera permanent i 
coordinada coordinacions entre els Mossos d’Esquadra i Policia Local, per lluitar 
contra aquest delicte. I s’han dut a terme i es continuen realitzant controls preventius 
de tota mena d’actuacions policials, alhora que, com m’hi he referit abans, en les 
darreres setmanes la Policia Local i els Mossos d’Esquadra han dut a terme 
diferents actuacions que han culminat precisament amb la detenció de diversos 
delinqüents. I tanmateix, s’han obert línies d’investigació que conclouran amb la 
identificació i detenció dels delinqüents. Per tant, diguem-ne que s’actua des dels 
cossos policials de forma preventiva, amb aquestes actuacions a la via pública de 
patrullatge i de control, i de forma reactiva, quan s’han produït, com deia, amb les 
detencions i amb la investigació. I malauradament són fets que es produeixen i que 
intentem treballar el màxim possible perquè no es produeixin, però malauradament 
en algunes ocasions es produeixen.” 
 
 
Sra. Yolanda Santos 
 
Desde la Coordinadora d'Moviment d'Esquerres d'Esplugues de Llobregat 
queremos preguntar al gobierno municipal, a los otros partidos del consistorio 



y a la regidora no adscrita sobre el futuro de los huertos urbanos situados 
entre el camí de Can Nyac, av. Ciutat de l'Hospitalet, Ronda de Dalt y el camí de 
Can Boixeras, debido su estado de degradación, insalubridad, la utilización de 
aguas fecales para riego, la irrupción del mosquito tigre. También hemos 
constatado por la versión de vecinos de que no es una zona segura ya que en 
ellos se realizan actividades ilegales y es lugar habitual de delincuentes y 
toxicómanos y se habría de tomar medidas ante estos problemas. 
 
El senyor Sanz: 
 
“Primer de tot voldria fer referència, precisament en parlàvem amb els diferents 
portaveus i amb la regidora no adscrita, a què vam estar parlant sobre la qüestió que 
plantejava la senyora Santos i el contingut al qual es referia amb tots els grups 
municipals, i vam acordar que faríem una resposta única, i per tant la faré jo en nom 
de tots els portaveus i de la regidora no adscrita, donat que, torno a dir, vam estar 
parlant del contingut a la junta de portaveus i amb la regidora no adscrita, i donat 
que de la pregunta es tenia més informació en aquest sentit per part del govern que 
de la resta de portaveus, ho vam estar debatent i vam concloure una resposta que 
faré, torno a dir, no en nom únicament del govern sinó en nom de tots els grups i la 
regidora no adscrita. 
 
Per tant, en aquest sentit, sobre la zona a què vostè es refereix, primer de tot jo 
voldria aclarir que es tracta d’uns terrenys que són de titularitat privada, per tant, que 
no són municipals, i que, efectivament, allà es desenvolupen activitats, bàsicament 
la de cultiu agrícola en hort, per dir-ho d’alguna forma, essencialment és aquesta 
l’activitat, que durant molts anys ha estat permesa per la propietat. Aquí l’ajuntament 
no hi ha intervingut perquè, com deia, és una titularitat privada, i si no es produeix 
cap il·legalitat i la propietat ho permet, doncs, s’ha anat desenvolupant en aquest 
sentit.  
 
Quan l’ajuntament sí que hi ha intervingut és en els casos que, encara que sigui amb 
titularitat privada, es produeixen fets que surten fora de norma o no són legals, 
especialment en casos de salubritat, quan hi ha hagut algun problema de salubritat 
per algun motiu, perquè l’activitat que es feia era insalubre i, per tant, aquí teníem 
competències i hem actuat, i també en els casos d’activitats il·legals, és a dir, hem 
fet inspeccions amb la Policia Local, també amb els Mossos d’Esquadra, i s’han 
trobat algunes activitats que pràcticament, no així perquè els que coneguin la zona 
entendran la situació, s’anunciaven gairebé com un restaurant, i evidentment sense 
complir cap normativa, en aquest sentit, del que seria un espai d’hostaleria, que en 
qualsevol cas eren així, no? Per tant, en aquestes activitats es fa l’acta, es fa la 
inspecció, es precinten i es tanquen aquestes activitats. S’ha anat fent tot aquest 
seguiment, i quan es produeixen aquests casos és quan podem intervenir com a 
ajuntament. 
 



Vostè fa una pregunta que diu «respecte al futur». Respecte al futur nosaltres estem 
en contacte amb la propietat precisament per regular aquestes activitats i mirar com 
s’estan produint, intentar involucrar-los una mica en el control del que pugui passar 
allà. Per tant, entre propietat i ajuntament mirem que aquestes actuacions il·legals, o 
que a vegades s’ajunten col·lectius més nombrosos i que puguin molestar els veïns, 
certament mirem de reconduir-les i que no es produeixin per evitar precisament 
aquestes molèsties als veïns. El que pertoca és això, estar en contacte amb la 
propietat i intentar solucionar-ho de la millor forma possible, torno a dir, per part de 
l’ajuntament en allò que li pertoca, per seguretat ciutadana en allò que li pertoca, i 
per part de la propietat, amb la part que li pertoca. 
 
No cal que ho esmenti però per constatar-ho, si volen, tinc les diferents actuacions 
que ha fet l’ajuntament i els dies que han anat a fer la inspecció i el resultat de l’acta, 
etc. Ho dic perquè fem un seguiment proper sabent la preocupació dels veïns. Feia 
referència també en concret a un tema del mosquit tigre, i en aquest sentit hem fet 
inspeccions i no s’ha trobat plaga de mosquit tigre, suposo que n’hi ha com n’hi ha a 
altres llocs de la població, però que precisament en aquest cas concret s’ha fet 
seguiment i no era el cas. 
 
De cara al futur, com deia, seguirem treballant amb la propietat com podem regular 
la situació.” 
 
 
El senyor Fernández: 

“Yo me vengo a referir a todos los regidores aquí presentes, tanto de izquierda a 
derecha como de derecha a izquierda, me es igual. El tema es con el cable coaxial, 
cable telefónico o cable de fibra óptica, tiene muchas maneras. Yo quisiera saber si 
es que el ayuntamiento da permiso para poner en las fachadas, como se está 
poniendo, dichos torpedos del cable ese. Tú solicitas el cable, te dejan el que tenías, 
telefónico, y lo tienes en la fachada, y tienes la fachada hecha un asco, todas las 
fachadas están hechas un asco. Yo me refiero solamente a mi barrio. Mi barrio 
quedó todo soterrado –todo soterrado– cuando se hicieron las calles no había ni un 
cable, ni de farolas ni nada, y actualmente se está viendo el barrio que parece…, yo 
qué sé lo que parece eso. Yo quisiera saber, que me dijera cualquier regidor o 
regidora, si el ayuntamiento da permiso para hacer eso. Y si da permiso el 
ayuntamiento para hacer dichos torpedos que ponen en las fachadas, dónde 
tenemos estos técnicos para que les prohíban o lo hagan de otra manera. Estamos 
en los años en que estamos, señor mío, ya se ha acabado encender las candelas 
con las piedras. Solamente era eso.” 

 



El senyor Sanz: 

 “Sobre la instal·lació de fibra òptica o cables telefònics, el que sigui, vostè pregunta 
si l’ajuntament dóna permís. Per instal·lar això a les façanes, l’ajuntament no dóna 
permís. De fet, hauria de ser la comunitat de veïns qui autoritzés o no autoritzés fer 
la instal·lació d’aquest cablejat de fibra òptica a les façanes, perquè la façana és 
propietat de la comunitat de veïns i no de l’ajuntament.  

En aquest sentit, li dic perquè és evident que com que és una instal·lació d’una 
infraestructura que normalment tots els veïns tenim interès en què es pugui instal·lar, 
doncs, normalment les comunitats accepten que es faci. Dic que acceptem que es 
faci i no la forma en què es faci, però dic que accepten que es faci. Però tenim 
constància d’alguna comunitat de veïns a Esplugues que s’ha negat a què el cable 
passés per la seva façana i no l’han posat per la seva façana quan s’ha negat, 
perquè no poden fer-ho, és propietat de la comunitat de propietaris. O es posen 
d’acord o el que sigui amb ells.  

Una altra cosa és que l’ajuntament hagués d’actuar en el cas que s’incomplís alguna 
normativa o ordenança pel que fa referència a la instal·lació que s’ha fet, però 
permís no el dóna l’ajuntament o que un cop fet es produís l’incompliment d’alguna 
ordenança, llavors, podríem actuar. Però nosaltres no ho autoritzem directament, 
sinó que ho fa la companyia, i si algú, alguna comunitat li digués que no, doncs, no 
podrien fer-ho perquè, torno a dir, la façana és propietat de la comunitat i no és 
responsabilitat de l’ajuntament en aquest cas. 

Si vostè feia referència a què també en el cas del barri de Can Clota han passat 
cables per via aèria o per altres zones que sí que són via pública, en aquests casos 
sí que evidentment haurien d’haver demanat permís a l’ajuntament. Si no ho han fet, 
doncs, mirarem quins són, si me’ls indica, i actuarem en aquest sentit. No en tenia 
constància, però si fos en espai públic, evidentment sí que haurien de demanar el 
permís. Que en algun cas, o normalment diguem-ne, per actuacions a la via pública, 
tant la companyia de gas, com la d’aigua, com la de telefonia demanen la preceptiva 
llicència per fer les instal·lacions a la via pública, no tant en el cas, torno a dir, de les 
façanes, que és un tema de la comunitat de propietaris.” 

 

 

 



La senyora Herranz: 

“Bona nit. Ens fa pena veure la muntanya cremada, però més pena ens fa veure-la 
plena de ciment i amb un model de ciutat que no és el nostre. És per això que avui 
ens visualitzem en el ple de l’ajuntament, perquè la Collserola que desitgem sigui 
verda, sense flames ni centres comercials ni edificis de luxe. Volem una Collserola 
per a la gent.” 

El senyor Sanz: 

Entenc que el tema de la senyora Herranz no era una pregunta. 

 

La senyora Ibáñez: 

“Hi ha una pregunta que t’acostumen a fer molt sovint, que és que com compaginen 
el soroll d’alguns bars de Can Vidalet amb el descans del veïnat. Me’n recordo que 
van fer aquesta pregunta no sé si fa un mes o dos, i la teva resposta va ser «ara això 
no passarà perquè hi ha uns agents cívics que ho controlaran». La meva pregunta 
va ser: «No sé si tens idea de quina és la feina d’un agent cívic, però és que ni tan 
sols encertem amb l’horari de l’agent cívic amb l’obertura dels bars».” 

El senyor Sanz: 

“Efectivament, el que s’ha fet és una campanya, s’ha fet una campanya a les 
terrasses i amb els propietaris dels bars que han fet els agents cívics, donant 
informació i intentant mitigar els problemes que donen els sorolls que es puguin 
produir a les terrasses quan hi ha massa gent, i recordant també als propietaris els 
horaris que s’han de complir, segons l’ordenança, amb l’obertura, tancament, 
recollida de taules, etc. Per tant, entenc que l’alcaldessa es referia a això, quan 
vostè preguntava el tema dels agents cívics, sí que han estat els agents cívics els 
que han estat fent i desenvolupant aquesta campanya entre els clients que hi havia a 
les terrasses i els propietaris dels bars. Entenc que era això, no?  

Vostè deia que no van en el mateix horari. Bé, els agents cívics evidentment tenen 
un horari laboral, no és nocturn certament i, per tant, ho fan en l’horari laboral que 
tenen de matí i tarda, això sí, cobrint matí i tarda, no és nocturn, vull dir, en horaris 
de nit no ho hem fet, però durant el matí i la tarda sí que s’ha fet aquesta campanya.” 

 



El senyor Elegido: 

“Gràcies, bona tarda. Bona tarda, senyora alcaldessa. Bé, no volia ser reiteratiu, 
però una de les coses que vaig preguntar en dues ocasions, li vaig preguntar sobre 
les al·legacions i demés, el plec d’al·legacions el 24 de maig. Volia saber el termini 
que tenia l’ajuntament per respondre, perquè la veritat és que els últims mesos porto 
intentant parlar amb l’arquitecte, amb el José María..., bé, l’enginyer, i resulta que 
mai són al despatx. O estan de vacances o..., dóna igual, a les 10, a les 11:30, a la 
1... Mai són al despatx, estan en reunions. Jo no sé si és un cas..., ja sé que no serà 
absentisme laboral, diran que no però vaja... 

El fet era... Jo entenc que un informe tècnic, aquests informes tècnics que jo vaig 
sol·licitar per registre, amb les al·legacions, entenc que haurien de ser imparcials, 
perquè un informe tècnic... Home, jo entenc que sí, que és un funcionari, un 
treballador públic, i se li demana al regidor, però és clar, hauria de ser independent, 
el regidor d’Urbanisme fos socialista, de Convergència o d’Esquerra Republicana, 
això hauria de ser indiferent. Per tant, no li treu la lògica que hagin de demanar 
permís al regidor per fer un informe. 

També trobo bastant incoherent que havent-se compromès a estudiar la situació i el 
senyor enginyer, em sembla que es diu..., no me’n recordo del nom, J.M. i l’altre, 
porten mesos amagant-se, entre cometes, dels despatxos. L’última conversa que 
vaig parlar amb la... Sí, sí, si vull que m’ho expliqui vostè, senyor portaveu socialista. 
Ja vaig tenir la reunió amb el senyor Siquier, i ell va comprendre les al·legacions que 
jo li vaig expressar, val? Per tant, no em vull repetir. Una mica és això.  

Sempre que parlo amb... He reclamat dues o tres vegades trucar la R.E., que 
sembla que porta l’agenda del senyor Siquier pels temes de Mobilitat i demés, 
sabem que és la R.E. Ella es compromet a que l’endemà em dirà alguna cosa, que 
ho preguntarà a l’arquitecte i em dirà alguna cosa, però mai em torna les trucades. 
Ni l’endemà ni la setmana que ve ni el mes que ve. I no fa falta que estigui cada 
setmana o cada mes trucant a veure com tenim una cosa entrada al registre el 24 de 
febrer.  

Ja acabo, ja acabo senyora alcaldessa.” 

La senyora alcaldessa: 

“Sí, té com a molt un minut, que és el temps realment que tindria per fer tota la 
intervenció. Té un minut i ha d’acabar.” 



El senyor Elegido: 

“Sí, gràcies, senyora alcaldessa, sí. També voldria... La cosa que no vaig acabar 
d’explicar, que li he explicat dues vegades al senyor regidor d’Urbanisme, és l’interès 
que té el PSC o qui sigui, o l’ajuntament, en demanar una línia de RENFE sota el 
Trambaix. Per què això i no fer aquest estudi alternatiu de la línia 3. Sí que li 
demanaria que en la rèplica, senyor portaveu socialista, em donés una explicació 
creïble. Clar, vostè em diu que vostè vol la línia 3 cap a Castelldefels, i és clar, això 
ho haurien de decidir els tècnics o saber els tècnics. O sigui, la qüestió és per què 
una obra que val 2.065 milions d’euros, en lloc d’una que pugui valer 1.500. Si vostè 
té una explicació coherent en aquesta sala de plens, li agrairé. I més enllà de dir-me 
que és decisió del Ministeri de Foment i aquestes coses, no? Això ja ho vaig parlar 
en la reunió amb el senyor Siquier en el seu moment. Gràcies.” 

El senyor Sanz: 

“El senyor Jordi Elegido ha dit diverses coses. El que em sembla que és més 
important del que comentava era que no se li havien respost les al·legacions. Estem 
en temps i forma per donar-li les al·legacions, és a dir, fins que... Va passar a 
exposició pública el pla i es va comunicar a tots els implicats. Tots vam trigar una 
mica més de temps perquè hi havia algun que no trobàvem i, per tant, el temps en 
què començava a comptar el període per donar resposta a les al·legacions, per 
presentar-les i per donar resposta, es va allargar una mica i, per tant, continuem en 
temps de donar-li resposta a les seves al·legacions, que evidentment, com pertoca, li 
farem arribar per escrit. I sí, serà un informe tècnic al qual en cap cas ha de donar 
permís el regidor. El regidor el que en tot cas diu al tècnic és que hi ha aquestes 
al·legacions i que ha de fer l’informe per respondre, però l’informe el farà el tècnic, 
per descomptat. 

(Veu de fons.) 

Bé, en tot cas jo li responc això en primera instància, que em semblava que era el 
més significatiu. Si no ha pogut parlar amb el senyor JM. G., doncs, jo li trametré que 
li faci una trucada ell i que pugui parlar vostè amb ell, si s’escau. 

Per la resta, bé, quan ha demanat visita vostè sap que ha vingut a aquest 
ajuntament i que l’hem rebut jo diria que no els regidors del govern sinó tots els 
regidors del consistori, per tant, jo crec que hem estat un ajuntament que hem atès 
perfectament les seves demandes. 



I, finalment, sobre la línia de RENFE vostè demana una explicació creïble. És que jo 
li he donat l’explicació moltes vegades, i a vostè li pot agradar o no però li he donat 
la mateixa moltes vegades i que, en tot cas, aquesta ha estat que per a mi l’interès 
és el de la ciutadania d’Esplugues, si hi ha un projecte del Ministeri de Foment per 
portar RENFE a Esplugues de Llobregat i que tingui parada a Esplugues de 
Llobregat, evidentment no ens hi oposarem. Nosaltres com més mitjans, i 
especialment del ferrocarril, puguem tenir de transport públic, estarem més contents. 
Per tant, no negarem i no ens oposarem, i el pla de mobilitat així ho recull, a què una 
línia de RENFE passi per Esplugues i tingui parada a Esplugues. És l’explicació que 
jo li he donat sempre, a vostè li pot agradar més o menys, però és l’explicació que jo 
li he donat diverses vegades. Gràcies.” 

 

 
 


