
Respostes a la ciutadania del PSC al Ple de 21/02/2018 

Sra. Maria Jesús Sinfreu 
 
Què opina l’Ajuntament d’Esplugues sobre la limitació de mandats per a 
l’alcaldia en la propera legislatura? 
 
El senyor Sanz: 

“Tal com formula la pregunta, l’Ajuntament en sí no té una posició determinada al 
respecte però, a més a més, l’Ajuntament no és competent en aquesta matèria, per 
tant, per això dic que ni l’Ajuntament en sí mateix ni podem legislar ni posicionar-nos 
al respecte, més enllà del parer, evidentment, de cada grup polític. Per tant, la 
resposta ha de ser que no tenim competència en aquesta matèria.” 

 
Sra. Maria Jesús Sinfreu 
 
Can Vidalet, sent el barri més poblat d’Esplugues, té tres centres públics 
d’ensenyament primari, però cap centre públic d’ESO ni batxillerat. No va sent 
hora que des de l’Ajuntament es reclami un a la Generalitat per Can Vidalet? 
 
El senyor Sanz: 

“Parla de tres centres d’ensenyament primari, i dels instituts que tenim a la població. 
Pràcticament gran part dels alumnes de Can Vidalet es dirigeixen al Joanot 
Martorell, que és el que els cau més a prop, a no ser que vulguin tractar altres 
ensenyaments que poden fer altres centres. 

Ara per ara, la demanda que existeix a la ciutat queda coberta amb aquests centres. 
També és veritat que hi ha alumnes que quan arriben a aquests estudis decideixen 
anar a altres poblacions, no únicament cursen tots a Esplugues sinó que ho fan a 
altres poblacions, però la qüestió és que en aquest moment sí que queden cobertes 
les necessitats de la ciutat. 

Per tant, podem reclamar a la Generalitat un altre centre, però això ens obligaria a 
reformular els existents, perquè si obríssim un altre centre a Can Vidalet, hauríem de 
veure què passa amb els existents actualment. Donada la demanda que hi ha i com 
està funcionant, ara per ara no ho hem vist necessari.  

I també traslladar-li que tenim sobreequipaments. Tenim altres demandes 
formulades a la Generalitat, a les quals hem cedit terrenys i solars perquè es puguin 
construir altres edificis, com per exemple la residència per a discapacitat, que no han 



estat ateses encara, i la dificultat en tot cas per a l’Ajuntament per ubicar nous 
equipaments bàsicament és aquesta. Som una ciutat que disposem de poc sòl i, per 
tant, trobar espais per a aquest tipus d’equipaments és complicat. Com que les que 
tenim en aquella zona, algunes ja estan definides, com deia, i reclamades, doncs, de 
moment no fem aquesta via, i també considerant que actualment la demanda està 
coberta.” 

 
Sr. Fabian Ramiro 
 
Es la cuarta instancia que presento referente a la cantidad de vehículos en 
abandono que hay en la zona del Gallo en la cual resido. El último me 
informaron que no había un depósito de vehículos óptimo y los residuos 
aumentan en la zona sin ninguna solución. Lo más sorprendente ha sido la 
semana pasada un Ford Fiesta B-8785-PY estacionado en Gaspar Fábregas 
con dos ruedas pinchada, ITV caducada 2015 y seguro en el 2014, aparece 
estacionado con las dos ruedas en la calle Lluís Millet porque el vehículo se 
tenía que retirar por trabajos y la mejor idea es llevarlo a otra calle y le ponen 2 
ruedas. 
 
(Solicita ser avisado para poder presentarse al próximo Pleno) 
 
El senyor Sanz: 

“Per a la retirada de vehicles de la via pública tenim dos espais en els quals els 
anem ubicant. Normalment, els propietaris dels vehicles que són derivats de la grua, 
vénen a retirar-los, i aquells que són d’abandonament ho fem a través d’un contracte 
per portar-los a la deixalleria, que evidentment fa el tractament d’aquest tipus de 
vehicles.  

És veritat que aquest espai és limitat i, per tant, a vegades el nombre de vehicles 
que tenim a la via pública en aquesta situació supera la capacitat que tenim, que és 
prou important, aproximadament de cent vehicles sumant els espais, però és veritat 
que alguna vegada se supera, i els anem traient en aquesta línia, conforme anem 
buidant podem posar. En tot cas, per donar-li alguna dada, actualment, amb dades 
de gener de 2018, la Policia Local tenia detectats 118 vehicles que havien estat 
estacionats de forma indefinida o incorrectament, però és veritat que d’aquests 50 ja 
s’havien retirat i continuem en procés de retirar-los.  

En concret, el vehicle a què fa referència vostè és veritat que es va traslladar per 
una actuació a la via pública i en aquell moment la decisió que es va valorar, la més 
òptima, era traslladar-lo momentàniament per retirar-lo posteriorment definitivament, 



cosa que no s’ha produït i que esperem que es produeixi en breu però, en tot cas, el 
tema de moure’l d’un carrer a un altre va ser per una actuació a la via pública que 
era urgent, i per això es va fer d’aquesta manera. I estem pendents de retirar-lo 
definitivament.” 

Sra. Maria Sierra 
 
A los portavoces políticos Pleno de Febrero 2018 
 
Creo que todos conocen a mi hija M.S.M.P. y lo sucedido con ella en el 
Broggi… parece no ser suficiente. Ahora nos toca otro toro y otra plaza. 
Mi hija salió disparada en un frenazo y la cabeza le quedo debajo de un asiento 
y tuve que llevarla de urgencias. Pero la señora del autocar se calló y no dijo 
nada. No le ponía el cinturón porqué como no se mueve pues no se lo ponía. 
Ese es el personal cualificado que llevan nuestros hijos y hoy aun va sin 
cinturón porqué el autocar no lo lleva… 
Esperamos a que se mate???  o se piensa hacer algo, porque hasta hoy no veo 
que nadie ha hecho nada. 
 
Pregunto: 
¿Tiene mi hija y los chicos con discapacidad a derecho ser tratados como el 
resto de los ciudadanos? 
¿Tienen nuestros hijos con discapacidad los mismos derechos que los hijos 
de todos los presentes aquí? 
¿O por el contrario han de carecer y ser maltratados y obviados sus derechos? 
¿Piensan que ellos no sufren y sus familias tampoco? 
 
Pues bien por si alguien tiene dudas, diré que nuestros hijos tienen los 
mismos derechos que cualquier ciudadano… La ley nos obliga a incapacitarlos 
por lo cual nosotros como padres tenemos la obligación y el deber de velar por 
su bienestar, además de cubrir sus necesidades y darles lo necesario para que 
sean felices. Ellos no piden nada solo cariño. 
 
Esta vez estoy aquí y espero que alguien ponga remedio a este tema que hoy 
me ocupa.  
 
Nuestros hijos van en un autocar precario algo que ningún chico lleva en este 
municipio ni tan siquiera para ir a la piscina que los veo con muy buenos 
autocares. No creo que sea pedir mucho que los lleven decentemente y con 
seguridad. 
 
Se han hecho muchas quejas al ayuntamiento a S.F. a C.M. a N. V. 
 
Por cierto quisiera saber, qué trabajo tiene N.V. en el Ayuntamiento,  puesto 
que siempre lo justifica todo… 



 
Se ha llamado al Consell Comarcal a la señora M. T. y también ha ido al cajón. 
Aquí hay muchos cajones que ya es hora de abrir, por lo menos cuando se 
trate de mi hija. 
 
Yo no me voy a quedar parada ni hoy ni mañana mientras yo viva a mí hija no 
se le va a tratar como si fuese diferente. 
 
El día 23 tuvo un accidente con el transporte después de avisar muchas veces, 
a mi no se me dijo nada y luego se me dieron varias versiones las cuales 
incluyo aquí los mensajes originales, no pienso permitir que esto vuelva a 
suceder y hago responsable a todos, cuando digo a todos incluyo al equipo de 
gobierno entero de este ayuntamiento. 
 
Ustedes cobran y cobran muy bien así que trabajen por lo que cobran, mi hija 
es una ciudadana de este municipio y ustedes tienen la obligación de velar por 
su bienestar, cuando paso lo del Broggi nadie hizo un escrito al hospital y le 
paso a mi hija pero le puede pasar a cualquiera… porque eso no es un 
hospital, es una mierda de hospital, lo mismo que el transporte de nuestros 
hijos otra mierda y ya basta. 
 
Yo exijo que este municipio al que pertenecemos y al que pagamos nuestros 
impuestos de vez en cuando asome la cara por estas personas, los 
discapacitados.  
Ya que estoy harta de pedir limosna y no tengo porque,  a mí nadie me ha 
preguntado por el estado de mi hija , ni por el mío pero eso me da igual, lo que 
no me da igual es tener que venir aquí a decirle a ustedes que cobran un buen 
sueldo como han de hacer su trabajo así que hoy aquí digo que quiero que 
ustedes se preocupen de nuestros hijos un poco. 
 
Porqué no olviden que viven muy bien porque el pueblo les paga así que 
cuídenlo y en ese pueblo están nuestros hijos con discapacidad, he puesto 
una denuncia a los Mossos pero no se me caerá la mano si vuelve a pasar otra 
cosa como este accidente con nuestros hijos también pondré una denuncia a 
este ayuntamiento, lo digo alto y claro por qué creo que sois responsables del 
bienestar de nuestros chicos, como de cualquier ciudadano... y todo son 
problemas: en la piscina, en los parques, en los transportes, en las calles. Ni 
tan siquiera hay un juego en la Fiesta Mayor para ellos… aquí vale todo. 
 
Para todos pero ellos excluidos y va a ser que no, hay un tope.  Y yo ya he 
llegado.  Estoy cansada de advertir y se diga que sí y luego no se haga nada.  
Estoy harta de que nuestros hijos sean tratados diferentes, y no pienso 
permitir que se diga que no es verdad.  
 
 



Unos ejemplos: 
• Piscina, no hay vestuarios para ellos. 
• Parques, no hay .juegos. 
• Fiesta Mayor, nada adaptado. 
• Transporte, una mierda. 
• Aceras, muchas sin vado para las sillas. 
• Establecimientos nuevos que no se pueden acceder. Solo hay que ver la 

entrada al ayuntamiento, hay un escalón. 
• Piscina descubierta, no hay un espacio para ellos y no es accesible. 

¿Cuántos años hace que está hecha? 
 
Espero que a alguien le dé por lo menos vergüenza de este escrito porque a mí 
me da vergüenza tener que venir aquí a pedir unos derechos que son 
obligación de este municipio hacia nuestros hijos. 
 
Todas las actividades se publican en El Pont del resto del pueblo cuantas 
salen de nuestros hijos??? 
 
Muchas gracias 
 

El senyor Sanz: 

 “En primer lloc, espero que la senyora Sierra ens pugui estar veient a través 
d’internet, perquè malauradament no ha pogut estar aquí per un problema de salut, 
precisament de la seva filla. En tot cas, com que coneixem la seva determinació i 
voluntat amb tot allò que afecta les persones amb discapacitat, per lluitar fermament 
per millorar-ho, doncs, estem convençuts que en aquest cas també es troba en una 
situació que hem de millorar o revertir. Per tant, primer de tot posar-nos al seu 
costat, amb la seva demanda, i col·laborar en tot allò que puguem. I posar-nos, 
evidentment, a la seva disposició. 

En aquest cas, i com que la pregunta és molt extensa i molt llarga però bàsicament 
centrada en el tema de l’accident que va patir el dia 23 de gener, doncs, dir-li que 
com hem fet en altres ocasions, de seguida que en vam tenir coneixement nosaltres 
ens vam posar en contacte amb el servei del Consell Comarcal que gestiona aquest 
trasllat de les persones amb discapacitat, que saben que no ho fem directament des 
de l’Ajuntament sinó que ho fem a través del Consell Comarcal i, per tant, posar-nos 
en contacte per assabentar-nos del que havia passat exactament i com s’havia 
produït. La versió evidentment és que va haver-hi una frenada i la cadira va anar 
endavant, i bé, va haver-hi un cop i, per tant, una lesió de la seva filla que lamentem 



profundament i que, com deia, esperem que es resolgui la situació com més aviat 
millor, en tant aquest transport. 

Ho dic perquè no és la primera queixa que fa en aquesta matèria la senyora Peña, 
perquè també hi ha casos d’impuntualitat del servei, i alguns altres problemes que 
han donat. De fet, com a Ajuntament, nosaltres hem traslladat al Consell Comarcal 
en reiterades ocasions aquestes queixes, perquè és veritat que aquest servei del 
Consell Comarcal no està funcionant adequadament, no està funcionant com hauria 
de funcionar, no només en aquest cas concret sinó en altres àmbits. Per tant, la 
nostra preocupació ha estat constant, sempre que ens ho han fet arribar, però de 
forma generalitzada també, per intentar arribar a remeiar-ho. Jo crec que, entre 
altres coses, fruit d’aquesta pressió del nostre Ajuntament i probablement d’altres 
també, doncs, s’ha produït una nova licitació d’aquest servei per part del Consell 
Comarcal, i pel que ens ha arribat no ho ha guanyat la mateixa empresa i, per tant, 
serà una altra, fet que ens permet, com a mínim, obrir una oportunitat a què 
efectivament aquest servei millori, i elements com el que vostè ha posat de relleu els 
puguem posar un altre cop sobre la taula per dir que són elements que s’han de 
corregir.  

No tingui cap dubte que amb tota la seva carta i la reivindicacions que fa coincidim, i 
hem parlat en sobrades ocasions en tots els àmbits, en el transport escolar, quan fa 
referència també a elements de la piscina i d’altres activitats, sempre hem estat molt 
sensibles amb les demandes que vostè ha fet, i jo crec que sí que hem anat 
responent, si més no a totes, perquè com bé deien alguns regidors i regidores, en 
termes d’accessibilitat a la ciutat jo crec que hem fet molta feina però queda molta 
per fer també, la realitat és aquesta, per tant, anem avançant, però encara ens 
queda feina per fer. Simplement dir que en temes a què feia referència, per exemple 
en les activitats de Festa Major, aquelles que són accessibles estan indicades, 
encara que és veritat que no hi ha una pròpia o dirigida, a banda d’altres activitats 
com la jornada de sensibilització i integració de persones amb discapacitat, etc.  

En l’àmbit esportiu, s’han adequat els vestidors de la piscina amb barres de 
transferència, camilles i canviadors de major qualitat i resistència, per tant, hem anat 
millorant les instal·lacions, i actualment s’està treballant també per millorar les grues 
d’accés a la piscina coberta i la piscina d’estiu. 

Amb tot plegat, el que li vull dir és que ens posem a la seva disposició, que ens 
podem imaginar moltes vegades la impotència que una família, com bé deia la 
senyora Herminia Villena, pot sentir en aquestes situacions i, per tant, intentem ser 
solidaris, posar-nos en situació i millorar tot allò que és possible. En aquest cas 



concret, reitero que hem traslladat la queixa, que ens hem preocupat per la qüestió, i 
el que esperem, que és el més important, a banda d’aclarir aquesta situació, és que 
en un futur no es repeteixi i, per tant, amb aquest nou contracte puguem trobar 
sortida a aquestes demandes.” 

 

La senyora Oró: 

“Gràcies. No sé si dir «tardes buenas» o què passarà. Implementem república avui. 
El rebut de l’aigua sembla ser, ja que ningú ho diu o ho ha dit avui en dia, 
s’incrementarà substancialmente. És un d’aquests serveis que hauria d’estar, 
municipalitzat, es diu?, o remunicipalitzat, no sé, però bé, com ho hem de fer? He 
portat l’últim rebut que tinc. Es maravilloso y encantador. Jo sóc sola, però d’una 
manera molt simple, al desembre vaig tenir les meves nétes a casa i el gasto d’aigua 
va pujar una mica, 6 metres cúbics, tot i això, eh? Però hi ha un apartat en què tu 
pagues els 6 metres cúbics a un preu, i al següent apartat, que és mínim, 12 metres 
cúbics, no te’ls descompten, no, no, també els pagues, a un preu una mica més 
reduït. Em sembla realment genial y maravilloso, sobretot tenint en compte que 
aquesta és una de les indústries que se’n van anar de Catalunya. No sé per què, 
perquè no devem tenir bona aigua, mala, o jo què sé, no ho entenc. 

I després, hi ha una altra qüestió. Al barri de La Plana hi ha massa camions per a mi, 
que es desvien des de l’autopista o d’on sigui i vénen fins tocar el mercat de La 
Plana. A vegades es produeixen escenes una miqueta raretes, com que no pot 
passar el camió perquè és massa gran, perquè a la millor hi ha algun posat damunt 
de la vorera. L’últim camió feia un soroll de vaixell, «bu, bu, bu», maravilloso y 
encantador. I després, en donar una altra vegada la volta perquè s’adonen que per 
allí no podran tirar, tornen a donar la volta cap a baix una altra vegada i aparten els 
contenidors de les escombraries. És genial. 

Aprofitant també que potser funcionarà, com es diu això?, el Consell de Seguretat, 
vull dir que les freqüències del tramvia són totalment insuficients. Ja vaig anar al 
Consell de la Gent gran, però el Consell de la Gent gran tampoc està por estas 
coses, está por fiestas y faralaes, i sembla ser que les associacions de veïns, també, 
quan en un moment determinat a Esplugues eren les associacions de veïns les que 
aixecaven la llebre en tots els llocs. Ara no, ara només pensem en sardinades, tal, 
qual i més enllà. Bueno, pues felicidades y enhorabuena. Continuarem aquí. És 
només perquè se n’assabentin. Gràcies.” 

 



El senyor Sanz: 

“Com deia la senyora Neus Oró, ha fet alguna pregunta-reflexió. En tot cas, sobre el 
rebut de l’aigua, nosaltres tampoc compartim aquests increments. En aquet cas, a 
més, durant aquests dies hem vist noticies al voltant d’Aigües Ter-Llobregat, fins i tot 
avui n’hi ha hagut una al respecte, i sobre la municipalització, nosaltres sempre hem 
defensat que pensem que hi ha serveis que primer de tot aclarir que són municipals 
de gestió indirecta, és a dir, no vol dir que no siguin municipals sinó que són 
municipals de gestió indirecta, i sempre hem dit que aquest format ens sembla que 
en alguns són els adequats i en altres potser no ho haurien de ser tant. 

En el cas de l’aigua, nosaltres també defensem que probablement seria un dels que 
podrien anar per aquest camí, i sempre hem fet referència a què en el nostre cas és 
una competència que gestionem a través de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que 
està treballant sobre la qüestió i que, per tant, en aquest sentit mirarem com 
evolucionen aquests treballs en l’àmbit metropolità, que per altra banda té sentit que 
sigui de gestió global i no de cada municipi. Altres municipis que estan aïllats al 
territori és més lògic que puguin treballar una gestió pròpia. En el nostre cas, que 
estem en continu urbà, doncs, allò lògic és potser fer-ho a través de l’Àrea 
Metropolitana. 

Sobre els camions del barri de La Plana, doncs, estarem atents, i a més a més, 
aparquen en contenidors, etc. Sí que sabem d’alguna activitat que hi ha al voltant, 
que alguns camions, per dimensions, no serien el més adequats, i estem treballant ja 
en aquesta activitat i aquesta empresa perquè canviï la forma d’aquests camions, si 
més no els que són més grans. 

I sobre les freqüències del Trambaix, nosaltres, de fet, no en tenim queixes sobre 
aquesta qüestió. Habitualment, com a mínim, en freqüències del Trambaix, en 
l’horari lectiu, per resumir-ho d’alguna forma, o laboral, acostuma a ser de 3, 4 
minuts com a molt i, per tant, és bastant... (Veu de fons.) Ah, vaja. Clar, jo he entès 
freqüències del Trambaix i m’ha estranyat, perquè normalment són bastants. Sí, en 
això hem millorat alguns aspectes, vam posar els senyals de comptadors per facilitar 
la seguretat sobretot, i aquesta és una pregunta que ens han fet en diverses 
ocasions en el plenari, hem dit que és difícil de resoldre, però que coincidim en què 
hi ha algun, especialment per a les persones grans, com bé deia, que és molt curt i 
per tant, estem treballant amb l’ATM i amb Trambaix per poder-lo millorar. 

 

 



El senyor Raventós: 

“Tinc dues preguntes, una en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes d’Esplugues, i 
l’altra, personal. 

La de l’Associació de Veïns i Veïnes d’Esplugues és que per arribar a la parròquia 
de Santa Magdalena, desconec la de Sant Mateu, no hi ha cap indicador. Si ve una 
persona de fora, es troba que no sap per on entrar amb el cotxe si porta una persona 
gran. No sé a què és degut, però passes pel carrer, no sé com es diu el de sobre el 
poliesportiu, hi ha l’entrada per entrar els cotxes, que crec que és un carrer sense 
sortida, però a cap lloc ho indica. Arribes al poble, i si vas a un enterrament, que pot 
ser una de les raons, no saps com arribar-hi. 

I a nivell personal, clar, jo he arribat tard perquè ara, com que és més d’hora el ple... 
Li preguntaria a l’Anna, de la CUP, això de la vaga que es fa amb motiu del Dia de la 
Dona, suposo que és per a homes i dones, per descomptat. Però llavors, s’ha parlat 
de dues hores, no sé quines dues hores, si tot el dia. M’agradaria que m’ho 
aclarissis, perquè s’ha parlat de vaga però no quedava clar com, què i per a qui. 
Gràcies.” 

El senyor Sanz: 

“Diu que no hi ha indicadors per arribar a la plaça Santa Magdalena. Sí que en 
tenim, alguns indicadors de la plaça Santa Magdalena, al carrer Nord. (Veu de fons.) 
A la parròquia, sí. A la parròquia de Santa Magdalena sí que n’hi ha alguns que fan 
indicacions per arribar-hi, el que passa és que és veritat que com que l’accés 
precisament del carrer de l’Església està limitat a petició dels veïns, doncs, l’accés 
en vehicle s’ha de fer per dalt, i bé, potser es pot millorar. (Veu de fons.) Exacte, 
justament en aquell punt potser es pot millorar la indicació per a vehicles. Tenint en 
compte que tampoc es pot aparcar a la plaça de forma habitual, o sigui que és per a 
càrrega, descàrrega, etc.” 

 

La senyora Carbonell: 

“Sí. Jo aquesta pregunta també és de l’Associació de Veïns i Veïnes d’Esplugues. El 
carrer Francesc Macià d’Esplugues sempre havia tingut una entrada i una sortida, i 
ara, des de fa un temps, resulta que està tallat per un cantó. O sigui, de 8 de la nit a 
6 de la matinada, per accedir-hi hi ha una porta i llavors, en tot cas, has de tocar un 
timbre per poder entrar. Per quin motiu s’ha tancat aquesta sortida d’un carrer?” 



El senyor Sanz: 

“Sobre el tema del carrer Francesc Macià. Si li dic la veritat, no en tenim constància. 
De fet, nosaltres hem parlat alguna vegada amb la comunitat de propietaris sobre 
aquesta qüestió, però evidentment, pel que interpreto –jo no ho he vist– o bé s’ha 
produït en una zona privada, que podria ser una possibilitat, o si està en l’espai 
públic, evidentment ens interessarem de seguida pel tema, perquè això a l’espai 
públic no pot ser així. Per tant, torno a dir, no tinc el coneixement. Si s’ha fet no s’ha 
demanat permís, i si és a la via pública, doncs, hi intervindrem immediatament. Ara 
bé, hi insisteixo, potser podria estar ubicada en una zona privada. Com que 
desconec exactament on està, no puc aportar més que això. Per tant, ho 
comprovarem, però el que sí li puc dir és que si està a la via pública, mirarem de 
resoldre-ho. 

(Veu de fons.) 

No, no, clar, per això dic, que és públic, i si s’ha fet a la via pública, evidentment no 
pot ser i s’haurà de retirar, eh?” 

El senyor Oliveras: 

“Sí, hola, bon vespre. Nosaltres fa uns mesos vam presentar una proposició 
ciutadana referida a què l’equip de govern donés coneixement de l’estat en què es 
trobaven les mocions i les proposicions ciutadanes. Es va prendre la decisió 
d’implementar a dintre de la web de l’ajuntament les mocions o les proposicions que 
es troben pendents, i evidentment les solucions que haurien de tenir o en quin estat 
es trobaven, però jo m’ho miro i allò és una mica com el «estamos trabajando en 
ello», vull dir que ja va. Llavors, voldria que concretessin una mica més. Potser avui 
és difícil concretar, però per no fer allò que fem cada ple, demano i ho estem mirant, 
el ple que ve m’ho porten una mica més documentat, si us plau, en quina situació es 
troben, principalment aquelles que són més antigues. 

I la segona qüestió va referida al barri del Gall, concretament al carrer Àngel 
Guimerà. L’altre vaig rebre una queixa que tornen a proliferar les rates. I no solament 
vaig rebre la queixa jo, la vaig veure dintre d’un local de podologia, i a dintre de la 
porteria de casa meva. Vull dir que... No sé si han fet alguna cosa, però valdria la 
pena.” 

 

 



El senyor Sanz: 

“Sobre el tema de les mocions, suposo que si la consulta veurà que està penjada i 
que anem intentant actualitzar aquells esdeveniments o accions que pren el govern 
en matèria de cadascuna d’elles. És veritat que ja vam dir en el seu moment que 
moltes d’elles són d’acció o desenvolupament de sempre, diguem-ne, constant, a 
llarg temps i, per tant, és difícil identificar accions molt especifiques o concretes. 

Tot i així, que jo també me les miro i les repasso, sí que és veritat que n’hi ha 
algunes que sí que haurien de portar alguna cosa més d’informació, o bé perquè 
hem fet elements o bé perquè no són d’aquest tipus sinó que són d’algunes mesures 
concretes. Per tant, tal com vostè em demana, jo al proper Ple espero tenir-ho més 
concretat i traslladar-li. 

I sobre el tema de les rates, doncs, sempre diem el mateix. Es pot donar que 
apareguin en algun moment per alguna zona. El que cal fer és informar a 
l’Ajuntament. Si és a la via pública, nosaltres actuem amb mesures de contenció i 
desratització si calen, i si és a l’espai privat també ens interessa que ens ho 
comuniquin, perquè normalment es pot fer una actuació al voltant, més enllà que 
estigui dintre d’un espai privat. Però l’important és comunicar-ho. Nosaltres, a partir 
d’aquí, actuem. 

(Veu de fons.) 

Per això dic, tant si és públic com si és privat, nosaltres sempre actuarem a l’espai 
públic, no entrarem a l’espai privat. Però si passa a l’espai privat, també va bé saber-
ho per actuar en l’entorn. Això és el que volia dir.” 

 

La senyora Almato: 

“Com a veïna del barri de Can Clota, veig que la senyalització del carril bici és 
insuficient. Sovint, cada dia, baixen bicicletes, i crec que l’única senyalització que hi 
ha, just a l’entrada de la plaça Sant Lluís, no és suficient, i només hi ha una 
senyalització al terra, al que els ciclistes no miren, ni cap a dalt, que la placa està a 
uns 2,20 metres, i tampoc miren bé a terra, just en el moment on hi ha la 
senyalització.  

Aquesta queixa dels veïns és reiterativa i ara fa uns dies que hi ha alguns nens i 
nenes que utilitzen la baixada del carrer Josep Anselm Clavé per fer alguna carrera. 



Innocent, eh?, vull dir que no és perillós. Per tant, demanaria una millor senyalització 
al carrer, i fins i tot algun tipus de difusió al respecte, a través de El Pont o a través 
de les entitats ciclistes o juvenils de la nostra població.” 

El senyor Sanz: 

“Sobre la senyalització del carril bici al carrer Anselm Clavé, vostè ja sap que 
nosaltres hem fet diferents actuacions per senyalitzar aquest carril bici. És veritat 
que forma part de la ronda verda, que està en un carrer que té força pendent de 
baixada. Finalment pel que vam optar és per senyalitzar que en aquest punt el carril 
només és de pujada per la vorera, i de baixada s’ha de fer per la calçada, que està 
identificada com a zona 30. Està indicat a l’inici i al final del carrer, a l’entrada, 
diguem-ne, del carril bici, en aquell carrer i a la sortida, o a l’inrevés, i s’indica a les 
bicicletes que de pujada poden anar per la vorera, però que de baixada han d’anar 
pel carril.  

Mirem-ho. Probablement podem millorar-ho una mica perquè es vegi més clara la 
senyalització. Es pot millorar. De tota manera, a vegades la percepció és que és més 
gent incívica, per dir-ho d’alguna forma, que no fa cas d’aquesta senyalitzacions, o 
com feia referència a alguna cursa, etc., encara que sigui innocent, però que no fan 
tant de cas, no que no vegin la senyalització, però vaja, en qualsevol cas podem 
millorar-ho, així com si s’escau, fer la difusió pertinent al respecte. 

La veritat és que s’han produït alguns casos perillosos, perquè com que fa molta 
pendent baixen molt ràpid, i tot i estar senyalitzada, bé, hi ha hagut algun ensurt i 
algun accident fins i tot amb alguns dels veïns i veïnes. Per tant, ho mirarem, si 
d’alguna forma podem millorar la senyalització.” 

 

La senyora Gumila: 

“Hola, bon vespre a tothom. A veure, jo sóc una de les moltes persones que el 10 de 
desembre de 2017 vaig penjar un llaç groc a Esplugues, al pont d’Esplugues, i sí, jo 
vaig ser una de les tres persones a qui aquest ajuntament, i vostè mateixa, com a 
alcaldessa, ens va fer arribar un expedient sancionador per fer-ho. Un llaç groc de 
plàstic, lligat amb un petit nus en una barana, i sense malmetre ni fer mal a ningú. 
Per fer això ens volen multar? No, és clar que no. 

Aquest ajuntament, i vostè, com a màxima representant, ens vol o ens pot sancionar 
no per posar un llaç groc en una barana? No, ens vol o ens pot sancionar pel que 



aquest llaç groc significa. I vostè sap què significa? Significa la protesta i la denúncia 
de ciutadans com vostè i com jo, per l’injust empresonament d’uns líders polítics i 
d’uns ciutadans per part d’un estat autoritari, El seu poder judicial i el recolzament 
d’alguns partits polítics, com el seu PSC i d’altres aquí presents. I per quin delicte? 
Per haver estat fidels als seus principis i per haver complert amb el que el poble 
majoritàriament els ha demanat, i que en un referèndum ha confirmat, i unes 
eleccions imposades han ratificat.  

Sap, senyora alcaldessa, què més significa? Significa també la solidaritat amb els 
presos i amb les seves famílies, que han estat i estan separats durant dies i mesos, i 
alguns fins i tot anys, pel simple fet de ser demòcrates. I sap finalment què significa 
també posar un llaç groc? Significa manifestar-se pacíficament, el nostre dret a la 
llibertat d’expressió, que crèiem conservàvem com a ciutadans i com a persones, si 
encara som en un estat demòcrata. Per això, la nostra pregunta és: denunciar 
l’empresonament de ciutadans innocents, exigir la seva llibertat, solidaritzar-se amb 
ells i amb les seves famílies, i fer ús del nostre dret de la llibertat d’expressió és per a 
l’Ajuntament d’Esplugues i per a la seva alcaldessa un delicte? Ser demòcrata a 
Esplugues pot valer entre 150 i 300 euros, si finalment la sanció es du a terme? 

Sí, jo vaig ser una de les moltes persones que el 10 de desembre de 2017 vaig 
penjar un llaç groc al pont d’Esplugues. Si finalment hem de pagar, la pagarem, però 
sàpiga vostè i aquest ajuntament que la llibertat no té preu.” 

El senyor Sanz: 

 “La senyora Imma Gumila es referia directament a l’alcaldessa. Si li sembla, li 
donarà resposta ella mateixa.” 

La senyora alcaldessa: 

“Molt bé. Perquè a més a més s’hi ha adreçat directament i m’ha semblat que el que 
tocava és que contestés jo mateixa. Li llegeixo una cosa, ho estava buscant al ROM. 
Diu: «El públic assistent a les sessions no podrà intervenir ni efectuar manifestacions 
de grat o de desgrat. Tampoc no es podran exhibir pancartes o cartells ni proferir 
comentaris que afectin el normal desenvolupament de la sessió.» Com vostè ha 
pogut contemplar i ha pogut comprovar també, amb això que es recull aquí nosaltres 
tenim una certa flexibilitat. És a dir, s’han produït exhibicions de cartells, que segons 
el ROM no es podria, però nosaltres també sempre hem estat més partidaris que les 
persones es puguin expressar, encara que no coincidim amb el seu pensament. De 
fet, la democràcia és això, és pensar diferent però poder escoltar-nos.  



En aquest sentit, crec que aquest equip de govern ha donat també sobrades mostres 
que tot i no coincidir amb el posicionament polític o amb el pensament d’altres 
persones, quan s’ha demanat un espai per poder expressar aquest pensament, per 
poder celebrar una trobada, una reunió. És el cas de no fa gaire al casal de cultura 
Robert Brillas, que es va demanar, si jo no m’equivoco, per part de l’Assemblea 
Nacional de Catalunya i Òmnium Cultural, on van assistir persones conegudes, com 
són la senyora Forcadell i el senyor Turull. Aquest equip de govern no va tenir cap 
inconvenient en autoritzar aquesta trobada, tot i que segurament tot el que es va 
parlar allà... (Veus de fons.) No, no s’han de donar les gràcies, és el que pertoca, 
pensem. Ho fem perquè estem convençuts... És el que pertoca, efectivament. 
Perquè si es fa en temps i forma, tot i no coincidir...  

No, això és per explicar el que explicaré a continuació, és un petit preàmbul, no 
m’allargaré molt però és un petit preàmbul, perquè entenguin perfectament que 
nosaltres intentem ser, des del punt de vista d’equip de govern o d’Ajuntament, el 
més objectius possible. I, per tant, hi ha formacions, hi ha entitats amb les quals 
podem no coincidir, però no tenen res a veure, els equipaments són de tothom i, per 
tant, si ens demanen en un moment donat poder fer un acte, al qual a més a més no 
estem ni convidats i, torno a dir, amb el qual no coincidim, no tenim cap problema en 
poder tramitar de manera correcta aquest acte, aquesta acció o aquesta trobada, 
com deia abans. 

A nosaltres ens trobaran sempre per defensar la llibertat d’expressió, perquè 
pensem que encara que, torno a dir, sé que sóc molt insistent però per a mi és molt 
important que s’entengui, que encara que no coincidim, tothom ha de poder 
expressar el que pensa i evidentment fins i tot també poder expressar, com ho han 
fet aquí, en aquesta lectura d’aquest petit manifest, aquesta solidaritat amb persones 
que ara mateix estan en una situació de privació de llibertat, i a més, d’una manera 
cautelar, no com a conseqüència d’una sentència en ferm. Per tant, tot això ho 
entenem. 

Però també és cert d’una banda que els fets a què es refereix es van produir primer 
per una denúncia d’un ciutadà, que va trucar a la Policia local. De fet... (Veu de 
fons.) M’agradaria poder explicar-me com he escoltat atentament. Hi ha un ciutadà 
que denuncia, i és per això que en aquell moment la Policia local, com a 
conseqüència d’aquesta denúncia, es persona allà. Això es produeix a més a més 
no un dia qualsevol, sinó que es produeix en campanya electoral, recopilant tota 
aquesta informació, i si vostès recorden, durant la campanya electoral hi ha espais 
habilitats per poder col·locar els elements de propaganda electoral. De fet, n’hi havia 
una instrucció molt clara, que jo ara estic buscant...  



Explico més: hi ha una instrucció molt clara, ens avancem, de la Junta Electoral, que 
la tenia molt a mà i ara no la trobo... Sí, aquí. Com deia, «la col·locació d’elements 
de propaganda electoral s’ha de realitzar en llocs degudament habilitats als efectes, 
que ofereix la Junta Electoral de zona», i hem de tenir molt presents les instruccions 
i resolucions de les Juntes Electorals. En aquell moment era públic i notori, per la 
seva àmplia difusió també en mitjans de comunicació, que la Junta Electoral central, 
per un acord de data 4 de desembre, va establir, i ara llegeixo literalment el que va 
dir la Junta Electoral central: «Durante los periodos electorales, los poderes públicos 
están obligados a mantener estrictamente la neutralidad política y, por tanto, deben 
abstenerse de colocar en edificios públicos y otros lugares de titularidad pública, así 
como en los locales electorales, símbolos que puedan considerarse partidistas, y 
deben retirar los que se hubiesen colocado antes de la convocatoria electoral. Este 
criterio resulta aplicable a cualquier símbolo partidista, sean banderas, lazos, 
pancartas o cualquier otro que permita su identificación con alguna de las 
candidaturas concurrentes a las elecciones.» 

Per tant, a banda de les interpretacions, sempre personals i subjectives, en el nostre 
cas teníem un mandat molt clar per part de la Junta Electoral, que identificava això 
com a propaganda electoral.  

Només dues apreciacions: nosaltres a cada Ple, des que hi ha unes persones 
polítiques que són a presó de manera cautelar, tenim regidores, avui ha passat, que 
ostenten i exhibeixen un llaç, com vostès ho han fet també, tot i que el ROM diu que 
no es podria exhibir, però no hi ha hagut cap problema. Per part nostra, torno a dir, 
el màxim...  

(Veus de fons.)  

Doncs, la llibertat d’un acaba quan comença la llibertat del del costat. Sí, sí. Ho dic 
perquè de la mateixa manera que hi ha persones que se senten apoderades per 
col·locar llaços grocs a tot arreu, i no exclusivament exhibir-los a la terrassa de casa 
seva o dintre d’un espai que sí que està considerat com a un espai per poder penjar 
propaganda electoral, o fins i tot poder exhibir-lo, hi ha gent que de la mateixa 
manera ho viu exactament al contrari. Gent que somatitza. Durant aquests dies, sap 
que hem viscut uns mesos i uns dies molt complexos, i hi ha gent que també, en el 
sentit contrari, ha somatitzat. 

Per tant, de la mateixa manera que ens podem solidaritzar... (veus de fons) Tenim la 
mania de no escoltar mai perquè ho sabem tot, i és molt important escoltar. Jo he 
escoltat, perquè segurament del que han dit hi ha alguna cosa amb la qual estaré 
d’acord, i alguna altra amb què no ho estaré, però és important intentar escoltar-nos, 



perquè segurament moltes de les coses que hem tingut i hem arribat aquí és perquè 
no ho fem, o perquè ja pressuposem el que dirà l’interlocutor, amb qui no coincidim 
en el pensament. 

Com deia, de la mateixa manera que hi ha molts espais de manera personal, privats, 
en què no hi ha cap problema, si jo no recordo malament, l’edifici de l’Avenç ha 
exhibit durant la campanya electoral, faltaria més, és un edifici en aquest sentit 
privat, de caràcter privat i, per tant, tranquil·lament ho podien exhibir. Clar, al pont 
d’Esplugues pensin que teníem persones l’endemà, –persones, voluntàries no, 
espontànies– retirant llaços. Persones... Clar, ho dic per això, perquè arriba un 
moment en què la llibertat d’un acaba on comença la de l’altre, i és molt important en 
una ciutat com la nostra poder viure en convivència. De vegades, expressar, com no, 
el que pensem, però també intentar respectar aquelles persones que no defensen 
exactament tot això. 

M’hagués agradat explicar-ho d’una manera més reduïda, però recapitulant, hi ha 
una denúncia d’una persona. De fet, és un regidor que no és de l’equip de govern, 
d’un regidor a la Policia local, i és per això que actua la Policia local. No cal que 
esmenti les queixes també ciutadanes que hem tingut, de la mateixa manera que jo 
entenc que hi ha persones que el que ens demanen és poder expressar això. 
Teníem moltes altres persones també que el que ens demanaven, sobretot en 
campanya electoral, era només limitar l’exhibició de tot el que suposava a favor 
d’una candidatura en espais estrictament electorals.  

I després nosaltres, sobretot en aquesta ocasió, hem tingut una instrucció clara i 
meridiana de la Junta Electoral central, que no hem tingut en altres ocasions. Per 
tant, això deriva finalment en una infracció administrativa. Aquest és el funcionament 
del Ple. Nosaltres donem resposta, ara ja no podem entrar en debat –en podem 
parlar després– com a funcionament del Ple i, per tant, jo he intentat ser el més clara 
possible, i puc entendre moltes raons i fins i tot les seves raons, però jo crec que el 
que demano és el que hem intentat tots plegats, és a dir, pensar en què tenim drets i 
que un és el dret de la llibertat d’expressió... (Veus de fons.) 

Tenim drets, com deia, però també sempre i important, que hi ha altres persones 
que pensen diferent i que també tenen els seus drets. Segurament, si ens 
acostumem a empatitzar més amb els altres, és a dir, amb els que pensen diferent, 
la convivència a nivell de ciutat serà molt més senzilla. Aquells van ser uns moments 
complicats i aquí només s’actua a reacció i mai a petició de l’equip de govern. 
Segurament, no sé si algú fins i tot ho criticaria, perquè estic convençuda que algun 
regidor d’aquest Ajuntament criticarà que l’actuació de l’equip de govern o..., en 



aquest cas no va ser del govern, va ser de la Policia Local sense instrucció per part 
de l’equip de govern, però que aquesta actuació sigui a reacció, quan segurament 
alguns pensarien que hauríem de tenir una iniciativa que Policia Local no va tenir en 
cap moment.  

De manera que aquesta és l’explicació. Jo encantada de continuar parlant en un 
altre àmbit i amb serenor i tranquil·litat, perquè m’agrada escoltar, torno a dir, els que 
no pensen com jo. També m’agrada que els que no pensen com jo, malgrat que algú 
rigui, que a mi també m’escoltin els que no ho pensen, perquè segurament alguna 
cosa entre tots plegats podem construir, en qualsevol cas. A partir d’aquí poca cosa 
més. Crec que s’han presentat al·legacions, i els agents que van actuar són els que 
han d’estudiar les al·legacions, o com a mínim hi havia un termini per presentar 
al·legacions, que jo ara desconec si vostès han exercit aquest dret. 

El senyor García: 

“Hola, bona tarda. Aviam, volia parlar de dues o tres coses que han sortit aquí. Bé, la 
primera és que jo també he penjat llaços grocs pel pont i per tot arreu he penjat 
cartells i tot això. Si vols, continuem parlant d’aquest tema una mica.” 

La senyora alcaldessa: 

“Jo no vull res. Té un minut per formular una pregunta i té un altre minut per formular 
una altra, ho he llegit abans en el ROM. Jo no vull res, vostè ha de dir què és el que 
vol i ho ha d’expressar. Té un minut per a cada qüestió, són dues com a màxim.” 

El senyor García: 

“Bé, d’acord. Si podeu vosaltres fer algun avís al Govern de Madrid, que com més 
triguem a ser independents del Govern de Madrid, pitjor per a tots, per al Govern de 
Madrid i per a nosaltres. Com més aviat ho fem, millor per a tots. Hauríem d’haver 
aprofitat el primer referèndum que es va fer el dia 1 d’octubre i dir: «Val, s’ha de fer 
un referèndum, doncs, posem-nos tots.» Que quan es va fer nosaltres vam demanar 
a tothom que anés a votar, i hi va haver partits que van dir que no, que no s’anés a 
votar. Coi, doncs, aprofitem la situació i anem a votar tots, aviam què surt. No, ara 
ens estan buscant aquí les pessigolles, aviam en què hem gastat els diners, i fan un 
altre referèndum el dia 21 de desembre, i m’agradaria a mi saber què s’han gastat 
en aquest referèndum, quan ja tenien un preparat i a punt. Això és una. 

Després l’altra és la qüestió de les bicicletes, que l’ajuntament aquest té moltes 
ganes de posar pilones per tot arreu, i posa pilones. Però si vas amb una bicicleta i 



amb el manillar toques amb una pilona, caus a terra, m’imagino jo, no vaig amb 
bicicleta però veig que és un perill. O sigui que ara aquest senyor de C’s que diu que 
s’ha d’arreglar tota aquesta qüestió, doncs, no poseu pilones i poseu coses. 

I referent a les bicicletes, ahir, penso que va ser, em venia una bicicleta i m’hi vaig 
aturar perquè em va fer així. Gràcies que m’aturava, perquè passava ell sense casc, 
sense llum. Aviam, no se’ls pot demanar per obligació que portin el timbre famós 
aquell, que ara sembla que els faci vergonya portar el timbre? Ens fan «ring, ring», ja 
saps que ve la bicicleta i t’apartes, perquè, coi, vas caminant per la carretera de 
Cornellà i has d’estar vigilant que no et vingui una bicicleta, perquè passen cap 
amunt o cap avall. Bé, només són dues coses i ja n’hi ha prou.” 

El senyor Sanz: 

”Bé, la primera pregunta entenc que era més una reflexió perquè deia si podem 
avisar el Govern de Madrid. Bé, això a qui li pertoqui políticament, que ho pugui fer, 
no com a Ajuntament.  

I sobre les pilones de les bicicletes, que no van bé, el material que estem utilitzant 
nosaltres a la implantació dels carrils bici és material homologat precisament per a la 
instal·lació d’aquests carrils bici. Per tant, més que pilones, que no són pilones 
dures, però en algun punt, especialment per segregar de la calçada dels vehicles, es 
posen algunes pilones que, en principi, com deia, estan homologades i no han de 
produir aquests accidents. Tot i així, bé, ho mirarem, però no li puc dir més perquè 
tampoc sóc expert. L’únic que li puc dir és que les aporten... Sí, sí, jo l’únic que li puc 
dir és que no és l’únic lloc on estan, a Esplugues, estan en uns altres llocs i són 
homologades pels experts i els que es dediquen en Mobilitat a construir aquests 
carrils bici. Per tant, per això les hem posat. Si ha de crear algun problema, també 
les podem variar.  

I sobre l’obligació del timbre, a principi, abans del Ple, fèiem referència a la 
normativa existent. Clar, tampoc no n’hi ha una obligació, igual que el casc, 
matrícula o altres qüestions, i ja feia referència a què l’Àrea Metropolitana està 
treballant en una ordenança que cada Ajuntament després ha d’adoptar, ho està 
treballant no, ja l’ha treballat, ha fet una proposta, i nosaltres estem mirant si la 
podem adoptar tal com està, o hem de fer alguna indicació més. A la pràctica, com 
més circulació de bicicletes n’hi ha, doncs, més seguretat hem de garantir per a 
bicicletes, vianants i vehicles.” 

 


