
Respostes a la ciutadania del PSC al Ple de 17/02/2016 

Sr. Edi Rovira 
 
Preguntes per el Equip de Govern: 
Al carrer Narcís Monturiol cantonada carrer Alegria estan fent una vorera nova, 
però abans hi havia un pas de vianants adaptat davant del Bar Bohemia i ara 
no. 
Per poder passar les cadires de rodes de un costat al altre del carrer ¿Per on 
anem? 
 

El senyor Sanz: 

“Entenc que la pregunta la va entrar en un moment en el qual l’obra estava 
inacabada, i evidentment ja es preveia aquest pas accessible, i, per tant, entenc que 
el problema està solucionat. S’ha fet un pas elevat per unir les dues voreres noves, 
de manera que queda també un pas de vehicles cap al carrer Narcís Monturiol, tot 
plegat deixant així al mateix nivell les dues voreres, perfectament senyalitzat, i amb 
pivots a cada banda de les voreres. En definitiva, el que s’ha fet és millorar el que hi 
havia. Hi havia un pas adaptat però ara és una plataforma elevada i, per tant, s’ha 
millorat molt sensiblement fent-la molt accessible i molt més ampla del que era fins 
ara. Entenc per això que feia la pregunta en un moment en què les obres no havien 
acabat, i ara que ha finalitzat entenc que la seva qüestió s’ha resolt 
satisfactòriament.” 

 

La senyora Oró: 

“El Pont, m’ha arribat gent que ha dit que no l’ha rebut aquest mes, no sabem per 
què. No sé si els ha arribat a vostès més informació o no. Hi ha llocs on diu que 
difícilment els arribi. Ahir una persona va intentar entrar dins de l’agenda de 
l’ajuntament i diu que no estava penjada. Alguna cosa l’interessava saber.” 

 

El Sr. Sanz: 

“Vam fer un concurs per renovar el contracte per a la distribució de la revista El Pont, 
i és cert que hem detectat alguns problemes als últims lliuraments amb l’empresa 
adjudicatària.  



La directora del servei de Comunicació s’ha reunit amb ells, els ha posat, per dir-ho 
d’alguna forma, sobre la taula els problemes, i ha demanat les actuacions que 
pensen fer per revertir la situació. Així mateix se’ls ha advertit que si es reiteren els 
problemes de distribució, l’Ajuntament resoldrà el contracte, perquè no estan donant 
el servei amb la qualitat que l’haurien de donar. Esperem que en la propera edició ja 
no passi, però torno a dir que estem darrere de l’empresa per aquest motiu. 

Em deia que l’agenda no estava penjada al web. M’estranya perquè sé que és una 
cosa que es penja bastant abans que surti El Pont al carrer, ja està penjat al web 
però vaja, mirarem si hi ha hagut algun problema, i verificarem que hi és, que em 
sembla que sí que estava.” 

 

El senyor Asensio: 

“Hola, bona tarda. Desde la coordinadora local de Més Moviment d’Esquerres, 
queremos preguntar al equipo de gobierno municipal y al resto de los partidos del 
consistorio por el hecho que desde la inauguración del parquin de titularidad 
municipal de la calle Molí, del barrio de Can Vidalet, hace ya de esto algunas 
décadas, no se ha rotulado ni un cartel informativo o de otra índole en lengua 
catalana, haciendo caso omiso a la normalización lingüística.  

Todos y todas sabemos, los ciudadanos de esta ciudad saben que este equipo de 
gobierno municipal viene por lo general teniendo un trato bastante exquisito con las 
dos lenguas de Cataluña. Por esta razón, y en un parquin que aún siendo de 
concesión administrativa y con unas 1.600 plazas de parquin, las cuatro paredes son 
municipales, encontramos extraño que no se haya detectado ni solucionado el 
problema, si bien es verdad que en el barrio donde está ubicado el parquin, Can 
Vidalet, existe una mayoría de ciudadanos y ciudadanas castellanoparlantes. Esto 
no exime de ninguna manera la falta de rotulación en el parquin Molí de las señales 
de información y de otra índole en catalán, puesto que también existen ciudadanos y 
ciudadanas catalanoparlantes que no pueden acceder a sus derechos tan 
fundamentales como es informarse en su lengua. Por lo tanto, y por lo expuesto, 
pedimos que se estudie una solución a este problema que, como hemos dicho, se 
alarga en el tiempo. 

Muchísimas gracias a todos.” 

 



El senyor Sanz: 

“Doncs, permetin-me, res d’això del que plantegen. La gestió del pàrquing no és de 
l’Ajuntament, la gestió del pàrquing és de la comunitat de propietaris, i si vostè entén 
que s’està incomplint aquest reglament a qui s’ha de dirigir és a la comunitat de 
propietaris. Una cosa és que fos de promoció pública, però nosaltres no gestionem 
en cap cas aquest. Ni això ni quan es fon un llum, ni amb altres qüestions. En tot cas 
respondríem si hi haguessin problemes estructurals, i en alguna ocasió ja hem 
participat en aquestes qüestions, però és que no tenim res a veure, més enllà que, 
arran de la seva pregunta, nosaltres li puguem comentar a la comunitat de 
propietaris, però segur que vostè, que és usuari del pàrquing, ho té més fàcil fins i tot 
que nosaltres.” 

 

El senyor Fernández: 

“Bueno, pues yo me voy a referir a los de arriba. Me vengo a referir, y quiero que 
alguien, sobre todo del equipo de gobierno, bajo mi ignorancia, yo veo este cartel por 
todo Esplugues, de la Guardia Urbana, y señores y señoras, hay guardias aquí, en 
esta foto, que hace tres años que se fueron de Esplugues, están en Barcelona. Yo 
no sé, bajo mi ignorancia, si esto es correcto o no es correcto. 

Y luego después quería decir que en el barrio de Can Clota, donde tenemos la zona 
verde, que estamos orgullosos de tener esa zona verde, resulta que ahí, por menos 
de un pitillo quitan faros, quitan muchas cosas –muchas cosas. Entonces, nos dicen, 
dicen: «Hay que denunciar.» Pero si tienes un coche a todo riesgo denuncias porque 
tienes que presentar la denuncia y te lo pagan. Pero si lo tienes a terceros, lo que 
haces es perder dos o tres horas para ir a los Mossos d’Esquadra, y no le solucionan 
ninguna papeleta.  

Ahora, la Guardia Urbana dice: «Hay que denunciar –hay que denunciar.» Sí, 
totalmente, hay que denunciar. Pero, ¿qué resultado se lleva este vecino que le han 
quitado el faro, o le han quitado la rueda, o las cuatro ruedas? Solamente era eso, 
muchísimas gracias.” 

El senyor Sanz: 

“El cartell que vostè ens ensenya no és tan antic, i potser sí que és un agent que ja 
no està a Esplugues, però entenc que no invalida el cartell tampoc, no és cap 
problema. El cartell el que intenta és donar una imatge de la Policia Local, d’agents 



que eren de la Policia local i que intenten traslladar la idea de..., és un cartell sobre 
la promoció de l’APP de seguretat, i intenta donar aquesta visió sobre els agents de 
policia, independentment de si són actuals les fotos, o, com en aquest cas, és de fa 
un temps. Però entenem que no genera cap problema, més enllà de què, bé, en 
alguna altra ocasió podríem mirar que fossin els vigents, però la voluntat de la 
imatge no és identificar els agents, la voluntat de la imatge és traslladar la idea que 
tenim una APP de seguretat vinculada a la Policia local, i que la pot fer servir la 
ciutadania. 

Sobre la zona verda del Campillo, doncs, vostè ho deia, i nosaltres ho ratifiquem i ho 
direm tanques vegades que faci falta: és molt important fer denúncia, i jo crec que ho 
he explicat més d’una vegada. El fet de fer la denúncia, i sobretot quan hi ha 
concentrades diverses denúncies en una mateixa època, en un mateix lloc, posa en 
marxa automàticament alguns protocols tant de Mossos d’Esquadra com de Policia 
Local perquè s’estan concentrant, diguem-ne, aquests delictes en un mateix lloc i en 
un mateix temps. Per tant, això afavoreix que la intervenció policial sigui més 
profunda i diguem-ne intensiva en aquell espai on s’està produint. Això a vegades ho 
hem comentat en els casos de l’estiu, quan hi ha robatoris a habitatges i es 
concentren en un lloc, o en altres casos. Per tant, per això és molt important que es 
puguin fer les denúncies, perquè arran d’això s’augmenta la seguretat quan cal, o 
s’hi intervé de forma diferent. 

Per descomptat que ens sap molt greu i que voldríem, com sempre, que l’índex de 
delinqüència a Esplugues fos zero. Malauradament, vivim en un entorn metropolità i 
ho hem dit també més d’una vegada, la majoria de vegades en què hi ha detencions 
no són de ciutadans d’Esplugues sinó de ciutadans que vénen d’altres poblacions, 
però això no és el més important, el més important és que voldríem que fos zero, i 
en això treballem, tenint en compte que les dades diuen que som una ciutat amb un 
índex de delinqüència molt més de delictes, però molt més baix que els de l’entorn. 
Però bé, mai satisfets, i reiterem la importància de fer aquesta denúncia perquè 
puguem actuar amb major eficàcia i eficiència quan es produeixen aquests casos. 
Per tant, ens ratifiquem i estem segurs que vostès col·laboraran perquè això sigui 
així. Per últim dir-li que si evidentment ens ho comuniquen i s’estan produint els 
últims casos, doncs, traslladarem el tema a la Policia Local i als Mossos d’Esquadra 
perquè, si cal, facin alguna intervenció més directa ara. 

 

 

 



La senyora Herranz: 

“Bona nit. Des de la CUP es va demanar a finals de l’any passat la modificació dels 
preus de la piscina descoberta de l’estiu. Bé, vau contestar dient que havíeu de fer 
un estudi, després que no es tancaven els números fins a finals d’any. Estem al mes 
de febrer, quasi al mes de març, i les piscines començaran a funcionar a finals de 
maig. Voldríem saber exactament què s’ha fet, com es pensa fer, què es pensa 
portar a terme. S’ha arribat a un acord amb Duet? Quan es publicarà? Quina gent 
podrà accedir-hi? I tot el que cueja.” 

El senyor Sanz: 

“La senyora Eulàlia Herranz preguntava sobre la moció que s’havia presentat sobre 
la modificació de preus de l’estiu. Això en el darrer ple ho vaig comentar, em van 
preguntar i vaig dir que, efectivament, ja ens havíem posat en marxa, i que s’estava 
treballant ja en l’estudi des dels serveis municipals d’Esports, i estem treballant en la 
recuperació de dades. El primer que hi havia era una anàlisi de quanta gent podia 
afectar, i del que significaria els preus, però vaja, que l’estudi s’està treballant i s’està 
fent. Quan tinguem les conclusions, doncs, serà el moment de decidir què fem amb 
aquestes conclusions, però que en tot cas van endavant i s’està fent.” 

 

La senyora Roses: 

“Hola, bona tarda. Jo volia fer una pregunta: com és que l’Esplubus, l’EP1, no 
funciona els diumenges? M’imagino que serà perquè no deu haver-hi molta gent que 
l’agafi, però és que els dissabtes funciona, i suposo que tampoc no deu ser una cosa 
de dir perquè va ple. És simplement això. Perquè de La Plana fins allà dalt, el 
sociosanitari de Sant Joan de Déu, n’hi ha un bon tros, i ens quedem una mica 
desproveïts d’això. Simplement. Bona tarda.” 

 

El senyor Sanz: 
 
“La senyora Roses, sobre l’EP1, si vol contestar el regidor i si no ja ho faig 
directament. Certament, sí, els diumenges no funciona, i la raó que ha donat vostè 
és per la qual es va suprimir. Vull dir, el servei que tenia, o la utilització que tenia 
l’autobús era molt, molt baixa, i al final la despesa generada és molt elevada i tens la 
sensació que estàs fent córrer un autobús buit durant moltes hores per la ciutat. No 



té cap sentit mediambientalment, ni des de la percepció de mobilitat, que 
probablement si hi hagués alguna necessitat per part d’alguns ciutadans sortiria més 
a compte oferir un altre tipus de servei que no tenir l’EP1 donant voltes buit, perquè 
era una constatació que era així. 

Tot i així, sí que li dic que amb l’Àrea Metropolitana estem treballant en el nou 
contracte que s’ha de licitar per part de l’Àrea per als serveis a partir del 2017, dels 
serveis de l’EP1 a l’EP2. Hem fet algunes propostes, i entre d’altres hem demanat 
valorar aquesta possibilitat, a veure si econòmicament és més viable, o si amb 
alguna altra alternativa podríem tornar a donar un servei. Però en tot cas no li ho puc 
assegurar, no em vull mullar. Jo li dic que ho estan estudiant perquè sí ho hem posat 
sobre la taula, però tenint les dades sobre la taula podrem decidir si sí o si no. Però 
en tot cas la raó sí que va ser que la majoria d’hores l’autobús donava voltes buit. 

 

El senyor Comas: 

“Bona tarda. Un parell de coses. Aquí, alguns companys que som jubilats i ens vam 
apuntar al curs d’informàtica ens hem trobat ara amb una..., no vull dir desagradable 
però amb una sorpresa. Ens vam apuntar al setembre, principi de setembre, van 
començar a principis d’octubre i van acabar la setmana passada. Alguns no teníem 
informació que t’havies d’apuntar al d’iniciació, i el mateix dia de setembre t’havies 
d’apuntar al segon curs i no ho vam fer. I uns altres que sí que ens vam apuntar, ens 
hem quedat sense plaça per al segon curs.  

Llavors, nosaltres el que demanem a l’ajuntament, pensem que les aules ja hi són, el 
material, que són els ordinadors, també hi són, la gent que hi volem anar també hi 
som, la professora no crec que sigui, la que tenim, cap problema, només la voluntat 
de l’ajuntament que puguem fer un curset rere l’altre.  

Jo m’he apuntat de memòria perquè l’any que ve no me’n recordaré del que m’han 
dit aquest any, llavors, ara ho hem de deixar i venir l’any que ve. Aviam si hi havia 
alguna manera de solucionar-ho, i que poguéssim continuar. 

I un altre tema és, com ha dit el senyor Fernández, allà, a Can Clota, sí que sobretot 
els caps de setmana hi ha problemes amb els cotxes. La gent no ho denuncia, 
perquè a pesar que els diguis «denuncieu», perquè si no ho denuncien vosaltres 
tampoc no us n’assabenteu, ni la Guàrdia Urbana ni ningú s’assabenta, però aquest 
problema sí que hi és. Al meu fill particularment, en un mes i mig dues vegades li 
han obert el cotxe. Aviam si podeu trobar una solució.” 



El senyor Sanz: 

Al senyor Comas, sobre... Bé, primer li volia preguntar de quin curs d’informàtica 
parla, perquè..., si el fa a un casal de gent gran o el fa al Puig Coca, o on el fa, 
aquest curs.  

(Veu de fons.) 

Sí, només li preguntava perquè se’n fan també als casals de gent gran, i llavors, per 
identificar quin era. En tot cas, aquests sí que depenen de nosaltres. El fet que hi 
hagi dos d’iniciació i un de segon és perquè habitualment la gent tendeix més a fer el 
d’iniciació i després no s’apunta al segon, per això l’oferta és aquesta, però en tot 
cas, mirarem si hi ha la possibilitat, en funció de la gent que hagi quedat vacant, de 
poder fer-ne un. Ho estudiarem, a veure si és viable.”  

(Veu de fons.) 

La senyora alcaldessa: 

“Senyor Comas, és que el Ple... Torno a dir-li, si no l’he deixat al senyor Asensio... A 
més, ara en parlem, no es preocupi que ho mirem però demà mateix. Hem pres 
nota, està molt clara la petició, i ja està. Hem donat resposta? Molt bé.”  

 

El senyor Serrano: 

“Hola, buenas tardes. Sobre la remodelación de la plaza Macael, el otro día, bueno, 
los vecinos y esto, que les habían invitado a las conclusiones, ese mármol que se 
está colocando, ¿la aportación y la colocación es procedente de? Y los importes que 
puede valer.  

Y a parte de ese círculo grande que todos ya conocemos, el pasillo que 
antiguamente… ¿también va de mármol, o va a de otro…, un hormigón gravado o de 
aquél fino, #? Simplemente eso era. Que si la procedencia, y los colocadores me 
imagino que serían también de allá, porque el hecho de que sea circular, la 
elaboración y la colocación mínimamente tiene que ser por unos señores que toquen 
mármol y que sean mínimamente profesionales. No es que haya que ir a Salamanca 
para esto, pero bueno, que sí, que si eran de allí también. Nada más.” 

 



El senyor Sanz: 

“Em preguntava sobre la procedència del marbre, que sí que és de Macael, però no 
els col·locadors, els col·locadors no són..., els que posen les pedres no són d’allà.  

(Veu de fons.)  

No. Els col·locadors no, perquè he entès que em feia aquesta pregunta, si eren les 
peces i si eren els col·locadors. 

(Veu de fons.) 

No, no és el cas, el que passa que sí que és cert que l’obra ha tingut un problema de 
subministrament de material perquè les peces de marbre són molt gruixudes, i el tall 
necessari, l’empresa que el subministrava ha tingut problemes amb la màquina per 
fer els talls, i s’ha alentit l’obra” 

(Remor de veus.) 

La senyora alcaldessa: 

“Molt bé. La tertúlia la deixarem per ara, quan acabem el Ple. 

(Veu de fons.) 

Senyor Serrano, no es molesti perquè flexibles ho som, i en el que no podem entrar 
és en diàlegs, això si que... Per això li dic, ara marxem, són les 9 encara. Nosaltres 
podem ara, doncs, aquests comentaris de sí, de no, tal, comentem el que vulguin, 
però al Ple malauradament es pregunta, responem, i no entrem en més 
disquisicions. 

Quedava una pregunta de tota manera, encara no he tancat el Ple. Queda una 
pregunta a la qual donarem resposta.” 

 

El senyor Sanz: 

“El tema del pas aquest que deia, aquest no és de marbre, aquest és de formigó 
tractat.” 


