
ACTA DEL DIA 10 DE JUNY DEL 2011 DE L’ASSEMBLEA  D’ESPLUGUES. 
 
1 Feina comissions 
2 Acció dia 11 de Junya 
3 
4 Recordatori convocatories 
 
 

1. Model social: 
 
- Es van elaborar les preguntes per fer les instàncies a l'ajuntament (per fer-les encabir al 
torn de pregs i preguntes de l'ajuntament): 
 
Quants pisos de proteccioó oficial de compra i de lloguer hi ha buits? 
Quats habitatges de propietat privada hi ha deshabitats? 
Quan bens i immobles hi ha abandonats a esplugues? 
Quines accions es duran a terme per millorar la problemàtica de l'habitatge? (es farà un 
seguiment d'aquí un any) 
Quines són les funcions oficina d'emancipació i d'habitatge i pressupost? 
Quina opinió tenen en relació a la problemàtica de l'habitatge? 

 
Suggerència: Fer preguntes més concretes per tal que no puguin derivar/ esquivar les preguntes. 
 

Signatures: Es podria posar en marxa una acció de recollida de signatures en relació a: el 
desnonament de la Baronda, el pla Caufec, l'auditoria de l'ajuntament. Les signatures serveixen 
per introduir el tema de l'ordre del dia dels plens. Un altre mecanime per intervenir als plens és a 
través d'una entitat (hi ha una entitat fantasma que ens podria servir per aquest propòssit). 
Aquesta estratègia implicaria la participació ciutadana cosa que es considera molt positiva. 
 
S'hauria de trobar el mecanisme per poder tornar al sistema de participació als plens anterior. La 
manera podria ser parlar amb tots els partits polítics de l'oposició per tal que recolzéssin 
aprofitant que no tenen majoria absoluta.  

 
Proposta de metodologia: Les que comissions redacten preguntes per fer instàncies que el ple hagi 
de respondre al torn de pregs i preguntes i + entrar als plens a través d'una entitat com a primera 
instància i que es recullin signatures per poder obrir els plens? 
 
Proposta en relació als habitatges de protecció oficial: Que els pisos de protecció oficial de compra 
que estiguin buits  passin a ser de lloguer i que les condicions per llogar-los siguin més assequibles. 
 
Propostes: Que l'ajuntament avalés als propietaris perquè poguessin accedir a pisos de lloguer (es 
desestima perquè la Generalitat ja s'encarrega d'això) 
 
Proposa: Exigir la rehabilitació dels habitatges en mal estat, que enlloc de destinar els diners a nova 
contrucció es rehabiliti el que ja hi ha construït. 
 
Es parla del tema del carrer Montserrat i Corberó i el cas de Can Cadena. 
 
Proposta: Que l'ajuntament tingui una reserva de pisos per cedir-los en casos d'emergència com 
desnonaments, divorcis conflictius, desastres. 
 
Es proposa Masoveria urbana (no pagar lloguer o que sigui baix a canvi de mantenirlo o reformar-



lo) 
Es parla de la Pinya (escola lliure ubicada a Cal Suís). L'Ajuntament els ha denunciat per ser una 
llar d'infants il·legal. Tant alguns dels veïns com el mateix ajuntament tenen interès en tenir Cal 
Suís. 
 
 

- Habitatge: La comissió es reunirà amb els veïns de la Baronda per entendre la seva 
problemàtica per tal de poder donar suport i tirar endavant accions conjuntes per recolzar-
los. 
Es demanarà una auditoria pública a l'Ajuntament per part d'una empresa independent. 

Es proposa demanar que facin una estadística cada final d'any sobre les preguntes i demandes de la 
gent del poble, valorant si s'ha complert o no. Surt la proposta d'establir un percentatge, si no es 
compleix, que es prenguin mesures. 
Es recorda que hi ha d'haver alguna pregunta sobre el Pont. 
 
 
Comissió d'autoorganització 
Recorden acció de demà al matí. Si no ens deixen entrar al ple es farà assemblea davant de 
l'Ajuntament. Serà tema lliure i l'objectiu és recollir propostes i queixes de la gent que hi hagi. 
Com funcionarà: Constitució de la taula, espai per expressar-se, comissions, distrubuir en petits 
grups per temàtiques, posada en comú, debat. 
Volen crear un llistat de persones de l'assemblea amb alguna formació específica o coneixements en 
qualsevol àrea. La llista estarà al mostrador d'informació, qui vulgui, s'hi pot apuntar. 
 
Comissió model econòmic 
Es va fer presentació de les persones i es va acotar els temes que interessaven: models de consum, 
models de treball, medi ambient... Cada dijous es parlarà d'un dels temes. Dijous que ve: model de 
consum. Es va proposar recollir dades concretes de l'Ajuntament. Es va proposar portar Carlos Riba 
que parlaria sobre l'esgotament de recursos naturals. 
Una persona ha engegat una cooperativa laboral sense ànim de lucre, si algú està interessat que es 
posi en contacte amb la comissió. 
 
Comissió de comunicació 
poca gent a la reunió , falta difussió de demà al matí, no hi ha hagut temps 
n-1 (facebook lliure) porposta de començar a treballar amb programari lliure 
s'informa detinguts del grup anonimus (bloquejaven webs de multinacionals,etc) 
propongo: recollida de propostes ciutadanes a nivell estatal 
 
es recorda convocatòries; 
demà a les 10 a l'11 de setembre per fer cercavila i ser a l'ajuntament a les 11:30 
a les 19:00 FETS 
a les 22:00 CIC 
dilluns reunió de Baix Llobregat 
14 es queda a les 18:30 a pça Espanya per anar a la Ciutadella a acampar 
19 a les 14:00 a Pont d'Esplugues tot el Baix Llobregat per anar cap a la manifestació 
 
Es proposa portar informació als mosssos d'esquadra. Es debat. Prioritzem informar la gent o totes 
les institucions. 
Es proposa denunciar l'estat/ajuntament/gene. Es desestima, almenys de moment. 
 
Es va anar a EspluguesTV. 
 



S'ha d'actualitzar informació d'assemblees i cossolades. Recordem: cassolades divendres a les 
20.30h a l'ajuntament. Assemblees dilluns,  dimecres i divendres a les 21h al parc 11 de setembre. 
Es crea una comissió d'immigració dins la comissió de model social. 


