Respostes a la ciutadania de la CUP al Ple de 27/04/2016
Sra. Maria Jesús Sinfreu
Com pensa la CUP fer efectiu el seu lema “Capgirem Esplugues” a
l’Ajuntament.
La senyora Coll:
“Bé, crec que a ningú se li escapa que amb una regidora de vint-i-un es pot fer el
que es pot fer quan hi ha un pacte de govern que té majoria absoluta, però bé, inclús
en els casos en què aconseguim que es doni suport a una proposta presentada, com
és el cas de la tarificació dels preus de la piscina. Vuit mesos després seguim
esperant l’estudi que ens havien de proporcionar, i ens van avançar que s’havien
compromès a fer un estudi, no?, i que aquest estudi portés unes tarifes realment
socials a negociar. Per tant, seria la constatació de la força que tenim ara mateix.
Tot i així, nosaltres, com a posicionament més polític i en general, creiem que les
persones estan disposades en general a acceptar polítiques que vagin inclús en
contra del seu benefici, sempre i quan considerin legítima la forma en què s’ha pres
la decisió, i aquí és on nosaltres apostem per la participació ciutadana, perquè
creiem que és així com tothom es pot sentir partícip de les decisions que es
prenguin.”
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.
La senyora Coll:
"Bé, des de la CUP d’Esplugues, més enllà del debat de les externalitzacions o els
serveis municipalitzats, que crec que no cal tornar-hi una altra vegada, però jo crec
que bàsicament correspon a l’equip de govern instar l’empresa a què faci les
modificacions pertinents."

