
Respostes a la ciutadania del Grup Municipal ERC-GxE al Ple de 24/04/2019 

Sra. Maria Jesús Sinfreu  
 
Pregunta a tots els portaveus municipals i regidors no adscrits 
 
Què opinen de la limitació de mandats a les alcaldies dels ajuntaments? 
 
Tenen pensada alguna alternativa per a la manca d’aparcament que hi haurà a 
partir d’ara degut a les obres que es faran al carrer Molí? 
  
El senyor Torras: 

“Des d’Esquerra Republicana, sempre s’ha cregut que dues legislatures en la 
ostentació d’un càrrec és un període suficient i que, per tant, sí que podria ser indicat 
regular aquest tipus de qüestions. Una altra cosa és si les legislatures haurien de ser 
de quatre anys o de cinc anys, com en alguns països. Però, en tot cas, amb un 
període d’entre vuit i deu anys hauria de ser possible, com s’ha dit, acomplir un 
mandat i un projecte de govern. Sí que és veritat per això que hi ha excepcions en 
aquesta postura i les excepcions venen donades sempre per la quantitat d’habitants 
del municipi. És a dir, Catalunya és un país que hi ha uns nou-cents municipis, nou-
cents i escaig, no em sé el número exacte..., 947, dels quals n’hi ha molts que no 
arriben als mil habitants i alguns no arriben ni als cinc-cents, i en aquests pobles, si 
hi ha algú que vol ser alcalde i vol anar repetint, doncs a vegades feina tenen a 
trobar algú altre que el vulgui substituir perquè solen ser càrrecs que no són cap 
privilegi i la majoria ni cobren. Per tant, és evident que en pobles petits, si n’hi ha un 
que ho vol anar sent i el van votant, doncs ens sembla fantàstic. Entenem que a una 
ciutat de la mida d’Esplugues hauria de ser possible que sortissin relleus als 
lideratges amb terminis d’aquest tipus, de vuit-deu anys. I, per tant, estem a favor 
d’aquesta qüestió. 

Pel que fa a la segona pregunta sobre l’aparcament, també ens atenem al que diguin 
des de l’equip de govern sobre les mesures alternatives. Sempre per això amb el 
benentès que des d’Esquerra Republicana entenem que el dret a aparcar gratis a la 
via pública és un dret que no existeix i que, per tant, si algú ho pot fer, doncs millor 
per ell, però que l’administració no té l’obligació de garantir que tothom pugui aparcar 
gratis a la via pública, que aquest no és un dret de la ciutadania.” 


