Respostes a la ciutadania del Grup Municipal PSC 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 Sanz:
“Sobre la limitació de mandats a les alcaldies dels ajuntaments, en primer lloc dir-li
que regular-ho tampoc és competència de cada ajuntament, no és matèria d’aquest
plenari, i que els diferents partits tenim diferents normatives o propostes al respecte,
algunes més restrictives, altres menys. En qualsevol cas, el nostre parer és que qui
al final escull un alcalde o alcaldessa, doncs, és la ciutadania amb el seu vot i que
després evidentment són els plenaris de l’Ajuntament, com passa en aquest plenari
cada quatre anys, que s’ha d’escollir, doncs, qui és l’alcalde o alcaldessa. Per tant,
entenem que aquesta limitació de mandats o no limitació de mandats, doncs
finalment qui la pot proposar o no és la pròpia ciutadania i que cada partit, ho torno a
dir, en funció dels seus acords s’organitza o actua d’una forma o d’una altra.
Sobre l’alternativa per la manca d’aparcament que hi haurà a partir de les obres que
es faran al carrer Molí, doncs habitualment, quan fem obres a la via pública, no en
aquest cas, sinó en d’altres, de seguida començaran les obres del carrer Emili
Juncadella o Ignasi Iglesias, no es preveuen alternatives específiques. És veritat que
habitualment el que ocasiona és que la gent s’ha de desplaçar més, perquè ha
d’aparcar més lluny, això és una certesa, però en tot cas és durant un període
temporal i, per tant, no és un maldecap, si és que ho és, que sigui per sempre. A
més a més, també compartim que l’espai públic prioritàriament no ha de ser per a
l’estacionament dels vehicles, ja està bé que destinem l’espai que sigui disponible,
no cal treure’l, però que en tot cas no és tampoc una obligació.
En qualsevol cas, en aquest sentit i respecte al carrer Molí, no tant perquè sigui una
alternativa mentre durin les obres, però sí que és veritat que el plantejament que
estem fent és que el carrer Cedres, entre el carrer Molí i Serra del Cadí, doncs atès
que actualment hi ha un únic sentit de circulació i que l’amplada de la via ho pot
permetre, doncs probablement el que farem és incorporar ja una línia d’aparcament,
però torno a dir que no tant vinculada directament a les obres, sinó perquè es quedi

finalment de forma permanent, tenint en compte que la via quedarà en un únic sentit.
Per tant, serà una millora respecte a l’aparcament a la via pública que pugui haver-hi
a la zona de Can Vidalet i que pot donar una sortida durant les obres, però que en
tot cas després es mantindrà.”

El senyor Fernández:
“Yo digo que aquí en el ayuntamiento no hay problema ninguno, los problemas están
en la calle, los problemas de aceras y de árboles y de todo están en la calle. Se ha
hecho el centro comercial, no estoy ni a favor, ni estoy en contra, no quiero meterme
en berenjenales, pero sí digo que cuando se sale del cinturón que tenemos, la calle
Molino, los camiones de hormigón, que venían supercargados, echaban por atrás el
hormigón. Todavía está allí el hormigón que le sobra a la cuba porque, como hace
pendiente, allí está. Nos venimos de aquí a Can Clota, donde se coge el cinturón de
ronda, la calle esa la han destrozado, totalmente destrozada y eso ha sido el centro
comercial. Yo me pregunto y le digo a mis veintiún regidores que hay aquí, que
salgan a la calle y vean los problemas que hay en la calle, que no solamente es eso
que estoy anunciando, porque tengo un minuto y se come enseguida, que hay
muchos problemas, que lo veáis los regidores, tanto los del equipo de gobierno
como de la oposición, porque para eso estáis, para eso cobráis, para ver, vigilar el
barrio y que el barrio mejore, todos los barrios, no digo solamente Can Clota, que yo
vivo en Can Clota, sino todos los barrios. Porque vaya tela, vaya tela lo que el centro
comercial ha hecho y que desde una ronda a la otra, que han pasado los camiones
de hormigón cargados de tierra, de hormigones, y que todavía no haya sido capaz
este ayuntamiento de que le hagan el asfalto nuevo, yo la verdad, si tiene que
pagarlo el pueblo, como el pueblo es soberano, pues que pague el pueblo.”
El senyor Sanz:
“Aparte de la petición y del ruego que hace a los concejales para que estén en la
calle, sobre las obras del centro comercial no me extenderé mucho, pero
simplemente decirle que las obras de urbanización del centro comercial no han sido
recibidas aun por el Ayuntamiento, es decir que quedan cosas que tienen que
solucionar. Y no han sido recibidas significa que estamos en disposición de reclamar
aún al centro comercial todo aquello que se tenga que corregir, y no las hemos
recibido precisamente porque hay elementos que deben corregir.”

