
Respostes a la ciutadania de la CUP al Ple de 15/03/2017 

El senyor Fernández: 

“Buenas noches. Yo me vengo a referir, tanto de izquierda a derecha como de 
derecha a izquierda, a la tribuna que nos representa, que para eso está, para 
representarnos públicamente. Entonces, hoy he ido al médico –hoy he ido al 
médico– y me ha dado, para mi médico de cabecera, 45 días –45 días. Yo pregunto 
a todos los regidores, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, si creen ellos 
que es oportuno o es negociable, a las alturas que estamos, en el 2017, cómo 
tenemos, con los recortes de Sanidad y los ladrones que hay en Sanidad. Ya está 
bien. Por lo tanto, quiero que me contesten todos los regidores, referente a esta 
pregunta y a los 45 días de espera para ir a tu médico de cabecera.” 

La senyora Coll: 

“Bé, dir que és una vergonya, és una vergonya. Nosaltres l’instaríem a fer una 
reclamació a l’Administració, dintre del mateix CAP, que és l’únic que, com a mínim, 
es comptabilitza com a retards en les llistes, perquè si no, són capaços de no 
comptabilitzar-ho. Llavors, quan fan aquelles estadístiques tan maques, de quants 
dies es triga a donar hora, hi ha moltes d’aquestes que si no hi ha reclamacions se 
les salten, i no comptabilitzen, es veu.” 

 

El senyor Oliveras: 

“Bon vespre. En els plens, sovint aprovem mocions i propostes ciutadanes, i coses 
d’aquestes, però observo que no se’n fa un seguiment de què és el que passa un 
cop s’han aprovat, raó per la qual nosaltres hem presentat fora de termini una 
proposta que intentarà regular aquest tema. No és la qüestió parlar-ne avui, però sí 
que fa un parell o tres de plens vam aprovar aquí, entre tots, una proposta per 
dinamitzar el tema d’algunes parets i d’alguns espais públics que podien estar 
decorats i pintats d’una altra manera, i encara és hora que se’ns avisi o se’ns digui 
alguna cosa, o sapiguem com està aquest tema. I jo diria que fa, com a mínim dos o 
tres plans que es va aprovar. Volia saber com està només. Gràcies.” 

La senyora Coll: 

“Aprofito ja que hi sóc, de tirada, al senyor Ricard Oliveras. Nosaltres també un 
temps dient que les propostes no solament s’han d’aprovar i ficar-se la medalleta, 
sinó també fer-les.” 


