
Respostes a la ciutadania de Ciutadans al Ple de 17/02/2016 

Sra. Maria Jesus Sinfreu 
 
Pregunta al Ple: 
Quines propostes de canvi per l’Ajuntament d’Esplugues es plantegen els 
nous partits per aquest any 2016. 
 
El senyor Roldán: 
 
“Jo en primer lloc voldria agrair a la senyora Sinfreu la seva pregunta, per l’interès 
que mostra en les nostres propostes. Com vostè sap, el nostre partit polític va ser la 
segona força més votada a les eleccions municipals d’Esplugues, després del PSC, 
però encara que hi havia diverses possibilitats, el PSC finalment va fer un pacte de 
govern amb Convergència. Això lògicament ens limita molt perquè les nostres 
propostes de canvi prosperin, ja que no s’aproven si no és amb el suport del govern 
actual, lògicament. 

Igualment l’informo: les nostres propostes sempre tenen i tindran com a referent el 
nostre programa electoral, que no repetiré però molt resumidament el podem definir 
com el nostre model d’administracions transparents, que siguin eficients, 
simplificades i democràtiques. Al nostre projecte diríem que volem ajuntaments nets, 
oberts als ciutadans i al servei de les persones. Defensem una regeneració 
democràtica dels nostres municipis, volem mesures de transparència per als càrrecs 
públics com l’agenda dels regidors, publicada a la web recentment, mesures de 
transparència als ajuntaments, i transparència també en els grups municipals.  

Defensem ajuntaments que siguin oberts als seus ciutadans, que tinguin proximitat 
de l’ajuntament en cada barri, pressupostos participatius, comunicació efectiva entre 
l’ajuntament i els ciutadans, i que tinguin neutralitat política en tot l’espai públic. 
Volem un projecte il·lusionant per als nostres pobles i ciutats, que prioritzin les 
persones, que fomentin l’economia i l’ocupació. Volem ajuntaments també lleials a la 
Constitució, que garanteixin el compliment de les sentències emanades dels 
tribunals, que tinguin respecte a les llengües oficials i que mostrin també respecte 
igualment als símbols nacionals, autonòmics i municipals. 

Finalment, i anant més concretament a la pregunta, li podem dir que per a l’any 
vinent, o aquest any ja 2016 millor dit, hem acordat amb el govern municipal les 
següents propostes. Una de les propostes era crear una aplicació per a mòbils que 
facilita i millora la comunicació de l’ajuntament i del ciutadà, i seguir aprofundint en 



l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació per afavorir la participació 
ciutadana.  

En un altre punt hem defensat la qualitat, juntament amb la resta de grups, de 
l’educació pública, i el posicionament en contra del tancament de més línies de P3 a 
Esplugues i al Baix Llobregat. Hem acordat també que les línies de bus siguin 
gratuïtes, del bus públic d’Esplugues, durant la Festa Major a tota la ciutat. Hem 
aplicat noves mesures de control per la tinença responsable d’animals de 
companyia, que permetin analitzar els excrements dels gossos mitjançant l’ADN.  

Hem acordat també la inclusió de la piscina exterior en un projecte del poliesportiu 
de Can Vidalet, i la millora de tots els seus accessos. Tenim un compromís al PAM 
de dotar de desfibril·ladors els edificis municipals i equipaments que així ho 
requereixin. 

Hem acordat també instar el Govern de la Generalitat a presentar a cada curs 
escolar, aquest 2016-2017, un programa de gratuïtat i préstec dels llibres de text. 
Hem proposat també la creació d’un protocol escolar contra la transfòbia i contra 
l’assetjament escolar per identitat de gènere. 

I per acabar, bé, la informo que tindrà a la seva disposició les nostres xarxes socials, 
del Grup Municipal de Ciutadans d’Esplugues, on informem sempre de totes les 
propostes, iniciatives que es plantegen, i des d’on pot consultar el que vulgui. Moltes 
gràcies per la seva pregunta.” 

 

El senyor Asensio: 

“Hola, bona tarda. Desde la coordinadora local de Més Moviment d’Esquerres, 
queremos preguntar al equipo de gobierno municipal y al resto de los partidos del 
consistorio por el hecho que desde la inauguración del parquin de titularidad 
municipal de la calle Molí, del barrio de Can Vidalet, hace ya de esto algunas 
décadas, no se ha rotulado ni un cartel informativo o de otra índole en lengua 
catalana, haciendo caso omiso a la normalización lingüística.  

Todos y todas sabemos, los ciudadanos de esta ciudad saben que este equipo de 
gobierno municipal viene por lo general teniendo un trato bastante exquisito con las 
dos lenguas de Cataluña. Por esta razón, y en un parquin que aún siendo de 
concesión administrativa y con unas 1.600 plazas de parquin, las cuatro paredes son 
municipales, encontramos extraño que no se haya detectado ni solucionado el 



problema, si bien es verdad que en el barrio donde está ubicado el parquin, Can 
Vidalet, existe una mayoría de ciudadanos y ciudadanas castellanoparlantes. Esto 
no exime de ninguna manera la falta de rotulación en el parquin Molí de las señales 
de información y de otra índole en catalán, puesto que también existen ciudadanos y 
ciudadanas catalanoparlantes que no pueden acceder a sus derechos tan 
fundamentales como es informarse en su lengua. Por lo tanto, y por lo expuesto, 
pedimos que se estudie una solución a este problema que, como hemos dicho, se 
alarga en el tiempo. 

Muchísimas gracias a todos.” 

 

El senyor Roldán: 

“Señor Asensio, desde Ciutadans Esplugues decirle, bueno, pues que… Antes se lo 
decía en la contestación a la señora Sinfreu, ¿no? Nosotros manifestamos absoluto 
respeto por las dos lenguas. No nos gusta que se utilice la lengua en ningún caso 
desde ningún grupo o movimiento político como arma política, preferimos que esté al 
margen, en aras de la convivencia, pero vamos, absoluto respeto a las dos lenguas, 
el cumplimiento de la ley, y bueno, desconozco el estado exacto de la rotulación de 
Can Vidalet, pero bueno, espero la contestación del gobierno.” 

 


