Preguntes i respostes sobre un govern
Molts cops des del grup municipal d’Ara Mollet ERC – MES diem que el govern
de la ciutat actual no té projectes de futur, no navega amb rumb clar, i fa poca
política i molt d’aparador. Des del municipalisme es poden canviar coses, es
poden aplicar polítiques noves que facin que la ciutadania progressi, però per
fer-ho cal tenir clar cap a on camines i sobretot no tenir por a cedir espais de
governança per compartir-los amb la ciutadania organitzada.
Ja fa molt de temps que les majories del Plenari municipal a vegades no
coincideixen amb el que pensa un govern que està en minoria i aquest acaba no
fent cas de la majoria democràtica expressada a les urnes i que es manifesta al
Ple.
ENS FEM PREGUNTES:
Per què no es reforma d’una vegada per totes el ROM (Reglament Orgànic
Municipal) per adaptar-nos als nous temps, per deixar que els veïns i veïnes
participin i s’expressin als plens o a d’altres organismes públics. Fa molt de temps
que es fan comissions sense cap avenç, i nosaltres plantegem una obertura en
aquest àmbit.
Per què no es treballen d’una manera real uns pressupostos participatius (tal i
com demanava una moció que vam presentar i guanyar al Ple el juliol de 2016?)
Per què la Taula d’Habitatge, la de Drets Socials, la de Mobilitat, les comissions
de seguiment del Govern que vam establir que es reunirien de manera habitual
no es reuneixen gairebé mai?
Per què tot i tenir el Pla Urbanístic suspès el Govern no es reuneix amb l’oposició
per treballar el futur de l’urbanisme molletà?
Per què de moltes de les mocions aprovades a Ple (recordem que el PSC no té
majoria de govern) no se’n fa ni cas?
I LA RESPOSTA:
El no reconeixement per part del PSC que governa en minoria provoca que
encara actuïn com si tinguessin grans majories absolutes. Això implica una
política de qui dia passa any empeny, amb suports puntuals que propicien que
aquest govern no proposi canvis de veritat. És per això que només un canvi de
persones i de projectes pot fer que Mollet millori. És per això pel que treballem
des d’Ara Mollet ERC – MES.

