
Menystenir l’oposició és menystenir la població

Estem a la meitat d’una legislatura en què els regidors de la CUP hem tingut
el  primer  contacte  amb la  realitat  de  la  política  municipal  i  hem pogut
conèixer de primera mà les interioritats de l’Ajuntament. Al mateix temps
som testimonis  de les  actuacions d’un govern municipal  que fa molt  de
temps que està acostumat a fer i desfer sense oposició, que fa massa temps
que fa política a la seva manera.

Des d’un bon principi ens hem queixat reiteradament de la poca antelació
amb la qual ens assabentem de les propostes que es voten al Ple o en les
quals treballa l’equip de govern. Aquest fet provoca que tinguem poc temps
per analitzar la informació i fer propostes de millora. El darrer cas viscut és
encara més estrany ja que vam debatre al Ple una proposta que feia mesos
(no una setmana ni dues...) que estava preparada per part de l’equip de
govern mentre que els grups de l’oposició ens en vam assabentar pocs dies
abans  de  la  votació,  amb  poc  marge  per  aclarir-ne  els  dubtes  i  fer-hi
aportacions.

D’altra banda, a cada Ple ordinari  realitzem diversos «precs i  preguntes»
amb  l’objectiu  de  fiscalitzar  i  assabentar-nos  de  certes  accions  que  es
produeixen sota la responsabilitat del govern. En aquest cas, hem d’esperar
dos mesos fins obtenir resposta (quan algunes d’elles es podrien respondre
al moment) i  sovint les explicacions són superficials per tal de defugir la
pregunta, o bé són contradictòries i tenen poc sentit.

Creiem que aquest comportament, reiterat per part de l'equip de govern, és
una falta de respecte, no només als regidors de l'oposició,  sinó també a
totes les persones que van fer-nos confiança per tal d'impulsar una manera
de fer política i gestionar els assumptes municipals diferent a la del PDECat.

Malgrat aquests impediments que volem denunciar, continuarem dedicant
tots els nostres esforços a fer d’altaveu de les demandes dels riudomencs i
riudomenques que volen que canviïn molts aspectes de la gestió municipal. 


