Transparència, “farols” i mentides
La transparència és la característica de la manera de fer que ens hem imposat
els polítics davant la ciutadania. Podríem dir que és una de les novetats de tot el
que està relacionat en les nostres actuacions quan gestionen decisions, béns o
diners públics.
Mentre la transparència fa camí, mercès al propi convenciment del polítics o bé
per a donar compliment a la legislació o per l’impuls de la ciutadania, hi ha qui
en el seu dia a dia polític sembla que estigui jugant massa sovint a una partida
de cartes. Tots sabem que els jocs de cartes tenen poc de transparència i molt
de “farols” i de mentides. I això passa també a l’Ajuntament de Mollet d’un temps
ençà, quan sembla que l’únic que pretenen alguns és sumar vots en els plens
per guanyar iniciatives o mocions, sense tenir en compte els mètodes, sigui en
el tràmit de negociació o bé en la sessió del ple. L’Ajuntament no és una taula de
joc, és on cal també que la nostra activitat sigui transparent i apartem allò que
faci que molts ciutadans pugin dubtar de nosaltres.
El Grup Municipal del PDeCAT, ha votat a favor de mocions en interès de la ciutat
de Mollet, especialment en temes de sanitat, ensenyament o economia, deixant
de banda decisions de la Generalitat governada per Convergència o per Junts
pel Sí. Per tant, també podem votar en contra de mocions que no ens semblin
correctes en temes de mobilitat, com hauria passat en una moció presentada per
Ara Mollet ERC Mes, en el ple municipal de desembre. El més curiós és que, qui
va presentar la moció, enlloc d’haver-la negociat abans amb els que tenim els
vots necessaris per decidir, van fer servir en el mateix ple i també després, per
decantar el nostre vot, les tècniques dels jocs de taula: “farols”, mentides, etc.
Malauradament no ha estat la primera vegada que alguns han convertit la sala
de plens en una gran taula de joc. Nosaltres no hi jugarem i no callarem davant
de qui fa trampes i a més en vol deixar malament públicament als que estem fent
un joc net i transparent.

