
La petició de reprovació a l'Alcaldia i Grup de govern Municipal presentada per Partido Popular i
Ciudadanos evidencia la manca de compromís i responsabilitat precisament amb les persones que
en l'escrit de sol·licitud diuen que els recolzen: la ciutadania de Godella.

Aquesta falta de compromís i responsabilitat l'hem vista reflectida en el seu exercici de la tasca
d'oposició.  
Des del grup de govern i especialment des d'Alcaldia s'ha facilitat extensament la participació de
l'opossició en el funcionament ordinari de l'Ajuntament. S'ha creat la Junta de Portaveus per tal de
facilitar el diàleg i la discussió de propostes per tal d'arribar a Acords en les qüestions fonamentals
que afecten a la ciutadania. També s'ha impulsat des d'Alcaldia el funcionament dels diferents
Consells Assessors i de Participació ciutadana dels que s'ha dotat l'Ajuntament, precissament per tal
de donar cabuda a les propostes tants dels grups de l'opossició com de la ciutadania. S'ha agafat el
testimoni de diferents propostes, be en forma de moció (recolzant-la), be en forma d'esmena,
incorporant-la a la proposta corresponent, que han estat proposades pels diferents partits
(modificació impost vehicles tracció mecànica, increment de marquesines en les parades dels
autobusos,...).

No obstant això, la resposta de l'opossició a aquesta actitud dialogant d'Alcaldia i del grup Govern
ha estat la falta de propostes i la presentació de mocions i esmenes a última hora, intentant eludir la
necessitat d'informe de legalitat de les mateixes.

La proposta de reprovació diu que, 'malgrat representar a  molts ciutadans de Godella, els grups de
l'oposició són desoïts en les propostes presentades'. El que hauria de dir per no faltar a la veritat és
que 'malgrat representar a  molts ciutadans de Godella, els grups de l'oposició NO PRESENTEN
PROPOSTES'.

Per exemple: ja fa temps que el Partido Popular i Ciudadanos tenen la informació necessària per tal
de poder plantejar alternatives i propostes, especialment, a la modificació del Pla General
d'Ordenació Urbana i la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament, però, a hores d'ara encara no
han estat capaços de fer-ne cap. Llavors, diran vostés, serà que estan d'acord. Esperem que siga així.
Però hi ha precedents que no fan pensar així. Mentre en Comissió Informativa s'han abstingut
perquè ni tant sols s'han llegit els temes de l'ordre del dia, en el ple han votat desfavorablement, en
el cas del PP, a un 99% de les propostes, sense ni haver proposat fer un canvi. En altres casos han
proposat una esmena a última hora, moltes vegades ni respectant les 24 hores d'antelació que
estableix la normativa, obligant a la Presidència a inadmetre-les al no haver-se plantejat de forma
correcta.

El que ha quedat clar tot aquest temps és la irresponsabilitat, fonamentalment del Partit Popular,
front la ciutadania de Godella, mirant cap a altre costat quan es tracta de fer front a problemes que
poden afectar el seu benestar a curt i mig termini.

I tot això ho diguem per evidenciar el caràcter electoralista de la petició de reprovació a l'Alcaldia i
al Govern municipal, que, a un any de les eleccions i per tal de còrrer un 'tupido velo' a la seua
manca d'iniciativa i de responsabilitat front la ciutadania volen 'reprovar' l'actitud d'un grup de
govern i d'una Alcaldia que potser siguen els més participatius i transparents de la història
democràtica d'este poble. Una proposta de reprovació que lluny d'afectar a la gestió d'alguna
problemàtica concreta de Godella ni tenint contingut polític, vol posar en entredit una qüestió
tècnica per tal d'intentar aconseguir el suport d'algun grup que representa precissament tot el
contrari que els signants. Una proposta de reprovació presentada per la coalició PP-CS que no tenen
problema per juntar-se quan del que es tracta és de fer front a un govern de progrés i valencianista, i
que esperem que no obtinga cap més suport. El contrari no tindria explicació possible.
És per això que des de Compromís demanem que voteu en contra d'aquest punt de l'ordre del dia.


