Les urnes han parlat, i ara què?
Després de dos anys d’incertesa en la gestió municipal, el passat 22 de maig van celebrar-se
eleccions municipals, en què estaven convidats els ciutadans i ciutadanes del municipi per poder
expressar el seu parer i escollir els seus representants al proper consistori.
El resultat esdevingut per voluntat popular és un trencaclosques molt complex: CiU, 4 regidors; PSC,
4; CpF, 3; Les Franqueses Imagina, 2; ERC, 1; PP, 1; UPLF, 1; i PxC, 1. Aquesta situació obliga els
partits politics i els representants electes a parlar i a arribar acords de governabilitat per donar
estabilitat a l’Ajuntament, que ens els últims anys ha viscut trasbalsat per la manca d’acords.
Cap grup polític no arriba ni a la meitat dels regidors que fan falta per la majoria absoluta del
consistori, i per tant, ningú no pot avalar-se com a grup majoritari que li permeti l’acció de govern
sense haver de pactar i fer acords amplis de governabilitat, que resolguin la representativitat dels
diferents grups polítics. S’ha d’arribar a acords fonamentals d’allò que s’ha de fer en els propers anys,
sobretot en els grans temes encallats des de fa temps. Ara més que mail cal que els partits i les
persones posin acords damunt la taula que permetin donar resposta en aquesta situació.
Si aquesta nova legislatura no es planteja com un exercici d’acords i de pactes, se sotmetrà a la
mateixa dinàmica viscuda en els últims tres anys, que ha afectat els serveis municipals i els
interessos de la ciutadania. L’anàlisi de les eleccions ens dóna un resultat molt complicat, però alhora
ens ofereix una línia clara per actuar, i si no es pacta un govern estable i les actuacions a portar a
terme, en els propers anys ens podem trobar que la paràlisi de l’Ajuntament sigui molt més gran que
la que hem viscut fins ara. Crec que no ens podem equivocar. Cal un pacte estable i ampli que doni
resposta a la voluntat de la ciutadania i a les necessitats que arrossega el municipi. Esperem que
sigui una bona legislatura.
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