QUÈ NECESSITA LES FRANQUESES?
Portem molts mesos veient com el govern municipal en minoria no té cap voluntat per
resoldre i millorar una situació que no li permet governar i solucionar els problemes de
la ciutadania. La manca de voluntat i de capacitat política per arribar a acords fa ingovernable
la institució més propera al ciutadà, que es necessària i imprescindible per poder millorar
la qualitat de vida de les persones.
Aquesta situació s’ha anat deteriorant dia rere dia, es va agreujant constantment acumulant
despropòsits de tota mena, i arrossegant i augmentant els problemes que tenim, sense
que es resolguin ni es pugui buscar cap mena de solució que millori les qüestions que més
ens preocupen.
Els ciutadans i les ciutadanes de les Franqueses ens pregunten com es pot resoldre la
situació política existent i sempre responem el mateix: no hi ha voluntat ni tampoc capacitat
política per millorar ni buscar acords de qualsevol mena que facilitin que l’Ajuntament
funcioni i/o pugui funcionar bé. L’actual equip de govern només es preocupa de la cadira
i d’intentar mantenir els seus privilegis polítics, no pas de servir el millor possible la
ciutadania. Una llàstima, doncs ni s’entén ni es comprèn. Sempre comento el mateix.
Aquesta situació només es resoldrà a les properes eleccions municipals del 22 de maig,
on els ciutadans i les ciutadanes podran votar i escollir els representants que els donin
garanties i confiança de treball i honestedat; els representants que reuneixin les condicions
i les capacitats per resoldre els projectes i temes que més preocupen les persones que
viuen i treballen en el nostre municipi.
Ens cal gent disposada a donar el seu temps i les seves capacitats a favor de la ciutadania;
gent que en tot moment vetlli per les qüestions que veritablement són importants per a
la ciutadania; gent que sigui honesta, treballadora, que tingui voluntat de servei... En
definitiva, gent amb ganes que el conjunt del municipi i
dels seus habitants millorin i guanyin en qualitat de vida,
tant en els aspectes personals com en els col·lectius, i
que transmetin la tranquil·litat de què els nostres diners
estan ben administrats i els serveis que rebem són els
millors que es poden prestar.
La gent de les Franqueses necessita seguretat en molts
aspectes i estic segur que en les properes eleccions
l’obtindran.
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