Complim amb els compromisos electorals
Quan hi ha eleccions, és habitual que els partits polítics que ens presentem fem
públiques una sèrie de propostes electorals pels propers anys. El mes de març
de 2015 vam presentar un programa electoral per a la legislatura 2015-2019 que
incloïa 132 propostes de caràcter general per a la ciutat i 139 propostes
específiques per barris. El nostre programa electoral també definia el nostre
model de ciutat, un concepte que acostumen a utilitzar tots els partits polítics,
però que, amb comptades excepcions com la nostra, ningú acaba d’explicar ni
de definir a la ciutadania. Algunes vegades sembla que el concepte “model de
ciutat” per a alguns polítics sigui més una crossa per apuntalar el discurs que no
pas una realitat.
Hem de reconèixer que pel nombre de propostes presentades, el nostre
programa per a la legislatura 2015-2019 era molt ambiciós. Alguns diran que els
programes electorals sol es poden complir quan governes i amb aquest
posicionament justifiquen l’immobilisme, la incapacitat d’arribar a acords en
benefici de la ciutadania i la falta de propostes constructives al llarg de la
legislatura, però nosaltres estem fets d’una pasta molt diferent.
És evident que no formar part del govern de Mollet no ens permetrà aplicar tot el
nostre programa en la seva totalitat, però això no ens impedeix presentar les
propostes mitjançant mocions al plens, acordar pressupostos que ens permetin
incloure part dels nostres plantejaments o pactar les ordenances fiscals de
manera que es vegin reflectides les nostres propostes a nivell fiscal i
bonificacions per a les famílies més necessitades. D’això en diem política
constructiva, pensant més en el benefici de la ciutadania, que no pas en els
interessos partidistes. Gràcies a això, i sense haver arribat encara a la meitat de
la legislatura, ja hem complert aproximadament el 30% de les 271 propostes que
vam presentar.
Seguirem treballant per aconseguir el màxim compliment possible i durant les
properes setmanes farem públic el detall de les propostes aconseguides.

