Balanç del 2016
Des del Grup Municipal del Partit Popular de Mollet, com cada any, volem fer un
balanç d´aquest 2016 que ja ha passat, destacant el que per a nosaltres ha sigut
un fet molt important, la voluntat d’acord d´alguns grups municipals per poder
tirar endavant la nostra ciutat, deixant de banda les sigles que representem i
participant conjuntament al dia a dia de la ciutat. Després que les últimes
eleccions municipals van deixar una situació de governabilitat molt inestable hem
sabut entendre que, pel bé de tots els molletans, havíem de fer costat al govern,
i col·laborar amb les nostres propostes a donar forma a aquest nou cicle que
s´obria.
Sens dubte el més positiu d´enguany és el treball realitzat pel grup que jo
represento, portant endavant moltes propostes e iniciatives que portàvem en el
nostre programa electoral o que ens han fet arribar molts dels nostres veïns,
perquè realment és per això que els polítics son escollits, per donar servei i veu
a tots els nostres ciutadans. Propostes que s´han presentat en forma de mocions,
precs, preguntes i suggeriments, com per exemple el compromís de no pujar
impostos, reduir la càrrega fiscal dels nostres autònoms i PIMES, mesures per
aconseguir reactivar l´economia, el manteniment dels serveis públics oferts per
garantir la qualitat de vida dels nostres ciutadans, petites inversions per millorar
l´espai de la ciutat com, per exemple, els patis interiors de Plana Lledó, etc...
No tot ha sigut positiu, també hem tingut que aguantar els continus atacs d’un
grup que viu fora de la realitat, apostant únicament pel trencament de la nostra
nació i creant divisions entre els propis catalans. Segueixo pensant que ara
mateix hi han coses molt més importants per les que lluitar, i no fer debats estèrils
que no porten enlloc.
Dit això, també son dates per marcar uns propòsits per aquest nou any que
acaba de començar, i els nostres seran seguir treballant per la nostre ciutat i pels
nostres ciutadans, sense oblidar per suposat els nostres principis, però sempre
vetllant per l’interès de tots els molletans.

