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Junts per les Franqueses i PSC
volen «parlar amb tothom»
Colomé recorda que ells i socialistes sumen un 60% dels vots de diumenge, fet
que qualifica d'"aval a la feina feta"

Un ple de l'ajuntament franquesí | Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Les eleccions municipals de diumenge desembocar en una victòria de Junts per les Franqueses,
que tot i augmentar mil vots es manté en sis regidors. En segon lloc, el Partit Socialista, que puja
un 12% els suports i passa de 3 a cinc regidors. Les dues formacions han governat en coalició els
últims anys i ara analitzen els passos a seguir fins el dia 15, moment de la investidura.
Des de Junts es recorda que són la formació més votada, que volen un govern estable i que, tot i
voler parlar amb tothom, deixen entreveure que la seva opció preferida seria repetir amb amb el
Partit Socialista. ?Els últims anys hem governat amb el PSC, tenim el mateix model de poble i un
60% dels votants ens ha escollit a ells o a nosaltres, cosa que és un gran aval?, ha explicat el
candidat i alcalde en funcions, Francesc Colomé.
Des del Partit Socialista es defensa que passen a tenir el lideratge entre les forces d'esquerres i
que volen parlar amb tothom per confrontar models de poble. "Apel·lem a totes les forces perquè
parlin del poble i no de sentiments nacionals, hem de governar pels veïns. Nosaltres som
d'estendre ponts, de parlar i que tothom ens expliqui quina visió tenen de les Franqueses. A
vegades no es tracta només de fer un front d'esquerres, hi ha altres forces que potser podrien
donar suport i no volen formar part del govern", ha declarat Juan Antonio Corchado, número u
de la llista socialista.
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El ple d'investidura de les Franqueses tindrà lloc el dissabte dia 15 a les 12 del migdia.
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