FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

NOTA DE PREMSA
L’EQUIP DE GOVERN EN LLOC DE DONAR EXPLICACIONS AMENAÇA EN PORTAR ELS
VEÏNS ALS TRIBUNALS

En respecte a la nota de premsa de l’Ajuntament sobre la contaminació del pou de Les Morisques, volem
manifestar el següent:

1. Si el pou no es de titularitat municipal, perquè l’Agència Catalana de l’Aigua està instant a
l’Ajuntament que regularitzi la seva situació? (veure carta de l’ACA)
2. L’aigua que surt del pou s’utilitza per reg, però el pou està adequat per el seu ús a la xarxa (veure
declaracions de CASSA a l’Agència d’Aigües).
3. El pou s’estarà legalitzant actualment, però a la vista del que diu l’ACA, sembla que l’Ajuntament
no està fent la seva feina (veure carta ACA)
4. Els serveis municipals tindran tots el anàlisi que vulguin. Demanem que es facin públics els que
afecten al pou de Les Morisques i més concretament de l’aigua que es tira sobre la gespa d’aquest
parc, on hi juguen infants i en gaudeixen famílies senceres. Cas contrari hauríem de posar en
dubte el que diu l’equip de govern.
5. No cal que l’Ajuntament es gasti els diners de tots veïns en portar-nos a la Justícia, nosaltres ja ho
hem fet portant aquesta qüestió a la fiscalia de Medi Ambient que es qui estudiarà si hi ha hagut
alguna actuació punible per part de l’equip de Govern o altres persones.
6. Per últim lamentem que una vegada més el govern municipal es dediqui a amenaçar i utilitzi la
fórmula de que, qui critica al govern embruta el nom de Sant Quirze, pròpia de règims no
democràtics.
Finalment, aquesta Federació manifesta que les amenaces de l’Equip de Govern, no faran que deixi de
treballar en interès de tots els veïns de Sant Quirze i en reclamar la màxima transparència i honradesa en
la gestió del nostre Ajuntament, institució que ha de ser de tots.
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PUNTS DE LA CARTA DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

DECLARACIONS DE CASSA A L’AGÈNCIA D’AIGÜES

