FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS
DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

105.000 €
Ens costarà la broma i no la podrem utilitzar des
de casa.
Per si algú encara es creu les promeses dels
polítics.

394.000 €
De promoció econòmica, dels que el 67% són
salaris de funcionaris.
A qui promocionem?

2.290.000 €
Segons l’estudi fet per l’Ajuntament, ens costarà
1.441.000 € segons el pressupost 2.290.000 un
59% més.
No quadra res

20.000 €
A l’era de l’Administració electrònica, enviarem
unes 58.800 cartes o sigui 161 cada dia, festius i
vacances inclosos.

MÉS INFORMACIÓ A:
www.favsq.org/pressupostos.htm
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EL LLIBRE DE LES MENTIDES
I seguint aquesta màxima, el nostre Ajuntament, tal i com ho
ve fent tots els anys per aquestes dates, publica el que
podríem anomenar com “el llibre de les mentides” o sigui el
pressupost anyal.
Aquest any la gran mentida l’hem llegit com no, a la
“fanfarria” (Informem) on s’anuncia: “L’Ajuntament aposta
per l’educació en el pressupost del proper exercici”, un cop
d’ull als pressupostos delata la mentida:
CONCEPTE
Ensenyament
Escola de música
Escola adults
Escola bressol
Cultura
Biblioteca,museu,arxiu
TOTAL

2009
950.766
223.208
159.155
260.500
325.436
94.472
2.013.539

I hi han més coses....

2010
624.859
312.159
280.300
172.979
353.052
98.184
1.841.534

664.800 €
L’INTERÉS DELS NOSTRES POLÍTICS
Com que ningú treballa per amor a l’art i els polítics
menys, una part del pressupost se, l’emporten
directament ells:
→ 5 regidors (alcaldessa inclòs): 261.424,00 €
→ 3 càrrecs anomenats a dit:
146.880,00 €
→ resta regidors:
103.964,00 €
→ partits polítics:
61.500,00 €
→ Quotes Seguretat Social:
91.100,00 €

76.000 €
DIVERSOS

76.000 €
GRATIFICACIONS A QUI?

En 38 ocasions apareixen al pressupost, les paraules
“despeses diverses” i “estudis i treballs diversos”,
preu: 76.000 €
Vostè també té tants diversos a casa seva?

Aquest any apareix una partida de 76.000 € amb el
concepte “gratificacions a funcionaris”.
A quins funcionaris?

3.475.000 €
A RETORNAR ALS BANCS

49.600 €
ACCIÓ SOCIAL

El 16% del pressupost el destinarem a retornar el
deute que tenim amb els bancs i les caixes, el doble
que l’any passat i creixent.
Adivinen qui acabarà pagant tot això?

L’any 2009 la partida es deia “beques de fills de
funcionaris”, aquest any “acció social” i passa de
13.000 a 49.600 euros (un 280% més).
Necessiten els seus fills una acció social?

