Practica el DESPISTING
La campanya que va duu a terme
l’Ajuntament pel CIVISME, ens ha
deixat uns adhesius, col·locats als
contenidors, que ens venen les
avantatges de l’EMPENYING, una fira
canina pagada per la casa Nestlé i la
STAR de la campanya, un vídeo, que
va realitzar la productora Perla28, que
va necessitar tallar carrers del poble,
mobilitzar la Policia Local, fer un
càsting entre veïns, pagar despeses de
roba, dinars, etc…
I aquí s’acaba la campanya de civisme:
els cotxes segueixen aparcant a on
volen, els gossos van fent de les seves,
davant la passivitat dels amos, etc...
Per si algú es creu el que diu
l’Ajuntament, de que aquesta
Federació només critica i no fa res,
sàpiga que en el seu dia, a l’igual que
amb el PAM, vàrem entregar el nostre
dossier amb les aportacions a aquesta
campanya, dossier que com ja és
habitual, ni ens han agraït la
col·laboració, ni ens han convidat a
participar.
I tot això quant ha costat? Quant val
la producció del vídeo? Quanta gent
l’ha vist?
De moment ja hem perdut un any i no
sabem quants diners en el camí, ara...
TORNEM A COMENÇAR

Can Gambús o com
menjar-se les paraules

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS
DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Que a Sabadell li afecta l’aeroport, ho
sabíem tots
menys els
de
l’Ajuntament d’aquella ciutat.
En la darrera reunió de la Comissió de
Seguiment de l’Aeroport, ara farà 2
anys, el regidor d’urbanisme de
Sabadell, va manifestar, respecte a les
servituds aèries, que els veïns no
sabíem del que estàvem parlant.
Dons, bé, la queixa que vàrem
presentar a Aviació Civil per la
construcció d’un edifici a Can
Gambús, ha acabat demostrant que
no tan sols no tenien permís, sinó que
tot el Pla parcial, estava malament i
ara cal tornar-lo a fer de nou.
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D a r r er a m e n t ,
l ’ e x- di r ec t o r
d’Aeroports de la Generalitat Sr. Oriol
Balagué, va manifestar que la
Comissió de Seguiment, la convocava
quan ell volia, no quan ho marcava el
pacte signat el 2005 i l’actual Director
Sr. Ricard Font, porta el mateix camí.
El que està clar és que nosaltres
seguirem amb les queixes, tants anys
com faci falta, mentre els polítics
seguiran allunyats de la realitat.
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SEGONS D’ON BUFA EL VENT
EL PREU DE L’AIGUA 2+2 = 5
CAMPANYA PEL CIVISME
CAN GAMBÚS O COM MENJAR-SE LES PARAULES
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Mentre els impostos pugen el pressupost baixa i ja tant sols dedicarem diners a
pagar salaris i serveis, no invertirem ni un euro en asfaltar carrers, arreglar
aceres, comprar arbres, etc… (els 4 últims anys ha caigut un 92%).
Els serveis els pagarem més cars, un 3,92% i per tant, per sobre de l’IPC.
Els salaris ja representen un 44,5% del pressupost i entre d’altres paguem 3
polítics, 3 càrrecs de confiança, 4 tècnics en premsa i radio, 5 arquitectes, 3
enginyers, 5 informàtics, subvencionem 5 partits polítics i en total paguem a 200
funcionaris amb una despesa total de 7.835.981 €.
De seguir la tendència actual i donat que els ingressos s’han sobrevalorat, no
seria d'estranyar que entréssim en dèficit i llavors o s’augmenten els impostos o
es deixen de donar serveis o no es paguen salaris o el que s’hauria d’haver fet fa
temps, eliminar càrrecs i despeses inútils.

ARA RECOLLIM ELS EXCESSOS DEL PASSAT

SEGONS D’ON BUFA EL VENT
El sistema de funcionament d’aquest i sembla ser que d’altres
Ajuntaments, es basa principalment en la proximitat, cosa que no
està del tot malament, si no fos per un petit problema: coneix vostè algun
polític de l’Ajuntament o alguna Associació de Veïns de la seva zona? Si la
resposta és NO, ho té francament malament.
Presentar un escrit a l’Ajuntament, sempre segons l’alcaldessa, és millor no ferho, perquè entre el tràmit o que es “perd el full”, no es soluciona res.
La realitat és ben diferent: els escrits per defecte no es contesten o SI, depèn
del destinatari al que s’envia. Pel que hem pogut comprovar, els regidors de
CiU, quasi no en contesten cap; els del PSC, comencen després de 4 anys a
contestar-los i els del PP, ni tan sols els hi arriben els escrits, sembla que algun
soci de govern els hi amaga.
Un certificat ISO 9001:2008 avala aquesta política d’atenció al ciutadà.

L’EFICIÈNCIA, ARA TAMBÉ ES COMPRA

PREU DE L’AIGUA 2+2 = 5
El contracte de CASSA amb Sant Quirze, no inclou el sistema de càlcul de
l’increment de preus.
Els comptes que presenta CASSA inclouen, dins de les despeses, el benefici
industrial (6% sobre l’aigua i el 12% sobre altres despeses), per tant, quant més
gasta la Companyia, més benefici té.
CASSA preveu que el cost de producció de l’aigua, sigui un 10% més que l’any
passat.
Increments de: salaris CASSA 5%, del preu de l’electricitat 6%, de l’IPC 5,6% (18
últims mesos) = increment de la quota de servei del 7,98%
Increment (2009-2010) del dividend d’una acció de CASSA 400%
Un any més, l’interventor municipal torna a aconsellar incloure al contracte, el
sistema
de
càlcul per l’increment de preus, la resposta de
l’Ajuntament:

