SOMNIS FARAÒNICS EN TEMPS DE CRISI
Algú recorda el gran
projecte que s'havia de fer a
l’antiga seu de la fàbrica?
Segons l’Informem (previ a les darreres
eleccions municipals), aquest espai
serviria per zona d’alta competència
industrial i econòmica i el que és més,
els prop de 7 milions d’euros de
plusvàlues, servirien per soterrar les
línies d’alta tensió.
On està l’espai econòmic? On estan les
plusvàlues? On segueixen les línies
d’alta tensió?
De moment hem perdut els 600.000 €
aportats pels propietaris del Castellet
(pel soterrament de línies) i tan sols
tenim una fotografia de l’Avinguda
Egara retocada, sense les línies
elèctriques.
UNA GRAN PRESA DE PEL
Per tal de poder distingir
entre ciutadans VIP,s i la
resta, s’han invertit 170.000
€ en una xarxa wifi, de velocitat lenta i
d’utilització restringida, perquè així ho
obliga la llei.
Calia fer-ho? Per què ens volen separar
en dos grups? Hi ha ciutadans VIP i
ciutadans de segona?
De seguir així, estaran exempts de
pagar impostos municipals, els que
tinguin una VISA OR.

Després de gastar-nos
1.000.000 € del Plan E, en
el poliesportiu, ara ens presenten un pla més ambiciós: donar la
gestió a mans privades durant 40
anys, a canvi d’uns 15.000 € anuals.
Tan sols ens cal trobar una empresa
que inverteixi 6 milions d’euros,
1900 usuaris de Sant Quirze i 3800
de Sabadell i rodalies.
L’estudi sembla ser que ha costat
30.000 €, que segons el regidor
d’esports desconeix, si és molt o poc,
això sí, nosaltres no sabem ni a qui
s’ha encarregat, doncs no ve signat.
Què passarà si l’empresa plega igual
que l’escola de música? Tancarem el
poliesportiu?
Si volem, sí podem, sí
civisme, amb aquest lema
es van fer vídeos (flashm o v e
s e g o n s
l’Ajuntament), es van vestir
ciutadans de color verd, vàrem
pintar parets amb grafitis (que
queda molt IN), es van posar
adhesius als contenidors amb
paraules, com “empenying”, “netfitness” i d’altres que ningú enten.
Quin ha estat el cost? Quina és la
continuïtat de la campanya? La
transparència de l’Ajuntament no
ens permet conèixer el cost.
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Baixa el coeficient que
aplica l’Ajuntament als
valors cadastrals, però
com que està vigent
l’actualització del 10%
anual de la base
imposable de l’any 2004
i el recàrrec del 6% (anys
2012 i 2013) a les
vivendes
que
sobrepassin el 50% del
valor mig del municipi, al
final pagarem al voltant
d’un 4,16% més del
rebut.
Els trams de descompte
per família nombrosa no
es toquen, pel que
d’augmentar el valor
cadastral, algú s’endurà
un ensurt.

Increment d’un 4,54%
pels 4 primers metres i
d’un 16% per cada
metre de més.
Recordem que aquest
impost va ser defensat
per un regidor que
actualment, ha fet
instal·lar un pàrking
exclusiu
de
motos
davant el seu club i a
cost 0.

VEHÍCLES
Increment
0,
bàsicament per estar
un 10% per sota que les
tarifes de Sabadell

INCREMENTS 2008-2012

ESCOMBRARIES
S’augmenta la quota un 2,01%, però als qui la seva vivenda té un valor cadastral
entre 200 i 250 mil euros, veuran com se’ls hi aplica un descompte de l’1,91%.
Per si això no fos poc, els descomptes per aportacions a la deixalleria, tan sols
s’aplicarà als que tinguin la targeta VIP, quelcom que la doctrina del Tribunal
Constitucional considera il·legal.
Això sí, les famílies amb ingressos de menys de 15.397 €, gaudiran d’un descompte.
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