L’IBI BAIXARÀ UN 8% L’ANY QUE VE

El Ple Municipal va acordar el passat mes de juliol, sol·licitar a l’Estat,
adherir-se a la rebaixa del 8% en el valor cadastral de les vivendes, el
que afectarà, directament, al que pagarem el proper any.
Encara que la mesura arriba en època d’eleccions, benvinguda sigui,
en mig d’aquesta llarga crisi, que moltes famílies han sofert.

federaciódeveïns
NOU AJUNTAMENT, VELLES CARES

El passat mes de juny i fruit del resultat de les eleccions municipals,
es constituïa el nou Ajuntament, amb la següent distribució:

QUIN SANT QUIRZE VOLEM

Tots

tenim les nostres idees del que podria ser el lloc on vivim.
Molts dels Santquirzencs vénen fugint de les aglomeracions de les
grans ciutats i com a tal, valoren el poder gaudir de la tranquil·litat,
la seguretat, etc..
Uns tenen fills i com a tal, desitjant poder tenir a prop escoles i
instituts; d’altres, alliberats de la carga dels fills, volen gaudir de la
natura, l’exercici i d’activitats de lleure.
I els espais i serveis comuns que compartim? carrers, parcs,
voreres, accessos a les autopistes, comerç, el clavegueram, tot el
que en passa per sobre el cap (línies elèctriques, avionetes de
l’aeroport).
Hauria de poder un ciutadà o diversos, dirigir-se al Ple Municipal per
exposar una problemàtica, d’un carrer, o barri?
Malgrat haver escollit uns representants a les eleccions municipals,
hauríem de poder participar, en el dia a dia, del poble i donar la
nostra opinió sobre els pressupostos municipals, grans inversions,
via pública, medi ambient i d’altres temes?
A Sant Quirze no disposem d’un fòrum on puguem dir quin Sant
Quirze volem: parlar-ho, discutir-ho i compartir-ho amb la resta de
ciutadans. Aquesta és la nostra idea que hem estat treballant i que
els propers mesos anirem publicant.

Col·labora amb nosaltres, subscriu-te !
WWW.FAVSQ.ORG
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11 dels 17 regidors, ja formaven part del Ple Municipal anterior i
l’abstenció ha estat del 41,12 %
S’ha escollit com a alcaldessa la senyora Elisabeth Oliveras, amb els
vots de Junts per Sant Quirze i ICV.
El Partit Popular perd els dos regidors que tenia, en favor de
Ciutadans i amb menys vots que una llista ciutadana que es
presentava, com a novetat, en aquestes eleccions.
La Generalitat ha cregut oportú col·locar l’anterior alcaldessa com a
Directora General d’Administració local, amb un salari de 80.500€,
els motius? tant sols ho saben ells.
Amb tots aquests canvis i amb 4 anys per endavant, veurem quina
serà la política dels nous governants, la seva actitud envers la
ciutadania i el compliment del programa electoral. De moment
nosaltres, hem pogut reunir-nos dues vegades amb l’Ajuntament,
cosa fins ara totalment impensable.
PUBLICACIÓ SENSE
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LA PARTE CONTRATANTE DE LA PRIMERA PARTE (1er. PLE MUNICIPAL)
La política és l’art de buscar problemes, trobar-los, fer un diagnòstic fals i aplicar després els remeis equivocats.
Grouxo Marx

Com si es tractés de la famosa pel·lícula

“Una noche en la ópera” el dia 2 de juliol, alguns veïns assistíem al primer Ple
Municipal, on les discussions entre polítics van estar en “si calia fer reunions prèvies, de reunions posteriors que es fan
per posar una frase en un paper”. Oi que no entenen res? doncs nosaltres tampoc!
Dues hores de discussions per saber si calia fer reunions, actes prèvies, comissions organitzatives, que si dimecres, que
si dijous, etc...
Sembla, doncs, que aquest ha estat sempre el funcionament de l’Administració i que en bona part, ens afecta als veïns,
almenys i pel que en pogut veure, darrerament, en les llicències de construcció, d’activitats econòmiques, obres, etc.. i
que seria desitjable es tranqués aquest sistema, en favor d’un ritme més àgil i eficient, tal i com hem estat veient
aquests darrers mesos, en les instàncies presentades a l’Ajuntament, que no tan sols es contesten, sinó, que ho fan en
un temps més que raonable..

RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS
Per si algú encara no ho sabia (que despistats
ni ha molts), un servei gratuït de l’empresa de
recollida d’escombraries, ens passa per casa a
recollir-nos els mobles i trastos vells, evitantnos així el portar-los al punt verd. Com ferho? trucar al 900150140, prendran nota i
passaran els divendres de 6 a 13 hores a la porta de la casa.

EL CIVISME COSA DE TOTS

ESTAVI EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL
Amb

el canvi del govern municipal, en el primer Ple Municipal
s’anunciava la supressió de tots els càrrecs de confiança, així com
també dels càrrecs electes, a excepció de l’alcaldessa que disminueix
els seu salari un 15%.
Tanmateix, s’han congelat totes les indemnitzacions que es donaven
per participar en les comissions de control. Tot plegat un estalvi de
300.000 €
En un altre ordre de coses, hem vist com determinats funcionaris,
que van accedir a la seva plaça, amb el govern municipal anterior,
marxaven en comissió de servei a altres ajuntaments, entre mig de
queixes del Comitè d’Empresa, per la seva manca de professionalitat
i presència.
Recordarem que en el seu dia ja vàrem denunciar el nomenament de
funcionaris, lligats a partits polítics i que a més a més, se’ls hi va
concedir la possibilitat de compatibilitzar el seu lloc a l’Ajuntament,
amb activitats privades.

