federaciódeveïns

GOSSOS
Seguim trobant a faltar una campanya
institucional sobre aquest tema recurrent.
Publicar un cartell no és suficient, per aquest
motiu i des de a campanya de Civisme del
2010 portem reclamant-la sense èxit.

PRESSUPOST 2017
En els propers mesos l’Ajuntament encararà la feina d’assignar els
diners que ens gastarem l’any 2017 i en què ens els gastarem.
També hem vist com aquest any, per
primera vegada es consultava a la
ciutadania sobre el destí que se li volia
donar a una inversió de 200.000 €.
Tanmateix anualment podem veure a
quines partides es destinen els quasi
19 milions de pressupost municipal ,
però algú s’ha parat a pensar si son
eficients les despeses que fem? o si paguem un preu exagerat per
serveis, que igual no arriben només que a poques persones?
No és qüestió de suprimir serveis, però si de revisar en què i com
ens gastem els diners. Alguns exemples (pressupost 2016):
Promoció econòmica

418.000 € Escola d’adults

288.000 €

Coeducació

110.000 € Participació Ciutadana

181.000 €

Secretaria General

447.000 €

Col·labora amb nosaltres, subscriu-te !
WWW.FAVSQ.ORG

TORNA LA CENSURA A L’INFORMEM
El

passat mes d’abril la revista Informem i més concretament a
l’apartat reservat als partits polítics, el grup municipal de
Convergència publicava una reflexió política en la que intentava
justificar l’actitud de l’anterior alcaldessa, respecte els cobraments
que va fer de la Federació de Municipis
de Catalunya i que en el seu dia van ser
imputats i posteriorment exculpats per
la Justícia.
En el mateix article criticava la publicació que va fer en el seu dia
aquesta Federació al respecte, tot menyspreant, com sempre han fet
qualsevol entitat que gosi criticar les seves actituds.
El que ens va sorprendre va ser la resposta de la redacció de
l’Informem a l’hora de publicar la replica a
les acusacions, “com a màxim 15 línies”
mentre els partits polítics en disposen de
44.
Tot plegat un cúmul de despropòsits, on els
veïns via impostos financem un reguitzell
de mitjans de comunicació, un cost de
funcionaris que porten aquests i no disposem ni tant sols, dels
mateixos drets que els partits polítics.
“farem dels mitjans públics de comunicació eines reals
d’informació i participació ciutadana.”, això deia el programa
electoral.
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EL CASTELLET
Amb la crisi econòmica han estat moltes les urbanitzacions, les que
s’han quedat a mig fer, sense serveis i en molts casos amb
deficiències i deutes, a Sant Quirze una d’aquestes urbanitzacions ha
estat El Castellet, que no va estar
exempta de polèmica i que
actualment es troba en un estat
d'impàs que sembla no resoldre’s.

L’any

1978 es promou el
desenvolupament urbanístic de la
Casa tancada i tapiada al Castellet
zona per part dels propietaris de la
mateixa. No és fins l’any 2005 (27
anys després) que l’Ajuntament aprova definitivament el Conveni
Urbanístic i que acaba a la Fiscalia Anticorrupció per una presumpta
pèrdua de 15.000.000 € de l’Ajuntament.

Comença la venda de parcel·les i la construcció de cases que es veu
engolida per la crisi econòmica i com a conseqüència queden cases
a mig fer, així com el desenvolupament del Pla Urbanístic, que
preveia entre d’altres, un parc de ribera, millores en la connexió
amb la C-1413, soterrament de la línia d’alta tensió, equipaments,
etc..

Actualment existeixen unes cent i poc cases construïdes, poc
agrupades i sense cap servei públic, comercial ni parc infantil a la
zona. L’escola assignada als residents a la zona, és el Turonet, en lloc
de l’Onze de Setembre sensiblement més a prop.

No sembla que el futur sigui molt esperançador, doncs al fet de que
amb la crisi no es venen cases, li hem de sumar que la urbanització
del espai públic, pendent de finalitzar, depèn d’una Junta de
Compensació, actualment dissolta.

UN ANY DE GOVERN MUNICIPAL
No voldríem semblar impacients, ni primmirats, però transcorregut
un any de govern municipal i comprovat el centenar de punts del
programa electoral que es va presentar, bona part o no estan fets o
ni tan sols començats.
Un punt en concret deia que en el termini màxim d’un any es
redactaria el Reglament Orgànic de Participació, que encara no hem
vist, ni hem sentit a parlar-ne.
Queden 2 anys i 9 mesos per les properes eleccions, esperem que
no es faci tot a corre cuita i malament, com ja ens tenien mal
acostumats els anteriors governs municipals.

PATINATGE A MAS DURAN
Mentre els més joves estan preocupats pel futur del skating del
poble, molts dels que ja no ho som tant, fem el
nostre particular patinatge per les aceres de
Mas Duran.

Si algú s’ha pres la molèstia de caminar per la
Rambla Lluis Companys, així com els carrers
interiors de Mas Duran, s’haurà adonat del
lliscant que és el terra i més si ha plogut.

Els desnivells existents en els guals i sobre tot en front de la nova
farmàcia del Camí del Mas, fan que circular-hi sigui un veritable perill
per als vianants, per no mencionar la gent gran que amb els bastons
amb taco de goma, tenen tot els números per acabar a l’hospital.

Afegirem aquest tema a la llarga llista de coses que tenim i que de
moment cap govern municipal ha estat capaç d’arreglar.

