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Després se’ns acusarà de generar conflictes, però el cert és que
la manca de sensibilitat de l’actual govern municipal, que no
escolta les demandes del veïnat, no ens deixa cap altra sortida
que el recurs als tribunals. Així ha estat amb la desproporcionada puja de l’IBI: quasi un 10 %, quan l’IPC ha estat del 0,2 %.

L’Oficina d’Antifrau de Catalunya ha comunicat a l’Ajuntament que l’antic equip de govern va cobrar 17.670€ vulnerant
la normativa bàsica de règim local.

Davant prop de 300 al·legacions dels veïns i veïnes, ni tan sols
han examinat l’opció d’una estimació parcial. Entre la congelació (0 per cent d’increment) i el 9,52 per cent aplicat, la forquilla era prou ampla. Però no. Sense ni tan sols argumentar, es
manté la imposició inicial. I per acabar-ho d’adobar s’exclou un
gran nombre de famílies nombroses amb dret a la bonificació
del 50 per cent.
No cal que ens estenguem en els raonaments que avalen la
nostra defensa de moderació en aquest impost. Són els fonaments de les al·legacions presentades pels veïns i els que va
exposar la portaveu, Montserrat Sanmartí, al Ple.
Per aquest motiu, doncs, i per la manca de lliurament de l’expedient, aquests dies té entrada als tribunals el nostre recurs
contenciós en el qual demanem la nul·litat d’aquests acords.

REGIDORA NO ADSCRITA
Desde la Regidoría de Medio Ambiente, de la cual soy responsable, estamos trabajando para que este año 2020 comencemos a desarrollar campañas y acciones que fomenten y cuiden
el medio ambiente. Entre otras muchas medidas, nuestra prioridad será crear una campaña de concienciación y civismo,
fomentando el reciclaje para poder llegar a cumplir las cuotas
marcadas desde la Unión Europea para destacar en la comarca
como uno de los municipios con índices más elevados de reciclaje. Queremos un Sant Fost Net, por esa razón pido la colaboración de toda la ciudadanía de Sant Fost a poner su granito
de arena para mantener limpias nuestras calles y el pueblo. Os
recordamos que la recogida selectiva se realiza los lunes y jueves para los envases y los martes y sábados para el papel. El
cristal se recoge una vez al mes.
Asimismo, desde la regidoría de Transparencia queremos abrir
el Ayuntamiento a la ciudadanía, mejorando nuestro portal de
transparencia y su contenido, y cumplir con los indicadores de
transparencia y la ley 19/2014.
Finalmente, la regidoría de feminismo y LGTBIQ trabajará
este año para garantizar la visibilidad de este colectivo y garantizará la igualdad y la defensa de los derechos de la mujer
mediante políticas que fomenten el cumplimiento de la legislación en materia de igualdad. El presente es feminista.

A principis del mandat 2015-2019, Esquerra va detectar aquest
fet i va demanar en el ple municipal de 26 de juliol de 2016 que
es revertís aquesta situació. La senyora Sanmartí i els regidors
de IUSF no van voler solucionar aquest problema i, ara, l’Oficina d’Antifrau reclama que retornin aquests diners al poble,
quan la bola s’ha fet gran.
És la segona reclamació en poques setmanes que l’Oficina
d’Antifrau fa a l’Ajuntament de Sant Fost que repari els errors
econòmics i les irregularitats que IUSF va fer durant el seu
mandat.
Des del nostre grup municipal sempre que hem detectat
aquestes irregularitats hem instat l’Ajuntament a posar-hi solució, però la resposta de la senyora Sanmartí sempre era la
mateixa: mai rectificaven, mai reconeixen un error. Entenen el
món en base de victòria o derrota. Rectificar és acceptar una
derrota, i el seu orgull no els permet assumir-ho encara que els
situï fora de la realitat.

SANT FOST
EN COMÚ PODEM
Enguany comencem una nova etapa a Sant Fost amb la presentació dels pressupostos que defensen les prioritats i els valors
que En Comú Podem portava en el seu programa electoral. Uns
pressupostos que tenen com a objectiu blindar els serveis públics
i garantir un Sant Fost més social, més verd, més sostenible i més
feminista.En Comú Podem ha aconseguit acordar amb el nostre
soci de govern un pressupost amb accent social i que prioritza
l’atenció a les persones. La línia fonamental que ha mantingut
Podem ha estat revertir l’externalització de serveis i augmentar
la inversió dins les àrees de benestar social i seguretat ciutadana.
És per això que hem decidit remunicipalitzar serveis que abans
estaven subcontractats a empreses externes augmentant així la
seva qualitat i invertir en un nou cotxe de policia.
Obrim una nova etapa de progrés a Sant Fost amb il•lusió. Hem
creat un pressupost transparent que dibuixa les prioritats del govern: millorar serveis importants com el transport públic o la gestió de residus, que repercutiran directament en una millora de la
sostenibilitat del municipi.Des de la regidoria de Dret Animal, hem
creat per primera vegada una partida d’inversió que aquest any
anirà destinada a crear un nou pipicà i per part d’habitatge, posarem en marxa ajuts per poder pagar el lloguer per a joves i gent
vulnerable. Les partides destinades a Serveis Socials també augmenten donat el nostre compromís de defensar els serveis socials
com un dret de la societat civil i de millorar tant el nombre de serveis i prestacions com facilitar el seu accés. Totes aquestes mesures són propostes que Sant Fost en Comú Podem portava en
el seu programa electoral i que ara són fets. Nosaltres, complim.
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