/ IUSF /
LA SUPRESIÓ DE
L’ICIO, UNA BONA
INICIATIVA
El 3 de novembre el
Ple va aprovar les Ordenances Fiscals que
regularan els tributs per al 2016.
A banda que la tònica general va ser la
congelació d’ingressos tributaris, creiem
que cal ressaltar una iniciativa innovadora en matèria fiscal: la supressió temporal
de l’impost sobre construccions, installacions i obres.
En el marc de la persistència de la crisi
econòmica que afecta de forma severa el
sector de la construcció i les activitats vinculades, aquesta mesura vol incidir en la
necessària incentivació d’una incipient recuperació econòmica.
El govern municipal ha tirat endavant
aquesta disposició amb un doble objectiu:
facilitar a les famílies la millora o rehabilitació del seu habitatge i al mateix temps
donar una empenta a l’activitat econòmica
a Sant Fost, en especial als petits empresaris (paletes, fusters, pintors, instal·ladors,
...) vinculats al sector de la construcció.
I en aquestes dates, IUSF no pot acabar
sense aprofitar aquest espai per desitjar a
tots els santfostencs que passeu molt bon
Nadal i que l’any que comencem ens porti
el millor.

/ ERC /

/ SSF-E /
De taxes i impostos

ENS PUGEN L’IBI a
la meitat dels veïns.
Passant del 0,5% al
0,531%. Això significa
que algú que el 2015 ha pagat 750€ d’IBI,
l’any que ve en pagarà 796€.
Els impostos que paguem entre tots ens
permeten dotar-nos de serveis públics que
ens beneficien a tots. Hi ha una màxima
en els sistemes impositius: qui més te,
més paga. A Sant Fost això no passa. Amb
les noves ordenances fiscals per al 2016
aprovades al novembre, Sant Fost recula en equitat, i s’igualen els impostos que
paguem entre tots, independentment del
nivell adquisitiu que tinguem. Òbviament,
aquesta mesura beneficia als qui més tenen, mentre perjudica a les famílies amb
nivells adquisitius més baixos.
També s’ha suprimit l’impost de Construccions, Instal·lacions i Obres. Des d’Esquerra hem demanat que no es pagui aquest
impost si l’obra o la construcció serveix per
eliminar barreres arquitectòniques, adaptar una llar, o fer-ne dos habitatges d’una
sola casa. No entenem que també s’elimini
per fer-se una piscina. L’Administració ha
d’ajudar a cobrir les necessitats de les persones, i no s’ha de dedicar a eximir d’impostos aquelles obres que suposen un luxe
i no una necessitat.

Democràcia
ciudadana
S’ha format el Cercle
de Podem-Sant Fost,
un partit que avoca per la transparència,
el bé comú, la participació Ciutadana i la
solidaritat, que s’integra a la confluència
de SUMEM. És un cercle format per ciutadans de Sant Fost al servei del nostre
municipi. De funcionament assembleari
i democràtic. Estem treballant per crear
espais de participació entre el veïnat on
organitzar xerrades i debats de temes
com el TTIP ( Tractat transatlàntic de lliure comerç), la pobresa energètica, afectats per la hipoteca, sanitat, educació,
etc. Us animem a participar i a fer-nos
ressò de les vostres inquietuds dins del
municipi. Estem treballant en la creació
d´un Consell Ciutadà, amb caràcter civil i
no polític, per garantir la democràcia política i la transparència en el nostre Ajuntament. Ens reunim tots els dimecres de
19:00 a 21:00 a la casa Bastinos. Trobareu
tota la informació a la web “podemossantfost.info”.

/ CIU /

/ PSC /

/ PP /

A Madrid hem de fer
possible el dret a decidir que el poble de
Catalunya va exercir
el 27S. En aquesta
línia, des de CDC Sant Fost us volem demanar la vostra confiança pel nostre projecte encapçalat per Quico Homs ja que
ell treballarà per dur a terme l’articulació
d’un Estat independent La posició de Convergència és anar a Madrid a dir: venim
aquí a pactar la independència, perquè ens
convé a tots ara l’actitud de Madrid tancada a qualsevol diàleg en aquests termes,
canviarà si els ciutadans avalen el projecte de CDC, ja que estem convençuts que
si tenim la força democràtica necessària,
acabaran seient a la taula per pactar els
termes de la Constitució catalana

Volem aprofitar per
informar que en el Ple
del passat 13/10, arran
de la moció presentada pel PSC, s’ha creat
una comissió tècnica per a l’estudi de mesures alternatives als radars situats a la
B-500.

Hace pocos días se han
aprobado las ordenanzas municipales, esperamos que no vuelva a
pasar lo que nos han
contado algunos vecinos.

Aprofitem com sempre aquestes dates per
desitjar a tots els santfostecs i santfostenques un Bon Nadal i una molt bona entrada any 2016!

Creiem que aquí és el lloc per tenir present
el que significa la partida que destina la
Diputació per l’arranjament de Camins de
80.713,06 €
Malgrat la gran anticipació amb la qual hem
de lliurar els nostres textos, quan aquestes
línies vegin la llum, ja estarem al desembre
i des de la nostra agrupació no volem desaprofitar l’ocasió per animar a els nostres
conciutadans a exercir el seu dret al vot el
20D. Confiem que el mateix esperit actiu i
participatiu que va demostrar Sant Fost el
passat 27S no decaigui i que en els propers
comicis continuem donant mostres del
nostre compromís democràtic.
Des del PSC volem fer palesa la importància del canvi per recuperar tot allò perdut en
l’àmbit social i laboral durant l’última legislatura i remarcar que lluitarem per aconseguir una modificació de la Constitució que
ens permeti la creació d’un Estat federal.
Aprofitem també quest espai per desitjarvos unes bones festes nadalenques i bon
any nou.

Desde el PP de Sant Fost queremos informar a la ciudadanía, desde el año 2005, se
empezó aplicar una revalorización de un
sorpréndete 10% anual del valor añadido
en algunos polígonos. Durante años de ir
pagando religiosamente sin comparar los
recibos, sin ver la subida abismal que se
producía, empezó la lucha para conseguir
una solución a este despropósito.
Con la nueva creación de polígonos urbanos,
en los que hay terrenos no urbanizables,
¡esto ha llevado a que algunas contribuciones se disparen hasta duplicarse! por la
penalización de no edificación aunque esta
esté prohibida, después de años de alegaciones, por fin con un escrito al catastro, el
cual se ha esperado respuesta de dos años,
se ha conseguido que se revise ese importe,
y se le aplique una bonificación de 50%. Para
las próximas contribuciones. Ponemos de
manifiesto que todo vecino en la misma situación, que armado de paciencia y siguiendo estos pasos, no recuperará lo pagado en
exceso, pero si pagara menos de I.B.I
Feliz navidad y año nuevo a todos los santfostencs

