/ ERC /

/ IUSF /
CONFIANÇA EN
EL FUTUR.
La notícia local més transcendent del mes passat
fou la signatura de l’acord
de governabilitat entre el PSC i el nostre
grup. Un acord que hom valora com a positiu
pel que comporta d’estabilitat.
Fins a la data ja era palès que IUSF volia, sabia i podia tirar endavant, però no hi ha dubte
que aquest acord ens referma i transmet al
poble un missatge d’estabilitat i confiança.
En un altre ordre de coses, ara que, en un
marc de treball participatiu comencem el
debat dels pressupostos, s’escau esmentar
el fet que, més enllà dels símptomes d’una
certa represa econòmica general, les perspectives per als santfostencs són positives.
És el premi per haver fet bé els deures. Malgrat les dificultats que va haver d’afrontar
aquest govern per causes externes, el rigor
i la responsabilitat en la gestió, ens han permés un salt de gegant en el sanejament dels
comptes, del que en deriva la previsió d’una
major capacitat d’actuació per al futur inmediat.
En aquest marc d’optimisme i confiança
aprofitem per a desitjar a tots els veïns del
nostre poble un Bon Nadal i un feliç 2017.

/ CIU /
Al
tancament
d’aquesta edició
no s’ha rebut cap
text.

Aquest any des d’Esquerra Sant Fost hem
presentat un conjunt de
mesures per pacificar
el trànsit a Sant Fost,
des de la Conreria fins als Besòs. Hem
demanat que s’apliquin bonificacions als
impostos per a les famílies més necessitades. Hem batallat per una gestió municipal de l’esport al nostre poble, i hem
demanat mesures per reduir el cost de la
gestió de residus municipals. La resposta
de l’equip de govern (IUSF) ha estat apujar la taxa del servei de gestió de residus,
posar el complex esportiu municipal en
mans privades, no aplicar bonificacions
als impostos per a les famílies més necessitades, i continua el seu enfrontament
irracional amb les institucions catalanes
de la mà del PSOE, enlloc de treballar
conjuntament amb les institucions dels
nostre país per millorar Sant Fost i oferir
millors serveis a tots els veïns.

/ SSF-E /
Encarem els pressupostos 2017
En elaborar-los,
és important que
s’avanci en el model participatiu. Participació que no ha de
limitar-se a la intervenció de les organitzacions polítiques, sinó que també ha facilitar
canals perquè la ciutadania s’expressi.
Pel que fa al contingut, sabem que el marge
d’actuació d’un Ajuntament com el nostre
és petit. Els petits municipis patim més que
ningú les polítiques restrictives que ens imposen els governs de l’Estat i la Generalitat.
Malgrat les limitacions, és important que
en aquest marge de decisió, per petit que
sigui, es materialitzi la voluntat de tirar
endavant una política que, tot atenent les
aspiracions del conjunt dels veïns, posi especial cura en allò que afecta els col·lectius
més vulnerables.

Esperem que el 2017 la propaganda que
l’equip de govern fa parlant de transparència i participació deixi d’esdevenir només propaganda i es converteixi en una
pràctica política al nostre poble. Amb
aquest humil i honest desig, us desitgem
a tots unes bones festes i millor any 2017.

Per això SumEm Per Sant Fost, reitera la
seva proposta de prioritzar la despesa amb
contingut social i la introducció paulatina
de la tarifació de les taxes i preus públics,
de manera que en els tributs ara aprovats
es tingui en compte el poder adquisitiu dels
contribuents.
Desitgem a tots els santfostencs molt bones festes i el millor per al 2017

/ PSC /

/ PP /

En algún momento
nos preguntamos
¿y todo este esfuerzo para qué? Pero
ese fugaz pensamiento desaparece tan pronto como ha surgido
y prevalece nuestro espíritu de lucha desinteresada. Pase lo que pase y pese a quién pese
nuestro único objetivo es el de trabajar por
y para Sant Fost y a ello destinaremos todo
nuestro esfuerzo. Un esfuerzo por el que
solo esperamos recibir la satisfacción de ver
cómo, paulatinamente, nuestras propuestas
toman forma y se materializan en la mejora
de nuestro municipio y la vida de todos sus
habitantes. Es por esto que el pasado día
6/10 formalizamos el pacto de gobernabilidad entre PSC-Sant Fost y IUSF. Un pacto
de colaboración en el que prima el progreso
de SANT FOST porque, por encima de ideologías y colores, el consenso y la cohesión
son indispensables para desarrollar políticas
municipales de mejora. Desde nuestra agrupación velaremos para que dicho progreso
se realice con la máxima transparencia y por
ello invitamos al resto de fuerzas para que se
unan a este proyecto que creemos vital para
nuestro pueblo.
No queremos despedirnos sin desearos
FELICES FIESTAS!

Aprovechamos estas líneas para hacer un balance
de este año que termina,
ha pasado un año con
poco que comentar, a parte de las promesas incumplidas por el actual equipo de gobierno, volviendo a prometer en el último pleno del mes
de noviembre, estudiar el deficitario servicio
de recogidas de basuras, queremos reunirnos lo antes posible para buscar una solución
a este asunto tan preocupante para todos,
una gran parte del presupuesto municipal se
destina a cubrir este servicio
Seguimos con el abandono en las zonas más
alejadas del municipio, algo que llevamos
mucho tiempo denunciando en los escritos del ALBA. La dejadez es tal que algunas
personas sin escrúpulo se dedican a abocar
escombros, lo última ha sido dejar un coche
abandonado y desguazarlo, para cubrir su
datito le prendió fuego en un camino en zona
boscosa y próxima a casas. Gracias a la rápida actuación de los servicios de emergencia
apagaron el incendio evitando una desgracia
mayor para todos.
Nos despedimos de este año y deseamos
unas felices fiestas a todos los Santfostencs
ppsantfost@hotmail.com

