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8/9/14, Junta de Sant
Fost Esports i Lleure
(SFELL) on els regidors havien d’aprovar
els comptes del 2014.

PRESSUPOSTOS DES
DEL COMPROMÍS
AMB LA CIUTADANIA
Independents Units
per Sant Fost segueix treballant des del
present per al futur del nostre poble. És
per aquesta raó que hem presentat uns
pressupostos per als quals hem recollit
l’opinió dels veïns i les veïnes, tot potenciant polítiques d’ocupació, benestar social,
via pública, etc., i rebaixant l’endeutament
del nostre municipi sense que això impliqui perdre cap servei. Aquesta és la nostra aposta, des de l’eficàcia i la seriositat
de l’Equip de Govern liderat per la nostra
alcaldessa, Montserrat Sanmartí, que té
molt clar el camí que ha de prendre, orientat a les persones, realista i amb vocació
de servei a la ciutadania. Una mostra n’és
el carnet del jubilat, que compleix un any
des de la seva implantació, i que permet
que la gent gran gaudeixi d’avantatges,
promocions comercials i activitats com el
“Ball de la Gent Gran”. També prioritzem
l’arranjament de carrers, voreres i clavegueram, així com altres actuacions de
millora. En definitiva, mesures per seguir
gaudint de Sant Fost, el nostre únic objectiu i la nostra raó de ser.
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Per qui no ho sàpiga, SFELL és una empresa municipal, creada el 2009 per acabar
Can Lladó i que, des de llavors, gestiona
sota una entitat jurídica diferents activitats i inversions en esport que promou
l’ajuntament. Una regidoria d’esports amb
tècnics municipals,ara executius d’empresa, amb més llibertat i menys control.
La Junta no tindria cap història de no haver
estat per la intervenció del nostre Grup que
va evidenciar, a la vista dels Comptes, una
situació manifesta de concurs de creditors
i de fons de maniobra negatiu, degut a una
gestió deficient, malgrat la continua injecció de diners provinent dels pressupostos
municipals, que creixia any rere any.
Avui sabem que SFELL és història i es dissoldrà aviat, sense que els veïns arribin a saber
de la seva ruïnosa existència, donat que les
seves pèrdues continuades, segons la normativa actual, obliguen a la seva dissolució.
Veurem, a mesura que vagi succeint,
quant ens costarà la broma i si ens haurem
d’empassar algun gripau.

Aquests dies a propòsit de l’elaboració dels
pressupostos, ens adonem de com les polítiques restrictives fan
víctimes, en primer lloc, persones i famílies que més necessiten els serveis públics.
L’obsessió de la troika i el govern per la reducció del deute, que gira l’esquena a les
necessitats socials, deixa molt poc marge
de maniobra, sobretot als petits ajuntaments, cosa que és molt punyent en moments d’emergència social.
Des de Sumen per Sant Fost, a banda de
defensar la prioritat de la despesa social,
creiem que cal aprofundir en la solidaritat
com a puntal de be comú; el valor de la fraternitat.
I és també moment d’una cultura activa del
reciclatge, que impliqui no malbaratar recursos, però d’altra banda comporti un estalvi econòmic, resultat de la bona gestió.
I això, com la solidaritat, no és cosa que
s’hagi de deixar a les mans dels poders públics. La implicació, la participació de tots
plegats és imprescindible.
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Quan érem al govern
vam posar especial
èmfasi en integrar les
actuacions de l’Ajuntament i el seu funcionament una perspectiva social. En aquest
sentit els pressupostos municipals dels últims anys així ho reflectien. El pressupost
tenia la finalitat de donar cobertura als
serveis públics que demanda la ciutadania
i alhora donar resposta a les conseqüències de la crisi econòmica sobre el municipi,
palpable en molts aspectes com eren les
polítiques socials, d’ensenyament de dona-igualtat, els programes de recerca de
feina.

J.Greenaway dijo en
su día “Dadme vuestro voto, sí, pero sólo
si viene envuelto de
la más alta exigencia a mis acciones como
gobernante, la primera de las cuales es la
cercanía”, pero dejémonos de exhortaciones políticas y centrémonos en el día a día.

Los presupuestos han
sido presentados y
cuando leáis estas líneas ya estarán aprobados, son unas cifras
muy similares a los del ejercicio anterior,
las pocas variaciones evidentes son debido al cierre de la empresa del complejo deportivo, debido a sus pérdidas. Ahora pasa
a ser parte del ayuntamiento, la gestión
pasa a ser municipal, esperamos que los
desperfectos de las instalaciones se mejoren ya que los últimos meses se ha abandonado un poco.

Ara se’ns ha presentat un pressupost que
res té a veure amb els anteriors, un pressupost que oblida les persones, per centrar-se en pagar els bancs els deutes que la
gestió de 30 anys d’IUSF ha creat, un pressupost que afavoreix els interessos privats
de les empreses per sobre del bé comú i
el pitjor de tot és que el deute es pagarà
reduint serveis a les persones, privatitzant
recursos municipals i cercant accions que
creen més deute, això sí a llarg termini,
en aquest camí a nosaltres no ens trobaran com a aliats, per això hem votat NO al
pressupost 2016 a Sant Fost.

Aprovechamos la pequeña ventana que
nos ofrece el Alba para manifestar nuestro
más sincero agradecimiento a las asociaciones y particulares que en los últimos
meses nos han hecho llegar sus inquietudes y necesidades depositando su confianza en nuestro trabajo.
Esta manifestación de interés por aunar esfuerzos nos demuestra que algo estamos
haciendo bien, que estamos en el buen
camino y nos da alas para seguir luchando y asumir la obligación de corresponder
la confianza depositada en nosotros para,
desde la cooperación y búsqueda de consenso, lograr que estas aportaciones sean
incluidas en los presupuestos municipales
y se materialicen en un futuro próximo,
consiguiendo así un municipio más cercano y mejor para todos y cada uno de
sus habitantes. Porque ante todo y sobre
todo, nuestra prioridad es, y será siempre,
trabajar por y para SANT FOST.

También esperamos que la partida dedicada a la conservación de los parques de
nuestro pueblo se utilicen de una forma
un poco más eficaz y dejen de estar en el
estado lamentable y poco utilizable en el
que estan.
Pondremos como ejemplo la zona de juegos infantiles que hay en el parque de la
paz, las profundas grietas hacen peligroso dejar que nuestros menores utilice la
zona equipada para ellos, son grietas muy
profundas, la solución no es rellenar estas
grietas para que los pequeños puedan volver a jugar momentáneamente, hay que
solucionar el problema, para evitar en la
época de lluvia se formen otra vez.
ppsantfost@hotmail.com

