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PARÀLISI MUNICIPAL
Al cap de pocs mesos de començar el mandat municipal, el “canvi” que prometien els socialistes s’ha traduït en un increment de l’IBI i en l’aturada de molts projectes cabdals pel
progrés de Sant Vicenç dels Horts. El “govern per a tothom” que pregonaven, és en realitat
un govern de l’amiguisme sense projecte, que no té en compte per a res ni la participació
ciutadana ni els grups de l’oposició. Un retrocés a la manera de governar de fa 10 anys.

Un exemple de la paràlisi del govern municipal és el terreny aprovat per construir-hi la residència municipal amb centre de dia, que espera que el govern municipal continuï la tramitació per construir-la.

LA FRASE

“El problema de la nostra època és que la gent no vol ser útil, sinó important”
Winston Churchill. Polític, estadista, historiador i escriptor britànic (1874 - 1965)

per
SANT VICENÇ

Pressupostos i ordenances 2020
Molta gestió interna, poc projecte de poble
El PSC-PSOE presentava fa uns mesos uns pressupostos poc ambiciosos, dedicats a enfortir la gestió interna
i administrativa, però amb greus mancances a nivell de polítiques socials i de projectes per transformar el
municipi. El pressupost és la plasmació de les prioritats polítiques de qui governa i, pel que veiem, la prioritat és
només la gestió del dia a dia. No hi ha visió de futur per a Sant Vicenç dels Horts.
Et presentem alguns dels motius pels quals Junts x Sant Vicenç hi vam votar en contra i que ni l’Ajuntament
ni el PSC-PSOE no t’explicaran.

Les retallades
65.000€ menys en via
pública i senyalització

100.000€ menys en
zones verdes

Eliminació de la partida
d’Inversió en habitatge públic

3.500€ menys en la
Biblioteca Les Voltes

16.500€ menys en el
Servei Local de Català

30.000€ menys en
salut pública

Els increments
50.000€ més en Hores
extres de funcionaris

25.000€ més en
Secretaria General

20.000€ més en
Comunicació

Els socialistes tornen a apujar l’IBI
Després de 8 anys congelant impostos i taxes municipals, els governs de
Junts x Sant Vicenç han demostrat que es poden fer polítiques socials
i projectes nous sense necessitat d’augmentar la pressió fiscal sobre els
ciutadans. Ara també era possible.

D’on es poden treure aquests diners per no tocar l’IBI?

+1,6% d’IBI = 200.000€
de recaptació extra
(L’IPC ha pujat un 0,9%)

Què ha passat amb els nous agents de la Policia Local?

L’alcalde amb els 10 nous agents i comandaments del cos (Juliol de 2019)

El passat mes de juliol, acabat de començar el nou mandat, van prendre possessió 10 nous agents de la Policia Local. L’alcalde Miguel Comino treia pit amb aquesta foto d’un procés de selecció que havia impulsat l’anterior equip de govern. Al cap
d’uns mesos, 7 d’ells ja han marxat a altres municipis i els que queden són a l’acadèmia. Això, sumat a la marxa de 5 agents
i un caporal de més antiguitat, fa un total de 13 efectius que han abandonat el cos en els últims mesos. Això l’alcalde ja
no ho explicarà amb un video davant de la comissaria, però la situació és preocupant i ens arriba un creixent malestar de
la plantilla.

BREUS
L’actual equip de govern també treu pit amb el projecte d’Art Urbà que va iniciar
Junts x Sant Vicenç en el mandat anterior. De fet, han utilitzat els murals que ja es poden veure sobretot a Sant Josep i als ponts de la via de FGC per il·lustrar el calendari
municipal del 2020. Però no els deu haver agradat prou el projecte com per destinar-hi
pressupost perquè continués i els murals s’estenguessin per altres barris de Sant Vicenç dels Horts. S’acaba un projecte pensat per donar espai a aquesta inquietud artística i fer més amables i bonics els nostres carrers alhora que socialitzem l’art.

El que sí que ha comportat el canvi de govern són col·locacions i recol·locacions
de treballadors afins en l’organigrama de l’Ajuntament. L’exemple més flagrant és
la nova figura de cap d’Àrea que el PSC-PSOE assignarà a un membre del seu partit
sense concurs de promoció interna, a dit. També han contractat a dit un integrant de
la seva llista per treballar a la Brigada Municipal. Alhora, hem de lamentar la marxa
d’alguns treballadors per les pressions i menysteniment del govern. El PSC-PSOE vol
una Administració al seu servei, no al de la ciutadania.
L’anomenada Zona de Baixes Emissions de Vila Vella és un nyap. Estem a favor de
la vianalització del nucli històric però no tal com s’ha fet. Es tracta d’un canvi molt
important que s’ha de fer amb consens, progressivament i aplicant mesures de dinamització. L’equip de govern ha anat amb presses i ha tallat els carrers permanentment
des del principi, i això que encara no existeix una regulació expressa per autoritzar
l’accés als veïns. Hem vist coses tan surrealistes com el tall del final del carrer Nou amb
barreres de formigó, de manera que es dificulta el pas dels vianants i es complica la
sortida dels veïns amb cotxe.
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“Hay que continuar el proyecto de la residencia de la gent gran”

per
SANT VICENÇ

Entrevista a Primitivo Martínez, presidente del Consell de la Gent Gran de Sant Vicenç dels Horts
¿Cuánto tiempo lleváis reivindi- terrenos alternativos, pero llegamos a la conclusión que
cando una residencia para la gent la parcela del Molí dels Frares era la única opción. Era
gran en Sant Vicenç?
eso o nada. Para mí, el proyecto actual es muy moderno
En el 93 ya hubo un proyecto a pro- y con las últimas tecnologías. Y otra cosa que yo siempre
puesta de la Generalitat, con Jordi procuré: las habitaciones están diseñadas para garantiPujol de President, pero generó zar la intimidad de las personas.
mucho rechazo (le tiraron tomates) En junio cambió el equipo de gobierno y parece que no
y se descartó. En el 96 se formó el se avanza. ¿Por qué?
Consell de la Gent Gran y empezó la reivindicación. Más Yo lo que pido a todos los partidos es que respeten el
de 20 años.
trabajo hecho anteriormente. Se emplea un dinero que
En estos años ha habido diversas propuestas para ubi- es de todos y no se pueden desaprovechar los esfuercar la residencia...
zos. Parece que el nuevo gobierno teme que la residenHa habido de todo. Ya Amparo Piqueras tuvo muchas cia se construya, y no se consigan las plazas públicas.
oportunidades, pero por lo que fuera no llegó a concre- Pero hay un acuerdo con la Generalitat.
tarse y perdimos unos años muy buenos, de abundancia Claro, pero ellos quieren tener las plazas antes de conseconómica, en los que se hubiera podido construir la re- truir y eso no funciona así. Tú tienes que edificar y dessidencia. El desengaño fue cuando cambió el gobierno y pués se conceden las plazas públicas. Hace poco tuvise desveló que el terreno que nos habían prometido era mos una reunión con el alcalde Comino y la regidora y
inundable.
se comprometieron a sacar la licitación.
La propuesta definitiva fue un terreno al lado del Molí ¿Tendremos residencia en los próximos años?
dels Frares. ¿Qué os parece?
Yo nunca pierdo la esperanza. Nosotros haremos seguiFue cuando entró Maite Aymerich de alcaldesa, y consi- miento en la comisión que hay y reclamaremos que el
dero que ha sido una de las personas que se ha emplea- proyecto tire hacia adelante.
do más a fondo y con el interés que se debe. Buscamos

LA DADA

El deute de l’Ajuntament va arribar al màxim l’any 2010 amb 9,1 milions d’euros. Després de dos mandats de Junts x Sant Vicenç, l’any 2018 es va tancar amb 2,4 milions
d’euros de deute viu.
Font: Ministeri d’Hisenda
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