FULL INFORMATI U
SUBVENCIONS PER SANT QUIRZE
La Diputació de Barcelona a través dels ajuts económics del catáleg
de servets
2013 i del seu régim regulador, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals
2012-2015" per a f 'Ajuntament de Sant euirze Safaja ha concedit
una
subvenció de 23.040 € repartits de la següent manera:
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no ha pogut tenir cap intervenció en la sol.licitud, acordada per la
junta de govern municipal on es prenen decisions que afecten a
tots els
ISQS-PM

ciutadans, sense ni tan sols consultar-ho amb l'oposició, el que no passaria
la decisió s'adoptés en un ple municipal al que pot assistir tothom.

si

Només es dedica un 2,54% del total subvencionat a qüestions educatives front
un 31,,5 8% a qüestions esportives.

el moment present cal prioritzar l'educació, com va fer lSeS-pM durant el
seu mandat municipal, peró ara, s'ha decidit sense cap intervenció, ni la de
En

l'oposició ni la de la ciutadania, el que palesa el poc interés de l'actual equip de
govern per l'educació i el poc interés per la participació ciutadana.
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També s'han concedit altres subvencions per import de 33.649 € per:

Senyalització de la ruta Márius Tores
Un
i Lúdic i de Salut per a la gent gran
Finangament de l'ámbit de benestar social

1.979 €
12.903 €

Suport técnic per a f'elaboració d'un catáleg municipal de camins
de Sant Quirze

Com es pot veure, el benestar sociaf és el parent pobre. Sembla que no es
vulgui acceptar que les famílies passen per moments molt difícils.

Peu últim s'han concedit 301.:t42 € per les següents infraestructures
demanar-se, atés el seu elevat impo$ si es tracta d'inversions prioritáries:

Eguipament del Pou del Faig iconnexió a la sortida ETAp,
Projecte constructiu del Passeig del Tenes

i cal

LL4.34g €
1.86.993 €

Vist que l'import global de totes les subvencions es de 359.630 €, resulta
cridaner que no s'hagi previst dedicar 8.752 € a l'ampliació del pat¡ de l'escola.
Uincrement de la població escolar va fer necessária la instal,lació d'un tercer
mÓdul, col'locat sense ampliar el recinte, que ha reduit a la meitat el pati de
l'escola. Es una inversió prioritária que l'ajuntament está obligat a fer.

tot el respecte pel poeta Marius Torres, enterrat en el nostre
cementiri, creiem que f'educació i el benestar social és prioritari a la
Per últiffi, i amb

senyalització de la ruta Márius Torres.
Es

evident que les prioritats de l'equip de govern i les dels ISQS-PM són molt

diferents.
El

futur d'un país está en l'educació. Si no assimilem aixó, no avangarem.

Sant Quirze Safaja a 5 de novembre del Z0L3

