A l'atenció de l'Alcalde de Sabadell, Joan Carles Sánchez
Com a màxim mandatari de la ciutat, volem fer-li arribar la nostra queixa pel desinterès
que en relació amb problemes de caràcter ciutadà vénen mostrat diverses àrees
d'aquest ajuntament.
1. Festes majors dels barris (FFMM). Fa mesos, vam mantenir una reunió amb el
regidor, Sr. Carné i diversos tècnics del seu departament per transmetre la nostra
disconformitat respecte als criteris pels quals s'atorguen les subvencions per a les
FFMM; requerir perquè ens lliuressin la documentació sobre els contractes
d'assegurances per responsabilitat civil que cobreixen les activitats d'això
esdeveniments i plantejar la necessitat que l'Ajuntament assumeixi determinats
requisits que són exigibles per a la celebració de les FFMM. Tots els punts tractats
es recollien en el document que es va fer entrega a la reunió de la qual va sortir el
compromís d'estudiar el document lliurat per donar-nos resposta al que es
plantejava. Després de dos mesos d'espera, ni tenim resposta, ni se l'espera.
2. Subvencions ordinàries a les associacions de veïns i FAVS. Fa mesos, vàrem
mantenir una reunió amb la Regidora, Sra. Carrasco per expressar-li la precària
situació que travessen les associacions de veïns i la FAVS per les insuficients
subvencions que en les actuals circumstàncies de crisi econòmica, algunes d'elles
amb prou feines poden fer front al pagament del subministrament elèctric. El
greuge comparatiu respecte a ciutats del nostre entorn és injustificable. La
proposta de dur a terme una profunda revisió dels criteris per atorgar les quanties
de les subvencions va quedar pendent de noves trobades per avançar en aquesta
direcció, ni s'han produït ni és esperen.
3. Les modificacions en el recorregut de la línia d'autobusos. Fa mesos vam
mantenir reunions (en l'última amb el Regidor, Sr. Cristian) en què es van aportar
propostes lògiques des de les associacions veïnals per corregir les deficiències
produïdes per aquestes modificacions. Es va adquirir el compromís de tornar a
reunir-nos per veure les solucions que es podien adoptar per resoldre els
problemes de mobilitat creats. La reunió ni s'ha produït, ni s'espera.
Atès que es tracten de tres departaments i tres regidors destinacions, és poc creïble
que es tracti d'un oblit casual, i més aviat sembla obeir a una posició predeterminada,
si més no aquesta és la percepció que es desprèn del que clarament pot definir com
una falta de respecte envers el moviment veïnal.
A l'espera que es accionen els mecanismes necessaris perquè aquesta queixa no quedi
al calaix, esperem la seva intermediació perquè les reunions previstes i no convocades
siguin efectives al més aviat possible
Sabadell, 4 febrer 2015
Manuel Navas
President de la FAVS

