
TRANSPARÈNCIA	
	
Finalment	hem	fet	el	primer	Ple	Ordinari.	Des	del	mes	de	maig	que	no	se’n	feia	cap,	només	

havíem	participat	en	el	ple	de	cartipàs	on	no	s’hi	poden	tractar	temes	del	dia	a	dia.	Degut	això,	
el	passat	10	d’octubre,	hi	havia	molts	temes	a	tractar.	Segons	la	nostra	opinió,	creiem	que	no	
ha	 de	passar	 tant	 de	 temps	perquè	 amb	 tants	 punts	 a	 l’ordre	 del	 dia	 i	 els	 precs	 i	 preguntes	
s’allarguen	molt	els	plens	i	no	es	pot	parlar	de	tots	els	temes	pendents.	

El	que	sí	que	hem	detectat	i	que	hem	estudiat	a	consciència,	és	que	l’equip	de	govern	no	és	
prou	transparent.	Els	contractes	menors	no	queda	clar	a	quins	projectes	pertanyen,	les	factures	
emeses	cap	a	l’ajuntament	no	estan	ben	especificades	i	per	tant	no	hi	ha	manera	de	relacionar	
factures	amb	projectes.	Tots	sabem	que	els	contractes	d’imports	elevats	cal	fer-los	mitjançant	
un	 concurs	 públic	 i,	 els	 que	 són	 d’imports	 inferiors	 a	 40.000€	 (o	 15.000€	 en	 el	 cas	 de	
subministraments)	 es	 consideren	contractes	menors,	 i	 no	 cal	 adjudicar-los	mitjançant	 aquest	
concurs.	 Ara	 bé,	 que	 es	 puguin	 adjudicar	 a	 dit,	 no	 vol	 dir	 que	 es	 puguin	 fer	 de	 qualsevol	
manera.		

Segons	 la	 Llei	 9/2017,	de	8	de	novembre,	 cal	 tenir	un	 control	ben	acurat	dels	 contractes	
menors	 i,	com	bé	diu	 l’article	118,	cal	que	els	contractes	amb	un	mateix	contractista	no	sigui	
superior	als	imports	que	hem	anomenat	abans.	L’article	63.4,	que	és	el	de	transparència,	posa	
literalment	 “La	 publicació	 de	 la	 informació	 relativa	 als	 contractes	 menors	 s’ha	 d’efectuar	
almenys	trimestralment.	La	informació	que	s’ha	de	publicar	per	a	aquest	tipus	de	contractes	ha	
de	 ser,	 almenys,	 el	 seu	 objecte,	 durada,	 l’import	 d’adjudicació,	 inclòs	 l’impost	 sobre	 el	 valor	
afegit,	 i	 la	 identitat	 de	 l’adjudicatari,	 i	 els	 contractes	 s’han	 d’ordenar	 per	 la	 identitat	 de	
l’adjudicatari”.	 És	 per	 això	 que	 ho	 vam	 reclamar	 a	 l’equip	 de	 govern	 i	 esperem	 veure	 tota	
aquesta	informació	al	web	ben	aviat.	
	

CONTRACTACIÓ	
	
També	ens	preocupa	molt	 la	manera	de	contractar	els	treballadors	per	part	de	 l’equip	de	

govern.	 Des	 que	 som	 regidors	 hem	 vist	 varis	 contractes	 de	 personal.	 Tots	 aquests	 han	 estat	
amb	un	caire	“d’urgència”.	Esquerra	Sant	Hilari	considera	que	el	concepte	“d’urgència”	s’hauria	
d’aplicar	en	casos	puntuals.	Considerem	que	s’està	fent	una	mala	praxis	i,	de	la	mateixa	manera	
que	fa	un	temps	el	PIG	denunciava	els	càrrecs	de	confiança	dels	altres	partits	polítics,	ara	ho	
fem	nosaltres	envers	a	ells.	 El	mateix	alcalde	ens	va	dir	al	ple	que	 les	persones	contractades	
últimament	són	a	dit,	del	seu	entorn	 i	de	confiança.	Per	això	proposem	que	a	partir	d’ara	 les	
contractacions	es	facin	mitjançant	concursos	que	donin	la	oportunitat	a	qualsevol	persona	amb	
els	requisits	indicats	a	poder	accedir-hi.	I,	en	el	cas	que	fos	necessari,	de	caràcter	urgent,	però	
no	de	forma	habitual.	
	

QUÈ	FEM?	
	 	

El	 grup	 d’ERC	 Sant	 Hilari	 creiem	 que	 les	 accions	 socials	 i	 culturals	 ajuden	 a	 millorar	 el	
nostre	poble,	és	per	això	que	no	parem.	Aquesta	tardor	ha	estat	molt	moguda,		amb	activitats	
de	tota	mena	i	per	a	tots	els	públics:	

Xerrada	-	Col·loqui	amb	la	senadora	Elisenda	Pérez	

El	passat	divendres	25	d’octubre,	a	la	casa	
de	 cultura,	 va	 venir	 la	 senadora	 d’ERC,	
Elisenda	 Pérez.	 Els	 assistents	 van	 poder-li	
preguntar	 tots	 aquells	 dubtes,	 qüestions	 i	
mostrar	 el	 descontentament	 i	 el	 suport	 en	
l’àmbit	 nacional.	 Actualment	 podeu	
recuperar	 aquesta	 xerrada	 a	 l’Instagram	
d’ERC	Sant	Hilari.	Valorem	molt	positivament	
aquestes	accions	que	ajuden	a	aclarir	dubtes	i	
esvair	falsos	mites.	

	

Records	de	l’Exili	

Aquesta	sortida	ens	portarà	el	proper	3	de	novembre	al	museu	memorial	de	 l’Exili	de	 la	
Jonquera,	on	ens	permetrà	fer	un	viatge	al	passat	per	veure	les	condicions	tan	horribles	que	
varen	 patir	 els	 represaliats	 en	 el	 seu	 viatge	 cap	 a	 França,	 per	 fugir	 de	 la	 repressió	 del	
franquisme.	 Tot	 seguit	 anirem	a	 la	 platja	 d’Argelers,	 lloc	 on	 estava	 situat	 el	 campament	 de	
refugiats	catalans	i	espanyols.	Finalment,	ens	dirigirem	a	la	maternitat	d’Elna,	un	raig	de	llum	
per	 les	 dones	 embarassades	 per	 tenir	 els	 seus	 fills	 amb	 unes	 condicions	 mínimament	
humanitàries.	

Caminem	contra	la	violència	de	gènere	

La	violència	de	gènere	en	el	nostre	país	es	un	problema	que,	des	de	ERC,	volem	visualitzar	
i	 combatre.	 És	 per	 això	 que,	 juntament	 amb	 la	 col·laboració	 de	 l’associació	 “la	 Violeta”	
portarem	a	terme	una	caminada	per	recaptar	diners,	el	proper	24	de	novembre,	que	aniran	
destinats	a	les	dones	que	pateixen	aquest	abús.	

Aquestes	 són	algunes	de	 les	 activitats	que	hem	dut	 i	 durem	a	 terme	aquests	dies.	 Però	
estigueu	atents	a	 les	nostres	xarxes,	on	us	podreu	assabentar	de	 les	properes	activitats	que	
farem.		

	

	



	

PRESSUPOSTOS	

ERC	Sant	Hilari	vàrem	treballar	molt	 intensament	pel	nostre	programa	electoral,	un	projecte	
de	 poble	 basat	 en	 eixos	 socials,	 econòmics	 i	 de	 joventut,	 entre	 altres.	 Creiem	 que	 era	 un	
programa	equilibrat,	molt	realista	i	realitzable,	per	aquest	motiu	tot	i	estar	a	l’oposició	el	volem	
posar	en	valor	sempre	que	sigui	possible.	

En	el	Ple	Municipal	del	passat	10	d’octubre,	un	dels	punts	a	tractar	va	ser	la		modificació	del	
pressupost	 (punt	 12)	 i	 ERC	 ens	 vam	 abstenir.	 No	 podem	 votar	 a	 favor	 d’una	 modificació	
pressupostària	on	es	posposen	projectes	com	l’Skate	Park	(promès	des	de	fa	molt	de	temps)	o	
temes	de	seguretat	pel	municipi.	Per	nosaltres	són	dos	temes	imprescindibles.	

L’Equip	 de	 govern	 pot	 dir	 que	 si	 no	 es	 modifiquen	 es	 perden	 aquestes	 partides	
pressupostàries	perquè	no	hi	 ha	 temps	material	 per	dur-les	 a	 terme.	Nosaltres	diem	que	per	
falta	de	planificació	i	execució	s’ha	anat	tard!	I	això	farà	que,	com	a	mínim,	haguem	d’esperar	
un	altre	any	més	a	realitzar-se.	

Tanmateix,	el	punt	13,	va	tractar	de	les	noves	ordenances	fiscals	pel	2020.	En	aquest	cas,	es	va	
votar	 a	 favor	 entenent	 que	 si	 volem	 un	 poble	 amb	 tots	 els	 serveis	 eficients	 i	 al	 dia,	 aquests	
tenen	un	cost.		Ara	bé,	seguirem	de	prop	que	l’equip	de	Govern	vetlli	perquè	això	sigui	així.	

Trobem	bé	que	la	taxa	de	la	recollida	selectiva	no	hagi	tingut	cap	increment,	però	pensem	que	
últimament	s’ha	“descuidat”	per	part	de	tots	 i	per	això	caldria	buscar	una	fòrmula	per	tal	que	
millori.	Per	això	creiem	que	s’haurien	de	buscar	possibles	bonificacions	als	que	millor	ho	facin	i	
acordar	penalitzacions	pels	que	siguin	més	incívics.	Al	final,	el	medi	ambient	es	cosa	de	tots.	

	

	

	

	

CONVENIS	

En	el	passat	ple	es	van	aprovar	diversos	convenis	socials,	educatius,	esportius	i	econòmics.	
En	primer	 lloc	 el	 Conveni	 amb	 la	 Font	Vella	 que	aportarà	un	 gran	benefici	 ambiental,	 social	 i	
econòmic	 al	 poble	 segons	 el	 cànon	 d’aigua	 extret.	 Es	 preveu	 recaptar	 uns	 300.000€	
aproximadament.	

Per	altra	banda,	Esquerra	de	Sant	Hilari	sempre	hem	defensat	 la	 inclusió	 i	 la	diversitat,	de	
fet,	 en	 el	 programa	 portàvem	 la	 promoció	 dels	 cicles	mitjans	 per	 poder	 obrir	 oportunitats	 a	
persones	amb	diferents	 interessos	educatius.	És	per	això	que	creiem	que	s’han	de	mantenir	 i	
potenciar	els	projectes	singulars	a	 les	diferents	escoles.	En	aquest	cas,	es	va	signar	el	projecte	
Guilleries	que	es	durà	a	terme	amb	els	estudiants	d’ESO	de	l’Institut	Anton	Busquets	i	Punset.		
	

Així	 també,	 vam	 recolzar	 la	 creació	 de	 la	 Cooperativa	NaturJove	 on	 l’Ajuntament	 de	 Sant	
Hilari	en	serà	soci	col·laborador.	Aquesta	consisteix	en	una	forma	d’inserció	laboral	per	a	joves	
on	hi	podran	gestionar	un	negoci.	

A	nivell	d’esports,	es	va	aprovar	el	conveni	amb	el	Club	Patí	on	òbviament	es	va	votar	a	favor	
ja	que	donem	total	suport	a	totes	les	associacions	esportives	que	ajuden	a	crear	una	estructura	
d’entitats	forta	a	Sant	Hilari.	

El	 que	 ens	 va	 cridar	 més	 l’atenció	 al	 grup	
municipal	 d’Esquerra	 va	 ser	 que	 a	 l’Associació	
de	Comerç	 i	Turisme,	una	agrupació	que	és	un	
puntal	 per	 la	 dinamització	 de	 l’activitat	
econòmica	 del	 poble,	 se	 li	 ha	 mantingut	 el	
mateix	import	que	anys	anteriors.	Després	de	la	
gran	inversió	del	projecte	de	turisme	l’aportació	
de	 500€	 és	 totalment	 insuficient	 i	 considerem	
que	d’aquesta	manera	no	es	dóna	prou	suport	
als	establiments	de	proximitat	que	tenim	a	Sant	
Hilari.	

A	més	a	més,	la	proposta	que	vam	fer	és	la	de	crear	una	taula	sectorial	amb	tots	els	actors	
implicats	 per	 intentar	 trobar	 una	 solució	 a	 la	 problemàtica	 en	 la	 que	 es	 troba	 el	 comerç	 del	
poble,	a	més	de	fer	l’acompanyament	que	sigui	necessari	a	nivell	d’equip	i	d’ajuntament.	
	

	
	

EL	PUOSC	
	

Per	altra	banda,	i	aprofitant	la	interpel·lació	que	el	regidor	d’Urbanisme	ens	va	fer	en	el	ple,	
volem	 parlar	 del	 PUOSC	 (Pla	 Únic	 d’Obres	 i	 serveis	 de	 Catalunya)	 en	 el	 que	 Sant	 Hilari	 té	 un	
import	assegurat	de	90.833,90€.	

Després	 d’estudiar-ho	 i	 de	 parlar-ne	 amb	 diversos	 veïns	 i	 veïnes	 creiem	 que	 hi	 ha	 dos	
projectes	 que	 serien	 prioritaris;	 per	 una	 banda	 el	 Pavelló	Municipal	 i	 per	 altra	 el	 sistema	 de	
clavegueram.	Pel	que	fa	la	zona	esportiva,	com	sempre	hem	defensat,	creiem	que	si	s’hagués	fet	
un	bon	manteniment	a	dia	d’avui	no	el	tindríem	en	l’estat	que	el	tenim.	Però	ja	s’ha	fet	tard	i	ara	
toca	 fer	 un	 bon	 projecte	 per	 tal	 de	 poder	 fer-hi	 una	 remodelació	 íntegre	 (vestidors,	 parquet,	
sostre,	zona	de	bar,	zona	d’equipaments,	equip	de	so...).		

De	totes	maneres,	(i	ens	ho	reafirmen	després	dels	últims	esdeveniments)	considerem	que	
és	molt	urgent	posar	mà	a	la	xarxa	de	clavegueram.	I	aquí	és	on	donem	la	resposta	a	la	pregunta	
que	ens	feia	l’equip	de	govern.	Considerem	que	una	bona	part	del	PUOSC	s’hauria	de	destinar	a	
fer	un	estudi	complert	de	l’estat	de	les	nostres	clavegueres,	obrir	els	carrers	més	sensibles,	els	
que	tenen	major	afluència	i	la	xarxa	més	antiga,	canviar	les	canonades	i	asfaltar	de	nou	per	tal	
que	no	es	desestabilitzi	el	terreny	com	està	passant	a	dia	d’avui.	

Podeu	escanejar	per	a	més	informació:		 	


