Benvolguts veïns,
Des de Nadal passat han passat moltes coses, algunes de molt grosses, com el temporal Glòria i
d’altres, no tant importants però també significatives. Del temporal Glòria en parlarem més endavant,
ara us volem comentar un tema que afecta a la butxaca (o que ens podia haver afectat). Parlem de
l’IBI. El mes de juliol l’ajuntament va demanar a la hisenda espanyola, un increment del 5% del valor
cadastral, que és la base que s’utilitza per fer càlcul de l’IBI que paguem. Sobre aquesta base cal afegir
la part que decideix l’ajuntament; les ordenances fiscals. Doncs aquest any estem de sort,
l’increment que va demanar la junta de govern local de Sant Hilari Sacalm al Ministerio de Hacienda del
5% va arribar tard i a causa d'això, finalment, no s’ha incrementat el valor cadastral. En canvi, sí que
s’ha apujat la part de l’ordenança fiscal un 2%. Des del punt de vista del grup d'ERC, és un greuge
important respecte a altres pobles del nostre voltant. Cal que tothom sàpiga que a Sant Hilari Sacalm
gairebé, estem al màxim del que permet la llei. Això cal tenir-ho en compte pels pròxims anys.
Som uns dels pobles més cars de Catalunya pel que fa aquest impost i, en canvi, no creiem que els
serveis estiguin a la mateixa alçada. Si paguem tant, cal rebre uns bons serveis de neteja,
d'infraestructures, d'instal·lacions... Esperem que en el pròxim any, entre la pujada de l'IBI i la
finalització de crèdit, es notin millores en les actuals mancances del poble.
Per altra banda, ens han parlat del Pla de Poda dels arbres. Resulta que durant 4 anys ho han fet de
prova però fins que no ho han vist clar no ho han fet públic. Des de l'equip de govern ens van convocar
a la presentació del nou Pla de Poda, cosa que els hi agraïm moltíssim. Certament, la filosofia del pla
és molt interessant, ja que no és simplement anar a tallar branques perquè molesten, si no que hi ha tot
un estudi a darrera que posa per davant la salut dels arbres i que els avala.
Estem bastant d’acord amb la manera de treballar, deixem que els arbres creixin però, fins a quin punt?
La filosofia diu que els deixem créixer de manera natural, vigilant que estiguin sans i no molestin a la
població. Aplicant aquesta filosofia, a la llarga, ens estalviarem diners perquè no es faran podes però
com podrem mirar si l’arbre està sa i creix bé si l’arbre mesura més de 25 metres d’alçada? Quin cost
tindrà vigilar si aquest arbre tant alt té totes les branques bé i no hi ha perill que caiguin?
Des d'ERC creiem que pels arbres més petits (de menys de 10 metres) es pot utilitzar aquesta
filosofia de treball però no pels arbres més grans.
Creiem que el canvi climàtic farà que hi hagi períodes llargs de sequera, pluges torrencials, vents forts i
temporals comel Glòria. Això implica més perill que caiguin branques grosses i puguin ferir algú.
Cal assumir aquest risc? Si deixemque el arbres creixin tant, també s'eixemplaran més del necessari.
Des del nostre punt de vista, cal que aquests especies tan grans tinguin un pla de podes especial,
deixar que creixin tant, és un perill per tots el vilatants.

El passat 29 de gener es va celebrar el Ple Municipal, el primer d’aquest 2020. En aquest hi havia tres
punts relacionats amb el món empresarial i laboral a traves de diversos convenis.
El primer era un conveni amb l’ateneu cooperatiu de les comarques gironines, impulsat per la fundació
Gentis.
El segon era un conveni entre l’ajuntament i el Consell Comarcal de la Selva per tenir un dinamitzador
empresarial al municipi.
I el tercer un altre conveni entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal de la Selva per tenir un tècnic
laboral.
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Paper Reciclat

Feia molt temps que vèiem i reclamaven una millora dels serveis municipals per ajudar a tot el
teixit empresarial del poble, per això teníem clar la necessitat d’un tècnic empresarial. De fet, ERC
vam ser els únics que ho portàvemal programa electoral.
D’altra banda, un tècnic laboral, que pugui ajudar a les persones a trobar feina i sobretot orientarlos i guiar-los es molt important, ja que els temps son molt canviants i les necessitats de les
empreses també i cal estar al dia.
Per tant en els tres punts el grup municipal d’ERC va votar favorablement i es va posar a disposició
per col·laborar en el que sigui necessari. Sobretot es vol vetllar perquè els convenis funcionin i
siguin útils per tots els hilariencs.

El temporal Glòria va ser un escenari excepcional, ara bé, hem de ser conscients que ens hem
d’anar adaptant a episodis similars i per això creiem que s’ha d’aprendre dels errors.
En primer lloc, creiem que la gestió de les escoles va ser molt millorable ja que tot i el permanent
avís per part de les diferents conselleries i de protecció civil que advertien que era millor tancar-les,
es van mantenir obertes. Considerem que no s’haurien d’haver obert ja que es van posar en risc les
famílies i al professorat, tenint en compte que la mobilitat era molt reduïda, que a les entrades
d’algunes escoles hi havia branques trencades, que hi havia risc de caiguda d’arbres, que hi havia
aigua dins d’algunes aules, entre d’altres problemàtiques. Sí que estem a favor d’oferir un servei
opcional d’acollida per a famílies que haguessin de deixar la mainada però remarquem que les
escoles haurien d’haver estat tancades per evitar possibles accidents o incidents que, per sort, no
van passar.
Pel que fa al pavelló, es va aprovar la modificació del pressupost destinant-hi 160.000€ del
romanent. Malgrat tot, esperem que amb aquestes obres es pugui arreglar la part més castigada.
Apuntar que estem molt contents que per fi tinguem pressupost per la zona esportiva que, tal com
hem anat repetint en vàries ocasions, li convenia una reforma immediata.
Ja per últim, dos apunts més que haurien d’ajudar-nos a tots plegats a gestionar els temporals o
afectacions futures:
Esquerra Sant Hilari considerem que els protocols s’haurien de modificar, en relació a això, vam fer
un prec a l’equip de govern a poder accedir als documents per poder-los estudiar i fer propostes de
millora.
Per altra banda, també vam fer el prec d’ assistir a les reunions de la comissió d’emergència o bé
de crear-ne una, ja que coincidim en que hi va haver una greu manca de comunicació que hauria
d’haver sigut bàsica per la gestió òptima durant tots els dies.
Creiem que hi va haver una manca de comunicació i, tot i que no hi havia cobertura ni internet amb
algunes companyies, a l’hora d’informar de l’estat de les carreteres s’hauria pogut fer mitjançant
cartells a les entrades i sortides, a l’hora d’informar del tall de l’aigua s’haurien d’haver buscat
alternatives per la gent que no està a les xarxes socials. És per això que proposem que en aquests
casos s’habilitin espais d’atenció ciutadana o recuperar altres formes de comunicació com els que hi
havia en anterioritat. També que hi hagi contracte amb vàries companyies de telecomunicacions per
poder informar amb més facilitat mitjançant els canals habituals.
El grup ens vam posar a disposició de l’ajuntament en vàries ocasions durant l’episodi del
temporal “Glòria” i reiterem ara que el nostre objectiu és treballar per millorar i recuperar la
normalitat quan més abans millor.

