La nostra posició:
Conveni per a la prestació de serveis socials bàsics
El nostre vot va ser favorable ja que en tot allò que faciliti la vida dels Hilariencs i les Hilarienques
ens hi trobaran. Considerem que tenim molt bons professionals en matèria de serveis socials i
trobem molt positiu formar part de serveis com el SAI, el SIAD, el SAD, el transport especial o el
servei de teleassistència.
Recordar que els horaris d’atenció al públic és de 9 a 13h i s’ha de demanar cita prèvia al
972872037.

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la cooperativa Divertus per la cessió d’ús d’espais per la formació
professionalitzadora
Pel grup d’Esquerra Sant Hilari era una prioritat disposar de formació postobligatòria i creiem que
aquest és un primer pas per professionalitzar. Al punt que es portava a ple es tirava endavant la
cessió dels espais de formació que seran a la Casa de Cultura i esperem que els propers passos
siguin a curt termini per començar quan abans millor.
Per això mateix el nostre vot va ser favorable.

Pròrroga de l’atorgament de subvencions per a la implantació de noves activitats econòmiques al nucli antic
El nostre vot també va ser favorable a seguir amb les subvencions per implantar noves activitats
econòmiques al nucli. Tanmateix vam demanar la possibilitat d’ampliar les subvencions a tots els
negocis que ho necessitin per tal de millorar els locals. La resposta va ser que la regidoria ho
valoraria però que a dia d’avui la Diputació ja tenia una línia de subvencions que treballa en
aquesta línia.

Bases generals per la concessió de subvencions per als esportistes Hilariencs que participin en competicions
oficials
Un any més donem suport a la subvenció per als esportistes i les esportistes del municipi que
participen en competicions oficials. Considerem que és imprescindible donar suport a totes
aquelles persones que participen de forma individual amb tot el que això suposa.
Donar la més sentida enhorabona a tots aquells esportistes Hilariencs i Hilarienques que enguany
han pujat al podi i han portat el nom del nostre poble a dalt de tot.
Naturalment aquest punt el vam votar a favor.

Festes Locals 2022
L’any vinent el dia de Pasqua Granada és festiu a nivell de tot Catalunya, per aquest motiu les
festes locals a Sant Hilari seran el Dijous Sant (14 d’abril) i el divendres de Festa Major (26 d’agost).

Aprovació del compte general 2020
Es va aprovar el compte general de l’any 2020. Aquest punt té a veure amb la liquidació i les
operacions de despesa i ingrés de l’exercici 2020. Per tant, vam votar a favor ja que a nivell
executiu tot s’ha fet correctament més enllà del debat que com a grup podem tenir de la inversió a
cada partida pressupostària.
Una vegada més reclamem la falta de manteniment al municipi i a tots els equipaments municipals.

Moció per sol·licitar la modificació de la llei de regulació dels cossos de bombers a tot l’estat espanyol
El grup d’Esquerra Sant Hilari vam portar a ple una moció en el mateix sentit al ple del 16
de desembre de l’any 2020 que es va aprovar per unanimitat.
Una vegada més, hem votat favorablement aquesta moció amb la intenció de modificar la
proposició de llei de coordinació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments
per a regular els cossos de bombers a tot l’estat i en contra de la pèrdua d’autonomia per
part dels cossos catalans.

@esquerra_santhilari
locals.esquerra/santhilarisacalm
esquerra@santhilari.cat
Aprovació del reglament del servei de cementiri
En primer lloc volem fer un reconeixement a tots els vilatans de Sant Hilari que s’han mobilitzat i ha entrat
al·legacions tan pel reglament com per les desproporcionades ordenances fiscals que es van aprovar al
passat Ple Municipal.
Com ja vam avançar fa uns dies, el grup d’Esquerra vam entrar unes al·legacions pròpies que, després d’una
trobada amb l’equip de govern, van acceptar en gairebé la seva totalitat.
Després del gran rebombori que ha generat el reglament i amb tots els dubtes aclarits ens vam abstenir a
aquest punt perquè considerem que hi ha punts que s’haurien d’haver acordat amb les parts implicades
mitjançant un grup de treball. Des del nostre punt de vista, ha faltat la participació ciutadana que tan defensa
el govern.
El grup d’Esquerra Sant Hilari ens vam abstenir en aquest punt per manca de transparència.
Aprovació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis de cementiri i funeraris municipals
En quan a les ordenances fiscals que regulen els serveis de cementiri i els serveis funeraris municipals la
nostra posició va ser positiva ja que després de les al·legacions van modificar-les considerablement.
En primer lloc, la concessió dels nínxols va passar de 50 a 75 anys que és el màxim que permet la llei. En
quan a les taxes de renovació passen a ser 35€ que és l’import de la gestió de l’expedient. Un canvi
important en relació a la proposta anterior és el preu del servei de tanatori que passa a 110€.
La quota anual de manteniment passa a ser de 20€ pels nínxols, 15€ pel columbari i 100€ pels panteons. En
aquest punt, l’equip de govern va aportar que es farien diferents accions de manteniment en breus entenent
l’estat actual del cementiri.
Moció per la mala qualitat del subministrament elèctric a Sant Hilari i a la comarca de La Selva
Des de fa un temps els vilatans i vilatanes de Sant Hilari tenim un greu
problema amb la mala qualitat del subministrament elèctric. Al ple del
15 de juny, el Consell Comarcal de La Selva ja va fer un primer pas en
aquest sentit aprovant una moció per requerir als governs i l’empresa
que duguin a terme accions de forma immediata per millorar el servei.
Així doncs, aquesta moció es va aprovar amb la intenció d’emprendre més accions i fer més força per
aquesta millora. No pot ser que a l’any 2021 encara ens quedem sense serveis bàsics per causes
meteorològiques o, senzillament, per la mala qualitat de la que parlàvem a l’inici d’aquest punt.
Des del grup d’Esquerra també ens hem compromès a parlar amb la HC Teresa Jordà i amb els Senadors i
Diputats del Congrés que tenen competències en aquest àmbit.

Els nostres precs:
• La situació del transformador del Serrat
• El mal estat dels habitatges i/o locals i les mesures que s’hi haurien d’emprendre
• La Deixalleria: la necessitat de col·locar una protecció perquè no surtin els papers volant i la urgència de
tenir un control, sobretot els caps de setmana.

L’Equip d’Esquerra Sant Hilari us desitgem una molt Bona Festa Major!
Aquests últims temps han sigut complicats i per això, més que mai, valorem la
nostra festa i gaudim-la amb tot el seny i la rauxa possible.
#CulturaSegura
#SantHilariSacalm

