
El dijous dia 21 d’octubre va tenir lloc el ple ordinari. En aquest es van tractar varis temes

d’interès que anirem desglossant a continuació.

Es va aprovar la modificació dels estatuts del Consorci del Ter entrant a formar-

hi part la localitat de Cassà de la Selva. També es va aprovar l'expedient de

contractació i convocatòria de la licitació del contracte de concessió dels serveis

d'explotació de les instal·lacions esportives. Què vol dir això? Hi haurà la nova licitació de la

concessió de les instal·lacions esportives amb uns plecs molt interessants que inclouen la

renovació dels equips de la sala Fitness així com la maquinària de les piscines exteriors per

tal de donar un millor servei.

També es va aprovar de forma definitiva l’ordenança fiscal de la taxa pels

serveis de cementiri i serveis funeraris municipals. En aquest punt es va exposar

que s’ha negociat un preu molt més assequible d’aquests serveis amb l’empresa

Mémora.

Es va aprovar el nou Sistema Tributari 2022. D’es d’ERC es va fer el prec que aquesta

modificació potenciï més inversions a Sant Hilari Sacalm i millori el nostre poble ja que és

molt necessari.

També es va dur a ple la modificació del pressupost. La nostra posició va ser a

favor ja que aquesta modificació és per dur a terme inversions tant importants

com l’asfaltat d’alguns dels carrers del municipi com del canvi per llum LED a la

zona esportiva

Vam presentar la moció per instar a trobar mesures que frenin l'escalada de preus de

l'electricitat. Des d’Esquerra insistim en invertir en altres tipologies basades en generació

d’energia com per exemple Comunitats Energètiques Locals i sempre amb la mirada posada a

les energies renovables.

També vam presentar la moció pel retorn a l'IVA reduït del 10% del sector de la

perruqueria, barberia i estètica. Vam sol·licitar el retorn a l’IVA reduït pel sector

de la imatge personal i vam emplaçar-nos a treballar per fer una moció per

altres sectors afectats.

Finalment totes les formacions vam votar a favor de la moció de rebuig al projecte d'una

indústria extractiva al municipi d'Osor que ens afecta de forma directa a Les Guilleries.

Recordeu que ens podeu fer arribar les vostres 

preguntes a santhilarisacalm@esquerra.cat



Considerem inacceptable i de manca de sentit democràtic que l'equip de govern format pel Partit

Independent de les Guilleries (PIG) hagi utilitzat les xarxes socials de l'Ajuntament per promocionar

un acte propi del partit i sol·licitem explicacions.

Fem referència a les publicacions on es pot veure un cartell d'un acte amb un únic logotip; el del

Partit Independent de les Guilleries i amb una imatge de tots els membres de la formació política i

no només amb els regidors de govern, tal com es vol vendre a l’escrit que acompanya la publicació.

A més, l’acte que s’anuncia es va sol·licitar amb una instància firmada pel Partit Independent de les

Guilleries. Fet que argumenta que no és un acte de l’ajuntament sinó de la formació.

Aquest ús interessat i mala praxis de la gestió del que ha de ser un canal d'informació neutre i

públic provoquen la degradació de les institucions i la desafecció de la gent vers la política i ver les

informacions oficials que s’haurien de publicar en aquestes xarxes.

Els portaveus dels dos grups de l’oposició denunciem que aquest contingut no hauria d’haver

tingut més rellevància que la que la informació de la resta d’entitats de Sant Hilari i genera un

greuge comparatiu envers les altres formacions.

El Partit Independent de les Guilleres es descriu com a “grup municipalista” tot i que forma

part del grup dels Independents de la Selva amb representació al Consell Comarcal (cinc

representants) i a la Diputació de Girona (una representant), amb uns estatuts i una

jerarquia com a formació.

En aquest ple es portava a votació el nou Sistema Tributari pel 2022 i a molts veïns i veïnes se’ls hi

ha generat aquest dubte.

L’argument és ben senzill, degut a la pujada de l’IPC, les taxes de l’abocador segueixen augmentant.

Cal tenir en compte que tot i fer el Porta a Porta hem de seguir portant algunes restes a l’abocador

comarcal i això provoca aquest augment de l’1,5% a les taxes de residus.

S’ha aconseguit un preu exclusiu a Sant Hilari que ha negociat l’ajuntament i l’empresa Mémora

Serveis Funeraris. Aquest import permet que els serveis funeraris siguin més econòmics, amb un

preu inferior als 2.850 euros.

Cal puntualitzar que per tenir aquest preu, els habitants de Sant Hilari han de sol·licitar-ho

expressament, ja que la funerària disposa de tot un ventall de tarifes.

Des del grup d’Esquerra Republicana creiem que és una notícia molt positiva per a tots els

Hilariencs i les Hilarienques i estem contents que finalment s’hagi tirat endavant aquesta proposta.


