INFORMACIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
GRUP MUNICIPAL PSC-CP
Hi ha dues maneres d'enfocar la política municipal: sumant o dividint. Nosaltres apostem per la primera i defugirem de qualsevol clima de tensió.
No ens cansarem de repetir que ens agradaria un govern d'unitat. Com a govern seguim treballant per millorar el nostre poble, per resoldre els
problemes, per donar oportunitats i serveis de qualitat als nostres veïns. En aquest sentit s'han aprovat els pressupostos 2016, com és habitual
des que el PSC està al govern, a l'inici de l'exercici, el que permet un millor control i supervisió dels comptes municipals. Són uns pressupostos
austers, reals i ajustats. Seguirem buscant que les principals inversions siguin provinents de subvencions, evitant, si és possible, crèdits, per
seguir reduint l'endeutament municipal i generant estalvi. En aquests mesos hem iniciat una nova etapa a la Llar de Jubilat, hem acabat les obres
d´adequació del Pont, hem donat inici al curs escolar amb les instal·lacions al dia i seguirem incidint perquè la Generalitat acabi les obres de
reforma previstes a l´escola Abat Oliba, que estan aturades per la paralització del propi Govern. Ha augmentat el nombre d'alumnes a l'escola de
música, seguim atenent a les famílies amb necessitats cobrint despeses bàsiques d'aigua, gas i llum, especialment quan hi ha infants o gent gran
a càrrec. Estem treballant per mantenir el grau de transparència que ens va permetre rebre el segell atorgat per la Generalitat al complir el 100%
dels paràmetres. Hem resolt els problemes de cobertura de telefonia mòbil i estem treballant per fer el desplegament de fibra òptica. Estem
ajudant a empreses per buscar ubicacions al municipi i s'ha aconseguit que una d'elles pugui ampliar instal·lacions al centre del municipi. S'està
acabant la portada d´aigües des de la depuradora de Conanglell i estem treballant per incentivar el consum responsable d'aigua. De ben segur
que hi ha altres necessitats i les hem d'anar resolent. De ben segur que hi ha coses a millorar i estem disposats a fer-ho, sempre en positiu, sense
crispació, respectant, compartint, parlant, debatent i escoltant. Al MHP Carles Puigdemont demanem un govern que resolgui els problemes de
la gent, que ajudi als Ajuntaments i per tant als seus veïns, que ens pagui els deutes que tenen i que en el cas de Sant Hipòlit ha arribat fins a
700.000€. Fins el moment hem tingut un govern ineficaç que ha retirat les ajudes als ajuntaments i que està fent que els nostres veïns acabin
patint la seva inacció, esperem això canvi amb el nou MHP al que ens posem a la seva disposició. Sempre al la vostre servei.
GRUP MUNICIPAL CDC
Lluitar per la independència de Catalunya des del municipi. Hi ha qui ens demana que no fem política des de l’Ajuntament i nosaltres
els recordem la frase del polític nord-americà Frank A. Clark: ‘Tothom intenta realitzar alguna cosa gran, sense adornar-se’n que la vida
és feta de petites coses’. Al voltant d’aquesta reflexió, des del Grup Municipal de Convergència estem intentant aportar el nostre gra de
sorra a validar el procés que estem vivint els catalans cap a la independència. El que està passant avui a Catalunya no és patrimoni d’una
persona o d’un partit, és la suma de les petites accions que hem fet la majoria de catalans. I a la suma d’aquestes accions personals i hem
de seguir sumant petits esforços que acabaran sent imprescindibles, també, des del municipi. El nostre poble s’ha manifestat, votació
darrera votació -també el 20D-, majoritàriament partidari dels partits i coalicions que defensen la independència. Des d’aquest esperit i
des d’aquest moment històric que ens toca viure, no defallirem en la lluita per aconseguir que el màxim representant del nostre municipi,
l’alcalde, sigui independentista i no com ara, militant d’un partit espanyolista -el PSC- el qual, avui, fins i tot ha renunciat a la celebració
d’un referèndum a Catalunya. A més, volem recordar la queixa que hem presentat davant el Síndic de Greuges i la denúncia a la Fiscalia del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, perquè s’investigui la comissió indiciària dels delictes de prevaricació i tràfic d’influències en
el concurs convocat el 21 de Juliol del 2015 per una plaça d’un treballador temporal a l’Escola Bressol ‘Can Riva’ de les Masies de Voltregà,
la qual es va atorgar a una regidora del PSC de Sant Hipòlit. La presumpta responsabilitat de la comissió dels delictes assenyala l’Alcalde
de les Masies, Sergi Vilamala, i el de Sant Hipòlit, Xevi Vilamala, aquest com a cooperador necessari. El pressupost de l’Ajuntament per
aquest 2016 que s’ha aprovat, amb els nostres vots en contra, és la constatació que no hi ha projecte de poble, ni capacitat d’adequació a
les necessitats del municipi i dels seus ciutadans. Despeses sense criteri i amiguisme segueixen sent la tònica del nou equip de govern en
el qual també participen activament els regidors de SOM Voltregà.
GRUP MUNICIPAL SOM VOLTREGÀ-AM
Quan ja hem superat el primer mig any de l’entrada de SOM Voltregà a la política municipal de Sant Hipòlit i de Les Masies
de Voltregà, toca fer una primera valoració. Ens agradaria que tothom qui vulgui pugui fer aquesta valoració contrastant
les seves pròpies impressions amb les accions en les quals hem participat. A l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, SOM
Voltregà va establir un acord de govern amb el grup del PSC, entenent que on millor podíem desenvolupar els compromisos
del nostre programa era assumint responsabilitats i treballant de forma efectiva i directa en la gestió municipal. Us recordem que les tres regidories que hem assumit són: Governació i Participació Ciutadana; Cultura, Educació i Joventut; i Promoció Econòmica i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TICs). Des de la Regidoria de Governació s’ha participat en
diverses actuacions relacionades amb queixes veïnals amb solucions que han estat satisfactòries. La Regidora de Cultura,
Educació i Joventut ha començat a col·laborar amb els diversos centres educatius i amb el Consell Escolar Intermunicipal,
així com amb algunes associacions culturals i amb les comissions de festes i dels reis. El Regidor de Promoció Econòmica i
TICs, està treballant conjuntament amb l’Associació de Comerciants EL Volt, introduint incentius per incrementar el consum
i el negoci al nostre poble. També s’està col·laborant amb l’emissora municipal, RÀDIO VOLTREGÀ per dotar-la dels mitjans
necessaris per complir amb la seva funció de promoció cultural i oci. Hem treballat i continuarem fent-ho, amb el vostre
suport i les vostres aportacions (info@somvoltrega.cat) segur que farem un poble millor. SOM-HI !
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