INFORMACIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
GRUP MUNICIPAL PSC-CP
Volem que sigueu feliços.
Hem tancat l’any 2016 i és un bon moment per fer balanç. Veure violència, guerres, tràfic de persones i famílies amb necessitats no ens passa desapercebut i ens estimula a lluitar per un món més just des del nostre poble. Volem donar i rebre per
no perdre l’esperança d’un futur millor.
Si fem balanç municipal hem tingut com a prioritat la lluita contra les desigualtats derivades de la crisi, però els desitjos
sempre estan per sobre dels recursos que disposem. Seguim reivindicant més places públiques a la nostra Residència per
Gent Gran, seguim lluitant perquè l’escola pública Abat Oliba sigui reformada definitivament i seguim fent campanyes per
reduir el nombre de coloms o excrements de gossos i gats.
Tenim un compromís amb el nostre poble i el complim. La bona gestió dels darrers anys ens permet ser curosos amb ordenances i taxes i aprovar un pressupost pel 2017 que preveu efectuar Inversiones i alhora reduir l’endeutament municipal.
Ens guien principis d’igualtat, de llibertat i de justícia social. Al centre les persones, però també l’espai públic amb reformes
constants com al camp de futbol, en carrers o places noves com la del c/Sant Agustí o nous nínxols a cementiri.
Treballem dia a dia per disposar d’uns carrers i places netes i endreçades i tu ens has d’ajudar.
I no volem acabar aquest balanç sense fer esment al pla de barris del Mallol. Des de Sant Hipòlit hem liderat la sol·licitud
al govern de la Generalitat perquè compleixi els compromisos i doni viabilitat a projectes com el del Mallol. Aquest gran
projecte de poble ha de tenir el govern del país al seu costat. Aprofitem aquest espai per desitjar-vos un bon any 2017.
GRUP MUNICIPAL PDC
Benvolguts conciutadans de Sant Hipòlit de Voltregà.
El 2017 esdevindrà transcendental per al nostre país: entrem en l’any del referèndum d’autodeterminació, on els catalans i catalanes decidirem el nostre futur com a poble europeu. La llista del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCat) de Sant Hipòlit
continuarem fent campanya de manera clara i explícita pel sí a la independència de Catalunya. Qualsevol gest que ajudi a
assolir aquesta fita esdevindrà sempre important i rellevant als ulls de la nostra societat.
Cal tenir present que el nostre grup municipal va mantenir conversacions amb l’equip de govern de l’ajuntament ran de la
seva invitació a incorporar-nos a un possible govern unitari. Però malauradament l’entesa no va arribar a bon terme, malgrat
el fecund intercanvi de propostes, entre elles, la de assolir una alcaldia independentista, ja fos amb la nostra cap de llista la
sra. Irene Suñé , ja fos amb el sr. Hipòlit Serra del grup Som Voltregà, marca blanca d’ERC. Aquesta proposta, però, va quedar
descartada tant pel grup del Partit Socialista i com pel mateix Som Voltregà. Els nostres votants entendran perfectament que
no podíem deixar l’ajuntament sense una oposició efectiva, constructiva, positiva, propositiva però alhora vigilant; és el que
intentàvem explicar-vos mitjançant la circular repartida a les bústies abans de Nadal.
Paral·lelament seguim treballant en les diferents àrees que conformen la gestió del poble. Posem dos exemples de l’assoliment del nostre treball a favor dels veïns. El primer és la satisfacció per veure com l’empenta dels veïns i dels comerciants,
juntament amb les nostres reiterades queixes per les abusives multes de la zona blava, han portat a una encertada rectificació
de l’equip de govern. El segon, haver aconseguit arranjar el camí de sortida de la Ciutadella, que ja es feia impracticable.
Que tingueu tots un feliç i pròsper any 2017, ple d’èxits i llibertat.
GRUP MUNICIPAL SOM VOLTREGÀ-AM
GOVERN D’UNITAT
El nostre grup, alguns mesos abans de les eleccions municipals de maig de 2015, va escriure: “No estem en contra de ningú.
Voldríem ser una ajuda per a qui ostenti la representació majoritària dins de cada un dels dos Ajuntaments i en el cas que
aquesta representació ens correspongui a nosaltres, també ens agradaria comptar amb la col·laboració dels altres grups.
Estem convençuts que la suma de la diversitat donarà un millor resultat i que l’exclusió d’alternatives l’empobrirà.”
Després de diverses reunions, amb propostes, oferiments i renúncies, no va ser possible poder arribar a cap acord. Els
nostres companys regidors a l’oposició, no han cregut convenient incorporar-se a l’equip de govern i assumir les responsabilitats de prendre part en l’elaboració de les decisions que s’acordaran a partir d’ara al nostre Ajuntament.
Sembla un contrasentit que quan algú s’ofereix per a assumir una responsabilitat en forma de servei a la comunitat, presentant-se a unes eleccions i obté un suport considerable en número de vots, renunciï a poder complir amb aquesta responsabilitat i privi a les persones que els van votar d’estar representats al govern com semblaria que els correspon.
Però quedar-se a l’oposició també és una opció. Seguirem esperant propostes, alternatives, projectes, ... i que la prioritat
sigui buscar la millora del benestar dels veïns del poble.
Al cap i a la fi, quan sigui el moment, les urnes amb la seva aritmètica implacable, redistribuiran la presència de cada grup
depenent del criteri de totes i de cada una de les persones que aniran a votar.
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