Informació dels grups municipals

GRUP MUNICIPAL PSC-CP

Al davant de tot Sant Hipòlit. Aquest era el lema de la nostra campanya. I no era una frase, era un sentiment.
Com a grup municipal parlem, treballem i pensem únicament en el nostre poble, amb un sol objectiu: millorar
la vida dels nostres veïns.
Entenem la política municipal com un servei, sent justos i curosos, prenent decisions per interès general i administrant els pocs recursos existents amb cura. Estem al costat vostre, per això els nostres regidors vam signar
un compromís ètic a favor de governs locals més democràtics, eficients, transparents i honestos.
Avui la clau és incentivar la participació, la transparència i les noves tecnologies per afavorir la regeneració
política que demana la ciutadania i que abanderem com a regidors socialistes.
En ple acabem d’aprovar els comptes del 2015, amb estalvi positiu que destinarem a inversions de clavegueram
i estalvi energètic. Seguim rebaixant l’endeutament i el pagament de factures s’ha realitzat a 15,17 dies. I és possible tot i el pendent de cobrament de més de 1 milió d’euros de la Generalitat.
Tenim nous reptes i els volem compartir, fent participar als veïns com hem fet recentment amb la concentració
de contenidors a la zona dels c/Bisbe Morgades. També amb accions que milloren el nostre municipi com les
realitzades al pont o programes al teatre municipal per acostar la cultura. Treballem perquè els carrers estiguin
més nets i endreçats. Hem fet campanyes per evitar abandonar andròmines o excrements d’animals als carrers.
Necessitem l’ajuda de tots. Per aconseguir-ho en breu contractarem nous a plans d’ocupació locals per assolir
els objectius proposats. A la vostra disposició.

GRUP MUNICIPAL CDC

Com ja sabeu, el país català està vivint moments de canvis i demana millores constants per aconseguir grans
reptes. Convergència, com a partit, fa la mateixa reflexió per millorar i apropar-se més a la realitat actual de
les persones i les famílies. Aquest procés de millora comença des dels municipis més petits i nosaltres, en representació de Sant Hipòlit també vivim aquest canvi positiu. Paral·lelament a aquests canvis, Convergència de
Sant Hipòlit seguirem treballant en una oposició respectuosa però crítica amb tot allò que creguem necessari
tant per Sant Hipòlit de Voltregà, com per la desitjada República Catalana. Des d'aquesta oposició constructiva,
seguirem defensant el nostre programa electoral amb la convicció que era i és, un molt bon projecte per a Sant
Hipòlit. La remodelació de l'Escola Sagrats Cors com a centre social i d'activitat comercial, la necessitat de recuperar com a oportunitats empresarials i de treball, les naus de Diemen (Can Romero), o per exemple, complir
amb el projecte del barri d'El Mallol que també segueix paralitzat i demana actuacions d'immediat. Aprofitem
aquest butlletí municipal per dir-vos i recordar-vos que són molt satisfactòries les converses a peu de carrer
amb els veïns del poble que tots estimem. Tot això és el que no volem perdre, sense diferències i amb totes les
ganes d'ajudar, d'aprendre i millorar igual que fa el nostre país, Catalunya. Per tant, aquesta serà sempre la línia
que volem seguir i de la que tant orgullosos ens en fa sentir el President, Carles Puigdemont. Reveu una cordial
salutació. L'equip de Convergència de Sant Hipòlit de Voltregà.

GRUP MUNICIPAL SOM VOLTREGÀ-AM

Des del Grup Municipal de SOM Voltregà, volem reiterar el nostre compromís en tot el que fa referència al Procés
de Desconnexió amb l’Estat Espanyol. Farem tot el que estigui al nostre abast per facilitar i posicionar-nos de
forma evident a favor de la creació de les estructures del nou estat. També ho volem fer de forma responsable,
tenint en compte que hem assumit un compromís amb els veïns que pensen com nosaltres i en cap moment
volem que això suposi un risc per a l’Ajuntament com a entitat o un menysteniment cap a aquells que pensen
diferent.
Des d’aquí volem expressar el nostre reconeixement cap als tres regidors del grup de Convergència Democràtica de Catalunya que han hagut de resoldre una sèrie de tensions que han anat molt més enllà del que podíem
arribar a pensar tots.
Esperem que la nova regidora o regidor que entrarà substituint al que ha renunciat, ho farà amb la vista posada
en la col·laboració mútua entre totes les persones que un dia vàrem decidir esmerçar part del nostre temps i els
nostres esforços en la millora d’aquest espai de convivència que volem que sigui el nostre poble.
Just a l’inici de la primavera, ara que sembla que tot reneix i la natura del nostre entorn comença un nou cicle,
des de les Regidories de Cultura dels dos Ajuntaments, com en els últims anys, impulsem un nou APRILIUM amb
una programació cultural des d’ara fins al juny. Esperem que moltes veïnes i veïns trobin els seus actes, aquells
que ells també haguessin inclòs al nou programa. Al mateix temps, us convidem a participar als diversos actes
de celebració del 50è. aniversari de la biblioteca. SOM-HI.
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