Ple ordinari Gener 2016 (12/01/2017)
002/17 Proposta d'inclusió de fitxer al Registre de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor
L’alcalde (CiU) explica que s’incorpora el fitxer de protecció de dades de donacions a la
Biblioteca Miquel Martí i Pol.
En aquest punt no hi ha debat ja que tots els grups hi estan a favor.
003/17 Proposta de sol·licitud de subvenció al pla de serveis d'assistència en matèria de
prevenció d'incendis - línia 3 - del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor
L’alcalde (CiU) explica l’acollida a la línia de subvencions esmentada.
En aquest punt no hi ha debat ja que tots els grups hi estan a favor.
004/17 Aprovació, si s'escau, conveni per alteració de línia de terme per tal d'esmenar un
error amb el límit de terme de Sant Martí de Llémena
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor
L’alcalde (CiU) explica que en la revisió de l’atermanament.
Des de la CUP entén que cap dels afectats no té res a dir i voten a favor.
Des d’ERC entenen que si no hi ha cap al·legació i voten a favor.
005/17 Aprovació inicial, si s'escau, Pla Especial Urbanístic per a la instal·lació d'un càmping
a Constantins
Votacions: CiU: a favor | ERC: abstenció | CUP: a favor
L’alcalde (CiU) explica que s’ha tractat aquest tema a la comissió d’infraestructures amb tots
els grups municipals. Els tècnics del càmping han presentat la proposta que conformaria
aquesta zona. Explica que és l’aprovació inicial i hi haurà un període d’al·legacions i també es
demanaran tots els informes pertinents a diferents organismes, sempre abans s’autoritzar la
seva construcció. Es parlarà amb els veïns de la zona de Constantins i amb els mateixos
promotors.
Per part de la CUP valoren que es respecti la vegetació autòctona de la zona en el
desenvolupament del projecte. I es planteja el model turístic de la Vall de Llémena.
Per part d’ERC s’abstenen perquè queden a l’espera dels informes que corresponguin i a
l’espera de la reunió amb els veïns.

006/17 Proposta d'acords en relació a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil:
reconeixement de l'Associació, nomenament de voluntaris i aprovació del conveni de
col·laboració
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: abstenció
L’alcalde (CiU) explica que hi havia la voluntat des de l’ajuntament de tirar endavant aquesta
associació i per això es va fer una reunió informativa prèvia, hi va haver interès de diverses
persones que faran la formació regulada per Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. És
una associació amb una funcions molt clares i establertes.
Per part de la CUP plantegen qui coordina el grup i si tenen retribucions econòmiques per les
funcions que desenvolupin.
Per part d’ERC hi voten a favor.
007/17 Aprovació, si s'escau, de la Tarjeta Cultura de Sant Gregori
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor
L’alcalde (CiU) explica la creació de la nova targeta cultura.
Des de la CUP mostren el seu suport a aquesta iniciativa.
Des d’ERC plantegen una apartat específic per a infants de 0 a 3 anys. I la creació d’una targeta
comerç.
008/17 Proposta aprovació conveni amb l'ajuntament de Canet d'Adri per a subministrament
d'aigua potable a unes cases aïllades del municipi
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor
L’alcalde (CiU) explica el cas del subministre a unes cases de la zona del municipi de Sant
Gregori a través de la xarxa de Canet d’Adri molt propera.
Tots els grups municipals hi estan a favor.
009/17 Aprovació, si s'escau, preus per el Servei del Casal d'Estiu
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: en contra
L’alcalde (CiU) explica que no s’ha previst cap increment en el preu/dia, sols pels dies de
servei. S’ha introduït una modificació en el casalet de la llar.
Per part de la CUP hi voten en contra perquè els preus són inassequibles.
Per part d’ERC hi voten a favor però volen conèixer les valoracions de les famílies de l’any
anterior.
L’alcalde explica que per rebaixar els preus l’ajuntament ja hi posa una part. I també existeixen
ajudes a les famílies que ho necessitin.
La regidora d’ensenyament (CiU) explica que l’empresa que gestiona el casal fa les enquestes a
les famílies i que en cap cas existeix una queixa generalitzada. Els temes puntuals que es va
exposar per part de les famílies es tractaran amb l’empresa per millorar el servei.

010/17 Convocatòria per a l'atorgament de subvencions a entitats del municipi
Votacions: CiU: a favor | ERC: en contra | CUP: a favor
L’alcalde (CiU) explica les novetats referents a la nova convocatòria de subvencions per a
entitats del municipi. Uns criteris oberts als quals es poden afegir nous elements i que
reconeixen la molta feina que fan les entitats amb el seu funcionament i activitats al llarg de
l’any.
Per part d’ERC hi vota en contra per la concessió de subvencions extraordinàries.
011/17 Proposta adjudicació terreny sobrant de via pública situat a la zona de Can Serra
Votacions: CiU: a favor | ERC: abstenció | CUP: en contra
L’alcalde (CiU) explica que s’ha seguit el procediment establert en casos de sobrant de via
pública segons la llei i el reglament que ho regeix. Hi ha hagut al·legacions per part de la CUP i
es responen en aquest Ple.
Per part de la CUP es mostra la disconformitat i rebuig amb aquest punt.
Per part d’ERC van estudiar a fons aquest punt i consideren que s’ha fet el tràmit com
correspon.
Propostes presentades per CiU
012/17 Petició canvi denominació grup municipal de CiU a grup municipal PDeCAT
Votacions: CiU: a favor | ERC: abstenció | CUP: a favor
L’alcalde (CiU) explica que es després de la dissolució de Convergència i Unió i la creació del
Partit Demòcrata Europeu Català, el grup municipal de Ciu passa a ser el grup municipal de
PDeCAT.
No hi ha debat en aquest punt.

