Ple ordinari Novembre 2017 (20/11/2017)
Propostes presentades per l'equip de govern (PDeCAT):
072/17.- Proposta per donar nom a espais públics.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor
L’alcalde (PDeCAT) explica que es va reunir la comissió de nomenclàtor per nomenar diferents
espais del municipi.
Tots els grups municipals hi estan a favor.
073/17.- Proposta modifcació de crèdit 5/2017
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: abstenció
L’alcalde (PDeCAT) detalla i explica les diferents partides que es modifiquen del pressupost de
l’exercici de 2017.
El grup municipal de la CUP s’absté per coherència amb el vot en les darreres modificacions.
El grup municipal d’ERC explica que s’hauria d’acotar més el pressupost per no fer
modificacions.
L’alcalde comenta les limitacions que tenen a l’hora de fer el pressupost municipal segons les
lleis estatals i també que el pressupost és una previsió i al llarg de l’any sorgeixen actuacions
que s’han d’atendre i per tan el motiu de les modificacions.
074/17.- Aprovació, si s'escau, conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per la cessió
de la gestió de l'ús d'habitatge de titularitat pública.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: en contra
L’alcalde (PDeCAT) exposa que s’ha arribat a aquest acord amb l’AHC per tal de començar a
gestionar directament els habitatges que quedin lliures en el bloc d’habitatges.
El grup municipal de la CUP pensa que no es podrà solucionar el problema d’habitatge i/o
convivència que pugui haver-hi.
075/17.- Proposta aprovació pressupost municipal per a l'exercici econòmic 2018, bases
d'execució i plantilla de personal.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra
L’alcalde (PDeCAT) explica i detalla el pressupost municipal, ingressos, despeses i inversions
2018.
El grup municipal de la CUP hi vota en contra per falta d’informació tanmateix que no són els
pressupostos que haurien elaborat en el seu cas. Es pregunta per unes partides en concret.
El grup municipal d’ERC hi vota en contra ja que no són els seus pressupostos i que s’inverteix
molt en urbanisme. Es pregunta pel fons de contingència.
L’alcalde explica que el pressupost segueix la mateixa estructura que els exercicis anteriors, no
hi ha canvis destacats en les partides, excepte en inversions que varien cada any. Que sempre
estem oberts a propostes. També s’aclareixen les qüestions presentades.
076/17.- Proposta aprovació bases que han de regir la convocatòria d'un concurs per el disseny
d' imatge i slogan del municipi de Sant Gregori i convocatòria del concurs.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

L’alcalde (PDeCAT) comenta la voluntat de l’ajuntament de Sant Gregori d’establir un logotip i
eslògan del municipi a través de la convocatòria d’un concurs públic.
Tots els grups municipals hi estan a favor.

077/17.- Aprovació, si s'escau, conveni marc de col·laboració entre aquest Ajuntament - el
Consell Comarcal del Gironès - Consorci de Benestar Social per el desenvolupament
del projecte comarcal de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica del Gironès.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor
L’alcalde (PDeCAT) exposa els detalls del conveni.
Tots els grups municipals hi estan a favor.
078/17.- Informació compliment obligacions en relació a període mig de pagament i estat
d'execució del pressupost, relatius al tercer trimestre.
No es vota ja que és una informació.

Propostes presentades per ERC
081/17.- Moció sobre l'habitatge al municipi de Sant Gregori.
Votacions: PDeCAT: en contra | ERC: a favor | CUP: a favor
El grup municipal d’ERC exposa la moció.
El grup municipal de la CUP hi està a favor.
El grup municipal de PDeCAT exposa que en tenen coneixement i s’hi està treballant com es pot
veure al punt 74 del plenari i que també es manté la previsió de desenvolupar una nova fase
d’habitatges de protecció oficial en aquesta legislatura pendents d’unes ajudes de la Generalitat
de Catalunya pels adjudicataris. També es contempla crear una taula d’habitatge formada per
tot el plenari i si s’escau experts per abordar aquest tema. Però com que no es contemplen els
antecedents treballats al municipi al llarg dels anys i fins ara en matèria d’habitatge no hi voten
a favor.
Propostes Junta de Portaveus
079/17.- Moció per reclamar la llibertat dels presos polítics.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor
S’exposa la moció.
Tots els grups municipals hi estan a favor.

