Comunicat: ens expliquem
Des del mes de març, l’equip de govern de Junts per Sant
Gregori treballa en tot tipus d’accions per fer front a la situació generada per la pandèmia. I això és així des del primer
moment, ja que hi hem dedicat moltes hores i un esforç extraordinari en tots els sentits.
En primer lloc, volem deixar clar que l’equip de govern no presenta propostes a l’Ajuntament de Sant Gregori, ja que l’equip
de govern és qui gestiona el dia a dia, a més de la gestió de la
situació generada per la pandèmia, amb encerts i amb errors,
però en cap cas no té la necessitat de presentar propostes.
Senzillament, portem a terme accions que anem desplegant i
activant en cada moment quan la situació ho requereix.
El que no permetrem és que ningú s’atribueixi plenament
accions realitzades. I això ha passat darrerament, i ens sap
greu.
Tothom pot exposar les propostes que pugui haver pensat
–que és ben lícit–, aquelles amb què pugui estar d’acord, o
que les reforci, però això no significa que se les pugui atribuir. En tot cas, això requereix una explicació més àmplia o
detallada de realment com ha anat. Per això ens expliquem.
Va aparèixer una informació, el 23 de novembre, a les xarxes
socials del grup municipal d’ERC en què aquesta formació
s’atribuïa tres propostes que no són pròpiament seves: les
ajudes directes, la pròrroga de subvencions ordinàries i la
pròrroga de subvencions COVID-19.
Informem del següent: el dia 23 d’octubre, des de l’equip de
govern de Junts per Sant Gregori, a tots els grups municipals
de l’oposició se’ls va comunicar per correu electrònic, entre altres coses relacionades amb la pandèmia, que s’estava
treballant en l’aplicació d’ajudes directes als sectors afectats, a partir de les resolucions dictades per la Generalitat
de Catalunya en la segona onada (ajudes a la restauració, a
centres d’estètica, centres de bellesa i empreses d’activitats
educatives i esportives). A més, també es va informar que estàvem valorant prorrogar les ajudes a empreses, autònoms,
famílies i entitats per l’afectació de la COVID-19. Aquestes
ajudes havien finalitzat en una primera convocatòria el 30 de
setembre però, ateses les mesures de la segona onada, era
convenient obrir-ne de nou la convocatòria.
El dia 2 de novembre el grup municipal d’ERC va presentar
unes propostes que es van traslladar a la propera reunió de
la Comissió COVID-19.
A la Comissió COVID-19 –formada per tots els grups municipals– de data 5 de novembre, l’alcalde va informar de les
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dades, mesures i accions que es portarien a terme en les
properes setmanes i en les quals prèviament l’equip de govern havia treballat: les ajudes directes per a aquest 2020 i
la previsió de reserva d’una partida d’ajudes directes també
per a 2021; obrir de nou la convocatòria de bonificacions a
empreses, autònoms, famílies i entitats; una campanya de
venda d’àpats de restaurants online a través d’una plataforma de l’Ajuntament; l’increment de les ajudes a l’entitat del
Rebost del Llémena; la realització d’un vídeo per promocionar la gastronomia; l’inici dels tràmits per adquirir aparells
purificadors d’aire per a centres educatius, i altres equipaments municipals; i l’increment de la partida de Serveis Socials (previst al pressupost 2021), entre altres.
I d’entre les propostes presentades per altres grups municipals, en aquest cas pel grup d’ERC, a la Comissió COVID-19 del 5 de novembre es va debatre, valorar i decidir
finalment el següent:
– Impulsar una campanya per incentivar el comerç local amb
el sorteig d’una panera, principalment de productes locals.
– Preparar unes targetes moneder per a persones del municipi.
El debat entre els grups municipals de la comissió COVID-19 va acordar finalment que seria per a persones del
municipi en situació d’atur o ERTO (una acció que s’està
preparant, si tot va bé, per a les properes setmanes).
Completament a part, la proposta del Ple de 16 de novembre de 2020, d’aprovació de la pròrroga per a sol·licitud de
subvencions ordinàries per a les entitats és una proposta
que ha vingut únicament de l’equip de govern. També ho
volem aclarir, i que en quedi constància.
A vegades no ens expliquem o desmentim prou en aquest
sentit, en referència a informacions que es publiquen o acusacions en contra de les accions de l’equip de govern. Tenim molta feina per fer i no sempre ens és possible entrar en
aquest detall. A la vida, res té una única versió, i les coses
es poden explicar de moltes maneres. Per això demanem
que s’expliquin bé.
Mentrestant continuarem gestionant el dia a dia del municipi
i tot allò relacionat amb la pandèmia amb aquesta premissa:
Comunicació > Mesures > Prevenció > Ajudes.
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