Gestió enmig d’una pandèmia
La pandèmia provocada per la COVID-19 ha afectat a tots
els nivells de la nostra societat, no podem obviar i és evident que ens trobem en un dels moments més complicats
de la història recent i encara que estem convençuts que
ens en sortirem, la gestió en aquests moments, en molts
àmbits és realment tot un repte. I és que no sols es tracta
de gestionar l’emergència també es tracta de gestionar el
dia a dia del municipi i seguint planificant aquells projectes
i accions a curt i a llarg termini.
L’Ajuntament de Sant Gregori ha iniciat el procediment per
adquirir Can Frenca (antic Can Ribas) amb un conveni que
inclou una permuta de terreny i 176.000 euros a favor de
l’Ajuntament per a realitzar l’operació. En aquesta opció
hi ha estat treballant l’equip de govern durant mesos amb
l’objectiu de poder disposar de més espai a l’entorn del
complex educatiu que tenim al municipi format per l’Escola
Agustí Gifre, l’Institut Vall de Llémena i la Llar d’Infants Municipal.

dustrial i connexió depuradora polígon industrial amb collector EDAR Sant Gregori.
– Anellament aigua potable pavelló municipal.
– Connexió aigua potable dipòsit d’aigua de Sant Gregori
amb la xarxa aigua potable de Joeria
– Realització d’un carril bici paral·lel a la GI-531 entre el
polígon Joeria i Sant Gregori i entre Soler i Patel i Sant
Gregori.
– Construcció de la passera sobre el Ter entre Sant Gregori
i Bescanó i connexió fins al camí ral.
– Inversió camins públics (arranjament del pas de la Pageses).
Així mateix, durant els darrers mesos l’equip de govern a
treballat en preparar diferents modificacions de POUM (es
van aprovar al ple de juliol) per poder desenvolupar nous
projectes com habitatge dotacional al municipi, més equipaments o la possibilitat de nous espais que enriqueixin
l’entorn natural del municipi.

També s’ha iniciat els tràmits per adquirir la Rectoria de
Cartellà, un edifici al poble de Cartellà que passarà a ser
equipament municipal amb la principal voluntat que l’Ateneu de la Vall de Llémena hi pugui continuar fent la seva
activitat. L’equip de govern també ha estat gestionat aquest
tema amb el Bisbat de Girona, propietari de l’immoble. L’adquisició s’ha previst per 304.000 euros que es pagaran en
12 anys.

I també de cara a 2021 s’iniciaran els projectes previstos
en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya de la Generalitat de Catalunya en el qual l’Ajuntament de Sant Gregori
va obtenir una de les millors valoracions i ha obtingut la màxima subvenció possible de 250.000 euros per al projecte
d’arranjar part del Torrent Vidal, ampliar els vestidors del pavelló municipal i instal·lar plaques fotovoltaiques a diferents
equipaments municipals.

Al mateix temps s’ha formalitzat un crèdit d’1,4M€ per a
realitzar diferents inversions que són clau pel municipi. Algunes lligades a subvencions que ajudaran a amortitzar el
crèdit a mesura que es formalitzin. Les inversions previstes
són:
– Instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’Espai la Pineda.
– Adquisició de 2 vehicles elèctrics per la brigada municipal + equipament vehicles.
– Instal·lació d’arqueta de desbast depuradora polígon in-

Evidentment hi ha altres projectes en els quals estem treballant: alguns per la situació actual han quedat aturats
temporalment, altres els podrem reprendre ben aviat i molts
altres han pogut avançar. En qualsevol cas seguirem amb
l’objectiu de millorar tot allò que tenim previst durant aquesta legislatura.
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