AJUNTAMENT de

SANT GREGORI
Vall de Llémena

Sant Gregori a les tretze hores del dia setze de gener del dos mil disset, reunits a la
sala de Plens de l’Ajuntament els membres de la comissió Municipal d’Infraestructures
formada per:
-

Joaquim Roca i Ventura, Alcalde
Amb Antón Sunyer i Serrat, Tinent d’Alcalde
Eduard Grabulosa i Bosch, regidor de l’equip de govern
Cristina Ribas i Casademont, regidora d’ERC
Oriol Pellicer i Sabrià, regidor de CUP

assistència de Carme Gubau i Menció, Secretària de l’Ajuntament
També assisteix: Candi Casadevall, tècnic contractat per la propietat

Per part del tècnic redactor s’exposa el projecte d’instal·lació d’un càmping a la finca de Can
Bora de Constantins, el qual es preveu que ocupi uns 40.000 m2.
La previsió és fer una càmping de petites dimensions: Es preveu que puguin haver-hi un 40 %
de tendes de campanya fixes, unes 10. d’acord amb el projecte que es mostra als assistents,
la resta d’ocupació serà amb tendes desmuntables convencionals.
També es procedirà a la eliminació de les palmeres que hi ha plantades actualment.
Es seguirà el procediment normatiu, tota vegada que abans de la instal·lació cal tramitar un
Pla especial amb la corresponent aprovació inicial i provisional per part del Ple, amb
informació pública entre el dos tràmits i aprovació definitiva per par de la Comissió territorial
d’Urbanisme.
Els reunits, estudiaran el projecte de Pla especial presentat i es pronunciaran en el moment
que sigui sotmès a la consideració del Ple.
S’aixeca la reunió a les 14’00 hores, estenent-se la present acta que recull els temes tractats.
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