AJUNTAMENT
DE
CANET D’ADRI
Vall de Llémena

ACTA DE LA SESSIÓ DIA 12 DE DESEMBRE DE 2016 DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

Núm.9
Data: 12/12/2016
Hora: 19,30 hores
Lloc: Sala baixos Ajuntament Canet d’Adri

ASSISTENTS
Alcalde: Carles Espígol Camps
Regidors equip de Govern: Jordi Fonoll, Albert Badosa, Enric Subils
Representants de les Entitats : Àlex Torrentà,

Xavier Donat, Josep Alsina, Jaume Bosch,

Marissa, Bartomeu Salvadó. Miquel Bertrana, Narcís Torrentà, Antoine Malaud I Marta Puigvert
Secretària : Dolors Noguer Menció

ORDRE DEL DIA
1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
L’Alcalde pregunta als assistents si estan d’acord amb el redactat de l’acta de la sessió del dia 3
d’octubre de 2016 de la qual se n’ha donat una còpia als components del Consell.
Per unanimitat de tots els assistents s’aprova l’acta.

2 – Informació de temes tractats a l’Ajuntament
L’Alcalde informa als assistents dels temes que s’han tractat en els Plens del mes d’octubre i
novembre i en general de temes d’interès :
2.1- Acords de Ple
OCTUBRE
– Pròrroga del contracte del servei de telecomunicacions amb el Consorci Localret (Lot veu fixa
- telèfon)
-Aprovar per a l’exercici 2017 la modificació de les ordenances fiscals de recollida d’escombraries
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1
2
3
4
5
6

CONCEPTE
Cases unifamiliars i habitatges en general
Habitatges de la Urbanització de Montbó
Comerços
Turisme rural
Indústries
Bars i restaurants

QUOTA
110,00 €
138,00 €
227,00 €
227,00 €
310,00 €
580,00 €

- Canvi de data de celebració dels Plens de l’Ajuntament al quart dilluns de cada mes
NOVEMBRE
-

Aprovar la modificació de crèdit 3/16

-

Aprovar el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals del municipi de Canet d’Adri

-

Aprovar la contractació d’una persona del Programa de Garantia Juvenil com a dinamitzadora
social. L’Alcalde presenta a la Marta Puigvert, que ha assistit a la reunió, i que s’encarregarà de
l’espai social amb activitats tant per a gent gran com per a nens i nenes.

-

Incloure nova documentació de la modificació del Catàleg de masies i cases rurals i demanar
informe a Medi Natural

-

Aprovar el Pressupost de 2016, la plantilla de personal i les bases d’execució
2.2- Informació de temes d’interès
- S’ha rebut l’acta d’inspecció de l’ACA de revisió del mur del parc de Salut. S’ha hagut de
replantar el mur
- S’ha rebut l’acta d’inspecció de la direcció General del Forest d’arranjament de la carretera de
Rocacorba. S’ha volorat molt positivament.
L’alcalde explica que la carretera de de Rocacorba per Pujarnol la Diputació de Girona
gestionarà el manteniment però ha refusat l’opció que la carretera fos de la seva titularitat.
- S’ha estimat l’al.legació presentada per l’Ajuntament de Canet d’Adri pel soterrament de la línia
de fibra òptica de Porqueres a Rocacorba
- Es procedirà a instal.lar l’ enllumenat de Nadal i es col.laborarà en la Marató de TV3 a través
de la instal.lació d’una pancarta i amb quines solidàries
- Es fa un resum dels esdeveniments de les maniobres militars Canet d’Adri
- L’ANC comunica que el dia 15 de desembre hi haurà una concentració a Sant Gregori a les 20h
per donar suport a Carme Forcadell i el dia 16 es concentraran a Barcelona. L’alcalde de Canet
està convocat amb la resta d’alcaldes per donar suport i acompanyar a Carme Forcadell des del
Parlament fins a la Seu del Tribunal Superior de Justícia.
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3.- Festes i esdeveniments
- El dia 22 de desembre es farà cagar el Tió a les 17h al pavelló amb xocolatada per a tothom
- El dia 5 de gener hi haurà la Calvalcada de Reis i tothom qui vulgui participar en la Cavalcada
ho haurà de dir amb temps.
- S’escull el dia 12 de febrer per celebrar la VI Fira del Porc que s’ampliarà a tot el dia. S’avisarà
a tothom del municipi que vulgui posar parada . S’acorda fer una nova reunió per enllestir tots els
detalls de l’organització de la fira.

4.- Precs i preguntes
L’Antoine comenta que el dipòsit d’aigua per incendis de Biert està esquerdat i que s’hauria
d’avisar perquè el canviessin o reparessin. S’avisarà a l’ADF
No hi ha més intervencions
El President aixeca la sessió a les 21h, i jo la secretària en dono fe.
Canet d’Adri, 12 de desembre de 2016

L' Alcalde
La Secretària,
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