
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 13/2015 
Caràcter: Ple ordinari 
Data: 17 de desembre de 2015
Horari: de 20:00 a 21:05 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 

ASSISTENTS
Àstrid Desset Desset, presidenta
Antoni Franco Caballé, regidor
David Bohigas Vilalta, regidor
Marta Triadó Margarit, regidora
Josep Casadellà Turon, regidor
Jordi Pibernat Casas, regidor
Cristina Ribas Duran, regidora
Sergi Riera Sau, regidor
Pere Espinet Coll, regidor
Esteve Callís Prat, regidor
Montserrat Garriga Gimbernat, regidora

Sandra Pinos Martinez, secretària 
Leonor Martínez Lacambra, interventora

Excusen l'assistència:
Anna Carrillo Oriol, regidora
Antoni Simón González, regidor

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació actes anteriors.
2. Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del numero 377 al 477.
3. Sol·licitud de l'adhesió a l'Associació de Turisme de la Selva.
4.  Ratificar la sol·licitud de seu electrònica i portal de la transparència. 
5.  Proposta del Jutge de P.A.U. substitut. 
6.  Ratificar decret de modificació contracte gestió de servei d'aigua potable.
7.  Ratificar el decret de delegació de les tasques de promoció econòmica del municipi, quan s'actuï en
l'àmbit del Ter-Brugent.
8. Ordenances Fiscals del 2016.
9. Pressupost 2016 i documents annexos
10. Moció de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.
11.  Assumptes urgents.
12. Precs i Preguntes

1.-

TEMA: Aprovació actes sessions anteriors

Un cop llegides  s'aproven les actes números  11 i 12 de dates  27 d'octubre i 24 de novembre de 2015 
VOTACIONS:

1/23

C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat



Sense que hi hagi intervencions, es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per unanimitat
dels presents. 

2.-

TEMA: Donar compte dels decrets d'alcaldia

Es dóna compte dels  decrets  dictats  per  l'Alcaldia  des de l'última convocatòria,  del  número 377 al
número 477 de 2015.

INTERVENCIONS

Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
En els decrets d'Alcaldia que vàrem venir a mirar aquesta setmana, el 461 i el 464, en la relació de
factures, el decret hi és, però falta la relació de factures, en canvi, en els altres decrets hi ha la relació.

Pren la paraula la senyora secretària:
A nivell administratiu es deuen haver oblidat d'annexar-ho. 

Pren la paraula el regidor Pere Espinet :
És el 461 i el 464, que fan referència a factures i el 377 que fa referència també a pagaments, on hi ha
l’observació de la interventora dient que l'assumpte de Gales ha estat un saldo negatiu. Com que està
fet “de puño y letra” suposo que diu això.

Pren la paraula la senyora secretària:
En aquest també hi falta la relació?

Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
En aquest hi és.

3.-

TEMA:  Sol·licitud de l'adhesió a l'Associació de Turisme de la Selva. 

Vista la proposta presentada per la Sra. Àstrid Desset, alcaldessa, que literalment diu:

«Atès  que  l'Associació  de  Turisme  de  la  Selva  és  una  associació  orientada  al  desenvolupament
d'iniciatives i polítiques turístiques a través de 5 línies de treball: informació i assessorament, formació,
cooperació, promoció i comercialització, i investigació.

Vist que l'Associació de Turisme de la Selva funciona des de l'any 1999 amb uns resultats força positius,
teixint així  una xarxa d'ens públics i  privats que han potenciat les iniciatives del sector turístic de la
contrada.

Atesa la reunió mantinguda amb el Conseller de turisme del Consell Comarcal de la Selva, el Sr. Quim
Vivas, on es presentaren els serveis que pot oferir dita associació i que aquests poden ésser de gran
interès per a la vila d'Anglès. 

Vist el contingut dels Estatuts de l'Associació de Turisme de la Selva, Comarca de l'Aigua.

Atès que des de l'Associació de Turisme de la Selva, comarca de l'aigua té la intenció de potenciar la
zona del Consorci Ter-Brugent. 

Vist  que  per  a  la  incorporació  de  l'Ajuntament  d'Anglès  a  l'Associació  de  Turisme de  la  Selva   li
correspon com a soci una quota de 1.221,58€ per l'any 2016.



Atès que existeix consignació suficient a la partida  943.466.02  del Pressupost municipal per a l'any
2016. 

Es proposa al Ple Municipal el següent acord:

Primer.- Adherir-se a l'Associació de Turisme de la Selva, comarca de l'aigua. 

Segon.- Autoritzar la despesa de corresponent amb càrrec a la partida  943.466.02 del Pressupost
municipal de 2016, sens perjudici de les modificacions que es puguin produir en l'aprovació definitiva. 

Tercer.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.

Quart.- Delegar a la regidora Sra. Cristina Ribas Duran com a representant de l'Ajuntament davant
l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts. 

Cinquè.- Remetre  certificat  de  l’acord  a  l'Associació  de  turisme de la  Selva,  així  com el  formulari
d'adhesió degudament signat.  

Sisè.- Ratificar aquest acord en el proper ple que celebri la corporació.”=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora alcaldessa, Àstrid Desset:
L'associació de turisme de la Selva, Comarca de l'Aigua, és una associació que existeix des de l'any
1999. Antigament, Anglès hi havia estat. En temps de crisi, quan hi havien més dificultats econòmiques,
ens hi vam desfer. En aquest cas, ens ha vingut a veure en Quim Vives, que és el conseller del Consell
Comarcal  de la  Selva,  i  ens  ha  explicat  que  aquesta  associació  dóna  informació,  assessorament,
informació, cooperació, promoció i comercialització, tota una sèrie d'avantatges i serveis que et donen,
amb el que és la promoció turística del poble. El que ens ha ofert és venir a gravar, ara per la fira de
Sant Antoni, un reportatge que posteriorment ells ens posaran a la nostra disposició, perquè nosaltres
entreguem als mitjans perquè coneguin aquesta fira i promocionar-la. El cost  d'aquesta adhesió total,
en tot l'any 2016, és de 1.200 €. Aquest reportatge és una petita part de tot el que farem. Per tot això,
proposem tornar-nos a adherir. El cost anual és de 1.200 €.

Pren la paraula el regidor Pere Espinet de P.A.U..
Sí, nosaltres estem d'acord amb aquesta proposta. Ens vàrem desfer d'aquesta associació i de moltes
més en el seu moment perquè a nivell d'intervenció ens havíem d'ajustar als “calers” que teníem. El
primer que es va fer era desfer-nos de tot tipus d'associacions similars al turisme de la Selva i mirar
d'anar  traient  i  deixar  concretament  només  les  més  imprescindibles.  Nosaltres  votarem  a  favor
d'aquesta proposta.

VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per unanimitat dels presents. 

4.-

TEMA:   Ratificar la sol·licitud de seu electrònica i portal de la transparència

Vista la proposta presentada per la Sra. Astrid Desset, alcaldessa, que literalment diu:

=”Vist l'acord de Junta de Govern Local de 3 de desembre de 2015, que literalment diu: 

«Antecedents de fet
Atès que l'Ajuntament d'Anglès no disposa de la seu electrònica ni de portal de transparència per als
ens locals. 
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Vist que el Consorci AOC ofereix aquests serveis la qual cosa permetrà a l'Ajuntament comptar amb un
portal de transparència propi del nostre ens per donar compliment a la Llei de Transparència.

És per tot això que l'Ajuntament d'Anglès vol sol·licitar al Consorci AOC d'acord amb el formulari que
consta a la pàgina web de la institució les modalitats d'accés al servei són escollir el servei de Seu-e,
Transparència i e-Tauler.
I és que:
SEU-e és un servei que permet als ciutadans i empreses  relacionar-se i comunicar-se per mitjans
electrònics amb les administracions públiques, de tal manera que puguin accedir a la informació i als
serveis de l’administració titular  amb les mateixes garanties que ho farien a la seu física i sota els
principis de publicitat oficial, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat,
neutralitat, interoperabilitat, identificació i autenticació.

Transparència  és  un  servei,  integrat  dins  del  servei  SEU-e,  que  garanteix  l’acció  proactiva  de
l’Administració  de  donar  a  conèixer  la  informació  relativa  als  seus  àmbits  d’actuació  i  les  seves
obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les
persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els
facilitin la participació en els assumptes públics.

e-TAULER és un servei integrat dins del servei SEU-e, que permet la publicació i la gestió d'edictes
electrònics mitjançant Internet. És una eina de publicació certificada amb automatismes associats a la
gestió de la publicació dels edictes (control de períodes d'exposició, generació de diligències, etc.).

Legislació aplicable

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Per tot això, es PROPOSA:

Primer.- Sol·licitar al Consorci AOC d'acord amb el formulari que consta a la pàgina web de la institució
les modalitats d'accés al servei són escollir el servei de Seu-e, Transparència i e-Tauler.
Segon.- Notificar el present acord a l'informàtic contractat per l'Ajuntament perquè pugui efectuar la
sol·licitud i posi en funcionament els serveis sol·licitats.”=

Per tot això, s'acorda:

PRIMER.- Ratificar l'acord de 3 de desembre de 2015 de sol·licitud al Consorci AOC d'acord amb el
formulari que consta a la pàgina web de la institució les modalitats d'accés al servei són escollir el servei
de Seu-e, Transparència i e-Tauler.

SEGON.- Notificar  el  present  acord a l'informàtic  contractat  per l'Ajuntament perquè pugui efectuar la
sol·licitud i posi en funcionament els serveis sol·licitats. 

I ratificar el contingut del Decret 496, de 16 de desembre, que literalment diu:

=”Decret núm. 496 de 16 de desembre de 2015
Acceptació condicions dels serveis Seu-e, Transparència i e-Tauler consorci AOC

Antecedents de fet:

Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 3 de desembre de 2015 en la que es sol·licita al
Consorci AOC les modalitats d'accés al servei de Seu-e, Transparència i e-Tauler. 



Vist  que  per  tal  de  sol·licitar  l'alta  dels  serveis  oferts  pel  Consorci  AOC,  cal  l'acceptació  de  les
condicions generals i específiques que regulen la prestació del Servei per part del Consorci AOC i que
es troben publicades a la seva seu electrònica www.seu.cat/consorciaoc. 

Vist  que per tal de sol·licitar l'alta dels serveis,  cal  habilitar al  Consorci  AOC com a encarregat del
tractament de les dades de caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats en la
sol·licitud.

Fonaments de dret:

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

DISPOSO:

Primer.- Presentar al Consorci AOC la sol·licitud d'alta al Servei.

Segon.- Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del Servei per part del
Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica www.seu.cat/consorciaoc

Tercer.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de caràcter personal a
les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present sol·licitud.

Quart.- Ratificar el present Decret al proper ple que celebri la corporació.

Cinquè.- Notificar el present acord a l'informàtic contractat per l'Ajuntament perquè pugui efectuar la
sol·licitud i posi en funcionament els serveis sol·licitats. “=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora alcaldessa Àstrid Desset:
Nosaltres, com tots els ens de Catalunya, estem obligats a complir la llei de transparència, que una part
va entrar en vigor 1 de juliol del 2015 i l'altra part entra en vigor ja el 2016. Consisteix en ser totalment
transparents  de  cara  al  ciutadà  i  a  les  administracions  i  publicar  tota  mena d'informació,  sobretot
administrativa i econòmica, relacionada amb la gestió de l’Ajuntament, des de subvencions, contractes,
convenis fins i tot l'agenda de l’alcalde o alcaldessa, tot això, anirà publicat en un portal. Això té un cost
molt elevat, si cada ajuntament ho hagués d'assumir ens perdríem una mica. Per dir-ho simplement, hi
ha l'administració oberta de Catalunya, que és un ens supramunicipal que ofereix serveis a tots els
municipis  de  Catalunya  i  els  ajuda  a  complir  aquesta  llei.  Aquesta  llei  ens  ofereix  un  portal  de
transparència que ve a ser com una pàgina web, a part de la que tenim, on explicarà tota aquesta
informació i bona part d'aquesta informació vindrà alimentada per la informació que nosaltres mateixos
trametem a la Generalitat. Per tant, una part de nosaltres ja apareixerà automàticament al portal i l'altra
part, l'haurem d'entrar nosaltres. En aquest sentit hi ha molta feina i demanem una mica de comprensió
a tots els partits perquè es començarà a posar informació, però no estarà tota la informació pujada de
cop. Així com nosaltres, estan tots els ajuntaments de Catalunya. La Diputació de Girona, és una de les
poques que tenia el portal de transparència funcionant al juliol, però Barcelona no la té, per exemple.
Després, a part d'això, hi ha la seu electrònica que és un altre requeriment que especifica la llei i l’e-
tauler que és un tauler d'edictes online que van signats electrònicament i per tant, queda constància del
moment en què es publiquen i es des-publiquen els edictes. Tot això, ho torno a dir, no té cost, per això
ratifiquem al ple la sol·licitud.

Pren la paraula la senyora secretària:
Jo voldria afegir una cosa, aquest acord es va prendre per junta el passat 3 de desembre, però després,
a  l'hora  d'emplenar  la  documentació,  a  nivell  de  requisits  d’accés  i  de  les  condicions  generals  i
especifiques que regulen la prestació del servei per part  del consorci  AOC, que es presenti al consorci
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la  sol·licitud  i  que s'habiliti  al  consorci  com encarregat  del  tractament  de  les  dades de tractament
personal i tot un seguit de formulismes que ens demanen que ho aprovem. Ho vàrem aprovar ahir, el 16
de desembre. Aleshores seria: d'una banda ratificar la junta, la sol·licitud material de la seu electrònica,
la seva transparència i l’e-tauler, i després també, d'altra banda, això que us he esmentat ara en relació
al decret 496 de 16 de desembre. Serien les dos coses.

Pren la paraula el portaveu de P.A.U. Pere Espinet:
Nosaltres ho veiem una cosa súper correcta així  la gent del poble, tant la gent del govern com de
l'oposició sabrà més com va l'Ajuntament. Nosaltres votarem a favor. 

VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per unanimitat dels presents. 

5.-
 
TEMA: Proposta del Jutge de P.A.U. substitut. 

Vista la proposta presentada per l'Àstrid Desset, alcaldessa, que literalment diu:

=”Atès que en data 16 de setembre de 2014 va acordar obrir la convocatòria per l'elecció del Jutge de
P.A.U. substitut del municipi d'Anglès. 
Atès que durant el termini d'exposició pública no s'hi va presentar cap sol·licitant. 
En aquests supòsits, el Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de P.A.U., estableix que si no hi ha
cap sol·licitant, el ple elegeix lliurement amb subjecció als mateixos requisits de procediment. 

L'equip de govern proposa com a jutge de P.A.U. substitut  al  Sr.  Miquel Tolosa Presno,  el  qual ha
manifestat  mitjançant  declaració  responsable  que  compleix  amb  les  condicions  de  capacitat  i  de
compatibilitat establerts a l'article 1.2 del citat reglament. 

Legislació aplicable

Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de P.A.U.. 

Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el següent
acord:

Primer.-  Nomenar com a jutge de P.A.U. titular d'Anglès al Miquel Tolosa Presno, amb DNI número
xxx11363-E, tenint en compte el seu currículum,  que compleix amb les condicions de capacitat i de
compatibilitat establerts a l'article 1.2 del citat reglament i la idoneïtat amb la tasca a desenvolupar. 

Segon.-  Enviar certificació del present acord al jutge de primera instància i instrucció del nostre partit
judicial  a  fi  que ho elevi  a  la  sala  de govern;  fent  menció  expressa de l’observança del  quòrum i
adjuntant còpia compulsada de la documentació requerida per aquest. 

Tercer.- Notificar el present acord a l'interessat.

Quart.- Facultar  l’alcaldessa,  tan  àmpliament  com en dret  sigui  menester,  per  dur  a  terme aquest
acord”=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora alcaldessa Àstrid Desset:
El punt núm. 5 és la proposta del jutge de P.A.U. substitut. En aquest sentit hem parlat amb tots els
grups polítics i proposem el Sr. Miquel Tolosa. 



Pren la paraula el portaveu de P.A.U. el regidor Pere Espinet:
A més és una persona que coneix la casa, és a dir, és un aprenent oficial.

Pren la paraula la senyora alcaldessa Àstrid Desset:
Serà el substitut quan no hi hagi el jutge de P.A.U. titular. 
 
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per unanimitat dels presents. 

6.-
 
TEMA: Ratificar decret de modificació contracte gestió de servei d'aigua potable.

Vista la proposta presentada pel Sr. Toni Franco Caballé, regidor d'obres i serveis, que literalment diu:

=”Vist el decret de 11 de novembre de 2015 on literalment diu:

«Antecedents de fet
Vist el contracte de concessió del servei d'aigua potable i clavegueram del municipi d'Anglès de data 19
d'octubre de 2006 on a la clàusula vuitena estableix literalment:
«El mateix rebut s'hi inclourà les quotes trimestrals de la taxa pel servei de recollida i tractament de
deixalles. 
Durant els 10 primers dies del segon mes posterior a la finalització del períodes de facturació trimestral
(és  a  dir,  dels  mesos  de  febrer,  maig,  agost  i  novembre)  el  concessionari  liquidarà  i  abonarà  a
l'Ajuntament les quantitats cobrades en concepte de taxa d'escombraries, tant en període voluntari com
de períodes anteriors.»

Atès que és voluntat de l'equip de govern que el Consell Comarcal de la Selva gestioni tributàriament i
recaptatòriament la taxa pel servei de recollida, transport i tractament de residus domèstics i comercials
i industrials, atès que disposen de mecanismes de recaptació voluntària i executiva eficients; tal és així
que el passat 27 d'octubre és va aprovar per plenari municipal la seva delegació. 

Legislació aplicable
Disposició transitòria 1a del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel què s'aprova el Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
Article 101 i 163 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

Per tot això, RESOLC: 

PRIMER.- Modificar el contracte de concessió del servei d'aigua potable i clavegueram del municipi
d'Anglès de data 19 d'octubre de 2006, en el sentit d'eliminar l'obligació exposada a la clàusula vuitena
on estableix que:
«El mateix rebut s'hi inclourà les quotes trimestrals de la taxa pel servei de recollida i tractament de
deixalles. 
Durant els 10 primers dies del segon mes posterior a la finalització del períodes de facturació trimestral
(és  a  dir,  dels  mesos  de  febrer,  maig,  agost  i  novembre)  el  concessionari  liquidarà  i  abonarà  a
l'Ajuntament les quantitats cobrades en concepte de taxa d'escombraries, tant en període voluntari com
de períodes anteriors.»

Atès que l'Ajuntament d'Anglès considera que en base a l'interès general, el Consell Comarcal de la
Selva disposa de sistemes de gestió i recaptació eficaços per la tasca en relació a la taxa pel servei de
recollida i tractament de deixalles i n'és possible la seva delegació. 
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SEGON.- Ratificar, si s'escau, a la propera sessió plenària que se celebri.»

Per tot això,  es proposa:

PRIMER.- Ratificar el decret 425 de 12 de novembre de 2015 de modificació del contracte de concessió
del servei d'aigua potable i clavegueram del municipi d'Anglès, d'acord amb el text que consta a la part
expositiva d'aquesta proposta. 

SEGON.- Notificar el present acord al concessionari i emplaçar-lo per la signatura de la formalització de
la present modificació. 

TERCER.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal de la Selva”=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el regidor David Bohigas:
Bé, com que vàrem aprovar el cobrament per part del Consell Comarcal de les taxes d'escombraries, en
aquest  cas,  el  contracte  amb Aqualia  incloïa  el  cobrament  de les  taxes d'escombraries,  doncs,  es
modifica el contracte perquè aquest cobrament de taxes d'escombraries per part d'Aqualia, doncs, deixi
de ser obligatori per a ells.

Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Doncs, si l'equip de govern creu que és millor fer-ho així, doncs hi estem d'acord.

VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per unanimitat dels presents. 

7.-
 
TEMA: Ratificar el decret de delegació de les tasques de promoció econòmica del municipi,
quan s'actuï en l'àmbit del Ter-Brugent

Vista la proposta presentada per la Sra. Cristina Ribas, regidora de promoció econòmica, que literalment
diu:

=”Vist el Decret d'Alcaldia número 395 de 2 de novembre de 2015 que literalment diu:

=»Antecedents
1.  El  Consorci del Ter Brugent és una entitat pública de caràcter associatiu, de naturalesa institucional i
de caràcter local, que estén la seva activitat en l’àmbit territorial dels municipis que el formen. 

2.  El Consorci està integrat, pels membres següents:
a. Ajuntament d’Amer.
b. Ajuntament d’Anglès.
c. Ajuntament de La Cellera de Ter.
d. Ajuntament de Les Planes d’Hostoles.
e. Ajuntament d’Osor.
f.  Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí.
g. Ajuntament de Susqueda.
h. Consell Comarcal de la Selva.

3.   Constitueixen les finalitats del Consorci Ter Brugent:
a.  La  promoció,  el  suport  i  la  participació  en  activitats  econòmiques  i  socials  que  contribueixin  al
desenvolupament de l’entorn socioeconòmic de l’àmbit del Ter Brugent.



b.  La  potenciació  a  la  zona  d’iniciatives  generadores  d’ocupació  digna,  no  estacional  i  no
deslocalitzable. 
c.   La promoció de l’economia d’arrel rural i el foment de la creació de noves estructures empresarials
que funcionin amb el model d’economia social, com poden ser associacions i cooperatives.
d.   La gestió dels espais naturals com a forma de protecció dels ecosistemes hídrics, la biodiversitat, el
medi ambient i les persones, així com la potenciació de mesures de custòdia del territori. Una regió que
protegeix  els  seus espais  naturals  genera negoci,  empreses i  llocs de treball  dins de l’anomenada
“economia verda”.
e.   Potenciar el desenvolupament territorial a nivell turístic, patrimonial, cultural, natural i social, a través
d’accions/projectes amb els municipis que l’integren, i des d’un model de competitivitat sostenible. 
f.   La  promoció  d’iniciatives  empresarials,  la  presentació  de  serveis  i  funcions  d’assessorament,
l’elaboració  de  plans  de  viabilitat,  de  reconversió  i  d’industrialització;  la  participació  en  el
desenvolupament d’iniciatives empresarials i socials.
g.   Gestionar  tot  tipus  d’instruments  i  tràmits  necessaris  per  a  les  actuacions  empresarials,  que
contribueixin a dinamitzar el territori.
h.   Capitalitzar i gestionar directament o indirectament els diferents tipus d’ajudes, les subvencions i
crèdits normals i/o especials en el marc de la legislació aplicable i els avantatges que es puguin obtenir
en programes de foment de l’ocupació i formació.
i.  Potenciar la formació i la innovació al territori.
j.  Donar a conèixer l’àmbit territorial vers l’exterior.
k. Altres gestions que els ens locals consorciats li puguin encarregar.
 
S’incentivarà així mateix la participació privada, fonamentalment de caràcter econòmic, en les activitats i
projectes del Consorci.

Aquests objectius s’han d’entendre subordinats a l’exercici de les competències que la llei atribueix a
cadascuna de les administracions públiques afectades.

Atès que l’ajuntament d'Anglès no disposa dels mitjans adequats i suficients per emprendre accions de
promoció econòmica per si sol, a l’àmbit del Ter-Brugent.
En ús  de les  facultats  que em confereixen els  articles  21.3 i  23.4  de la  Llei  7/1985,  de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de Catalunya, en el
que s’estableixen la facultat a l’Alcalde de delegar les atribucions que la Llei li atorga.
I  d’acords  amb  l’article  43  del  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les
Corporacions Locals,

RESOLC:

Primer:- Delegar al Consorci Ter-Brugent les tasques de promoció econòmica del municipi d'Anglès,
quan s’actuï en l’àmbit del Ter-Brugent.

Segon:- Comunicar el contingut d’aquest Decret al Consorci del Ter-Brugent i al Ple de la corporació a
la propera sessió que es celebri per a la seva ratificació.»=

Es proposa al Ple  els següents acords:

Primer.- Ratificar el  Decret d'Alcaldia número 395 de 2 de novembre de 2015 d'acord amb el text que
consta a la part expositiva d'aquesta proposta.

Segon.- Notificar el present acord al Consorci Ter-Brugent i al Departament Municipal d'Intervenció.”=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula l'alcaldessa Àstrid Desset:
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Aquí, és el consorci Ter Brugent, que fa molta tasca de promoció econòmica i també turística, que ens va
demanar que féssim un decret delegant aquestes tasques sempre i quan s'actués en tots els municipis de
l'àrea Ter Brugent conjuntament. Nosaltres tenim un tècnic de promoció econòmica que és l'Isidre i bé,
quan afecti només a Anglès, tenim la potestat de prendre les decisions, però a nivell del Ter Brugent, tots
els municipis han cedit les competències, les tasques de promoció econòmica, al consorci. Simplement és
això, ratificar aquesta declaració.

Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Més o menys, ja s'havia anat fent així, no?

Pren la paraula l'alcaldessa. Àstrid Desset:
Sí.

VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per unanimitat dels presents. 

8.-
  
TEMA: Aprovació definitiva de les OOFF del 2016

Vista la proposta presentada pel Sr. David Bohigas Vilalta, regidor d'hisenda, que literalment diu:

=”El Ple de la Corporació Municipal, celebrat el dia 27 d’octubre de 2015, va aprovar provisionalment la
modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2016.

Atès que durant el termini d’exposició pública, període comprès entre el dia 7 de novembre i el 12 de
desembre d’enguany, segons edicte publicat al BOP número 214, de 6  de novembre de 2015, s’ha
presentat al·legacions per part del grup municipal P.A.U., amb RE d’11 de desembre.

Vist la Memòria de la Regidoria d’Hisenda.

Vist l’informe d’intervenció i secretaria incorporat a l’expedient, es proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:

PRIMER:  Desestimar  les  al·legacions  presentades  pel  Grup  Municipal  P.A.U.,  d’acord  amb  la
documentació incorporada a l’expedient.
SEGON: Incorporar les següents modificacions no substancials a les ordenances números 12 i 14:
Ordenança 12: 

- Article  5è.  Apartat  5,  queda  redactat:  “El  termini  per  a  la  sol·licitud  de  les  presents
bonificacions finalitzarà el dia 31 de gener.”

- Article 13è. En el supòsits d’activitats que ja consten al cens, el meritament esdevé el dia 1
de gener amb cobraments trimestrals.

Ordenança 14:

- Article 10è. S’anul·len els apartats 7), 10) i 11)

TERCER: Aprovar definitivament les ordenances fiscals per a l’exercici 2016 

QUART.-  Publicar de conformitat amb allò que es determina a l’article 17.4 del RDL 2/2004, el text
íntegre de l’acord definitiu i de les modificacions aprovades..”=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula l'alcaldessa Àstrid Desset:



El punt número 8 són les ordenances fiscals del 2016, l'aprovació definitiva en tot cas. No sé si les
al·legacions les voleu comentar ara. En David, que és qui ha treballat aquest tema, ho explica.

Pren la paraula el regidor David Bohigas:
Per part del grup P.A.U, s'han presentat una sèrie d'al·legacions en les ordenances fiscals, la primera
al·legació és, els preus de la piscina municipal. Diuen que “en general s'han apujat entre un 12 i un 13
per cent dels preus, al mateix temps creiem també que els socis haurien de tenir bonificacions per part
dels centres escolars, amb relació al bar, utilització del pavelló, el camp de futbol”. 
Amb aquesta proposta pensàvem que podríem tenir més temps i quan hi ha un temps de tancament per
tancar  la  setmana,  és  més  fàcil  promoure,  proporcional,  els  dies  que  cal  ficar-hi.  Nosaltres,  hem
analitzat aquesta al·legació, però com vostès saben, els preus de la piscina són dels més econòmics
del voltant. Les piscines de la zona esportiva són deficitàries, i de forma important, i així mateix estem
dins del pla d'ajust, la qual cosa ens condiciona a l'hora de mantenir serveis deficitaris i més tenint en
compte  que  aquest  no  és  un  servei  obligatori  per  als  ajuntaments  de  més  de  menys  de  20.000
habitants. 
I el que probablement també s'ha de saber és que, en aquest darrer trimestre, l'Ajuntament ha estat
obligat a presentar els costos efectius dels serveis que ofereix. Tot això fa que l'Estat també sap que
aquest és un servei deficitari. Aleshores, per tal de garantir la continuïtat d'aquest servei, hem d'actuar
en dos àmbits, un és augmentar ingressos i l'altre, d'una manera adaptada a aquest any i afectant  el
mínim possible als socis, en el terreny més utilitzat que és el familiar s'augmenta 1 € al mes per família,
que és l'increment que hi ha, i reduïm despeses. Per això, ja s'han fet reparacions i manteniments per
estalviar aigua i energia i augmentar la qualitat de les instal·lacions. Hi ha previstes altres inversions i
manteniments per tal de continuar la línia d'estalvi.
La majoria de piscines tenen marcada una parada tècnica per fer els manteniments i la nostra no és una
excepció, ara bé, a la proposta que, a banda del manteniment que es farà aquests dies de festes, en
cas que, per causes tècniques, fos necessari tancar la instal·lació més de 10 dies, llavors, a partir de
l’onzè dia, feríem una devolució en els socis. 
Després, la següent al·legació feia referència al material municipal, en què exposaven de mantenir-lo
com la passada legislatura, és a dir no tocar res. En aquest cas també desestimem aquesta al·legació,
perquè  ens  pensem,  interpretem,  que  quan  diuen  no  tocar  res,  és  continuar  servint  el  material  a
persones o empreses per a ús particular, per a activitats amb lucre. Perquè em sembla que ha quedat
molt clar en la pròpia ordenança què les activitats que són sense ànim de lucre, bé organitzades per
organitzacions sense ànim de lucre, valgui la redundància, o les activitats per interès públic per Anglès,
aquest material municipal no es cobrarà, i així ho reflexa l’ordenança.
També comenten que els talls de carrer ho veuen exagerat al preu de 40 € per a la instància.  Al final,
aquí,  el que tenim en compte és que hi ha unes despeses d'administració i  gestió en benefici d'un
particular. Estem parlant sempre quan són activitats amb ànim de lucre i benefici particular i que, per
tant, és just que siguin recuperades per part del poble.
També comentar el tema de la sessió d'espais. Fins que no tinguem els espais adequats, en molts
casos no s'aplica el que es va acordar, de fet, el que es va acordar, l'aplicació era a partir del 2016 i les
entitats del poble tenien fins el 31 de desembre per presentar tota la documentació que demostri que és
sense ànim de lucre i que, en funció del que presentin, veurem qui ha de pagar i qui no. I fins i tot en
això el Síndic de Greuges ens va donar la raó en aquest sentit, en la reclamació que varen fer al Síndic
de Greuges. 
Un altre al·legació és la utilització d'espais destinats per a actes de cloenda. Ens diuen que els centres
socials i de formació depenen de l’administració i que són del poble, els hi deixem els espais sense cost
i que cada un d'aquests centres dóna prestigi al poble i a la part col·laboren en diferents actes. La
nostra resposta és coincident amb aquesta última part que diuen. Les escoles fan actes de cloenda, són
d'interès cultural o esportiu, formen part del poble, a més a més, són considerades sense ànim de lucre
i  no cobren entrada, per tant,  aquests espais es cediran,  generalment,  i  si  hi  ha organitzacions de
caràcter privat però, que fan actes d'interès públic, també gaudiran de la cessió d’espais materials, tal
com la pròpia ordenança  explica. Per tant, aquesta és l'explicació.
Després fa una esmena en l'increment de la pujada de la Plus-vàlua i proposen la reducció de la Plus-
vàlua. Bé, aquí, sàpiguen que aquí hi ha un augment important en la Plus-vàlua, també és cert, que les
Plus-vàlues són operacions puntuals. On, en tot cas, hi ha un ingrés molt probablement amb benefici
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per practicar una operació de venda o que rep una cessió. També és cert que Anglès està en un pla
d'ajust i per tant, alguns organismes que ens fan el control de l'adjudicació del pressupost depèn del
control del deute i per això crec que aquest esforç afecta a pocs vilatans o relativament a pocs vilatans
en el municipi.
Ens comenten que l'IBI en molts pobles pujava. A Anglès, la recaptació per IBI quedarà al percentatge
previ. El que sí pujarà en un 1,74 % per a moltes persones, perquè hi ha unes circumstàncies, que ja
hem explicat en les ordenances, que és que les finques urbanes en zones no consolidades aquestes
deixaran de tributar, i tot això té un impacte de 20.000 € a 23.000 € anuals en la recaptació, i per això
s'ha fet, per recuperar aquest impacte. D'altra banda el que hem fet per compensar a la major part
d'afectats,  és baixar les taxes d'escombraries un 4,7%. Que tornen a ser aproximadament aquests
20.000 € que se'ls apujarà de l’IBI. 
La  darrera  al·legació  que vostès  presentaven és  la  reducció  de l'IBI  al  50  per  cent,  en  el  cas  de
l'habitatge associat dels IBI que corresponen a afers socials. En aquest cas, seguint el seu suggeriment,
ho hem analitzat. Per llei no es pot aplicar aquesta reducció al 50% i per poder fer quelcom que sigui
similar, el que proposem, que ens hem plantejat l'equip de govern, és incorporar una partida d'ajuts al
pagament del IBI, en cas de Bé Social, de 5.000 € pel que es desenvoluparà la convocatòria i bases per
aquests ajuts. Aquest import en el capítol de pressupostos, abastarà la partida d'altres indemnitzacions
a càrrecs electes. Aquesta partida passarà de 61 a 56.000 €, aquí ja hi ha un coixí per poder actuar.
A nivell  de  les  al·legacions,  aquestes  les  desestimem.  Després  hi  ha  unes  correccions  tècniques
substancials, que la Leo les pot comentar millor, en determinades ordenances.

Pren la paraula la interventora Municipal la senyora Leonor Martinez Lacambra:
Sí,  aquestes  ja  es  varen  comentar  en  la  primera  informativa  i  era  l'ordenança  12,  de  recollida
d'escombraries,  que  en  un  principi,  en  l'aprovació  provisional,  el  termini  per  a  la  sol·licitud  de
bonificacions es donava fins al període de cobrament voluntària, s'ha posat el dia 31 de gener del 2016.
És un tema de gestió del Consell Comarcal. Després havíem posat en les escombraries industrials que
el meritament era el dia 1 de gener i no havíem posat en cobraments trimestrals, per seguir que les
empreses paguin de la mateixa manera que veníem cobrant fins ara, cobrament trimestral.
L' ordenança 14, on hi ha les taxes de piscina, hem anul·lat tres apartats, el 7, 10 i 11, que eren la
gestió dels rebuts que ara ja no té sentit perquè aniran d'acord amb el Consell Comarcal i ells seran qui
aprovaran els padrons. I ja està, aquestes eren modificacions no substancials.

Pren la paraula el regidor de P.A.U. Pere Espinet:
Nosaltres, vàrem presentar aquestes al·legacions perquè creiem que havien d'estar incloses dins de les
ordenances.  El  preu de les piscines,  la  gent  que hi  va assíduament  és poquíssima,  el  80% hi  va
puntualment per Nadal, per Setmana Santa i a l'estiu, generalment. Jo que hi vaig sovint, veig que als
carrils, als matins i al vespre, sempre som els mateixos, per això vaig dir, ““Aviam” si apujant el preu,
algú es desapunta”. 
Material Municipal: sempre s'havia deixat a tota la gent, no creiem que ara s'hagi de fer pagar aquest
material.
Tallada de carrers: també ho veiem exagerat, per això vàrem fer l'al·legació aquesta.
La cessió dels espais municipals: ja ho vaig dir a principi de curs, que fins que no es tingui tot adequat,
no faria pagar res a la gent que fa servir els espais municipals.
Després, per la cessió d'espais municipals, la gent que faci cloendes, tinc entès que la gent que faci
finals de curs, siguin escoles que no siguin de l’administració, ho podran fer sense cap cost.
Les Plus-vàlues ja ho hem dit,  veig que tampoc els  sembla bé.  Doncs són vostès els que fan les
ordenances, són vostès els que tenen la majoria, són vostès els que han de donar el vistiplau.

VOTACIONS: Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable
A favor:  CIU, Anglès 2015
Abstencions:  CUP (1)
En contra: P.A.U. (3)
9.-
PRESSUPOST 2016

Tema:  Aprovació  Definitiva  del  Pressupost  2016,  de  les  bases  d'execució,  subvencions



nominatives,  de la plantilla de personal i del catàleg de llocs de treball

Vista la proposta presentada pel Sr. David Bohigas Vilalta, regidor d'hisenda, que literalment diu:

=”Atès que el  24 de novembre va ser  aprovat  inicialment el  pressupost  d’aquest  Ajuntament  per  a
l’exercici 2016, les bases d’execució, subvencions nominatives, plantilla de personal i catàleg de llocs de
treball.

Vist que en data 26 de novembre va ser publicat l’anunci d’exposició pública al BOP,

Vistes les al·legacions presentades incorporades a l’expedient, presentades en temps i forma,

Vist el document de resposta a les al·legacions, i l’informe emès per la Intervenció,

Es presenta al Ple de la Corporació el Pressupost General per a l'exercici del 2016, la plantilla de la
corporació, el catàleg de llocs de treball i les bases d'execució, per tal que, sigui aprovat definitivament:

Primer.-  Desestimar  les  al·legacions  presentades  pel  grup  P.A.U.,  d’acord  amb  la  resposta  de  la
Regidoria d’Hisenda,

Segon.- Aprovar definitivament el Pressupost General per a l'exercici del 2016, el resum del qual a nivell de
Capítols, és el següent:

PRESSUPO
ST  TOTAL
2016
RESUM
PRESSUPO
ST
INGRESSOS

RESUM
PRESSUPO
ST
DESPESES

 %
CAP. 1 2.184.000,00 46,77 CAP. 1 1.610.212,03
CAP.2 30.000,00 0,64 CAP.2 1.812.541,78
CAP. 3 1.070.575,90 22,93 CAP. 3 122.506,00
CAP. 4 1.275.350,00 27,31 CAP. 4 75.248,58
CAP. 5 29.906,00 0,64 CAP. 5 18.623,51
CAP. 6 0,00 CAP. 6 226.700,00
CAP. 7 80.000,00 1,71 CAP. 7 0,00
CAP 9 CAP 9 804.000,00
TOTAL 4.669.831,90 100,00 TOTAL 4.669.831,90

Tercer. Aprovar definitivament les Bases d'execució del pressupost, així com la subvenció nominativa
recollida en aquestes.
Quart.- Aprovar definitivament la plantilla i el catàleg de llocs de treball d'aquest ajuntament per a l'any
2016, segons la documentació incorporada en l'expedient del pressupost.
Cinquè.- Publicar el pressupost per capítols al BOP.”=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el regidor de Convergència David Bohigas:
Respecte al  pressupost,  el  grup P.A.U. també ha presentat  una colla d'al·legacions que intentarem
respondre a totes i cadascuna d'elles. El primer punt que exposa el grup P.A.U.: “Els diners de més
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d'aquestes Gales, que fossin destinats a benestar i a ajudes socials”. En aquest punt, pensem que les
Gales i benestar i ajudes socials són coses diferents. Si ens centrem en el tema de benestar social, al
pressupost de 2016, incloent les partides no únicament d'ajuts extres i ajuts socials, sinó també les
d’assistència  social  del  Consell  Comarcal,  el  pressupost  augmenta  un  6,49  per  cent  respecte  al
pressupost del 2015 i un 19,29 per cent respecte a la previsió d'execució d'enguany. I en anys anteriors
també l'execució  estava  per  sobre  del  pressupostat,  per  tant,  si  que  a  Benestar  Social  s'hi  estan
destinant més diners, i esperem que s'executi a més a més els diners que estan pressupostats. Que no
ens passi igual que a nivell de país, allò que passa a vegades que l'Estat ens diu que invertirà un 20% a
Catalunya i en canvi inverteix un 4. Aquí, des de l'Ajuntament, intentarem que s'aproximi al 100 per 100.
Referent a Gales, pensem que s'organitza arreu del poble i que es fa promoció a nivell de comarca. Es
va optar per no deixar-les morir i potenciar-les, amb l'objectiu que a mig termini es financin totes soles,
perquè pensem que aquesta inversió inicial potenciaria el turisme i el comerç. Aquest import de 18.000
€, significa que cada habitant del poble paga una entrada, entre cometes, de 3,2 € per assistir gairebé a
tots els espectacles que es fan per Gales o a qualsevol dels que vulguin assistir, xifra molt menor del
que hauria de pagar en anys anteriors per assistir a l'envelat. Per tant, per aquest motiu, doncs, es fa
aquesta promoció de les Gales, perquè reverteixi en els ciutadans del poble i intentar que sigui una eina
de promoció econòmica i que tothom parli d'Anglès i per tant, que deixi de tenir aquell color gris.
Una altra de les al·legacions  que se'ns ha fet, és sobre la inversió que es vol fer per a l'entrada de la
piscina pública. El grup P.A.U. creu que és més necessari la salut dels usuaris i per això demanen que
els diners siguin destinats a la compra d'una deshumidificadora. Nosaltres, aquesta compra, vistos els
informes del 2015 que fa Dipsalut, hem vist que fins a la data no hi ha cap risc per a la salut de les
persones, que la humitat actual és correcta, per tant desestimem fer aquest canvi d'inversió. També
agrairíem que no es fessin servir  expressions alarmistes per  evitar  alarmismes als  usuaris,  ja  que
passem controls estrictes com bé saben.
En el terreny d'inversions, d'entrada també hi ha inversions que tinguin  un retorn  molt important  cap al
ciutadà.  Sobre  les  deshumidificadores,  concretament  hem  parlat,  i  ho  hem  comentat  en  la  fulla
informativa, amb tècnics d'Ajuntaments de la província, bastant més grans que Anglès, que tenen més
d'una piscina i  diuen que el  tema de les deshumidificadores no està clar  fins a quin punt  ajuda a
estalviar o no estalviar, o ajuda a canviar determinats paràmetres. Llavors, mentre no ho tinguem clar, i
és una inversió més gran de la que preveiem, doncs, hem d'acabar d'analitzar i d'estudiar, i que els
tècnics es posin  una mica d'acord i veien quines són les inversions més adequades.

Pren la paraula la senyora alcaldessa Àstrid Desset:
Tot i així, tal i com vàrem dir en l’últim Ple, hi estem molt a sobre cada mes de les analítiques i si es
dispara, en tornarem a parlar, però en principi tot està correcta.

Pren la paraula el Senyor Pere Espinet regidor de P.A.U: 
Quan s'acabi l’exposició ja en parlarem, no?

Pren la paraula el regidor de Convergència David Bohigas:
Després, proposa, el grup P.A.U., d'adquirir la bassa de captació d'aigua per a consum humà. En aquest
cas, en aquests moments, doncs, tenim una situació l’Ajuntament  que creiem que no hem de comprar
propietat nova, per això ho desestimem.
Una altra  al·legació  del  grup  P.A.U.  és  que  es  continuï  donant  una  subvenció  nominativa  al  Club
Esportiu  Anglès.  Nosaltres  creiem que  el  Club  Esportiu  Anglès,  igual  que  el  grup  P.A.U.,  és  una
associació molt  important al poble, però que, com totes les associacions, ha d’optar a subvencions
d'una  manera  igualitària  i  equitativa,  per  tant,  el  que  no  podem  fer  són  diferències;  per  tant,  ho
desestimem.
També se'ns demanava per part del grup P.A.U., que pensem en invertir en la renovació de la gespa del
camp de futbol. Hem demanat més d'una subvenció i estem a l'espera  de la resposta de la Diputació de
Girona. Perquè és una inversió molt important i creiem que hem d'intentar aprofitar els recursos que hi
ha. Llavors, si ens adjudiquen la subvenció, mourem fitxa per mirar de canviar la gespa del camp de
futbol. 
També, el grup P.A.U., ens ha demanat l' adquisició dels gegants d'Anglès. Adquisició de nous gegants
del poble.



Pren la paraula el regidor esteve Callís, regidor de P.A.U:
Adquisició no, eh?

Pren la paraula el regidor d Convergència David Bohigas:
Renovació… En aquest cas, pel 2016 no ho tenim previst. Evidentment, si veiem alguna oportunitat a
nivell de subvencions, donarem l'aval per poder optimitzar tots els recursos.

Pren la paraula el portaveu de P.A.U, el regidor Pere Espinet:
Nosaltres  hem  presentat  aquestes  al·legacions  als  pressupostos  perquè  creiem  que  aquests
paràmetres que hem donat a conèixer, a través de l'al·legació, tenen un fonament. 
El cas de les Gales, nosaltres vàrem començar i havíem de pagar tot l'anterior. Unes Gales tot de franc
és el més fàcil, però nosaltres el que hem de tenir present, que tot el que podríem estalviar de les Gales
seria per fer, i pagar coses que no s'havien pagat o no es podien fer amb els quatre anys que hi va
haver l'altre equip de govern. Vull dir, que agreixo l'esforç que feu per tirar-ho tot endavant. A nosaltres
ens hagués agradat més que haguéssiu destinat menys diners a les Gales i més diners a ajuts socials. 
Sobre la inversió de la deshumectadora, nosaltres ho diem perquè hi ha informes dient que la humitat 
sobrepassa el nivell permès del 60 al 70 per cent d'humitat, s'ha arribat en moments del 75%. Això sol
passar normalment en els mesos de desembre, quan plou, gener i febrer. Inclús a Dipsalut deuen tenir
les estadístiques, si un cas, les demaneu.

Pren la paraula la senyora Alcaldessa Àstrid Desset:
No, és que ja les hem demanat,  les de l’any passat  i  les d'aquest  any. L'any passat al  novembre,
desembre, gener, febrer i març.

Pren la paraula el regidor de P.A.U. Pere Espinet:
Inclús Dipsalut, aconsella posar la deshumectadora i amb l'enginyer, ja vàrem començar a fer tots els
tràmits, el que passava és que costava molts diners.

Pren la paraula l'alcaldessa la senyora Àstrid Desset:
Clar, en el seu moment no dic que no,  probablement el 2014. Tu deus tenir aquests informes que
devien dir això, però  jo he tornat a parlar a l’agost, ja t'ho vaig dir, i ara una altra vegada.

Pren la paraula el regidor Pere Espinet de P.A.U:
A l'agost, és quan hi ha menys  humitat.

Pren la paraula l'alcaldessa la senyora Àstrid Desset:
Bé, però ara, després del passat Ple que vas insistir en el tema, vaig pensar, “tornem a insistir amb ells”,
i hem tornat a parlar i si cal, ja farem un informe, però jo penso que hi ha un sistema, que és el SIMSAP,
el Sistema d'Informació Municipal de Salut Pública, on es pengen totes les analítiques, mes a mes i
podem fer-les gràfiques, jo les he mirat. El límit és del 65%. Si bé l'any passat la piscina estava molt al
límit, 64,7, 64,8.

Pren la paraula el regidor de P.A.U. Pere Espinet:
75% també.

Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
En algun cas 75%.

Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Si nosaltres diem això, és perquè Dipsalut va dir “aneu al  “tanto””.

Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
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Sí, no dic pas que no, en el seu dia, però ara, tot el 2015, no hem tingut ni una sola vegada per sobre
del 65. Hem tingut, 46.

Pren la paraula Pere Espinet regidor de P.A.U:
L'altre dia estàvem a 62.

Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
En qualsevol cas, sobrepassar el 65 per poc, tampoc representa un risc per a la salut.

Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Si nosaltres posem això dintre els pressupostos, és perquè aquella noia de Dipsalut, la Vanessa, estava
en contacte amb el regidor del moment. Ens va dir, “és important començar a treballar per això, perquè
la humitat no pot tenir més d'aquest llindar”, a partir d'aquí vàrem començar a parlar amb l'enginyer.
L'enginyer va fer una sèrie d'informes que, entre una cosa i una altra, pujava a 18.000 €.

Pren la paraula la senyora Alcaldessa: 
Si voleu, demanaré un informe.

Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Que s'entengui que nosaltres ho volem per un fi de bé. Sembla que ho hem inventat nosaltres. En David
diu “alarma social”, alarma social no, hi ha uns informes. Demaneu a l'enginyer tècnic els informes que
vàrem fer, així de clar. Més clar l'aigua. 

Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Potser hi havia risc per a la salut, en aquest moment no hi ha risc per a la salut.

Pren la paraula el regidor de P.A.U. Pere Espinet:
Millor que no n'hi hagi, millor que no n'hi hagi, però mireu els informes. Nosaltres, cada vegada que
venia Dipsalut,  patíem, primer amb la legionel·la que vàrem tenir  la gran sort  que hi  havia aquella
subvenció, i vàrem fer tot el circuit. Com més puguin posar les instal·lacions amb ordre millor, serà un
benefici per al poble i per a l'Ajuntament.
Després, nosaltres creiem que és important comprar la bassa de l'aigua i si no, en l'últim extrem, fer un
ballat perquè allà hi va gent i a mi em fa patir.
Les subvencions de l'Anglès, nosaltres creiem que es mereixen la subvenció nominativa si vosaltres
creieu que no, doncs no.
Després, la renovació de la gespa al camp de futbol, ja sé que heu demanat la subvenció a la Diputació.
Em sembla que és molt  important perquè ja fa més de 10 anys, i ara hi ha el perill de que els "nanus"
es facin mal.
Jo entenc la vostra postura i entenc el vostre raonament, nosaltres tenim aquests raonaments, és lògic,
nosaltres expressem el que veiem. Només faltaria que tots penséssim  igual, seria l'hòstia això.

VOTACIONS: Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable
A favor:  C.I.U., Anglès 2015
Abstencions:  CUP
En contra: P.A.U. (3)

10.-
MOCIONS
TEMA: Moció de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.

El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va aprovar la següent
RESOLUCIÓ
“Primer.  El  Parlament  de  Catalunya  constata  que  el  mandat  democràtic  obtingut  a  les  passades
eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de les forces parlamentàries
que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i en una àmplia majoria sobiranista
en vots i escons que aposta per l’obertura d’un procés constituent no subordinat.



Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un estat català
independent en forma de república.
Tercer.  El  Parlament  de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent  ciutadà,  participatiu,
obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució catalana. 
Quart.  El  Parlament  de Catalunya insta el  futur  govern a adoptar  les  mesures necessàries  per  fer
efectives aquestes declaracions.
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de trenta dies la
tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pública.
Sisè.  El  Parlament  de  Catalunya,  com  a  dipositari  de  la  sobirania  i  com  a  expressió  del  poder
constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat espanyol no
se  supeditaran  a  les  decisions  de  les  institucions  de  l’Estat  espanyol,  en  particular  del  Tribunal
Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del
2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres
sentències.
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest procés de
desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, sostinguda i pacífica que permeti
l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora.
Vuitè.  El  Parlament  de  Catalunya  insta  el  futur  govern  a  complir  exclusivament  les  normes  o  els
mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets fonamentals que
puguin resultar afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en
l’annex d’aquesta resolució.
Novè.  El  Parlament  de Catalunya declara la  voluntat  d’iniciar  negociacions per  tal  de fer  efectiu  el
mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de república i acorda posar-ho en
coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat internacional.
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets fonamentals afectats per
decisions de les institucions de l’Estat espanyol.

1. Pobresa energètica
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als subministraments bàsics, el futur
govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015,
del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de
gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri
aquesta situació.

2. Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne, el futur govern
ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol,  de
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest
marc, el futur govern ha de garantir que en processo de desnonament de l’habitatge habitual que afectin
persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu
el desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions normatives que permetin
fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el cas del reglament de funcionament de
les meses de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i
socials i per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

3. Sanitat
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal a l’atenció sanitària
pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a
Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada
o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta o no en el padró. Així
mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics.
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme nous concurso
per a la gestió de centres d’atenció primària.

4. Educació
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona part de l’articulat de
la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la qualitat educativa, recurs que fou admès a
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tràmit  el  3 d’abril  de 2014. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell  de Garanties
Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les
competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model educatiu català
determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als consensos obtinguts pels conjunt de la
comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació
en matèria d’educació per la plena vigència i el respecte de les competències establertes en favor de
les administracions catalanes i  per mantenir-hi  els consensos obtinguts pel  conjunt  de la comunitat
educativa.

5. Garantia de les llibertats públiques
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns articles de la Llei
Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de
2015.  En  aquesta  impugnació,  avalada  pel  dictamen  del  Consell  de  Garanties  Estatutàries,
s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals
emparats  per  textos  internacionals  com la  Declaració  universal  dels  drets  humans o  el  e  Conveni
europeu  dels  drets  humans  i  per  la  jurisprudència  del  Tribunal  Europeu  dels  Drets  Humans.  En
coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat
ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets fonamentals esmentats.

6. Administracions locals
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals catalanes en servei de
l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les eines de suport necessàries per a deixar
sense efecte  els  preceptes  de la  Llei  de  l’Estat  27/2013,  del  27 de desembre,  de racionalització  i
sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril,
d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera,  dictada  en  desplegament  de l’article  135 de la
Constitució espanyola, relatius a la limitació de competències als ens locals, al control del cost dels
serveis i a l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica privada. 

7. Refugiats
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el futur govern ha de
generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR)
amb l’objectiu  de donar  acollida  i  asil  al  màxim nombre de persones refugiades,  més enllà  de les
decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol.

8. Dret a l’avortament
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei 17/2015, del 21 de
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur govern ha d’establir,
entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la càrrega del deute en el conjunt de la
despesa.
Prioritàriament,  el  futur  govern  ha d’impulsar  la  renegociació  de tots  els  finançaments  estructurats,
separant els pagaments que compensen un servei (inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen
un pagament excessiu respecte als tipus d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur
govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes estructurats, transformant
l’amortització  de  les  inversions  en  finançament  ordinari  mitjançant  deute  públic  i  eliminant  el  cost
excessiu del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat que es pugui
aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada d’una revisió a fons dels programes
pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre
la urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en
l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar íntegrament
dedicats al pla de xoc social.
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur govern ha de crear un
grup de treball obert als grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els responsables de la banca
resident  per  a  estudiar  la  possibilitat  de  renegociació  del  pagament  dels  interessos  amb  finalitats
socials.”



En sentència dictada el 2 de desembre de 2015, amb una celeritat històrica, el Tribunal Constitucional
va resoldre el recurs interposat per Govern espanyol, estimant-lo i declarant la inconstitucionalitat i la
nul·litat d’aquesta resolució.
Malgrat els Ajuntaments no tinguin competència directa en relació al contingut de la Resolució 1/XI del
Parlament  de  Catalunya,  sí  que  poden  efectuar  una  declaració  política  de  suport  a  l’esmentada
resolució,  amb  consciència  de  la  seva  nul·la  incidència  jurídica,  però  sí  com  a  constatació  d’una
aspiració democràtica d’una part important de la població de Catalunya.

Atesos  aquests  fets,  els  grups  municipals  d'Anglès,  proposen  al  ple  de  l’ajuntament  de  d'Anglès
l’adopció dels següents acords:

PRIMER.-  Manifestar  el  ple  suport  de  l’ajuntament  d'Anglès  a  la  resolució  1/XI  del  Parlament  de
Catalunya, com expressió de la voluntat d’una part majoritària de la població del municipi. 

SEGON.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al president de
la Generalitat  de Catalunya,  a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i  a l’Associació
Catalana de Municipis (ACM).

Vist l'informe de secretaria número 6 de 17 de desembre de 2015 que literalment diu:

«INFORME 6/2015 DE SECRETARIA en relació a la moció presentada pel grup municipal de la CUP de
suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya. 

PRIMER.- Amb caràcter previ, posar de manifest per aquesta secretaria que si bé d'acord amb el ROM
en el seu article 53 preveu que les mocions hauran de ser presentades a l'alcalde amb una antelació de
dos  dies  a  la  sessió  del  ple  que  es  vulgui  tractar;  i  per  tant,  en  concret  aquesta  moció  ha  estat
presentada dins de termini. Tenint en compte que hi ha mocions que cal que siguin informades per
tècnics/secretaria i/o intervenció, aquest termini de dos dies abans de la sessió del ple és totalment
insuficient per què es pugui emetre informe. I és que la normativa específica estableix un termini de deu
dies  per  l'emissió  d'informes.  Per  tot  això,  proposo  que  es  prengui  en  consideració  pels  regidors
d'aquest Ajuntament la modificació del ROM per aquest motiu. 

SEGON.- Entrant en la moció presentada qui subscriu posa de manifest les següents observacions:

Vista  la  sentència  del  Tribunal  Constitucional  de  2  de  desembre  de  2015  i  en  concret  els  seus
fonaments jurídics on estableix que si bé la defensa del Parlament de Catalunya considera que cal
inadmetre el recurs per ser una moció merament política. 
El TC estableix que «es tracta, per tant, d'un acte parlamentari que, sens perjudici de la seva vessant
política, té també una indubtable naturalesa jurídica(...) d'altra banda la Resolució és capaç de produir
efectes jurídics propis i no merament polítics (...)» i dóna exemples sobre els efectes jurídics com per
exemple la «desconnexió de l'Estat Espanyol» .
I acaba concloent que « (...)hem de reconèixer ara que la Resolució impugnada, sens perjudici del seu
marcat caràcter polític, té capacitat per produir efectes de naturalesa jurídica, pel què procedeix afirmar
la seva idoneïtat com a objecte del present procés constitucional».

El Tribunal Constitucional acaba apreciant la inconstitucionalitat de la Resolució impugnada per la seva
infracció dels articles 1.1, 1.2, 2, 9.1 i 168 CE, així com els articles 1 i 2.4 EAC.
Per manca de temps no entraré a exposar tots i cadascun dels motius adduïts pel TC, sinó que em
remeto a la sentència citada que adjunto pel coneixement de tots els regidors de l'Ajuntament d'Anglès
abans de la votació de la moció plantejada pel grup municipal de la CUP; però en tot cas, els preceptes
citats són els que considera vulnerats, i en conseqüència estima la impugnació promoguda per l'Advocat
de l'Estat contra la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya adoptada el 9 de novembre de 2015
sobre l'inici  del  procés polític  a  Catalunya com a conseqüència  dels  resultats  electorals  del  27 de
setembre de 2015 i el seu annex, declarant en conseqüència la seva inconstitucionalitat i nul·litat. 
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SEGON.- Per tant, partint de la base que la declaració és inconstitucional i ha estat anul·lada, per part
d'aquesta secretaria es fan els següents advertiments:
- l'article 29.1.a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern,  aplicable als  regidors,  estableix  com a infracció molt  greu l'incompliment del  deure de
respecte a la Constitució i els respectius Estatuts d'Autonomia de les Comunitats Autònomes i Ciutats
de Ceuta i Melilla, en l'exercici de les seves funcions.
L'article 30 estableix en el seu punt 3r que en el cas de les infraccions molt greus, s'imposarà en tot cas
les sancions previstes a l'apartat anterior. En el punt 2n que és l'apartat segon preveu com a sancions: 
a) La declaració de l'incompliment i la seva publicació en el BOE o diari oficial que correspongui. 
b) La no percepció, en el cas que la portés aparellada de la corresponent indemnització pel cas de
cessament del càrrec. 
El punt 4t estableix que els sancionats per la comissió d'una infracció molt greu seran destituïts del
càrrec que ocupin tret que ja haguessin cessat i no podran ser nomenats per ocupar cap lloc d'alt càrrec
o assimilat durant un període d'entre 5 i 10 anys d'acord amb els criteris previstos a l'apartat següent. 

- Hem de tenir en compte, que tal i com reconeix la pròpia moció, els Ajuntaments no tenen competència
directa en relació al contingut de la Resolució 1/XI del Parlament, i és que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de
bases de règim jurídic de les Administracions Públiques i  Procediment Administratiu Comú, no està
reconegut a les competències municipals.

-  Hem  d'advertir  que  qui  subscriu  ha  tingut  coneixement  que  la  Fiscalia  de  l'Audiència  Nacional
considera que la resolució independentista aprovada pel Parlament de Catalunya i anul·lada per TC el 2
de desembre, té rellevància penal per un possible delicte de sedició. Havent recorregut la decisió del
jutge de l'Audiència Nacional d'arxivar una denúncia contra l'Ajuntament de Sant Cugat per aprovar una
moció de suport a la resolució del Parlament.
Que si bé aquesta secretaria no ha tingut accés a la documentació de fiscalia i a la interlocutòria del
Jutge de l'Audiència Nacional, de les notícies publicades semblaria que una de les causes d'arxiu seria
que quan la moció es va aprovar el Tribunal Constitucional encara no havia decretat l'anul·lació quan el
consistori la va aprovar. 
Recordem, però que a data d'avui el Tribunal Constitucional sí ha dictat sentència anul·latòria, i per tant,
ja no estaríem en el mateix supòsit que l'Ajuntament dalt esmentat i que podríem estar davant d'un
delicte penal. 
CONCLUSIONS
D'acord amb els fonaments exposats informo DESFAVORABLEMENT l'aprovació de la moció presentada
pel grup municipal de la CUP de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.»

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora alcaldessa:
El punt n.10, és la moció de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, presentada per la
C.U.P.

Pren la paraula el regidor de la C.U.P. Sergi Riera:
Nosaltres avui portem a la votació al Ple una moció de suport a la resolució que es va aprovar aquest
passat mes de novembre pel parlament de Catalunya. Creiem que és una moció, diguem, àmplia en el
sentit de que dins del  món independentista, perquè és una moció que ve a parlar del que volem ser i la
portem a votació del ple perquè els partits d'aquí Anglès, li donin suport.

Pren la paraula la senyora alcaldessa, Àstrid Desset:
La Sandra, la nostra secretària, avui ens ha manifestat que la moció ha entrat amb molt poc temps
perquè  ella  s'ho  pogués  mirar  i  que,  de  fet,  seria  bo  que  modifiquéssim el  R.O.M,  el  Reglament
Municipal. En aquest sentit s'ha de donar més temps, es posa de termini, no ho sé, es posa de termini
una setmana o el que ella consideri, o tots considerem, millor dit. El cas és que ens ho hem de mirar i a
més ha emès un informe, però no s'ho ha pogut mirar amb profunditat. 
Nosaltres demanem posposar la votació d'aquesta moció a que la Sandra pugui fer un informe. També
volíem dir que la resolució aquesta ha estat anul·lada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i



que - Tribunal Constitucional, perdó - i que estaríem votant, per tant, una resolució que ja no existeix.
Demanem esperar, demanem més temps perquè la secretària pugui emetre un informe més concret. En
Josep vol dir quelcom i després tots els grups.

Pren la paraula el regidor Josep Casadellà regidor d'Anglès 2015:
Jo, quan baixava cap aquí per al Ple, escoltava les notícies i en aquell moment, la C.U.P. ha presentat
per  a  la  propera  setmana de  fer  les  assemblees  per  votar.  Ha  presentat  una  proposta  de  quatre
preguntes, dues de les quals inclouen que el president Mas pugui ser president i tirar endavant, doncs,
el pacte que es necessita de Junts pel Si i la C.U.P., i n'hi ha dues que desestimen el fet que Mas pugui
ser  president  i  que  per  tant  avocarien  al  país  a  unes  eleccions.  Demanar  ara  que  nosaltres  ens
posicionem en un punt  en aquest  sentit,  quan s'està jugant  d'aquesta manera,  de que ens podem
carregar  el  mateix  parlament,  nosaltres  hem  de  donar  suport  a  una  moció  que  s'ha  presentat  al
parlament. Primera, ens informarem per buscar, però és que ho trobem gairebé ratllar el ridícul, llavors,
el que penso és que la C.U.P. i Junts pel Si, el que han de fer és tirar endavant el Parlament i llavors
donar suport per a aquest Parlament i llavors no dubtem, almenys per part del nostre partit, que això es
tirarà endavant.

Pren la paraula el regidor Pere Espinet del grup P.A.U: 
Nosaltres,  el  grup P.A.U.,  ja  sabeu que som un grup apolític,  inclús vàrem fer  un manifest  per les
eleccions, és a dir, en nosaltres hi ha gent que pensa de tota mena. El que ha dit en Casadellà té raó,
esperarem uns moments a veure què passa.

Pren la paraula el regidor de la C.U.P. Sergi Riera:
Nosaltres, com a C.U.P., volia dir vàries coses: la primera, el que surt en les notícies del que votarà la
C.U.P, bé, deixeu que els militants seguim els nostres processos i els nostres ritmes, perquè...
En segon  lloc,  nosaltres  no  reconeixem la  legitimitat  del  Tribunal  Constitucional  per  tirar  enrere  la
declaració d'inici de ruptura, per tant, per nosaltres, segueix essent vigent amb totes les lletres.
Només  per  aquí  trencar  la  tònica  habitual,  algun  dia,  inclús  potser  reconeixereu  que  heu  estat
governant i fent política, i encara que us sembli que no, des del municipi també es fa política i n'heu
estat fent. Si voleu un dia ho comentem, quines polítiques heu estat fent. Algun dia us podeu mullar,
moltes gràcies. 

Pren la paraula el regidor de P.A.U. Pere Espinet.
Per al·lusions, no. L'any 75, 76,  no sé si ja havies nascut. Al principi de la Democràcia, quan a tothom li
feia por deixar locals per fer mítings, jo vaig deixar el local per fer mítings i me'l varen clausurar.
Vull dir que ara costa menys ser polític, abans costava molt més ser polític. Ara hi ha recolzament de
tothom, abans no hi havia tant recolzament de tothom. Jo havia d'anar a jugar fora d'Espanya i perquè
no tenia el certificat de penals validats per l'oficina, no hi vaig poder anar. Tot plegat, perquè amb un noi
lampista de la Cellera, vaig posar la senyera en lloc de posar la bandera Catalana a l'Ajuntament de la
Cellera. 
Vull dir, que quan vulguis parlar de democràcia en podem parlar.

Pren la paraula el regidor d'Anglès 2015, Jordi Pibernat.
Jo no sóc sospitós de no mullar-me gaire, al contrari, em moro de ganes de mullar-me, em moro de
ganes de que realment si em jugo quelcom, com se'ns demana ara mateix que aquesta moció, un cop
hi ha la sentència del TC pot ser delicte per votar-hi  a favor. Abans de la sentència era molt fàcil, ara té
un preu. Ens podem trobar que d'aquí a dos dies els que hem votat a favor ens trenquin la cara, i jo
pregunto, que si per aquesta colla de gent que de moment no s'han manifestat, han fet un paper que al
cap de dos dies la presidenta del Parlament va dir “ja no hi ha bona relació”. Jo personalment, el dia
que els que han de tirar del carro, i el Parlament de Catalunya és constitueix-hi i vagi de debò, jo penso
que és el moment que la resta hem d'anar de debò. Ara mateix, jo puc anar de debò i d'aquí a quinze
dies que hi hagi eleccions, ser tot un desastre i, mira quatre anys més i d'aquí a quatre anys ja ho
veurem.
Pels que hem anat de debò ens poden venir a buscar les pessigolles perquè donem suport a algú que
de moment, jo penso que no s'ho mereix. Poden demanar ajuts, sí, estic completament d'acord, però la

21/23

C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat



gent que ha de defensar aquesta declaració, la gent que hauria de tirar endavant això, perquè d'aquí a
un mes estarà caducat, aquesta gent de moment està als núvols, estan mirant cap a un altre costat i
estan discutint. Nosaltres, jo ara haig d'anar a jugar-me el càrrec per a una cosa que de moment no
existeix? 
I ara, un cop el Tribunal ha dit que votar a favor d'això és delicte, ens estem jugant molt nosaltres, quan
els que haurien de tirar endavant no ho fan. I demano temps per saber que em jugo el càrrec per una
cosa que no val la pena.
Ja està.

Pren la paraula la senyora secretària:
Només afegir que, en tot cas, hi ha un primer informe que és el 6/2015 que he posat de manifest a la
comissió informativa, els he explicat que com que ja està explicat i comentat independentment de que
quedi sobre la taula, constarà a l'acta el primer informe que he fet, sense perjudici de l'ampliació que
pugui haver-hi.

VOTACIONS: Es passa a la votació de la proposta que queda sobre la taula
A favor:  C.I.U., Anglès 2015 I P.A.U. (3)
Abstencions:  --
En contra: CUP

11.-
Assumptes Urgents

No n'hi ha.

12.-
  
TEMA: Precs i preguntes

Pren la paraula el regidor de P.A.U. Pere Espinet:
Fa referència a un prec que vaig fer el Ple passat sobre si s'havia fet el pla d'emergència de la Llar
d'Infants, abans s'havia de fer un pla de protecció, però com no arriben a 100 alumnes es podria fer un
pla d'emergència.

Pren la paraula la senyora alcaldessa Àstrid Desset:
T'ho respondrem aviat.

Pren la paraula el regidor de P.A.U. Pere Espinet:
I  després  també  una  relacionada  amb  la  fira  de  Sant  Antoni.  A  veure  si  també  es  farà  un  pla
d'emergència que no ens passi com fa 4 anys que no ens varen deixar fer, no ens varen autoritzar el
carrer d'Avall  i Major el treball en un carrer. 

Pren la paraula la senyora alcaldessa Àstrid Desset:
En aquest  sentit,  jo  crec que no hi  haurà pas defecte  de comprovacions i  d'haver  parlat  amb les
ambulàncies.

Pren la paraula el regidor de P.A.U. Pere Espinet:
Bé, quan és passant dels 10.000 i això, i ara cada vegada volen més formularis.

Pren la paraula el regidor d'Anglès, 2015 Josep Casadellà:
Podem analitzar el que calgui, però en principi totes les mesures de seguretat que ens han demanant, a
nivell  de  l'enginyer  municipal  en  aquest  espai,  ens  hem  assegurat  que  hi  haurà  les  ambulàncies
corresponents per  poder  atendre  d'urgències,  si  hi  hagués qualsevol  situació  que ho mereix.  I  les
ambulàncies, igual que en el pessebre vivent que va ser a tot el carrer d'Avall, hi haurà l'ambulància a
punt, però la intervenció seria la mateixa que faria l'ambulància en un cas d'emergència ara mateix, si 



succeís ara mateix, que és: es situen fora del carrer d'Avall i entren en “camilla” o així, en el lloc on
hagin d'anar.

Pren la paraula el regidor de P.A.U. Pere Espinet:
Ho dic perquè ara en qualsevol fira demanen un pla d'aquests. Si per mala sort passa alguna cosa, vull
dir, que no se m’interpreti malament.

Pren la paraula la senyora alcaldessa Àstrid Desset:
Pel que sabem de la Llar d'Infants, l'enginyer hi va anar i va emetre un informe. També s'ha renovat el
pla d'autoprotecció.

Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Jo ho he vist. Sí, perquè cada dia aquests plans s'han d'anar posant al dia i per qualsevol cosa et fan fer
una altra actuació.

Pren la paraula la senyora Alcaldessa Àstrid Desset:
Avui en dia està en mans de l'enginyer, per lo que sigui.

Pren la paraula el regidor de P.A.U. Pere Espinet:
Després, el mes de setembre vaig demanar si s'havien fet les tasques de retimbrat dels dipòsits, de la
piscina municipal i del Pompeu Fabra, de gasoil.
Ho vaig demanar al setembre, hi ha un escrit, mira l'escrit és el 2112. Ho dic perquè, nosaltres ens hi
hem trobat ara a l'institut nostre, que no teníem gasoil i no havíem fet el retimbrat, doncs l'empresa no
ha volgut buidar el gasoil.
Després l'altra, que ja havíem parlat en la comissió informativa les deficiències elèctriques en aquells
punts defectuosos. Ho dic, perquè a partir del mes que ve, els llocs on no s'hi havien fet les adaptacions
oportunes, ells poden tallar el punt elèctric.
Un prec, he vist que últimament, com sempre, s'està demanant l'escenari per part dels col·legis per fer
cloendes,  seria  bo  demanar  un  escenari  normalitzat,  ja  sé  que  per  comprar...,  ho  dic  de  cares  a
ensenyament i així, ...

Pren la paraula el regidor d'Anglès 2015, Jordi Pibernat:
Vàrem estar parlant amb en Josep aquesta setmana, per quan estiguem muntant el festival final de curs
amb l'escola  i  tot  plegat,  farem una petició  perquè s’estudiï  si  ens surt  més a  compte llogar-ho o
comprar-ne un.  

Pren la paraula el regidor de P.A.U. Pere Espinet:
Ho dic perquè si per mala sort algun nen cau, com més normalitzat és, menys patir.

Pren la paraula el regidor Jordi Pibernat d'Anglès, 2015.
Avui al matí hem tingut junta de l'escola, hi va venir en Quim, el paleta, l'hem assegurat més.

Pren la paraula el regidor Pere Espinet de P.A.U..
Però és igual això de les fustes, no passa res, fins que passa. I això de la dossificadora, ja n'hem parlat.
Cap més per part nostra.

I, no havent-hi més assumptes per a tractar, la Sra. alcaldessa aixeca la sessió a l'hora esmentada a
l'encapçalament, de la qual cosa jo, la secretària, en dono fe. 

L'alcaldessa, La secretària,

Àstrid Desset Desset Sandra Pinos Martínez
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