
 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE

L’AJUNTAMENT D'ANGLÈS

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 11/2015 
Caràcter: Ple Ordinari 
Data: 27 d'octubre de 2015
Horari: de 20:00 a 22:00 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
Antoni Simon González, regidor
Montserrat Garriga Gimbernat, regidora
Anna Carrillo Oriol, regidora

Sandra Pinos Martínez, secretària
Leonor Martínez Lacambra, interventora

Excusen l'assistència:
-

ORDRE DEL DIA:

1.-   Aprovació  de les  actes  anteriors:  Ple  ordinari  d'11  d'agost  i  el  Ple  Extraordinari  d'1  de
setembre   de 2015.
2.-  Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria.  
3.-  Sol·licitud de modificació i pròrroga del Pla de Barris.  
4.-  Pròrroga contracte CLECE, Ratificació del Decret 354 Pròrroga contracte Clece.
5.-  Reconeixement empleats públics de l'Ajuntament d'Anglès arran del decret llei 10/2015. 
6.-  Aprovació provisional Ordenances Fiscals 2016. 
7.-  Delegació de competències al Consell Comarcal de la Selva en matèria recaptatòria.  
8.-  Moció proposada per la CUP per la retirada de les subvencions als partits.  
9.-  Moció de suport als refugiats.
10.-Moció contra la reducció del servei d'ambulàncies a Anglès.  
11.- Moció de suport als imputats pel 9N.
12.- Donar compte del Període mig de pagament i llei de morositat.
13.- Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança de tinença d'animals amb les multes per
incivisme amb animals.
14.- Sol·licitud de modificació del PUOSC - Diputació de Girona
15.- Aprovació definitiva del plànol de delimitació de conformitat amb la llei 5/2003, de prevenció
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d'incendis forestals a les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions, i instal·lacions situades
en terrenys forestals.
16.- Assumptes Urgents
17.- Precs i preguntes

1.-

TEMA: Aprovació actes sessions anteriors

Un cop llegides les actes número 9 i 10,  d'11 d'agost  i 1 de setembre de 2015, es passa a la
votació, les quals són aprovades per unanimitat dels presents. 

2.-

TEMA: Donar compte dels decrets d'alcaldia

Es dona compte dels decrets dictats per l'Alcaldia des de l'ultima convocatòria, del número 261al
número 376 de 2015, i es fa constar que del decret numero 357 fins 365 han quedat inutilitzats,
els quals han estat a disposició de tots els regidors, i per tant, es donen per assabentats. 

INTERVENCIONS:
S'informa :  Que el numero de decrets es del 261  al numero 376 de 2015, amb el canvi de
programa, perquè s'han inserit dins d'un programa, amb aquest canvi han saltat del 357 fins el
365, han quedat inutilitzats per error informàtic. Donar compte i que els regidors els heu tingut a
la vostra disposició per si es volia mirar i es dona per assabentats. 
Pren la Paraula el portaveu de Pau Pere Espinet: Es dóna per assabentats d'aquests decrets.
Doncs com que encara n'hi ha algun que no he acabat de mirar bé el mirarem. 

3.-

TEMA: Sol·licitud de modificació i pròrroga del Pla de Barris.  

   Antecedents de fet:

Vist que, segons resolució de 23 de juliol de 2009 la Generalitat de Catalunya atorgà un ajut a
l’Ajuntament d’Anglès de 1.950.000 €, que correspon al 75% del cost total (2.600.000€), per a la
millora del Barri Antic. L'aportació inicial de l'Ajuntament era de 650.000€ i el calendari d'execució
del juliol de 2009 fins al desembre de 2013. 

Atès que, a finals de l'any 2013, donades les precàries circumstàncies econòmiques del moment
que havien portat a una frenada en el desenvolupament del Pla, es sol·licità una pròrroga de dos
anys, ampliant així el termini d'execució fins al 2015. 

Vist que durant els anys 2014 i 2015 el Pla de Barris d'Anglès ha restat pràcticament aturat. La
situació de reajustament econòmic d'aquest  Ajuntament,  junt  amb la incertesa de la  situació
econòmica  de  la  Generalitat,  van  portar  a  prendre  la  decisió  de  no  executar  cap  de  les
actuacions de major pes econòmic i restar a l'espera d'un aclariment i millora de la situació.

Atès que la Llei de Barris, mitjançant l'article 15.2 del Decret 369/2004 de 7 de setembre (tal i
com ens ha estat informat des de l'Oficina del Pla de Barris), estableix la possibilitat de sol·licitar
4 anys de pròrroga addicionals per a la finalització del projecte.
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Vist l'apropament de la data de finalització de dita pròrroga i desprès de la reunió mantinguda el
passat 30 de setembre de 2015 amb el Sr. Josep Ramon Pol Segarra, cap de l'oficina de Gestió
del Programa de Barris, referent a la possibilitat de sol·licitar una pròrroga addicional (fins a l'any
2018) tot reajustat la graella econòmica i d'actuacions a la situació socioeconòmica d'avui dia.

Vist l'informe d'15 d'octubre del tècnic de promoció econòmica d'aquest Ajuntament, el Sr. Isidre
Serra.

Atès  que  l'òrgan  competent  per  la  sol·licitud  de  pròrroga  i  l'aprovació  de  la  nova  graella
econòmica és el Ple Municipal.

Fonaments de dret
El Pla de Barris d'Anglès deriva de la «Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees
urbanes  i  viles»  i,  es  desenvolupa  mitjançant  el  Decret  369/2004  de  7  de  setembre.  És
precisament l'article 15.2 d'aquest Decret el que estableix les possibles pròrrogues del pla.

Per tot això, el Ple adopta els següents acords:

Primer.- Aprovar la reprogramació del Pla de Barris d'Anglès, la qual inclou una nova proposta
de graella d'actuacions i un nou pla financer per import de 310.000€, d'acord a l'informe del
tècnic de promoció econòmica adjunt.

Segon.- Sol·licitar a l'Oficina de Gestió del Programa de Barris la modificació de l'objecte de la
subvenció d'acord amb la nova reprogramació aprovada per l'Ajuntament en el paràgraf anterior.

Tercer.- Sol·licitar una pròrroga de tres anys addicionals, és a dir, fins el 31 de desembre de
2018, per al desenvolupament del Pla de Barris d'Anglès. 

Quart.- Notificar  aquest  acord  a  l'Oficina  de  Gestió  del  Programa  de  Barris,  depenent  del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

INTERVENCIONS:

La Senyora alcaldessa informa que:  és un tema que bé des de fa molt de temps, perquè el 2009
aquest  Ajuntament,  va  demanar  subvenció  del  Pla  de  Barris  i  havien  unes  actuacions  molt
concretes en el barri antic d'Anglès, es centraven en el barri antic. Aquestes actuacions es varen
començar a dur a terme però no s'ha  executat tota. Va quedar aturada el 2011. Entre el 2011 i el
2013, es varen fer molt poques actuacions. Primer, degut al estat financer de l'Ajuntament i segon
perquè ja es veia a venir que la Generalitat tenia dificultats a pagar. Es va donar una prorroga el
2011 i l'altra el 2013 que havia d'anar del 2013 al 2015. Com que hem arribat al final d'aquesta
segona prorroga, ara a l'octubre del 2015. I, bé, ens donen la oportunitat de prorrogar 3 anys més,
com a molt fins el 2018, però amb la condició d'ajustar l'execució d'aquest projecte a la realitat que
estem vivint actualment i a la realitat de la tresoreria de l'Ajuntament . Dit això, varem anar amb una
reunió  amb el  nou  director  del  Pla  de  Barris  a  Barcelona,  el  tècnic  que  ho  portava  des  del
començament que és l'Isidre, hi varem anar la secretària , la interventora, en David Bohigas i jo
mateixa. Aquest senyor ens va dir que us emplacen que replantegeu el projecte sense desvirtuar
l'esperit inicial . És a dir, ens hem de continuar centrant en el barri antic, no podem inventar-nos
coses noves, sinó que hem d'estriar una mica del que hi havia des d'antigament i mirar que es el
que podem executar amb la tresoreria que disposem. S'ho va mirar la interventora i bé, hi han
300.000 € que en tres anys es podrien executar. En el cas que no cobréssim de la Generalitat
de manera ràpida. D'aquests 300.000 € el 75% bé, subvencionat per la Generalitat, això vol dir que
només uns 78.000 € els pagaria l'Ajuntament i tota la resta fins arribar als 300.000 els acabaríem
recuperant de la Generalitat. Suposant que la Generalitat no pogués pagar regularment, nosaltres
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sabem que aquests 300.000 € podem afrontar-ho, es a dir els proveïdors, quan executem les obres
podran cobrar i nosaltres  hem de ser capaços de pagar tal com marca la llei dins dels trenta dies
com estem fent. Per tant, això, la Leonor s'ho va estar mirant i garanteix que si, que pot ser així. Es
reparteixen els 300.000 € en tres anys i les actuacions principals a fer  serien l'enllumenat del barri
antic, canviar els llums per llums de leds, ampliar una mica les voreres, arreglar el pavimentat una
mica anivellar una mica que les pedres que no es vegin tant desigual, També l'hotel d'entitats a
l'antic Ajuntament, adequar-lo perquè pugui servir per activitats, amb taules, sales de reunions, de
treball per a gen de la vila i  de les entitats i  posar el paviment que manca al carrer del molí.
Aquestes serien les execucions principals.
Bé, el director del Pla de Barris ens va demanar que li demanéssim la prorroga abans de final de
mes, per això ho passem en aquest ple . L'Isidre Serra ha redactat la memòria, aquesta memòria
pot patir petites modificacions, en el sentit que si alguna actuació no l'acabem fent com per exemple
lo dels ordinadors, no passaria rés. S'ha d'executar fins allà on nosaltres podem en aquests tres
anys, per tant avui s'aprova simplement la prorroga.
Pren la paraula el portaveu de la C.U.P. El regidor Sergi Riera.
M'ha semblat entendre que aquest pla es pot fer entre 3 i 4 anys, la primera pregunta es perquè 3 i
no 4 i  després varem està parlant  amb la alcaldessa que no veiem massa clar  el  tema dels
ordinadors al hotel d'entitats pel programa dones, el primer per la proximitat amb la biblioteca i el
segon perquè l'han d'assumir dues àrees que van molt carregades de feina com són Joventut i
Serveis Socials
Contesta l'alcaldessa. Astrid Desset
El tema dels ordinadors és un punt que veurem més endavant potser que no l'acabem executant. El
que passa es que l'Isidre, li he tornat a preguntar quina era la raó perquè li ha posat hi m'ha dit que
senzillament es millor posar-ho i després no fer-ho i tenir 10.000 € per invertir en el hotel d'entitats
que no després haver de dir que ens hem descuidat dels ordinadors perquè no ens ho donarien,
senzillament, aquesta va ser la seva resposta. Pel tema del programa dones també crec que s'ha
de reconduir de tal manera que no només sigui per dones, homes i dones i més en caràcter de la
proporció de la feina, però són coses que hem d'anar veien, el que si que tenim molt clar es lo del
enllumenat que es molt necessari, el carrer del Moli i l'Hotel d'Entitats. Coincidim amb tu, que si
funciona prou bé l'apartat d'ordinadors de la Biblioteca no tenim perquè destinar recursos allà.
Pren la paraula el portaveu de Pau. El regidor Pere Espinet.
El nostre grup veu clar que la prorroga es te que demanar, si les accions que s'han dut a terme en
aquests últims anys no s'han pogut fer en molta part es degut a la situació econòmica del moment i
dels moments i degut a la mala gestió que s'havia fet anteriorment  a aquest Ajuntament, dit això,
em sembla que tenim pendent cobrar d'aquesta gent cinquanta-vuit vint-i-set. Setanta-vuit- vint-i-
set. Hi ha alguna possibilitat de cobrar d'aquesta gent. 
Pren la Paraula l'Alcaldessa Astrid Desset.
Si,en la reunió varem apretar per aquí i en el 2016, els 78.000, els podem cobrar per tant tindrem
una mica d'aire fresc per començar.
Torna a prendre la paraula Pere Espinet.
Si, son cales gastats durant la nostra legislatura. Deien que ens els pagarien però mai ens els varen
pagar. Si els cales d'aquell temps poden arribar serà un ajud per potenciar el barri antic. Després
tenim entès que són 300.000 € per gastar i d'aquests 300.000 € quants en paga l'Ajuntament o
només paguem el 25% nosaltres.
Respon l'alcaldessa:
No, el 25%, nosaltres, el que passa que d'entrada els proveïdors també volen cobrar, per tant hem
d'aguantar fins que la Generalitat ens ho doni.
Torna a agafar la paraula Pere Espinet.
I després hem vist que el centre que estava dissenyat s'ha deixat de racó.
Contesta l'alcaldessa.
Si, eren 760.000 € o una cosa així era massa.
Torna a prendre la paraula el regidor Pere Espinet.
I destinaríeu 90.000 € al Ajuntament antic per fer un centres de formació
l'Alcaldessa, contesta.
Si.
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Torna a agafar la Paraula Pere Espinet.
 Després també he vist que es vol arranjar el carrer del Molí
 Contesta l'alcaldessa:
Si.
Torna a agafar la paraula el regidor Pere Espinet.
També ho veiem bé, Seria bo que entre el carrer del Molí i el del Raval hi tenim un clavegueram
molt defectuós que el nivell no acaba de tirar i cada vegada que plou queda inundat. I després de
cares a posat Leds a tot el barri antic nosaltres hi estem d'acord però abans de fer aquesta actuació
seria bo fer passar una revisió de línies elèctriques per veure com estan són instal·lacions de més
de 10 anys. Vistes això, i com que tenim ganes que les coses funcionin el nostre grup es proposa
votar a favor.
Pren la paraula el regidor Sergi Riera de la C.U.P.
Abans he fet una pregunta de perquè  tres i no 4 anys.
Respon l'alcaldessa.
Això, ha estat un suggeriment del director del Pla de Barris. Que va dir millor en tres anys. Però ara
tampoc me'n recordo perquè ho hem acotat. 
Contesta la Interventora Leonor Lacambra 
Perquè es fins el 2018 la prorroga. 
Aclareix la secretària.
Ho va comentar ell, que tres ens ho donaven i 4 segurament que no.

VOTACIONS:
Es passa a la votació i s'aprova per unanimitat dels presents. 

4.-
400.- CONTRACTACIÓ.- 
TEMA: Pròrroga contracte CLECE.

Antecedents de fet
Vist el decret 354 de 8 d'octubre de 2015 que literalment diu:
«Atès que el contracte de servei dels edificis municipals signat per l'Ajuntament d'Anglès amb
CLECE SA de  data  3  d'octubre  de  2011,  el  qual  d'acord  amb la  clàusula  4ª  té  un termini
d'execució de 4 anys, prorrogable per 2 anys més , amb un límit de 6 anys, el qual finalitzava el
passat 10 d'octubre de 2015, el qual es pot prorrogar per un màxim de 2 anys. 

Atès  que  el  passat  2  d'octubre  de  2015  amb  registre  d'entrada  número  1-2015-002232-1
l'empresa  CLECE S.A. van sol·licitar la pròrroga del contracte pel període d'UN ANY comprès
entre l'11 d'octubre de 2015 al 10 d'octubre de 2016. 

Legislació aplicable 
Disposició transitòria Primera del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel què
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
Article 279 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, que fa referència
a la «pròrroga per mutu acord».

Per tot això, DISPOSO:

PRIMER.- Prorrogar el contracte dels edificis municipals signat per l'Ajuntament d'Anglès amb
CLECE SA per mutu acord de les parts, a partir del dia 11 d'octubre de 2015 i fins al 10 d'octubre
de 2016.

SEGON.- Que el proper plenari que se celebri, si s'escau, ratifiqui el present decret.»

Legislació aplicable
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Article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 

Per tot això, el Ple adopta els següents acords:

PRIMER.- RATIFICAR el decret número 354 de 8 d'octubre de 2015 de pròrroga del contracte
dels edificis municipals signat per l'Ajuntament d'Anglès amb CLECE SA per mutu acord de les
parts, a partir del dia 11 d'octubre de 2015 i fins al 10 d'octubre de 2016.

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

INTERVENCIONS:
La senyora alcaldessa informa que:
És simplement prorrogar el contracta amb CLECE que realitza la neteja dels espais municipals.
Ho traslladem  a la Sandra perquè ho expliqui.
Pren la Paraula la secretària:
si, l'acord seria, ratificar el decret 354 de 8 d'octubre de 2015, atès que el contracte de serveis
als edificis municipals signat per l'Ajuntament d'Anglès amb CLECE.S.A. per mutu acord de les
dues partes a partir del dia 11 d'Octubre de 2015 i fins al 10 d'octubre de 2016.
Pren la paraula el regidor Sergi Riera de la C.U.P.
Nosaltres entenem que ara, com que això està al servei de l'alcaldia i no hi ha res a fer ens
agradaria que d'aquí un any es penses en s'hi hi ha la possibilitat de municipalitzar el servei.
Pren la paraula la regidora Cristina Ribas que explica :
simplement, no teníem temps es prorrogava per un o dos anys, perquè no hi havia temps de
fer  un concurs. Ells, a canvi, s'han adaptat a la nostra formula.
Pren la paraula el portaveu de P.A.U. Pere Espinet.  
Nosaltres estem d'acord, són una gent que de fet el primer que  els varem demanar  va ser una
reducció del 20 % el 2011 i ens la varen fer. Amb tot el treball que estan fent normalment. Els
varem demanar canvis amb el vestidor de la piscina que abans ho netejava el bar, i ho varen fer.
S'han "amoldat" al sistema. Per a nosaltres la prorroga es correcte.

VOTACIONS:
Es passa a la votació i s'aprova per unanimitat dels presents. 

5.-
500.- PERSONAL
TEMA:   Reconeixement  empleats  públics  de  l'Ajuntament  d'Anglès  arran  del  decret  llei
10/2015

Antecedents de fet

Vist  el  Real  Decret-llei  10/2015,  de  11  de  setembre,  per  el  que  es  concedeixen  crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en
matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia, on es modifica la llei 7/2007, de 12 d’abril, de
l’estatut bàsic del treballador públic, en els següents termes:

1.- Es modifica la lletra K de l’article 48 que queda redactat de la següent manera:
“article 48. Permisos dels funcionaris públics.
Els funcionaris públics tindran els següents permisos:
K) per assumptes particulars, 6 dies a l’any”

2.- S'afegeix una nova disposició addicional catorzena, amb el següent redactat:

“Disposició  addicional  catorzena.  Permís  per  assumptes  particulars  per  antiguitat.  Les
administracions públiques podran establir fins a dos dies addicionals de permís per assumptes
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particulars quan es compleixi el sisè trienni, incrementant-se, com a màxim, en un dia addicional
per cada trienni complert a partir del vuitè.”

3.- S'afegeix una nova disposició addicional quinzena, amb el següent redactat:

“  Disposició  addicional  quinzena.  Dies  addicionals  de  vacances  per  antiguitat.  Cada
administració pública podrà establir fins a un màxim  de quatre dies addicionals de vacances en
funció del temps de serveis prestats pels funcionaris públics.”

Vist que el Real decret-llei 10/2015 ha entrat en vigor el dia 12 de setembre del 2015.

Vista la proposta efectuada pels representants sindicals de l'Ajuntament. 
Tenint en compte que d'acord amb la Dadd 15a cada Administració Pública té plena autonomia
per establir un màxim de 4 dies addicionals de vacances i que el criteri a tenir en compte és el
temps de serveis prestats.  
Atès que a nivell retributiu a fi de meritar un increment el criteri a tenir en compte és tenir tres
anys d'antiguitat, es troba oportú que es meritin nous dies de vacances dins dels paràmetres
establerts amb el compliment de triennis. 
Vist l'acord de la mesa de negociació de data 6 d'octubre de 2015.

El Ple adopta els següents acords:

Primer.- Reconèixer per tot el personal de l’Ajuntament d’Anglès la modificació per assumptes
propis i dies de vacances addicionals per antiguitat, segons el decret llei 10/2015, a partir del dia
12 de setembre del 2015,  amb el següent redactat:

-  Per  assumptes propis  6 dies  a l’any,  que  augmentaran a 2 dies addicionals  quan es
compleixi el sisè trienni, incrementant-se un dia addicional per cada trienni a partir del vuitè.
22 dies/any hàbils  per vacances i s'afegeixen 4 dies addicionals per vacances en funció del

temps de serveis prestats a l’administració pública, amb el següent quadre:

3 anys de serveis: 23 dies hàbils
6 anys de serveis: 24 dies hàbils
9 anys de serveis: 25 dies hàbils

-   12 anys o més de serveis: 26 dies hàbils

Segon.- Es podrà gaudir correlativament els dies per assumptes propis i les vacances.

Tercer.-  Vist  la  proximitat  a  final  d'any,  deixar  que  els  assumptes  propis  i  les  vacances
addicionals per antiguitat es puguin gaudir fins el 29 de febrer del 2016.

Quart.- Notificar el present acord als representants dels treballadors perquè ho comuniquin als
empleats públics de l'Ajuntament d'Anglès.

Cinquè.- Comunicar el present acord als serveis informàtics contractats per l'Ajuntament perquè
pugui afegir al programa de vacances els nous dies que té cada treballador. 

INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa.
Punt numero 5 es el reconeixement dels empleats públics de l'Ajuntament d'Anglès. Ha sortit un
nou decret llei en data 11 de setembre que reconeix els dies addicionals que se'ls havia tret als
treballadors. Així a l'engròs podem dir que de vacances tothom té 22 dies hàbils però quan ja es
porta més de 3 anys de servei, són 23 dies 6 anys de servei 24 i així successivament fins al
topall que són 26 dies a l'any. Després també es recull  dos dies addicionals per assumptes
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propis. 
Agafa la paraula la Senyora secretaria. 
La  proposta  es  reconèixer  a  tot  el  personal  de  l'Ajuntament  d'Anglès,  la  modificació  per
assumptes  propis  i  dies  de  vacances  addicionals  per  antiguitat,  segons  el  decret  llei  que
contempla aquesta possibilitat que és el decret llei 10/2015, a partir del dia 12 de setembre del
2015 amb el següent redactat.
Per assumptes propis 6 dies - això es el que preveu la llei- a l'any, que augmentaran a 2 dies
addicionals quan es compleixi el sisè trienni, incrementant un dia addicional per a cada trienni a
partir del vuitè.  
 I dels 22 dies a l'any que és el que es te, la llei preveu que es puguin afegir 4 dies addicionals
en funció del temps de servei prestat i anar-ho apujant, doncs ,amb el sindicat varem agafar com
a criteri  agafar els triennis, aleshores, a partir del primer trienni es anar augmentant fins als 4
triennis que preveu la llei.
 Després també hi ha el punt de permetre de gaudir correlativament dies de assumptes propis i
vacances
El punt tercer es que vist  la proximitat de final  d'any  deixar que els assumptes propis i  les
vacances addicionals per antiguitat es puguin gaudir fins el dia 29 de febrer de 2016.
I  el  punt  quart  es  notificar  el  present  acord  als  representants  dels  treballadors  perquè  ho
comuniquin als empleats públics de l'Ajuntament.

VOTACIONS:
Es passa a la votació i s'aprova per unanimitat dels presents. 

6.-

TEMA: Aprovació provisional Ordenances Fiscals 2016.
Aquest Ajuntament,  en compliment de les previsions contingudes en el  Reial  Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el
Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, adopta els pertinents acords de modificació dels tributs locals.

Per tot això, i de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, el Ple adopta els següents : 

A C O R D S

Primer- APROVAR provisionalment la modificació de les ordenances fiscals següents:

IMPOSTOS:

1. Ordenança fiscal número 2 : l’Impost sobre béns immobles:

Es modifica l'apartat 1.b de l'article 8è, tipus de gravamen:

b) quan es tracti de béns immobles de naturalesa urbana el: 0,9634%

S’afegeix al punt 5 a l’article 9, bonificacions:

5.- El termini per a la sol·licitud de la present bonificació finalitzarà l’últim dia del termini de 
pagament de la voluntària. 
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2. Ordenança número 5: impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana

Es modifica el punt 6 de l’article 2, actes no subjectes:

6. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les quals resulti
aplicable  el  règim  especial  de  fusions,  escissions,  aportacions  de  branques  d’activitat  o
aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys que s'aportin a l'empara del que
preveu l'article 87 de la llei 27/2014 de 27 de novembre de l'impost sobre societats,quan no
estiguin integrats en una branca d'activitat.

Es modifica el punt 2 de l’article 8, tipus de gravamen, quota i percentatge de reducció del valor
cadastral

1. La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus del 30 per cent.

B) TAXES:

1. Ordenança número 7: taxa per expedició de documents administratius

A l’article 7, Tarifa, es modifiquen els punts 6.1, 6.2,i s’afegeixen el 6.3 i 17 a l’epígraf segon. A
l’epígraf tercer punt 1 s’incorporen dins els certificats fiscals, els certificats de carrer, mantenint-
se la mateixa quota  

Epígraf Concepte Quota (€)
Segon Documents relatius al servei d’urbanisme
6.1 Informe de compatibilitat amb la llicència d’activitat 20,00
6.2 Informe de qualificació urbanística 40,00
6.3 Certificat de règim urbanístic 90,00
17 Lliurament de placa de gual 15,00
1Altres 
expedient o 
documents
Tercer

Certificat fiscals i de carrer 3,00

2. Ordenança número 12:    taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i
tractament de residus domèstics

Modificació dels punts 1, 3 i 4 de l’article 5, Exempcions i bonificacions:

1. S’aplicarà una bonificació del 90% a la quota que correspongui respecte de la tarifa aprovada
per als habitatges de tot el municipi quan aquests es trobin ocupats exclusivament per persones
que  ostentin  la  condició  de  jubilats  o  pensionistes,  que  no  convisquin  amb  persones  que
percebin altres tipus d’ingressos i, en tot cas, els  ingressos, incloent les rendes del capital, del
conjunt de membres de la unitat familiar no superin el salari mínim interprofessional.

3. S’aplicarà una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost a favor d’aquells subjectes
passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa, sempre que reuneixin els següents
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requisits:
el bé immoble es constitueixi com habitatge habitual del subjecte passiu.  S'entén per habitatge

habitual  aquell  que  figura  com  a  domicili  del  subjecte  passiu  en  el  padró  municipal
d’habitants.

Que els ingressos bruts anuals de la unitat familiar no superin els 36.000,00€.

La sol·licitud de bonificació ha d’anar acompanyada de:
1. fotocòpia compulsada del títol vigent de família nombrosa
2. certificat de convivència
3. fotocòpia  de  la  última  declaració  de  renda  presentada  davant  de  l’Agència

Tributària, dels membres de la unitat familiar.

A l’apartat 4 s’inclou el següent paràgraf:

El  termini  per  a  la  sol·licitud  de  la  present  bonificació  finalitzarà  l’últim  dia  del  termini  de
pagament de la voluntària. 

Modificació de  l’article 6, Quota tributaria:

EPÍGRAF CONCEPTE QUOTA (€) ANUAL
PRIMER HABITATGES 
1 Habitatges plurifamiliars 140,00€
2 Habitatges unifamiliars 165,00€

Es modifiquen els número dels següents articles:

Article ordenances fiscals 2015 Article Ordenances Fiscals 2016
Article 9è. Fet imposable
Article 8é. Fet imposable
Article 10è. Subjectes passius Article 9è. Subjectes passius
Article 14è. Infraccions i sancions Article 15è. Infraccions i sancions

Es modifica el punt 1 del nou article 9è, subjectes passius:

1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es defineix a l’article
9 d’aquesta Ordenança, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article
35.4 de la Llei  General Tributària que resultin  beneficiades o afectades per la prestació del
servei

S’incorpora l’article 10è. Supòsits de no subjecció:

Article 10è. Supòsits de no subjecció

No estaran subjectes al pagament  de la taxa:

1.  Els   titulars   d’activitats  generadores  de  residus  comercials  i  industrials  assimilables  a
municipals  que acreditin que les fraccions residuals generades es lliuren separadament a un
gestor autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya i homologat.

A  aquests  efectes,  els  titulars  d’activitats  que  generin  residus  comercials  o  industrials
assimilables als municipals, vindran obligats a :
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a) Acreditar  davant l’Ajuntament que tenen contractat amb un  o més gestors autoritzats, la
recollida, tractament i eliminació dels residus que produeixi l’activitat corresponent. 

b)  Presentar una relació on constin els diferents tipus de residus generats,  les quantitats de
cadascuna  de  les  fraccions  i  els  lliuraments  efectuats  als  respectius  gestors   autoritzats.
Aquestes dades s’han de justificar documentalment.

Cas  que no es porti a terme l’acreditament i la declaració esmentada en la forma i terminis
previstos en la present ordenança, l’ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora
d’aquests  residus  s’acull  al  sistema  de  recollida,  tractament  i  eliminació  establerts  per
l’ajuntament, i per tant,  tindrà la condició d’obligat al pagament de la taxa aquí regulada. No
obstant això, restaran subjectes aquells contribuents que només acreditin la recollida per gestor
autoritzat  d’una  part  dels  residus  generats,  en  la  part  de  la  fracció  no  recollida  pel  gestor
autoritzat.

2. Els titulars d’activitats generadores de residus industrials en aquella fracció no assimilable a
residu municipal. 

S’incorpora un tercer paràgraf a  l’article 13è, acreditament:

Els obligats al pagament de la taxa regulada en aquests ordenança que optin per la prestació del
servei que configura el fet imposable de la taxa a través de gestor autoritzat amb els requisits
establerts en l’article 10è d’aquesta ordenança, vindran obligats a presentar abans del dia 30 de
desembre  de  cada  exercici  la  sol·licitud  i  la  documentació  que  acrediti  el  compliment  dels
esmentats requisits.  Excepcionalment per a l’exercici  2016 aquest termini finalitzarà el  28 de
febrer  de 2016.  Si transcorregut aquests terminis, l’obligat al pagament no optés o renuncies a
l’opció citada quedaran inclosos en el padró  fiscal de la taxa i subjecte a la recepció del servei
de recollida municipal.

Es modifica el punt 3 de l’ antic article 8è Declaració i ingrés de les Normes comunes (que passa 
a l’article 14è):

Article 14è. Declaració i ingrés

3.- El cobrament de les quotes s’efectuarà anualment, mitjançant un rebut derivat de la matrícula,
o bé de forma fraccionada per trimestres naturals.

3.  Ordenança  número  13:  taxa  per  retirada  de  vehicles  abandonats  o  estacionats
defectuosament o abusivament a la via publica

Modificació de l’article 5, tarifa de dipòsit/dia

VEHICLE DIPÒSIT/DIA
1- Motocicletes, ciclomotors, vehicles de 
tres rodes i altres vehicles de 
característiques anàlogues.

12,00 €

2- Automòbils de turisme, camions i 
similars de fins a 3.500 Kg PMA.

12,00 €

3- Tota mena de vehicles de PMA 
superior a 3.500 Kg PMA

12,00 €

4. Ordenança número 14: taxa per a la utilització i prestació de serveis a les instal·lacions
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municipals

Es modifica l’article 7è. Quota Tributària

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes:

1.1- PISCINA MUNICIPAL:

 EPÍGRAF 1. MATRÍCULES/QUOTES ENTRADA
 CONCEPTE QUOTA € 

1 Quota entrada familiar habitant d’Anglès 0,00
2

Quota entrada familiar habitant fora d’Anglès 0,00

3 Quota entrada individual>18 anys habitant d’Anglès 0,00

4 Quota entrada individual>18 anys habitant fora d’Anglès 0,00

5 Quota entrada individual<18 anys habitant d’Anglès 0,00

6 Quota entrada individual<18 anys habitant fora d’Anglès 0,00

7 Quota entrada jubilat familiar/individual habitant d’Anglès 0,00
8 Quota entrada jubiliat familiar/individual habitant fora 

d’Anglès 0,00

 
EPÍGRAF 2. UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS: 
ABONAMENTS  

 CONCEPTE
QUOTA €

1 Abonament anual familiar 240,00

2 Abonament anual > 18 anys 185,00

3 Abonament anual < 18 anys 119,00

4
Abonament anual jubilat familiar(màxim 2 persones 
jubilades) 130,00

5 Abonament anual jubilat individual 110,00

6 Abonament trimestral familiar 65,00

7 Abonament trimestral > 18 anys 50,00
8 Abonament trimestral < 18 anys 31,50

9
Abonament trimestral jubilat familiar(màxim 2 persones 
jubilades) 35,00

10 Abonament trimestral jubilat individual 30,00
11 Abonament 5 entrades > 18 anys 20,00
12 Abonament 5 entrades< 18 anys i jubilats 10,00

EPÍGRAF 3. UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS: ENTRADES INDIVIDUALS
CONCEPTE QUOTA € 
Entrades:              
Cada entrada ,nens 4-12 anys 3,00
Cada entrada,  adults 6,00
Cada entrada ,3a. edat 3,00
Entrada familiar (dos adults+2 nens) 12,00

12/45

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



 

Cada entrada col·lectius escolars d'Anglès en horari escolar 1,50
Cada entrada col·lectius escolars d'Anglès fora d'horari escolar 
2,00
Cada entrada col·lectius escolars fora d'Anglès en horari escolar 2,50
Cada entrada col·lectius escolars fora d'Anglès fora d'horari 
escolar 3,00
Preu entrada per nen i casal organitzat a Anglès (durada 
aproximada d’1 mes) 5,00

EPÍGRAF 4. ACTIVITATS I CURSETS

a) Preus mensuals de dilluns a divendres

TIPUS CURSET QUOTA 2015

 SOCIS NO SOCIS
Preinfantil (2 a 3 anys) 1 dia 14,50 29,00
Preinfantil (2 a 3 anys) 2 dies 23,50 47,00
Infantils (+3 a 12 anys) 1 dia 13,50 27,00
Infantils (+3 a 12 anys) 2 dies 21,50 43,00
Infantils (+3 a 12 anys) 3 dies 34,50 69,00
Juvenils (+12 a 18 anys) 1 dia 13,50 27,00
Juvenils (+12 a 18 anys) 2 dies 21,50 43,00
Juvenils (+12 a 18 anys) 3 dies 34,50 69,00

b) Preus mensuals dissabtes

TIPUS CURSET QUOTA 

 SOCIS NO SOCIS
Preinfantil (2 a 3 anys) 1 dia 15,00 30,00
Infantils (+3 a 12 anys) 1 dia 14,00 28,00
Juvenils (+12 a 18 anys) 1 dia 14,00 28,00

c) Preus mensuals de dilluns a divendres

TIPUS CURSET-SETMANAL- QUOTA 
 SOCIS NO SOCIS
Jubilats 1 dia 6,10 12,20
Jubilats 2 dies 9,70 19,40
Jubilats 3 dies 15,80 31,60
Cursets adults 1 dia 14,00 28,00
Cursets adults 2 dies 22,50 45,00
Cursets adults 3 dies 35,00 70,00
Aiguagym 1 dia 14,30 28,60
Aiguagym 2 dies 23,00 46,00
Aiguagym 3 dies 36,70 73,40

TIPUS CURSET-ESPORÀDIC

Classes particular, per hora 12,00 24,00
Cursets estudiants, per hora 12,00 24,00
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Cursets terapèutics i de salut, per hora 12,00 24,00
Cursets familiars, per hora 12,00 24,00

d) Preus mensuals dissabtes

TIPUS CURSET QUOTA 
 SOCIS NO SOCIS

Adults 1 dia 14,50 29,00

EPÍGRAF 6. OCUPACIÓ PISCINA 

 CONCEPTE QUOTA 

1
Ocupació de piscina, només per activitats de piscina i fora 
d’horaris d’us de socis (inclou vestidors) 80,00€/h

1.3 -LOCAL POLIVALENT I MUSEU VAPOR BURÉS:

EPÍGRAF 1. LOCAL POLIVALENT

 CONCEPTE QUOTA 

2 Ús del local polivalent * preu/dia 300,00

NOTA: En cas d’utilització d’acord amb l’apartat 1 i 2, caldria dipositar una fiança igual
al cost de la taxa, que es retornarà un cop acabada l’activitat.

5. Ordenança número 16:   taxa per utilització privativa o l’aprofitament especial de domini
públic local

A l’article 6, Quota tributària es modifica el punt 2, afegint l’apartat o) en el punt 1 Ocupació de la
via pública. 

o) Altres ocupacions a la via pública, per metre quadrat o fracció i dia  0,50€

S’afegeix l’apartat 4 al punt 2 de l’article 6, quota tributaria 

4- PER TALL DE LA VIA PÚBLICA QUOTA
1.- Tall de via pública per a cada sol·licitud 
2.- Tall de via pública 
a) Fins a 1 hora 
b) de més de 1 hora fins a 3 hores 
c) de més de 3 hores  2 euros addicionals per cada hora o fracció 
d’excés. 

3.- Tall parcial de via pública
a) Fins a 1 hora 

40,00€

3,00€
8,00€

8,00€ més
2,00€ (per hora

o fracció
d’excés) 

1,50€
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b) de més de 1 hora fins a 3 hores 
c) de més de 3 hores  2 euros addicionals per cada hora o fracció 
d’excés. 

La quota total a pagar serà el resultat de sumar la quota tributària i la 
tarifa corresponent a la durada del tall. En els casos en què el tall el 
sol·licitin persones o entitats que promoguin el foment de la vida 
cultural, social i lúdica al carrer per a la realització d’activitats de caire 
cultural i de foment d’activitats esportives, lúdiques, culturals i de 
foment de valors festius que es desenvolupin a la via pública, la quota 
a pagar serà zero. 

4,00€
4,00€ més

1,00€ (per hora
o fracció
d’excés) 

6 S’afegeix l’ordenança fiscal número 15 que integra la taxa per la prestació de serveis
derivats de la utilització de material de propietat municipal

Article 1r. Fonament i naturalesa 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i  de conformitat amb el que
disposen els  articles 15 a 19 d’aquest  text  legal,  aquest  Ajuntament estableix la  taxa per la
prestació de serveis derivats de la utilització de material de propietat municipal. 

Article 2n. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis derivats de la utilització de material
de propietat d’aquest Ajuntament, especificat a l’article 5è. d’aquesta ordenança. 

Article 3r. Subjectes passius 

Són subjectes passius de la taxa i estan obligats al pagament de la mateixa, les entitats o les
persones que sol·licitin la utilització del material per a actes o celebracions particulars o amb
ànim de lucre. 

Article 4t. Obligació de pagament

L’obligació de pagament de la taxa neix quan s’inicia la prestació del servei. 

Article 5è. Quantia

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança es calcularà segons el material sol·licitat i
per dia en el qual es porti a terme la seva utilització. 

ELEMENT MATERIAL LLOGUER per unitat QUOTA PER REPOSICIÓ

Taules 1,00€/dia 40,00€

1.000,00€Cadires 0,40€/dia 10,00€
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Carpes25,00€/dia

Entarimat 

15,00€/dia 600,00€

Equip de so 25,00€/dia 1.000,00€

Tanques  1,00€/dia 40,00€

Cons 0,10€/dia 5,00€

Si el subministrament d’aquest material s’ha de realitzar amb anterioritat a la data de la seva
utilització, aquest període de no utilització estarà exempt de l’obligació de pagament. 

Article 6è. Exempcions i bonificacions 

Estan exempts d’aquesta taxa les associacions quan el material es destini a activitats d’interès
públic o que fomentin la sociabilitat col·lectiva sense ànim de lucre. 

Article 7è. Normes de gestió 

L’interessat  haurà  de  sol·licitar  prèviament  la  prestació  del  material  que  hagi  d’utilitzar,
especificant el tipus de material, els dies d’utilització i els dies de recollida i de retorn d’aquest
material. 

Abans  de  recollir  el  material  sol·licitat  caldrà  haver  efectuat  en  la  Tresoreria  municipal
l’autoliquidació de la taxa corresponent, i de la quantitat que s’estableix a l’article 5è. d’aquesta
ordenança en concepte de dipòsit per a cobrir les possibles pèrdues i/o desperfectes que puguin
haver. 

Les persones, entitats o associacions sense finalitat de lucre que utilitzin el material per a actes,
festes  o  celebracions  populars,  també  estan  obligats  a  efectuar  l’ingrés  de  la  quantitat
determinada en concepte de dipòsit. 

En cas de deteriorament o pèrdua del material, els interessats hauran de satisfer les quantitats
previstes a l’article 5è. d’aquesta ordenança, en concepte de reposició de material. 

Si  els  usuaris  no tornen el  material  en  el  termini  compromès,  hauran de pagar  la  taxa que
correspongui pels dies que hagin passat de més. 

Disposició final

Aquesta ordenança, aprovada pel Ple Corporatiu en sessió extraordinària celebrada el dia 27
d’octubre de 2015, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016 i continuarà vigent mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
continuaran vigents.

Segon.-  EXPOSAR els acords precedents al tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant trenta dies
hàbils, durant els quals les persones interessades podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que creguin oportunes.
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Tercer.-  PUBLICAR l’anunci en el  butlletí  oficial de la província, i  també en un diari de gran
difusió de la província.

Quart.- Transcorregut el període d’exposició pública, sense que s’hagin presentat reclamacions,
els acords provisionals s’entendran definitivament aprovats, sense necessitat d’acord plenari.

Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació, abans d’aprovar definitivament
les modificacions a que fa referència l’acord provisional.

Cinquè.- PUBLICAR en el butlletí oficial de la província els acords elevats a definitius i el text
íntegre de les ordenances fiscals aprovades, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener del 2016
i regiran mentre no s’acordi la modificació o derogació.

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el regidor David Bohigas:

Presenta L'aprovació provisional de les ordenances fiscals de l'any 2016, tal com estan descrites
en aquest 6 punt de l'ordre del dia.

Entrant de ple en la proposta d'aprovació inicial prèviament hem de dir que Anglès està fortament
endeutat  i això implica que s'ha de complir el pla d'ajust, el pla de ajust comporta una pressió
fiscal molt elevada . Durant un any el personal de l'Ajuntament ha recollit totes aquelles coses els
matisos  que  calen   per  millorar  les  ordenances  de  l'any  següent  que  també  s'ha  aplicat  ,
aleshores,  l'objectiu  de les  modificacions  es  no augmentar  la  pressió fiscal  actual  ,  continuar
complint amb el pla d'ajust, evidentment. Millorar la  regulació de les taxes i activitats municipals
actuals. 

Ja  començant  per  a  les  properes  modificacions,  a  nivell  d'impostos,  el  primer  impost  el  més
important,  es l'IBI.  L'impost sobre Bens i Immobles, en aquest exercici s'ha classificat que les
zones urbanes situades en zones no consolidades hauran de pagar rústica i  no urbana,  això
implica  que l'Ajuntament d'Anglès deixarà d'ingressar 24.709 €. per aquest concepte. Un altre
punt es el 3% de la base imposable del I.B.I. que s'ha acceptat degut a la situació econòmica,
però, aquest augment del 13 % es compensa gairebé amb la seva totalitat baixant el tipus de
gravamen del 1,07 al  0,9674 de manera que no s'hagi d'estar al topall que hi ha. L' increment real
es de un 74% i s'ha calculat així per compensar la pèrdua d'ingressos pel canvi de la normativa
anterior. Un altre punt que s'ha afegit es la sol·licitud de presentació de bonificacions pel tema del
I.BI, que fins ara era fins al 31 de gener i ara s'allarga el període voluntari de pagament en principi
fis el 30 de juny.

Un altre punt es la plusvàlua. En aquest cas te poc impacte a les arques municipals, el tipus ha
augmentat del 28 al 30 % de cares al pla d'ajust no te un efecte sobre la pressió fiscal massa
important.

 Ja passem a nivell de taxes;  a nivell d'expedició de documents administratius en aquest cas les
modificacions es reformen una mica i les modificacions que es fan són en forma de compatibilitat
amb llicències d'activitat,  l'informe de qualificació urbanística i  el  certificat de règim urbanístic.
Aquest baixa de 265€ a 90 perquè així, perquè es tingui més facilitat. Després hi ha la placa del
gual que costa 15 € i s'ajusta amb els certificats fiscals de 3 €. N'hi han uns que ja estaven i
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d'altres que no estaven regulats

A nivell del ordenament numero 12, en aquest cas la taxa de recollida d'escombraries, s'ajusta a la
legislació  vigent  alguns  dels  articles  a  proposta  del  consell  comarcal,  s'allarga  el  termini  de
sol·licituds de bonificacions a la família dins del període voluntari a proposta de la agència del
Consell Comarcal de la Selva després hi ha un apunt posterior al ple on s'explicarà i és redueix la
taxa aproximadament un 4' 7%.

Una mica la reducció de les escombraries és per compensar  l'augment que tindrem amb l'I.B.I. Al
final s'ajusten bastant les xifres.

La taxa número 13 fa referència a vehicles abandonats o mal estacionats en la via pública s'ajusta
al  tram del dipòsit dia que s'ajusta al cost que te l'Ajuntament que fa el tractament,   

aquests 12 €.

L'ordenança nº 14. Taxa per a la utilització i prestació de serveis a les instal·lacions municipals, es
deixa a 0 la taxa per a la utilització de la piscina municipal, veníem, cada trimestre aprovant que
no es cobressin aquestes taxes de matriculació i per tant, deixem-ho que no s'hagi de renovar
cada trimestre sinó que ho deixem així amb l'objectiu d'aconseguir que el numero d'abonats a la
piscina augmenti

També es modifiquen tot una sèrie de preus de la piscina municipal lògicament els abonaments
familiars són 240 €. i ha tota la rastellera aquí de preus que per no repetir-los tots i cansar-vos dir-
vos que s'apugen un pro mig d'un 6-7 per cent  per compensar una mica les pèrdues que te la
piscina, compensar mínimament però s'elimina la matrícula i aleshores s'ajusten els preus dels
abonaments trimestrals. Es busca incentivar que la gent faci anualment l'abonament, és una mica
més car si ho fa trimestralment que no anualment, i es fixa un abonament de 5 entrades a 20 €.
per a menors de 18 anys i a 10 € per als jubilats cercant sobretot a les persones que estan a
l'estiu aquí i fan una curta durada al nostre poble, doncs, puguin obtenir aquest benefici.

No hem fet abonaments més llargs perquè aleshores ja hi ha l'abonament trimestral que els surt
més a compte. També es modifiquen lleugerament els preus de les entrades no les individuals
però si les familiars s'ajusten una mica el preu d'entrada, s'ajusten una mica els preus d'entrada
als col·lectius escolars, tant els d'Anglès,  com els de fora cercant incentivar sobretot que ens
vinguin  més  i  per  tant  gaudir  més  de  la  piscina  i  així  establim  un  nou  preu  que  no  estava
reglamentat però si que s'estava cobrant una taxa que es el preu de les entrades als casals que
es feien a Anglès, que tenien una durada aproximada d'un mes es fixen 5 €.

pel que fa a activitats i cursets el que es fa bàsicament, es ajustar els preus però, sobretot el que
es fa  es preus trimestrals o mensuals cercant així que hi hagi un us més gran de tots aquests
cursets i per tant aconseguim que augmenti la gent a la piscina. I després hi ha la resta de cursets
i classes particulars. Això després ho  penjarem a la Web i el Facebook  de l'Ajuntament perquè
tothom hi tingui accés..

Per tal de no avorrir-vos amb preus i voleu dir alguna cosa.

Fora d'activitats de piscina i horari de socis es posa la taxa de 80 € hora en aquest cas estem
parlant d'usos igual que el següent que es posa una nova taxa per l'ús del local polivalent que el
preu dia es 300€. fins ara el polivalent si que tenia taxa que era de 44,90 € l'hora, per activitats
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més llargues hem proposat aquests 300 €. Tot això amb activitats amb lucre hi  sense interès
públic per Anglès. No estem parlant de les activitats que fan els clubs esportius o les entitats del
poble.

Es crea una nova ordenança en aquest cas es els serveis derivats  de la utilització del material de
propietat municipal està destinada sempre a les activitats de interès particular i amb ànim de lucre.
Per tant,  tot  el  que és entitats sense ànim de lucre no queden incloses i  es fixen uns preus
bàsicament per poder mantenir el material que l'Ajuntament disposa i que hi han uns preus de
lloguer en aquest cas, taules, cadires, entarimats, carpes, equip de so tanques i punts. Una quota
per reposició, se'n entreguen 10 i en tornen 8, doncs la diferència per poder-ho subsanar i poder
mantenir aquest patrimoni del poble continuí igual es fixen aquests preus, bàsicament.

També hi ha la taxa de utilització per utilització privativa o per aprofitament  especial o per  obrir
un local. Aquí s'afegeix un nou punt que és altres ocupacions de la via pública per metre quadrat o
fracció de via són 50 €. i  s'afegeix una quota tributària per ocupació de la via publica que en
aquest cas es de 40 € per sol·licitud i fins una hora serien 3 € i d'1 hora a 3hores  8 € i més de 3
hores serien 8€ més el cost per cada hora o fracció. Si es un tall parcial doncs, 1,50 € la hora de 1
a 3 hores 4 €. i al final la meitat per hora o fracció. Això sempre la quota serà  la tributaria del
trajecte corresponent durant el tall i en els casos que el tall el sol·licitin persones o entitats que
promoguin  el  foment  de  la  vida cultural,  social,  vol  dir  que  l'organització  d'activitats  de caire
cultural o esportives, el cost a pagar serà 0.

Fins aquí el punt aquest de les balances fiscals. 

Pren la paraula el regidor Sergi Riera de la CUP.

Només, un dubte la  taxa de reposició de material,  això també si  les entitats no tornen bé el
material l'hauran de pagar.

Pren la paraula el regidor David Bohigas:

La idea es que tinguin que pagar també, però parlem  de reposició, es perquè se'n faci un ús
correcte i pel poble.

Pren la paraula el regidor de PAU, Esteve Callís.

Amb el tema de les taxes de les ordenances fiscals i han esmenes que voldria comentar. la 5 la 6
que es plusvàlua i la 12 que són escombraries. Vostè ens diu que disminueix la pressió fiscal el
que passa es que l'augmentem ja que d'entrada pujaran a través del cadastre, que es obligat el 13
% quan ara és un 11%. D'acord  que hi ha el tema d'escombraries que baixa un 4,50 % però
encara  tenim  marge.  Quins  números  veig  aquí  no  gaire  clars,  es  el  tema  de  plusvàlua;  la
plusvàlua es puja un 7%, un 7 i escaig per cent, però s'ha de tenir en compte que aquí hi ha el
cadastre que puja un 13%, això vol dir que la plusvàlua augmenta un 20% perquè la plusvàlua va
sobre el cadastre, i  jo crec que la plusvàlua com a mínim tindríem que deixar-la igual perquè
aquest 20% es si hi sumem un 7% i un 13% del cadastre. Després, continuant les ordenances  els
cursets, ho veiem bastant correcte perquè canvien aquells 165 € que hi havien per tres o quatre
quotes més la numero 11 també estaria bé, veig que hi han afegit que el que es demana es una
modificació que s'hi ha inclòs . Aquesta és el mateix i  s'ha baixen  les escombraries un 4'5%. En
l'apartat de bens i immobles també us haig de dir perquè no s'abaixen les rústiques i les especials
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que aquestes les han deixat iguals. Per exemple les especials amb un 0.7 i pel que veig les han
deixat igual i la rústica, d'acord que és més petita no se si seria possible també la baixa aquesta.

La numero 13, urbanisme, bé. 

Passem a la  numero  14,  a  la  piscina,  tots  sabem la  manera que  està  la  piscina.  La  nostra
experiència ens diu que cada vegada que hem pujat la piscina hem perdut gent  El tema de no
pujar les matricules està bé amb això tenen raó. això ho fèiem cada 6 mesos, 6 mesos, 6 mesos,
però amb l'abonament familiar, es clar aquí hi han unes puges que ens anem des d'un 6'20 fins a
un 12'5 per cent segons els abonaments . Jo només dic això, per reduir el problema haurem
d'entomar la experiència, no se si seria bo no augmentar rés de rés.

Tema d'activitats, puja entre un 2 i 3 per cent, no ho veig malament hi ho han passat de trimestral
a mensual i afegeixen unes taxes més que es la ocupació de la piscina i el polivalent i després la
famosa que varem aprovar en un ple que es aquella dels 15€ hora pels cursets i així.

Numero 16. "Bueno". numero 15, Només una pregunta quan diuen quota de reposició aquestes
quantitats que és un tant,  si ho tornen nou no cal pagar-lo.  Una cosa que llegeixo que la gent te
que anar a buscar el material o es farà portar per la brigada. Diu aquí, si els usuaris  tornen el
material nou que tenien compromès no hauran de pagar la taxa que correspongui per als dies que
han passat de mes. Que vol dir que a partir d'ara tothom tindrà que anar a buscar el material. A
partit d'aquí rés més. Bé perdo una pregunta més. Quan es diu que s'afegeix el punt 5 del article
9. El punt 5 del article 9 ja hi es, ja existeix.

La ordenança  12  diu que l'augment de les quotes s'efectuarà mitjançant anualment, mitjançant
del rebut  derivat de la matrícula o bé dels dies naturals. Posa matrícula, això suposo que es un
"copiar pegar".

Pren la paraula la interventora Leonor Lacambra.

  No, no, és un padró. Una matricula es un padró, no és un "copiar pegar". No és el padró que
aprovaran i d'allà sortirà.

Pren la paraula el regidor David Bohigas:

Be,  Esteva,  em disculparàs  però em tindràs  que preguntar  alguns dels  punts,  alguna de les
puntualitzacions.  Amb  el  tema  de  pressió  fiscal,  l'I.B.I.  queda  compensat  per  la  baixada
d'escombraries,  aproximadament els càlculs globals són als volta'ns dels 20.000 i escaig d'euros
la realitat l'empara. Si que a la plusvàlua hi ha un increment, en aquest cas per la pressió fiscal, si
que l'increment queda encertat dins d'aquest any molt ocasional. Amb el tema de l'I.B.i i Urbana i
l'I.B.I especial aquests no estan afectats si no ho dic malament. 

Pren la paraula la interventora. Leonor Lacambra:

Perdona l'increment per característiques especials no afecta perquè no en tenim i la rústica tenim
un padró de 5.600 € a l'any hi si baixem això.  Ja estan més baixos, i característiques especials no
n'hi ha cap el tenim fixat però no existeix . Característiques especials serien bens. No n'hi ha cap
en aquest moment ho varem preguntar. Està per sota al 0.93 la rústica. L'increment gros el 13 és
sobre el I.B.I. urbana, no el rústic.   
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Torna a pendre la paraula el regidor David Bohigas:

Referent al tema de la piscina el que hem fet es donar més pes als abonaments anuals, intentant
premiar a la gent que ens asseguren 4 trimestres perquè si es trimestral no ens els asseguren i a
més a més són preus que son raonables. Amb el tema de la puja que hi ha, el que hem fet ha
sigut analitzar les piscines dels voltants, nosaltres tenim la tarifa amb escreix i a molta distància de
les piscines del voltants. No podem posar els preus igual que les piscines dels voltants perquè
estan amb altres condicions, estarem d'acord i per això ens hem ajustat una miqueta això ja ho
saps tu per eliminar  el gag que hi ha en les  esquenes de la pròpia .... sense que això  representi
al final per un abonament familiar, estem parlant de 14 € l'any que representa 1 € al mes per a
cada família

Pren la paraula el regidor de P.A.U. Esteva Callís:

Sobre el transports del material de la brigada, s'entén que els serveis se'ls ha de fer un mateix.

Contesta el regidor David Bohigas.

Si, si, s'entén que els serveis se'ls ha de fer cadascú o particulars o associacions. Sempre que es
pugui s'intentarà ajudar, però no tenim la obligació de fer-ho, sinó que sigui al revés. Per intentar
optimitzar en aquest cas els recursos. La brigada fan altres feines i per això majoritàriament estan.

Pren la paraula el regidor Esteva Callís:

El  punt de l'article del I.B.I. l'article en el punt 5 que hi ha que es concrecions sobre famílies
nombroses si el mantenim o el substituïm 

Contesta el regidor David Bohigas:

Doncs,.......

VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és  favorable
A favor:  CUP, C.D.C., Anglès 2015
Abstencions: PAU
En contra: - 

7.-

TEMA: Delegació de competències al Consell Comarcal de la Selva en matèria recaptatòria. 

Antecedents

Aquest Ajuntament  ha anat delegant en el Consell Comarcal de la Selva la gestió  tributària i
recaptatòria de diversos ingressos de dret públic municipals.

Desprès de tots aquests anys de funcionament, es proposa l’actualització de l’abast d’aquestes
delegacions, fet que es concreta en les següents delegacions:
gestió tributària i la recaptació voluntària de la taxa pel servei de recollida, transport i tractament
de residus domèstics, tant domiciliàries com comercials i industrials.
gestió tributària i recaptació de les taxes periòdiques de la piscina municipal: abonaments anuals

21/45

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



 

i trimestrals.

La gestió  tributària de cada ingrés de dret públic  compren les funcions següents: 

Pràctica de liquidacions ( liquidacions d’ingrés directe i rebuts d’exacció periòdica). 
Aprovació i liquidació de padrons. 
Elaboració de padrons i expedició de documents cobratoris. 
Concessió o denegació de beneficis fiscals. 
Reconeixement del dret a la devolució d’ingressos indeguts. 
Resolució de recursos contra els actes esmentats anteriorment

La gestió recaptatòria en període voluntari de cada ingrés de dret públic comprèn les funcions
següents: 

Notificació i cobrament en període voluntari. 
Concessió/denegació d’ajornaments i fraccionaments. 
Resolució de recursos contra els actes esmentats anteriorment. 

Fonaments de dret

Article 42 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprovà el text refós  de la
Llei d’organització comarcal de Catalunya, i el 7 del RD Legislatiu  2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprovà el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals on s’estableixen la facultat
municipal  de  delegar  als  consells  comarcals  les  seves  competències  en  matèria  de  gestió
tributària i recaptatòria.

Vistos els antecedents i fonaments de dret 

El Ple adopta els següents acords:

Primer.  Delegar al Consell Comarcal de la Selva la gestió tributària i recaptatòria de la taxa pel
servei de recollida, transport i tractament de residus domèstics i comercials i industrials

Segon. Delegar al Consell Comarcal de la Selva la gestió tributària i recaptatòria de les taxes
periòdiques de la piscina municipal.

Tercer.  Comunicar  aquests  acords  al  Consell  Comarcal  de  la  Selva.  Un  cop  acceptada  la
delegació per aquesta entitat, es publicarà l’acord corresponent per al coneixement general en el
Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
  
Quart.- Notificar el present acord a AQUALIA atès que un cop el Consell Comarcal de la Selva
accepti la delegació se'n farà càrrec de la gestió tributària i recaptatòria de la taxa pel servei de
recollida, transport i tractament de residus domèstics i comercials i industrials.

INTERVENCIONS:

Pren la paraula l'Alcaldessa Astrid Desset.
El punt  nº  7 és la  delegació de Competències al  Consell  Comarcal  de la  Selva en matèria
recaptatòria.  Ho explicarà en David Bohigas.
Pren la paraula el regidor David Bohigas.
Referent  a la delegació de competències en matèria recaptatòria  i  segons diu la ordenança
numero 12, la taxa del servei de recaptació obligatòria de recollida transport i  tractament de
residus  que  fins  ara  es  cobrava  amb  el  rebut  del  aigua.  Amb  la  modificació   es   pretén
d'optimitzar la gestió de la taxa, especialment amb els impagats de la mateixa i quan es donen
de baixa del comptador de l'aigua, fins a la data, el consell comarcal ja feia la gestió  
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d'impagats, però la informació arribava tard, entre que AQUALIA tenia l'impagat i feia algun pas
per cobrar-lo, se'n assabentava a l'Ajuntament i al final anava al Consell Comarcal i passava un
temps  important  i  a  més  a  més  el  consell  comarcal  també  gestiona  el  I.B.I.,  ambdós  van
relacionats, abans l'Esteva ho ha relacionat en aquest terreny i te tota la raó. "Llavors" això vol
dir  que disposa de més eines per millorar la recaptació el Consell Comarcal.  Fins avui hem
detectat  21 habitatges que s'han donat  clarament  als bancs i  que no estan pagant  la  taxa
d'escombraries, això que vol dir que 21  habitatges multiplicat per un promig de 151 € habitatge
doncs, són 3.000 i escaig € l'any, que no s'han recaptat i que es tenien que haver recaptat en els
bancs,  això  ha  sigut  una  primera  pinzellada  probablement,  quan  aprofundim en detectarem
algun més. 
L'altre proposta seria la ordenança nº 14 pel que fa als cobraments de la piscina municipal
es també delegar al Consell Comarcal el seu cobrament. En ambdós casos el que es pretén es
la millora en la gestió i control d'aquesta recaptació i que es compensi amb escreix el cost que
aplica el Consell Comarcal que es el 2% sobre el que cobra. Per tant això es el que es proposa.

Pren la paraula Esteva Callís regidor de P.A.U.
Només comentar que el resultat final sortí bé per al equip de govern. Només això, votarem a
favor tot i que el cost que el cost que ens costarà de més  el puguem estalviar. 

Pren la Paraula el regidor David Bohigas.
La nostra previsió  es que es millora  la  recaptació  i  que com a mínim es podrà compensar
aquesta xifra i després que sigui molt més igualitària, en aquest cas que els bancs no deixin de
pagar impostos com les escombraries 

Pren la paraula Esteve Callís. 
Jo veig que lo de les escombraries el 2% són 8.000 més la piscina "bueno", Una mica més de
control. Jo crec que AQUALIA, no ho feia pas tant malament, els que deixaven de pagar pot ser
si que arribaven una mica massa tard, votarem a favor.

Pren la Paraula el regidor David Bohigas.
Amb el tema aquest, estic d'acord amb tu que són 8 més 2 aproximadament, el que si que hem
detectat que hi han 21 habitatges a 150 € cada un augmentat per 4 anys o més, el deute que
s'ha creat són diners.

VOTACIONS:
Es passa a la votació i s'aprova per unanimitat dels presents. 

8.-

TEMA: Moció proposada per la CUP per la retirada de les subvencions als partits.

El  Grup  Municipal  de  la  Candidatura  d'Unitat  Popular  vol  presentar  al  Plenari  Municipal  la
següent  MOCIÓ PER LA RETIRADA DE LES SUBVENCIONS AL FUNCIONAMENT DELS
PARTITS POLÍTICS.

L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que a causa de
dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques.

Les administracions locals, infradotades de recursos, són les que reben en primera instància
l'impacte social d'aquesta situació, en tant que les més properes a la ciutadania.

Tenint en compte l'estat actual de les finances municipals i el nombre de població de la vila, des
de la CUP Anglès entenem que l'ajuntament ha de tenir altres prioritats abans que donar diners
al funcionament dels grups municipals.
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Els regidors i regidores rebran una indemnització per la seva tasca municipal que es calcula en
funció de dues variables.

1. Si estàs a l'equip de govern o a l'oposició
2. En el nombre de reunions a les que assisteixes

Segons el pressupost aprovat pel 2015 els sous anuals màxims que poden percebre són:
TINENT ALCALDE 9.360€
REGIDOR DELS PARTITS DE GOVERN 7.065€
REGIDOR PORTAVEU DE LA OPOSICIÓ 930€
REGIDOR DELS PARTITS DE LA OPOSICIÓ 810€

Un cas diferent és la remuneració de l'alcaldessa. En el primer ple de la legislatura es va aprovar
una modificació del pressupost. Ella cobrarà 860€/mes bruts independentment de les reunions a
les que assisteixi (en 12 pagues).

La  llei  vigent  atorga  als  partits  polítics  una  subvenció  en  funció  dels  vots  obtinguts  i  altres
variables. Aquesta subvenció està destinada a costejar el funcionament orgànic del partit.

La subvenció que pretenem eliminar està destinada a costejar les "despeses que representa pel
partit  tenir  un  regidor/a".  Com hem vist,  l'estat  ja  atorga  als  partits  uns  diners  per  aquesta
despesa.

Entenem que si  la  subvenció  estatal  no  és  suficient,  són els  militants  del  partit  qui  han de
finançar les despeses orgàniques d'aquest.

L'objecte d'aquesta moció és suprimir  75€ al  mes que dóna l'ajuntament  per  cada regidor/a
obtingut a les passades eleccions. Realitzant un senzill càlcul podem observar que cada mes el
grup PAU rebrà 375€, el grup de CIU rebrà 300€, el grup Anglès2015 rebrà 225€ i la CUP rebrà
75€.

Atès que en la darrera legislatura aquesta indemnització va augmentar un 185% passant dels
3.500€ anuals als 10.000€.

Atès que  aquests diners haurien d'haver estat fiscalitzats però no tenim constància que mai
s'hagi realitzat aquest control.

Els antecedents descrits recomanen la redacció de la present moció i el Ple adopta els següents
acords:

  Suprimir la subvenció als partits polítics de forma immediata.
  Destinar aquests recursos públics en aplicar accions socials per exemple beques

menjador.
  Demanar als partits polítics que justifiquin a què han destinat aquests diners en els darrers

anys.

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la Senyora alcaldessa Astrid Desset.
El  punt  nº  8  és  la  moció  presentada  per  la  C.U.P.  per  la  retirada  de  les  subvencions   al
funcionament dels partits polítics. 

Ho explica el regidor Sergi Riera.
Si bé, nosaltres hi ha una cosa en el nostre programa electoral que nosaltres creiem, i, es que
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creiem que els partits d'aquí a Anglès, no necessiten una subvenció per funcionar perquè el
funcionament ordinari dels partits, doncs, creiem que ja te prous subvencions per anar fent, a
més a més, a la passada legislatura aquests diners es varen augmentar un 185%. Creiem també
que haurien d'esser els primers que haurien d'estar fiscalitzats per l'estat per tant s'escapen del
control públic i per això presentem aquesta moció per la supressió de la subvenció als partits
polítics de forma immediata, destinar, aquests recursos públics per aplicar accions socials per
exemple: beques menjador i també, demanaríem que els partits polítics notifiquessin al que han
destinat els diners els darrers anys.

Pren la paraula Pere Espinet del Grup Municipal P.A.U.
Bé el grup Municipal P.A.U, es un grup que es va formar gràcies a més de 200 signatures  de la
gent del poble. No som cap partit  polític, ens ho paguem tot nosaltres, i en aquests dies he
comentat això  a companys de la C.U.P. a companys d'Esquerra i a companys de Convergència.
Gent de la C.U.P, m'ha dit nosaltres en aquest lloc cobrem 2.000 € al mes
per manteniment de partit si aquesta proposta es per a tot el país nosaltres hi votarem a favor
però si només es per Anglès, nosaltres votarem que no. Nosaltres, arribem just a final de mes,
tenim que canviar els ordinadors i pagar els papers i els telèfons, tot això puja, hi han molts
"gastos".  I,  després,  amb accions  socials  nosaltres  en  la  passada  legislatura  i  l'altre  fèiem
aportacions  a  les  AMPES  i  suposo  que  d'aquí  uns  moments  hi  haurà  l'altre  moció  sobre
refugiats. Aquests diners també surten dels partits polítics no surten del poble, tal com varem
concretar en la última reunió que varem tenir plegats. Només això, merci.

Pren la paraula la senyora Alcaldessa Astrid Desset. 
Nosaltres des de Convergència, no estem per rebutjar la subvenció. Tot el que rebem, es el que
ens ingressa l'Ajuntament d'Anglès. Si que en aquesta legislatura ja d'entrada en principi hi ha
un ordre jurídic d'àmbit propi de moment no hi han "gastos" però en el moment que n'hi hagin, es
comptabilitzaran, l'encarregat de fer-ho és en David i no tinc cap mena de dubte que ho farà
estupendament,  per tant podrem justificar en que s'han gastat.  No descartem que si  ens en
sobren, doncs, destinar-los a ajudes socials. De fet hi ha una moció de suport als refugiats, que
bé després,  en la que es va proposar que es donés una ajuda als refugiats a càrrec dels partits
polítics, per tant, bé, farem una activació, però de moment no ho tenim en compte perquè anirem
veien al llarg de la legislatura si podrem destinar-hi a ajudes socials.

Pren la paraula Josep Casadellà portaveu del Grup Anglès 2015.
Nosaltres, també votarem en contra pels mateixos motius tot i que hem donat llibertat de vot als
membres, per tant, segurament que hi haurà algun membre que s'abstindrà, perquè precisament
en el fons d'alguna de les qüestions que proposeu ja hi estem d'acord
però entenem que en aquest moment és un import important a tenir en compte hi ho hem de
desestimar, per tant hi votarem en contra. Votarem lliurament cada un dels membres del grup.

Pren la paraula Jordi Pibernat regidor d'Anglès 2015.
 Jo m'abstindré perquè bàsicament estic bastant d'acord amb alguns punts, el que passa es que,
no puc votar a favor de la moció que en certa manera qüestiona la bona voluntat
del ús que se'n ha fet fins ara dels diners, tant al grup que estic ara com en el que he participat. Per
altra banda, i, això es una cosa bastant personal, barrejar els temes, a mi no m'agrada. El tema,
beques  al  menjador  a  mi  en  aquesta  moció  personalment  em  grinyola  bastant.  Les  beques
menjador , en podem parlar es un tema important depèn del Consell Comarcal, no de l'Ajuntament.
Jo treballo a l'escola es una cosa bastant complicada, s'ha de treballar dins del Consell Comarcal hi
això. L'Esperit em sembla molt correcte, però tampoc puc votar a favor, per tant m'abstindré.

VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és  favorable
A favor:  CUP (1)
Abstencions: (1) AM Angles2015
En contra: PAU, CDC, AM Angles2015 (2)
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9.-
  
TEMA:  Moció de suport als refugiats

El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi
que  està  tenint  lloc  a  la  Mediterrània,  arran  de  la  guerra  civil  a  Síria  i  d’altres  conflictes
internacionals.   

Segons  dades  de  l’ACNUR,  aproximadament  322.000  persones  han  creuat  la  Mediterrània
durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, de les quals
almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han desaparegut o
mort  en  els  primers  vuit  mesos  de  l’any  i  es  preveu  que  el  nombre  d’arribades  continuï
augmentant els propers dos mesos.     

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens locals
que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament
i  de  Solidaritat  amb  els  pobles  dels  països  més  desfavorits,  i  actua  com  a  instrument  de
coordinació  dels  esforços  dels  ajuntaments  catalans  en  els  casos  d’actuacions  en  situació
d’emergència i especialment en la post-emergència i reconstrucció.

L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la població
arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors, amb el suport dels
municipis catalans. 

Davant de la situació actual i, 

Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1, determina que
la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida.

Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que,  en cas de
persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país.

Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat de 1967, tots
dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir
els drets que aquest estatut preveu.

Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la creació d'una
Xarxa de Municipis Acollidors.

Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració propera a la
ciutadania no cal que es faci en una de rang superior. 

Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i només 28
places d'acollida.

Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a l’arribada de
persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten amb un teixit associatiu
vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament.

Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a què donin resposta
a la situació dels refugiats.

Per tot això, el Ple adopta els següents acords:

Primer. Instar el Govern espanyol a:
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Demanar  una  major  dotació  de  recursos  a  la  UE  per  suport  jurídic,  assistència,  acollida  i
integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les administracions
municipals per a la gestió descentralitzada.
Augmentar  el  nombre  de  places  d'asil,  també com la  dotació  pressupostària  per  millorar  la
qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.
Augmentar  de  sis  mesos  a  un  mínim  de  24  mesos  el  període  d'acollida  de  les  persones
sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
Treballar  per  ampliar  el  concepte  de  refugiat/da  a  totes  aquelles  persones  que  es  veuen
obligades a abandonar els seus països per motius diversos en la línia del que proposa Stop
Mare Mortum.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les persones
refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o
indirecta, tot garantint els drets de totes les persones.

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:

 Actualitzar  la  dotació  pressupostària  del  Pla  de  Protecció  Internacional  a  Catalunya
(PPIC),  aprovat  el  28  de gener  de 2014,  adequant-la  a  la  situació  actual  i  assegurar-ne el
desplegament.
 Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel formar
i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció
a les persones sol·licitants.
 Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les
persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària
directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.

Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida municipals (o
comarcals) per a incorporar-hi l'asil. Garantir a les persones sol·licitants d’asil l’accés als serveis
bàsics (sanitat, serveis socials)

Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el servei
a les persones sol·licitants d'asil.

Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les persones
sol·licitants.

Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les persones
refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.

Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb vocació
transformadora. 

Vuitè. Oferir el municipi com a territori d’acollida. 

Novè.  Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria de
refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la participació
de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són: 

 Assistència en les rutes de fugida
 Suport als municipis de la ruta
 Planificació i gestió de l’acollida 
 Acollida a Catalunya 
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Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència actual, a
través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal de tenir una veu
conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.

Onzè. Aprovar per part dels representants dels diferents partits polítics de l'Ajuntament d'Anglès
una aportació econòmica de 0,10€ /habitant al Fons Català de Cooperació al desenvolupament
per tal de col·laborar en l'assistència en les rutes de fugida i en el suport als municipis de la ruta.
Els diferents partits polítics de l’Ajuntament d’Anglès assumeixen aquesta aportació econòmica
en base al que cobren els partits mensualment. Es convida a la resta de municipis a tenir present
aquesta iniciativa.

En concret es farà l'aportació en atenció als regidors dels grups polítics municipals, restant així:

GRUP POLÍTIC APORTACIÓ

PAU (5) 217,70 €

CIU (4) 174,16 €

Anglès 2015 (3) 130,62 €

CUP (1)   43,54 €

TOTAL 566,02 €

Dotzè.  Fer  arribar  aquest  acord  al  Fons  Català  de  Cooperació  al  Desenvolupament,  a  la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de
Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.    

INTERVENCIONS:
Pren la paraula l'alcaldessa Astrid Desset.
La següent qüestió es la moció de suport als refugiats i com que la treballat la Marta li cedim la
paraula.
Pren la paraula la regidora Marta Triado
El tema dels refugiats de Síria en aquest cas, es un tema que genera molta preocupació perquè
socialment,  doncs,  es  molt  preocupant  i  llavors  des  del  fons  català  de  cooperació  al
desenvolupament ja fa temps que estan treballant per ajudar 
a  aquests  refugiats.  Ara  demanen  als  ens  municipals  que  s'impliquin  també  en  aquesta
problemàtica. llavors a nivell de les comarques gironines s'ha decidit fer un front comú davant
d'aquesta problemàtica.  Ara,  en aquests moments Hi  han dues propostes  sobre la  taula,  la
moció que ara la Sandra llegirà de quins són els acords que es proposen al ple i d'altra banda
una aportació econòmica que en les comarques gironines es proposa que sigui de 10 cms. per
habitant.  Aquesta ajuda econòmica aniria  per ajudar  als  refugiats que estan en ruta .  Si  us
sembla llegim la proposta que es fa al ple.
La senyora secretaria llegeix els punts de la moció d'alt transcrita.
Un cop llegida la moció, pren la paraula la senyora Alcaldessa:
És una moció que s'ha treballat conjuntament no se si voleu dir quelcom.
Pren la paraula Pere Espinet portaveu del Grup Pau:
Ja s'ha dit tot.
Pren la paraula Sergi Riera portaveu de la C.U.P:
Aquí volem dir que tots els grups polítics anem plegats però, ens va saber greu la retallada que
va patir la nostra moció que varem presentar i que es va fusionar amb aquesta en el camp dels
empadronaments.

VOTACIONS:
Es passa a la votació i s'aprova per unanimitat dels presents. 
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10.-
 
TEMA: Moció contra la reducció del servei d'ambulàncies a Anglès.

Vist  que  aquest  Ajuntament  va  aprovar  en  Sessió  Plenària  de  data  12 de juny  de  2014  la
sol·licitud al Servei Català de la Salut perquè es mantingui el servei d'ambulància a la base del
C.A.P. d'Anglès les 24 hores del dia i que l'Ambulància que faci el servei sigui medicalitzada.

Vist que aquest Ajuntament va aprovar en Sessió Plenària de data 28 d'abril de 2015, tornar
sol·licitar el servei d'ambulància medicalitzada de 24 hores del dia al Servei Català de la Salut.

Vist el suport rebut en la recollida de signatures per part de la ciutadania així com per part de tots
els Ajuntaments que formen part del Consorci Ter-Brugent.

Atès que la nova empresa adjudicatària, Transport Sanitari de Catalunya, ens ha comunicat que
a partir del proper mes de desembre entrarà en vigor la retallada en el servei d’ambulàncies del
C.A.P. d’Anglès passant de 24 a 12 hores al dia.

Atès que és totalment necessari el servei d'ambulància bàsic les 24 hores del dia a la base del
C.A.P. d'Anglès per diferents motius:

.- Des de Salt a Olot no hi haurà cap més base d'ambulàncies.

.- El territori del Ter Brugent NO disposa d’una xarxa de vies ràpides, hi ha algunes carreteres
secundàries amb revolts i perill de glaç a l’hivern, habitatges aïllats,... fets que en cas d’urgència,
agreuja considerablement el transport sanitari.
.-  Aquesta  zona  té  un  elevat  percentatge  de  població  envellida  i  per  tant  amb possibilitats
d'emmalaltir i haver de requerir el servei d’ambulància pel seu trasllat. 
.-  Anglès  ja  va  patir  l’any  2011  el  tancament  del  servei  nocturn  del  CAP.  Si  ara  s’hi  suma
l’eliminació  del  servei  nocturn  d’ambulància,  això  posa  realment  en  risc  la  resolució  d’una
emergència nocturna a la zona del Ter-Brugent. 

En aquest sentit, el Ple adopta els següents acords:
 
Primer.-  Tornar a sol·licitar al Servei Català de la Salut el restabliment del servei d'ambulància
bàsic a la base del C.A.P d'Anglès les 24 hores del dia a fi d'evitar la retallada, i que es mantingui
i millori la base d'Anglès, amb una ambulància ja que des de Salt a Olot no hi haurà cap més
base d'ambulàncies.

Segon.- Comunicar aquest acord al Director del Servei Català de la Salut, al Departament de
Salut i al Gerent de la regió sanitària de Girona.

INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
El punt nº 10 es una moció contra la reducció del servei d'Ambulàncies a Anglès. Atès que es
proposen de passar de 24 hores a 12 hores de servei. Ens obliguen no ens proposen.

És passa la paraula a la regidora Marta Triadò.
Simplement dir que dies enrere ens va visitar el director de l'empresa adjudicatària del transport
sanitari de la nostra zona. Ens va dir que a partir del dia 2 de desembre, doncs, entraria en vigor
el tema de la retallada de les 12 hores nocturnes de l'ambulància .
Això, no bé d'ara. Al 2014, quan es va fer la adjudicació, ja es va comunicar . L'Antic equip de
govern va fer  varies accions al  respecte conjuntament amb altres municipis del Ter-Brugent,
però, no varen cedir . Presentem  aquesta moció, perquè creiem que hem de continuar fent
pressió perquè creiem que hem de tenir aquestes hores nocturnes de servei d'ambulància.
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Agafa la paraula la senyora alcaldessa:
Afegiríem,  que també hem tingut  que  anar  a  reunió  amb els  municipis  del  Ter-Brugent  per
continuar fent pressió i que hem demanat una reunió amb els directors del S.E.M., ben aviat, i
posar-ho de manifest. I  unir-nos els alcaldes i regidors del Ter Brugent per fer pressió.

Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Com ha dit la Marta, ja es va començar la legislatura passada a fer mocions i "buscar firmes",
però, aquesta gent, com que ningú els fa la competència ho tenen clar.
Pren la paraula el regidor Josep Casadellà, portaveu d'Anglès 2015.
Nosaltres també volíem aportar, el fet de recordar molt clar, el 2011, que varem estar més de 60 i
"pico" de nits dormin al C.A.P.. Hi varen fer la retallada del torn de nit del C.A.P. Recordem que
varem fer pressió perquè s'augmentessin el nombre d'Ambulàncies que hi havien a la zona no
solament  del  Ter  Brugent  sinó  de  tota  la  Selva  interior.  Hi  havia  Arbúcies,  que  no  tenia
ambulàncies, Sant Hilari  que no tenia ambulàncies  varem estar reclamant aquests temes i
resulta que ara, Sant Hilari i Arbúcies, tindran ambulàncies les 24 hores i estan una al costat de
l'altre i aquí ens trobem que ens trauran aquestes 12 hores. Des de Salt fins gairebé Olot, no hi
haurà cap ambulància que estigui disponible i vindran de Salt o de Santa Coloma.
Això, ho trobem inadmissible. Varem trobar que hi havia un conjunt de signatures que s'avien
recollit  en  la  anterior  legislatura n'hi  havien dos pilons.  Farem molta pressió,  amb aquestes
signatures i que es vegi que per aquestes 12.000 persones que estem al Ter-Brugent, es faci
alguna cosa que ens hem puguem sortir. 

VOTACIONS:
 Es passa a la votació i s'aprova per unanimitat dels presents. 

11.-
  
TEMA: Moció de suport als imputats pel 9N.

El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes vam ser
cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. Gràcies als més
de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes en
una procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat espanyol,
a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la Generalitat
Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega,
la consellera d’Ensenyament Irene Rigau i altres membres institucionals com el Sr. Cañada.
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots tres han
rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a declarar durant el proper
mes d’octubre (en el cas del president Mas, el dia 15, quan es commemora el 75è aniversari de
l’afusellament  del  president  Companys).  Se’ls  acusa  de  quatre  delictes:  desobediència,
obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació administrativa i malversació; amb
unes possibles penes que van des de la inhabilitació fins a la presó. 
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, sense
precedents a l’Europa del segle XXI.

Per tot el que s’exposa, el Ple adopta els següents acords:

1.- Expressar  el  nostre  suport  al  president  Artur  Mas,  l’exvicepresidenta  Joana  Ortega,  la
consellera Irene Rigau, el Sr. Cañada i la resta d'encausats per haver posat les urnes al procés
participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
2.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les institucions
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judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar processos democràtics.
3.- Refermar  el  compromís  de  l’Ajuntament  d'Anglès  amb  el  dret  democràtic  del  poble  de
Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
4.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern Espanyol, a la
Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel Dret a Decidir (si n’hi ha), al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-la públic a través dels mitjans públics municipals.

INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
El punt nº 11 és la moció de suport per als imputats del 9 N. En aquest cas es expressar el
nostre suport al president Artur Mas, a la Vicepresidenta Joana Ortega a la Consellera Irene
Rigau i altres imputats.
Pren la paraula Esteva Callís, regidor de P.AU.:
Hauríem d'afegir-hi el nom de Joan Ganyats,  que va ser qui va portar el 9 N. Hauríem de fer una
esmena, fer una esmena - ho he dit bé, fer una esmena- per posar-hi també Joan Ganyats i
Campos, no només tres. 
Pren la paraula l'alcaldessa que llegeix els acords d'alt esmentats.
Alguna cosa a afegir.
Pren la paraula el regidor de P.A.U. Pere Espinet.
Potser, també, enviar l'acord al Parlament Europeu.

VOTACIONS:
Es passa a la votació i s'aprova per unanimitat dels presents. 

12.- 

TEMA:  Donar compte del Període mig de pagament i llei de morositat

Per tal de fer efectiva l'obligació de gravar pel Tresorer els informes trimestrals de compliment de
termini, regulats en la Llei de Morositat, amb el model normalitzat establert a l'efecte en l'oficina
virtual,  es  dona  compte  dels  informes  trimestrals  de  Llei  Morositat  i  del  Període  Mitjà  de
Pagaments (PMP) dels resultats corresponent al 3n. trimestre del 2015 de l'Ajuntament.

Aquests informes s'enviaran via telemàtica al Ministeri d'Hisenda

Per part de la interventora, Sra. Leonor Martínez Lacambra, dona compte del present document,
i els regidors en resten assabentats. 

INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Passo la paraula a la Leo per donar compte del Període mig de pagament i llei de morositat

Pren la paraula la interventora la senyora Leonor Lacambra:
Com cada trimestre, cada tres mesos, donem compte al ministeri d'administracions públiques de
dos rati, respecte al pagament. Un que compte totes les factures i tota la història que hi ha aquí i
que te en compte la data d'entrada i ens dona un resultat dins del tercer trimestre que hem pagat
a 32,24 dies de mitjana respecte a la data d'entrada i que hem fet 210 pagaments dins el període
i dos for, perquè es va haver de fer una modificació, en ser una obra que es va ampliar una mica.
Després hi ha un altre rati que compte a partir dels 30 dies que es paguen les factures i aquest
només té en compte les factures des del 2014 i aquest ens dona -1'21 dies. El correcte és que
siguin menys de 31 dies, per tant estem bé.
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13.-
 206. ORDENANÇA TINENÇA D'ANIMALS
TEMA: Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança de tinença d'animals amb les multes per
incivisme amb animals.

Antecedents de fet
Atès  que  l'Ordenança  municipal  reguladora  de  la  tinença  d'animals  en  el  terme  municipal
d'Anglès publicada al BOP de 21 de gener de 2009 estableix en el seu article 47 les sancions
aplicables. 
Atès que el topall legal ve aprovat per l'article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de
Règim Local. 
Vist allò que estableix l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local.

Per tot això s'acorda:

Primer .- Aprovar inicialment la modificació de l'article 47 de l'ordenança municipal reguladora de
la tinença d'animals en el terme municipal d'Anglès a fi d'ajustar-se a la llei aplicable. 
En concret, quedarà redactat de la següent manera:
Les sancions tindran la naturalesa de multa i s'imposaran d'acord amb la següent escala dins
dels següents topalls:
Infraccions lleus: des de 60 euros fins a 400 euros
Infraccions greus: des de 401 fins a 1.500 euros
Infraccions molt greus: des de 1.501 fins a 3.000 euros
Segon.-  Donar  informació  pública  al  present  acord  publicant-lo  al  BOP  de  Girona,  a  les
cartelleres municipals i al web municipal i estarà exposat al públic pel termini de 30 dies per a la
presentació de reclamacions i suggeriments. Cas que no s'hagués presentat cap reclamació o
suggeriment, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional. 

INTERVENCIONS:
Pren la paraula l'alcaldessa.
El punt numero tretze fa referència a l'ordenança de tinença d'animals. Aquí amb el tema dels
gossos i les accions per defecacions a la via pública, buscant hem trobat una ordenança de
tinença d'animals que estava molt desfasada, llavors, simplement el que hem fet es ajustar-ho a
les quantitats que marca la llei com a infraccions lleus i infraccions greus i molt greus.
Pren la paraula la senyora secretària.
és ajustar la quantitat que hi havia que no estava adaptada a la llei de bases.
A la hora de sancionar es sancionava més. Al final un article únic amb els apartats lleus de 60 €.
fins a 400 €. Greus de 401 fins a 1.500 €. i molt greus de 1501 fins a 3.000 €.
Tot això s'ha de publicar. 30 dies d'exposició publica i en ca de haver-hi reclamacions ja s'eleva a
definitiu.

VOTACIONS:
Es passa a la votació i s'aprova per unanimitat dels presents. 

14.-
  
TEMA: Sol·licitud de modificació del PUOSC - Diputació de Girona

Antecedents de fet

Vist el RE de 16 de setembre de 2015 que fa referència al programa específic de cooperació
municipal de la Diputació de Girona del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya corresponent a
l'anualitat 2016.
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L’ajuntament  d’Anglès  ha  estat  beneficiari  de  l’atorgament  d’una  subvenció  de  80.000  €
corresponent al PUOSC per a la “Reparació de les teulades de les Naus Burés”. L’actuació està
programada per a l’any 2016, essent possible el canvi de destinació dins del termini d’informació
pública  que  acaba  el  30  de  novembre de  2015.  El  pressupost  inicialment  calculat  per  a  la
reparació de les teulades era de 1.014.256,56 €.  Vista la  diferència entre el  pressupost  i  la
quantia de la subvenció és inviable econòmicament realitzar completament l’obra.

La planta baixa de la Nau Burés núm. 3 ha estat objecte els darrers anys de diverses obres de
rehabilitació per a destinar-la a sala polivalent, sala de ball per a l’Associació de Jubilats Amistat i
magatzem complementari del Vapor Burés.

El POUM d’Anglès preveia una transformació urbanística de l’entorn de les Naus Burés de tal
manera  que  es  disposarà  d’espais  públics  amb  les  característiques  adequades  per  a
l’aparcament, l’accés de persones i l’evacuació segura dels locals. Els projectes originals d’obres
als edificis es van concebre en el supòsit de que la transformació urbanística seria simultània a
l’adequació dels locals, però aquesta previsió no s’ha complert.
Per  a  garantir  el  funcionament  dels  locals  amb  el  compliment  dels  requisits  normatius  cal
realitzar unes obres complementàries per a adaptar-los a la situació actual de l’entorn, entenent
que la transformació urbanística no es produirà a curt termini.

En el conjunt de les Naus Burés hi ha una utilització diversa dels espais: espais d’ús públic a la
nau núm. 3 i espais sense ús, o d’ús restringit, a la resta d’edificis. En aquest sentit cal donar
prioritat a assolir totes les condicions necessàries per a garantir la seguretat de les persones en
els locals que són d’ús públic i que són susceptibles de posar a disposició de tercers d’usuaris.
En  conseqüència  es  proposa  que  l’actuació  es  redueixi  a  un  import  que  sigui  assumible
econòmicament i es destini a aquells espais d’utilització pública dins de les Naus Burés. El nom
de l’actuació és “Obres d’adequació dels locals de la planta baixa de la Nau Burés núm. 3” i
queda definida en el  projecte  que està redactant  SERPA amb un import  total  IVA inclòs de
126.045,03 €.

Aquesta actuació resoldrà definitivament la manca d’espais per a aquests usos al municipi ja que
no hi ha cap altra alternativa possible.

Per tot això, s'acorda:

Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona, dins del programa específic de cooperació municipal
del  PUOSC  anualitat  2016,  un  canvi  de  destí  de  la  subvenció  originària  amb  el  nom  de
«Reparació de les teulades de les Naus Burés» per  l'anualitat  2016 pel  nou destí  que serà
«Obres d'adequació dels locals de la planta baixa» de la Nau Burés número 3, per valor de
126.045,03 €.

Segon.-  Sol·licitar  a  la  Diputació  de  Girona,  dins  de  la  programa  específic  de  cooperació
municipal  del  PUOSC  anualitat  2016,  l'actualització  del  pressupost  corresponent:  així  el
pressupost  passa de ser  de 1.014.265,56 € a 126.045,03 €,  sol·licitant  que es mantingui  la
subvenció atorgada de 80.000,00 €.

Tercer.- Atès que els serveis tècnics estan confeccionant el projecte, una vegada finalitzada la
seva redacció i en tot cas, abans del proper 30 de novembre de 2015,  trametre a la Diputació de
Girona el projecte en format digital juntament amb certificació del present acord. 

Quart.- Comunicar el present acord als serveis d'urbanisme i intervenció de l'Ajuntament. 

INTERVENCIONS:
Pren la paraula l'alcaldessa:
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 El punt numero 14, fa referència a la sol·licitud de modificació del PUOSC. a la Diputació de
Girona.
Bé, l'antic equip de Govern va demanar una subvenció per reparar les teulades de les naus
Burés, la reparació s'estimava que rondaria 1.014.265.56 €. El que passa, es que ens ha arribat
la resolució i només ens donen 80.000 € i no podem assumir 1.000.000 € que costa reparar la
teulada i amb 80.000 € només podríem reparar una part molt petita de la teulada. 
En canvi se'ns dona la possibilitat de fer un canvi de destí d'aquests 80.000 €. En el sentit de
que si hi ha quelcom urgent puguem subsanar aquesta urgència.
Avui el que votem, es el canvi de destí d'aquesta subvenció. Ja explicarem tot seguit en que
pensem que tindríem que destinar aquesta subvenció.
Resulta que el Polivalent i la sala de ball dels avis, cada vegada que les cedim no disposen d'un
informe del enginyer que digui que realment és pot cedir perquè reuneix tota la normativa de
seguretat.
Per tant cada vegada que ho cedim tenim una mica de por perquè no tenim aquest informe que
ens doni tranquil·litat.
L'enginyer i l'arquitecte acaben de mirar tot el que cal fer perquè s'obtinguin els permisos dels
bombers i tots  els permisos que calgui per poder cedir tant  el polivalent, com la sala de ball,
amb total tranquil·litat . Encara que no està acabat de redactar, però si que creiem que es força
urgent  que  es  facin  aquestes  actuacions  entre  les  quals  ja  veiem  que  hi  haurà  un  canvi
d'accessos. Al polivalent hi han prou portes, però no estan correctament distribuïdes, i per tant
cal  afegir-hi  una porta més.  A la sala de Ball  de la  llar  de jubilats  segurament  que també i
segurament es tindrà que fer una actuació per reforçar, - mès que reforçar-  fer que aguantin
més les columnes en cas d'incendi. Estan pintades amb pintura antiincendis que aguanta trenta
minuts però caldria que aguantessin més. Cal també, mirar si cal alguna actuació més, llavors
això es tindria que ajustar a 80.000 mil € que ens donarà el PSUOSC de la Diputació de Girona.
 En aquests moments no disposem de la totalitat de la valoració però si que tenim de respondre
aviat a la Diputació de Girona si volem canviar el destí, tenim com a termini el 30 de novembre.
Aquesta ha estat la raó per la qual ho hem portat ara.

Pren la paraula la senyora secretaria que llegeix la proposta d'alt escrita d'aquest acord.
Pren la paraula el regidor, Esteva Callís, de Pau
Tot el tema que estaves comentant dels papers i de la sala dels avis, en la passada legislatura.
Jo no sé; Quan ens ho varem està mirant tant amb en Xavier com amb en Quim hi havia un tema
que estava ben clar. Amb els avis si no es passava d'un aforament de 150 persones amb una
porta n'hi havia prou . El problema, era quan es passes del aforament de 150 persones.
 Amb el tema del polivalent, s'havia parlat, perquè es veritat que era un tema d'aforament.
Ells  comptaven que pels metres quadrats hi cabien  unes 900 persones, més o menys, sobre
aquí exigien forces coses . S'havia parlat amb l'arquitecte de fer seccionaments és a dir amb el
tema del teatre, deixeu-m'ho en 250 persones.
Hi havia una altre zona que seria per a fer, varis, berenars, sopars i altres coses, diguem-ne com
vulgueu, de 150 persones, i amb tot això, semblava que els bombers afluixaven una mica.
No se si d'això n'heu parlat amb en Quim, hi ho heu tingut en compte.

Pren la paraula la Senyora Alcaldessa.
 Si ho hem parlat amb en Quim, i amb en Xevi sobretot . En Xevi que és l'enginyer Municipal ha
anat reiteradament a parlar amb bombers, i sembla que no ho volen així, sembla que ho volen
que ho fem ben fet.

Pren la paraula el regidor Esteva Callís de P.A.U.
No, no estem parlant de fer-ho ben fet o fer-ho mal fet; fer-ho ben fet sempre. Es tracta de
seccionar les partions, perquè ells deien, agafar els metres quadrats, per tantes persones i allà
hi posaven 900 i escaig persones. 

Pren la paraula la senyora Alcaldessa.
Més allà, del aforament de seccionar o no, es tracta també de que les columnes aguantin.
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Pren la paraula el regidor de P.A.U. Esteva Callìs.
Si, si, Ja estem d'acord., Això es un tema que  entenem,  en el seu moment, exigien 60 i ara no
se perquè 90., Però "bueno". Si que tingueu en compte que en aquell moment parlant amb ells
exigien menys i tenint-lo tot legal.

Pren la paraula la senyora alcaldessa.  
En aquests moments ens trobem que no

Pren la paraula el regidor de P.A.U. Pere Espinet.
No, el que dèiem; Nosaltres varem demanar aquesta subvenció en el seu moment, perquè els
teulats de la Burés estan caient tots. Principalment, ja no en parlem de la Nau , la que està en
direcció a la Cellera. La nau 2, al fons de tot,on hi han els geganters i una mica són veïns amb la
sala de ball, també els cairats de fusta que estan podrits qualsevol dia cauran. I el que si és
perillós,  ja  vaig escriure amb en David,  vaig fer  una carta,  és el  que dona al  carrer  de les
fàbriques on hi han aquelles canaleres de teules que se'n han després alguna. Allà el problema
és que hi transita gent. Vull dir que, veiem bé que es facin aquestes obres amb el canvi de
destinació, però si poguéssim fer un repunt. No fer-ho nou, ja que allò val més tirar-ho a terra .
Però com que no es pot tirar a terra, val més fer una actuació.
 Jo cada vegada que vaig cap a la Cellera o la piscina i veig en Bardia, que està assegut  en un
balconet d'aquells, miro cap al sostre i em fa patir.
Ho dic perquè tingueu present  això,  nosaltres,  votarem a favor d'aquest  canvi  de destinació
perquè creiem que la seguretat priva també en aquest cas en concret.

VOTACIONS:
Pren la paraula la senyora Alcaldessa: Vots a favor:
Es passa a la votació i s'aprova per unanimitat dels presents. 

15.-
  
TEMA:  Aprovació  definitiva  del  plànol  de  delimitació  de  conformitat  amb  la  llei  5/2003,  de
prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions, i instal·lacions
situades en terrenys forestals.

Vist que la Llei 5/2003, de 22 d'abril,  de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions,  els  nuclis  de població,  les  edificacions  i  les  instal·lacions  situats  en terrenys
forestals ha estat  modificada mitjançant  la  Llei  2/2014,  del 27 de gener,  de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic i ha creat noves obligacions per als ajuntaments.
 
Atès que la llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins la franja
de 500 metres de distància d'aquests i, abans de la modificació de 2014, imposava obligacions a
les urbanitzacions sense continuïtat amb trama urbana i edificacions aïllades, excepte les que
estan destinades al sector primari. La modificació amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans i
urbanitzacions i edificacions aïllades que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500
metres de distància d'aquests sense excepcions. Per tant, la modificació és molt important ja que
multiplica els subjectes obligats a complir les determinacions de la llei.
 
Vista  la  primera  obligació  directa  de  l'Ajuntament  és  la  redacció  i  aprovació  del  plànol  de
delimitació  de  les  urbanitzacions,  els  nuclis  de  població,  les  edificacions  i  les  instal·lacions
afectades per aquesta llei, que és l'instrument que defineix els subjectes obligats i les finques
afectades pels treballs de realització de franges de protecció.
 
Atès que la Diputació de Girona, va obrir  un servei d'assistència tècnica als ajuntaments de
municipis de menys de 20.000 habitants per a la redacció dels plànols de delimitació de les
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urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei
5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els
nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.
 
Vist el Plànol de delimitació d'Anglès que ha realitzat el Consell Comarcal de la Selva  a petició
de la Diputació de Girona

Vist que el Ple d'aquest Ajuntament va aprovar inicialment el plànol de delimitació, en la sessió
extraordinària celebrada el 23 de juny de 2015.

Atès que l'edicte d'aprovació inicial  va sortir  publicat  en el  BOP núm.132 de data 10  i  que
l'expedient va estar exposada al públic durant un termini de 20 dies, sense que es presentés cap
al·legació ni reclamació.

Vist  que en l'acord d'aprovació inicial  es resolia  demanar  un informe a Servei  de Prevenció
d'Incendis de la Generalitat de Catalunya.

Atès que en data 9 de setembre de 2015 amb RE num.1998 es va registrar l'escrit de la Direcció
General de Medi Natural i Biodiversitat, en el qual s'informava FAVORABLEMENT al plànol de
delimitació segon l'establert en l'article 4 del decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb al trama
urbana.

El Ple adopta els següents acords:

PRIMER.- Aprovar definitivament el plànol de delimitació, de prevenció d'incendis forestals a les
urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals.

SEGON.- Donar trasllat del present acord a la Diputació de Girona i als Serveis de Prevenció
d'Incendis de la Direcció General de Medi Ambient.

INTERVENCIONS:
Tot  seguit  tenim  el  punt  nº15.  Que  es  l'aprovació  definitiva  del  plànol  de  delimitació  de
conformitat amb la llei 5/2003 de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions, nuclis de
població, les edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals. 

Llegeix la proposta la proposta dalt esmentada la senyora Secretària.
Pren la paraula la Senyora alcaldessa:
Quelcom a afegir.

Pren la paraula el portaveu del grup P.A.U. el regidor Pere Espinet:
Es va presentar tot, hi no es va rebre cap al·legació, per tant es pot dir que tot és correcte.

VOTACIONS:
Pren la paraula la Senyora Alcaldessa:
Vots a favor.
Es passa a la votació i s'aprova per unanimitat dels presents. 

16.- ASSUMPTES URGENTS

Pren la paraula la Senyora alcaldessa:
Punt numero 16, assumptes urgents. 

Pren la paraula el portaveu de P.A.U. el regidor Pere Espinet:
Jo voldria presentar aquella moció; no se si la secretària em va dir que es va aprobar per junta
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de govern.

Pren la paraula la Senyora Secretària:
Si el 15 d'octubre es va aprovar per Junta de Govern. Si es va aprovar el que es presentava que
era el mateix, si ho vols veure.

Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Si era el mateix que l'acord de junta . Si hagués vist l'acord de Junta de la Setmana passada ja
no l'hagués presentat.

17.-PRECS I PREGUNTES

Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Bé passem a precs i preguntes dels grups primer.

Pren la paraula el portaveu de la C.U.P. el regidor Sergi Riera:
Jo vull preguntar cinc coses. La primera, és que soms a finals d'octubre, i com varem parlar
Jordi, em vas dir que al setembre veuríem etiquetes verdes, i no n'he vist ni una. Voldria saber
com està el tema de les etiquetes verdes a les faroles. Primera pregunta.
2ª pregunta, es que el dia 10 d'octubre va aparèixer una publicació del Ajuntament al Facebook ,
pagada, voldria saber qui la va pagar i amb quin pressupost es va pagar.
La següent cosa que volia preguntar es sobre el tema que es va parlar sobre els veïns del barri
de Can Serra i del tema de la consulta. Si ja se sap si es farà o no es farà, quan es farà i si hi
hauran més sessions informatives que caldria.
La quarta, voldria preguntar pels números de les Gales i quan estarien disponibles per poder-los
consultar. 
I la cinquena, es si l'equip de Govern, té previst que en els pressupostos d'aquest 2016 hi hagi
alguna  part  per  poder  fer  pressupostos  participatius,  ja  que  com a  mínim Anglès,  2015  ho
portava en el programa electoral.

Pren la paraula el regidor Jordi Pibernat d'Anglès 2015.
Pel tema de les etiquetes no et puc contestar perquè jo les he fetes però en Toni, suposo que es
ell qui les ha de repartir.
 Ara però et contestaré a les altres preguntes que a mi em pertoquen.
 El sistema Facebook, la pàgina promocionada, era el 10 d'octubre i era el tema del mercat d'un
€. Em penso que ho van promocionar des de l'àrea de Cultura.
El tema del barri de Can Serra, estem treballant, des de l'Àrea de Participació Ciutadana, que
em va encarregar l'Astid, que comences a mirar com muntar -ho. La gent de Bàscara. 
van fer unes eleccions i varen fer una mena de consulta similar . He estat buscant, resulta que
en principi, aquestes consultes no les pot organitzar l'Ajuntament, s'ha de buscar una altra entitat
que  les  busqui  i  llavors  hem  de  recollir  tota  la  informació  necessària  i  llavors  parlar  amb
l'associació de veïns del barri de Can Serra que segurament es la entitat amb qui ens haurem de
posar en contacte perquè pugui tirar-ho endavant.
 Per altra banda una cosa és el tema de la consulta organitzativament i l'altre són les propostes
que es portaran a votació.
 Una de les coses importants que hem treballat, es amb quina participació es considera vinculant
la consulta . Amb quin marge es considera vinculant en cas que hi hagi més de dues propostes,
perquè aquí va quedar molt clar que una proposta havia de ser que tot continuï igual i entre els
veïns hi havia posicions bastant diverses entre alguns d'aquest tema que si que calia reordenar
les direccions , alguns apuntaven cap a una banda, els altres cap a una altre. Hem d'acabar de
definir les propostes, perquè es molt important que les propostes siguin ben clares. I queda el
tema de les Gales, això, no em toca a mi ja et contestaran i pel que fa al tema dels pressupostos
participatius, estem començant  ara, a treballar el tema dels pressupostos, precisament, després
ens quedem per anar-ho treballant i es una de les coses que tenim apuntades per acabar de
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definir. Nosaltres ho varem posar en el programa, es una cosa  en que creiem, el que passa és
que ara el regidor d'hisenda ha estat amb el tema de les ordenances, ara que jan s'ha acabat,
encarem el següent pas que es el tema dels pressupostos . Em penso que ja ho he contestat tot.

Pren la paraula el regidor Antoni Franco de Convergència:
En referència a les etiquetes verdes, nosaltres considerem que per posar les etiquetes hem de
tenir  tot  l'enllumenat  funcionant  correctament,  actualment  tenim  molts  problemes  en  les
instal·lacions  elèctriques  i  les  hem  de  posar  primer  totes  correctes  i  les  hem  de  posar
correctament per apagar, obrir  i  encendra l'altra.  Aquest és una mica el  problema i  també la
persona que les ha de posar està de vacances . Però en el moment que les instal·lacions dels
carrers siguin correctes procedirem a posar etiquetes. Però en aquets moments no podem posar
una etiqueta en un fanal si no sabem si funcionarà o no funcionarà. Es tracta d'estar segurs que
tot funciona correctament i en el moment que tot funcioni correctament, aleshores posarem les
etiquetes.

Pren la paraula David Bohigas, regidor de Convergència:
Referent als números de les Gales en el proper ple els tindreu perquè de cares als pressupostos
de l'any que bé cal fer-ho.
De totes maneres estan pràcticament tancats. Els ingressos us puc avançar una mica les xifres,
els ingressos són aproximadament de 18.000 €, i les despeses  de 57.000 €.
Respecte als pressupostos participatius "bueno", ja us ho ha dit en Jordi hi treballarem però el
problema que tenim és que hi ha un espai de temps molt reduït perquè d'aquí a la emissió dels
pressupostos, aquest any la participació tindrà que ser una mica més reduïda. 
Us emplaço als grups municipals que esteu aquí, P.A.U. C.U.P, amb temes que pugueu aportar,
així  podrem ampliar  una  mica  més  aquesta  visió,  perquè  no  hem tingut  massa  temps  per
preparar-ho, perquè no és una cosa que es pugui fer amb facilitat de donar veu a tot el poble a
participar en els pressupostos.

Pren la paraula el regidor Josep Casadellà d'Anglès, 2015: 
Voldria  aclarir,  el  tema  del  Facebook.  Jo  tinc  la  possibilitat  personalment  eh,  de  poder
promocionar fotografies, publicitat o punts en concret. Havia arribat a un acord amb els firaires a
fi que hi hagués una promoció durant el dissabte . Ells, que abaixessin els preus i fessin una
oferta, que la mainada pogués anar a les atraccions per 1€. però, no va sortir en el programa de
les Festes del Remei, i vaig creure oportú, fer una promoció d'aquell dia a 1€, posant 5€. El que
es va gastar a Facebook per  aquesta campanya va ser 1€,  es veu que es van cenyir  a  la
campanya  d'1€.  Va  ser  una  inversió  1€.  que  em va costar  personalment  a  mi.  Aleshores,
quedaven 4€ de promoció i varem estar comentant amb en Jordi promocionar la pàgina del
Ajuntament d'Anglès, amb els 4 €. restants pel fet d'haver arribat a les 500 adhesions i s'han
posat aquests 4 €. que faltaven per tant, aquests 4€. els he posat personalment jo.

Pren la paraula el regidor Esteva Callís de P.A.U. : 
En el tema meu, sobre el Tribunal de Comptes i l'Ajuntament en el tema de la Burés, o el "lio" de
la Burés, només per preguntar per si s'aclaria, si s'ha fet alguna cosa, perquè sembla que el
Tribunal de Comptes, diu que no hi ha mal fins que no s'executi el que ha de ser. És a dir,sembla
que diu que fins que la Seguretat Social i Hisenda no executin la Hipoteca, doncs, no hi ha mal.
Jo, considero que és al revés. Que ja hi ha hagut un mal . Que es tenia que vendre la Burés i no
es va poder vendre. Ja hi ha hagut un mal. Sabeu si això, en el seu moment, nosaltres teníem
uns advocats a Barcelona, no se si heu tornat, o ho heu mirat, no sé, com està el tema de la
Burés.
Després, sistema Bon Preu, com ho portem, o com està el tema Bon Preu. Tema A.C.A. Si han
contestat o no, han contestat sobre els 150.000 € famosos, si han dit quelcom o no, o encara
està en el contenciós. I,  després, el tema dels veïns del carrer de les Fabriques, 13, que es
varen queixar. Hi ha anat algun tècnic o alguna cosa. I, ja està. 
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Pren la paraula la senyora alcaldessa:
El tema del tribunal de comptes en David ara ho explicarà.

Pren la paraula el regidor David Bohigas de Convergència:
Amb el tema de la Burés, continuem amb els advocats amb els que vosaltres vareu iniciar les
accions, ens hem reunit amb ell, hi hem parlat, veurem les propostes i continuem a l'espera de la
resolució  concursa'l  que  es  va  presentar  en  el  seu  dia.  A veure  que  passa,  amb  aquesta
resolució que de moment aquí no ha arribat 
Referent al tribunal de comptes, el que hem fet ès tornar a fer un escrit corregit pels tècnics de
l'Ajuntament, en el que dèiem, que si que el mal ja està fet i que continuïn investigant aquest
tema.
L'Escrit s'ha fet i s'ha presentat al Tribunal de Comptes, alhora també, una de les actuacions que
hem de fer amb aquests advocats, és la recuperació del  I.V.A. que és va cobrar indegudament.
Aquí estem al voltant de fer-ho amb aquests advocats.
Referent al tema del Bon Preu, estem parlant amb ells per veure. "Bueno", enllaço un moment
amb el tema anterior .
Em parlat amb els advocats del tema de la Burés, i el que si que ens han dit, que la resolució del
tema de la Burés 3 o 4 anys, encara que anés bé, ningú ens els treu.
 Es clar, tres o quatre anys per una cadena de distribució com el Bon Preu, o sigui la que sigui,
és inadmissible, per ells que varen decidir traslladar-se el seu dia. I que ells tindran la paciència
que  sigui,  però  que  3  o  4  anys  es  termini  massa  llarg  a  més  del  que  ja  porten  esperant.
Aleshores, estem parlant amb ells i conjuntament cercant possibles solucions ubicacions que els
puguin interessar i al poble d'Anglès, i s'està amb això, estem avançant, s'ha avançat i a partir
d'aquí es una mica una decisió d'ells, d'urbanisme etc etc. Cercant alguna actuació que tal com
es vagi concretant ho anirem exposant i avançant. 
El tema del A.C.A.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Pel tema del A.C.A. se'n va preguntar si sabia quelcom, i encara no.
Tema del carrer de les fàbriques nº 13

Pren la paraula el regidor de P.A.U. Pere Espinet.
Si varem entrar un escrit fa un parell de mesos que es queixaven d'uns veïns, de dalt, que són
ocupes i feien destrosses. Varem presentar un escrit a l'Ajuntament fa dos o tres mesos. Ho dic
perquè el vaig trobar i li vaig dir, ves-hi i parla amb el regidor a veure que.

Pren la paraula la regidora de Convergència Marta Triadò.
Doncs, no m'ha arribat cap instància. En tot cas ho estudiarem, però ara mateix no tinc cap
constància .

Pren la paraula el regidor de Convergència Antoni Franco:
Ho revisarem, hi farem anar als tècnics.

Pren la paraula el portaveu de P.A. U. Pere Espinet:
Després , mirant el registre d'entrades, el dia 8 de setembre l'Agència Catalana de l'Aigua, va
autoritzar fer obres als desperfectes que varen provocar les pluges al mes d'agost.
S'han fet, es pensen fer i qui les pagarà.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:
De fet aquest permís, era per fer el que ja s'havia fet, perquè per actuacions d'urgència, per fer-
ho d'urgència es necessita un informe actual, i, en aquest cas s'havia enfonsat aquella "boveda",
per on passa un riu que travessa la "boveda" i que es va construir fa 40 anys, Vaja, quasi bé o
més,  per  tant  en detectar  el  forat  es va veure  que passava quelcom greu,  varem demanar
permís al propietari d'aquell terreny per poder excavar fins on hi havia el problema, a part que
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també sortia l'aigua que s'havia acumulat allà, perquè per aquell canal hi sortia aigua de la pluja i
al esfondrar-se havia quedat allí una bassa que havia inundat fins i tot un pàrquing
En aquells moments, es va parlar amb l'A.C.A. demanant permís perquè pensàvem que aquell
canal era de l'A.C.A.

Pren la paraula el regidor de Convergència Antoni Franco: 
Totes les rieres són de l'A.C.A., però el manteniment pertany al Ajuntament.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Per tant l'A.C.A. ens va donar permís, però quan ja estava fet.

Pren la paraula el regidor Pere  Espinet portaveu de P.A.U.:
Es tornarà a cobrir, o es deixarà així.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:
L'Ajuntament només ho deixa així, aquell terreny no es del Ajuntament, és d'un propietari.

Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Arreu de les últimes pluges, si es pensa fer alguna actuació amb el clavegueram, que és antic,
no es pas d'ara, sobre el carrer de la Verneda que hi varen haver inundacions al juliol.

Pren la paraula el regidor de Convergència Antoni Franco:
Amb les obres de Can Selga,  hem detectat  que les aigües que arriben del carrer Escoles i
Avinguda  Floricel,  que  baixen,  enlloc,  d'anar  cap  al  carrer  Girona,  se'n  van  cap  al  carrer
Verneda. Hi varem tirar un colorant i varem detectar que anaven cap al carrer Verneda, a més a
més de tota l'aigua que agafa el carrer Verneda, a més a més, agafa la de l'Avinguda Floricel.
Aleshores, l'actuació que voldríem fer, ara que hi ha aquestes obres, que això, s'està gestionant
ara, en aquests moments és intentar reconduir l'aigua que és el seu curs natural. De l'avinguda
Floricel, cap al carrer Girona i carrer Triassa, que les conduccions són noves de quan es va fer el
carrer Triassa i estem en aquest punt.

Pren la Paraula el regidor Pere Espinet:
S'haurà de fer una arqueta mitjana allà al mig.

Pren la paraula el regidor de Convergència Antoni Franco:
Si, un arqueta nova i fer anar l'aigua cap avall.

Pren la paraula el regidor de P.A.U. Pere Espinet.
Després, de les inspeccions periòdiques que es fan i que ho fa una empresa i col·labora la
Generalitat la E.C.A.M. van trobar unes anomalies en diferents punts de utilització que pertanyen
al nostre Ajuntament.  Donaven un terme mig de 6 mesos per arranjar-les. Calia  un butlletí,
oficial. Si es va parlar del Pressupost amb Electer.

Pren la paraula la Alcaldessa. Àstrid Desset:
En Xevi Serra, l'Enginyer, l'altre dia en varem parlar. Ens en va parlar. Es una de les primeres
coses que ens va dir quan varem entrar. Ara, estem demanant tres pressupostos, per tant, ja
tenim el calendari a fer, però estem esperant un pressupost que ha d'arribar i l'altra diria que ja el
te en Xevi. A partir d'aquí, doncs, anirem per fer-ho, perquè sembla que hi ha partida. Per això, et
vaig preguntar si hi havia partida per les revisions de llu, i es que si, per tant ho farem. Però, si
que s'han alentit una mica

Pren la paraula el regidor Pere Espinet.
No, Ho dic, perquè hi han punts al poble . Les revisions i inspeccions que es fan en teoria cada 5
anys, hi han llocs que ni estaven ni s'han donat d'altes de les inspeccions periòdiques.
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Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Com es.?

Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
No ho sé, ja ens ho varem trobar nosaltres, com feia d'alcalde ens varem donar compte que hi
havia llocs. Si ús fixeu,en el butlletí, ja veureu que posa. 

Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Això, vol dir que fa més de 4 anys que està així..?
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Més de 10 i més de 20, per això, varem estar una mica condicionats en fer tot el carrer de la
Indústria, varem començar a fer butlletins, i butlletins. Hi han molts llocs del poble ja veuràs. Si
mires el butlletí, aquest que va fer la E.C.A.M. Hi ha el segell de la empresa instal·ladora. En el
lloc on posa inici, parla del any, 1980, 1900....! "Bueno", del 2.000, pocs, inclús el de la piscina,
que mai s'ha donat d'alta, l'estructura de la piscina, la instal·lació elèctrica si, que es va donar
d'alta quan ja feia 7 o 8 anys. Són aquestes coses que val la pena tenir una mica arreglades. Te
la jugues, per rés.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Hi han moltíssimes coses,  cada dia, en descobrim de noves i si que anem fent, però poc a poc.
T'ho agraeixo que ens ho diguis. Una cosa és entrar a l'Ajuntament , quan anava funcionant i
continuar.
 
Pren la paraula Pere Espinet:
Quan varem entrar,  varem fer el que varem poder, perquè estàvem sense un duro. La festa
major, varem haver de pagar les Gales passades . Ens varem trobar amb un bon "marron" 
S'han deixat de fer alguns cursos, de pintura , d'anglès, etc.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Tots, tots, no.

Pren la paraula el regidor d'Anglès, 2015, Jordi Pibernat:
Només  amb  l'aula  9,  varem  estan  buscant  espais,  varen  venir  diferents  vegades  al  hotel
d'entitats, per veure com ho veien, varem arribar fins i tot amb un acord. Varen considerar que
aquell espai de moment no els semblava prou correcte i varen decidir que ho farien en els seus
locals, tot i que estem en contacte. En aquest període, en l'espai del hotel d'entitats es podria fer-
hi classes si hi hagués la possibilitat de fer-hi alguna altra activitat. Tot i que en el tema aquest
dels cursos, com que l'Ajuntament no n'organitzava cap i   eren les entitats de l'A.M.A, que en
principi tampoc estaven gaire d'acord amb el funcionament  general d'entitats sense ànim de
lucre   varem  parlar  amb  tots  els  cursos  i  en  principi  fora  les  noies  de  l'aula  9  que  elles
voluntàriament  varen  decidir  fer-ho  en  els  seus  locals,  completament  d'acord,  de  moment
nosaltres estem intentant, trampejant ,. i encara aquesta tarda estàvem parlant amb la Leo de
com s'han de regular exactament els cursos, perquè sigui l'Ajuntament  qui els proposi que es
més complicat, és, més complicat.

Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
molt complicat.

Pren la paraula el regidor Jordi Pibernat:
més complicat del que semblava.

Pren la paraula el regidor  Pere Espinet:
Espereu-se
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Pren la paraula el regidor Jordi Pibernat:
Però "bueno" Ho estem mirant, si podem fer -ho ho farem. Si no ho podem fer ben fet, "bueno",
de la manera que volíem, ho explicarem, que no es podia fer i buscarem un nou pla. El pla A,
s'hauria d'intentar que l'Ajuntament sigui qui porti una mica la iniciativa amb contacte amb la gent
que ja ho està fent 

Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
La gent que està fent els cursos, ara de pintura, rehabilitació i vitralls, li feu pagar 15 €.

Pren la paraula el regidor Jordi Pibernat:
No, no, En principi de moment, no n'hi ha cap d'aquests perquè els vitralls, varem estar parlant i
s'han constituït com associació. El tema de pintura i costura, si va bé en principi és traslladaran
en el espai de la Biblioteca antiga, que ara no s'hi fa rés, la idea és poder-los traslladar, que
seran uns espais força més dignes i la noia de Hipopressius, ho està fent en el Pompeu Fabra,
que és un espai que té més de 200 m2. En principi, aquest no hi entra, però s'està en contacte
amb ella per veure si aconseguim muntar l'escola de Salud, ho estem parlant tot, i com que no
veiem que no arribaríem a temps al setembre - octubre, a tenir-ho tot arreglat, varem parlar amb
aquesta gent, estan tots assabentats que de moment continuarem més o menys com anaven
amb la voluntat de.

Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
"bueno", concretant, als de pintura i hipopressius no els feu pagar.

Pren la paraula el regidor Jordi Pibernat:
En principi no.

Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Després, del que deies ara, que a partir del 2016, l'Ajuntament organitzarà activitats formatives,
el personal que impartirà les classes, tindrà que fer concurs oposició.

Pren la paraula el regidor Jordi Pibernat:
Es el que estem mirant, si volem tirar endavant de la manera correcta s'ha d'anar per aquí.

Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Depenen, del  import . Per exemple,en les classes de pintura són 8 alumnes. 

Pren la paraula el regidor de P.A.U. Pere Espinet:
No, no, sou vosaltres els que decidiu.

 Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Es el procediment.

Pren la paraula el regidor Jordi Pibernat:
Després hi ha tel tema local, i el personal pagat, o sigui la idea es fer-ho ben fet si s'ha de posar
entre "cometes", alguna objecció per part d'intervenció, evidentment, ho volem legal del tot.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:
M'agradaria  afegir  un  petit  incís.  Hi  han  determinades  subvencions  per  donar  cursos  de
determinats tipus, per exemple: ahir o abans d'ahir, vaig passar un correu electrònic a  alguns de
vosaltres, sobre un d'idiomes. Aleshores, per poder aconseguir aquestes subvencions, nosaltres
necessitem donar aquest curs i gestionar-lo des del ajuntament . Tot el que podem realitzar es
per obtenir subvencions al donar-lo. Ho hem de mirar.
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Pren la paraula el regidor Pere Espinet:  
Ho  dic  perquè,  es  una  cosa  molt  delicada,  nosaltres  havíem  donat  cursos  de  formació
professional de la comunitat Europea, fins fa un any era possible fer-ho del modo que es feia.
Ara, es demana més que la bíblia. Qualsevol  entrebanc se'l ha de carregar el que firma la cosa.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:
En aquest cas seria transparent.

Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
No, no dic pas el contrari, sinó, que es demana, això, això, l'altre, i més enllà.

Pren la paraula el regidor Jordi Pibernat:
Per això, s'ha de tocar el tema de les subvencions, perquè amb el tema de educació física i salut
hi han subvencions sempre hi quan ho garanteixi l'Ajuntament.

Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Quan es concretin els cursos direm alguna cosa.

Pren la paraula el regidor Jordi Pibernat:
Estem amb això.

Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
No, no, per això hi sou vosaltres. Si puc fer una aportació la faig i si no m'he la quedo

Pren la paraula el regidor Josep Casadellà:
En el tema pintura, no es que no cobrem els 15 € al pintor, sinó que estem esperant cedir-ho a la
antiga que no es espai municipal i llavors,  ja no han de pagar aquest import. 

Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Totes les coses que es facin perquè la gen pugui participar en menys cost per a nosaltres serà
benvingut sempre. Es que no anem en contra de ningú, anem a favor de tots.

Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Després, l'equipament de la policia ho tenim tot amb ordre, pel que fa referència al vestuari i a
les armilles.

Pren la paraula el regidor Josep Casadellà:
Està al dia. S'ha passat els corresponents controls per part del sergent, i està al dia.

Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
La biblioteca nova.

Pren la paraula el regidor d'Anglès, 2015. el senyor Josep Casadellà.
La biblioteca nova, es va començar a fer una primera sol·licitud, quan només d'entrar, es va
parlar amb la Diputació, amb Helena Rodó, es va parlar amb la bibliotecària, es va parlar de tot
una sèrie d'actuacions que s'havien de dur a terme, es va trencar el tema del moblat que vareu
fer abans d'acabar la legislatura. Aquesta tutoria s'ha acabat, es correcte, no hi ha més a fer,
però queden encara mancances que s'han de solucionar. Ells ens varen donar tota una sèrie
d'actuacions que s'han de dur a terme, la més important d'elles , és el tema del bibliotecari. Els
tècnics auxiliars, que hi hauran, dos, segurament sortiran dels tècnics que ja tenim a l'Ajuntament
o de persones que ho poden desenvolupar . Ara s'ha iniciat el concurs oposició per al bibliotecari
oficial.

Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
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Aquest el paga la Diputació?.

Pren la paraula el regidor Josep Casadellà:
Durant un temps.

Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
tres anys, no...?

Pren la paraula el regidor Josep Casadellà:
Durant un temps, però nosaltres, hi havia una manera que volíem d'iniciar ràpidament, de fet hi
havia una data d'obertura de la biblioteca que era el 28 de novembre. Enteníem que volíem fer
una  contractació  d'urgència  d'un  bibliotecari  pel  28  de  novembre  iniciar  i  després  fer  les
oposicions, però en vistes que semblava que era un procés poc transparent, la C.U.P. hi va
posar-hi o va entrar que s'havia de fer d'una manera que fos per oposicions . Com que ja era una
que teníem previst  ho hem iniciat tant aviat com hem pogut i  està en procés. Llavors, en el
moment que hi hagi bibliotecari s'iniciarà la biblioteca. M'entres tant s'han re-catalogat tots els
llibres.

Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Jo ho dic per veure si és possible obrir la part baixa de la biblioteca, perquè hi ha gent que no te
on anar a estudiar, perquè tinguin un lloc on anar a fer els deures.

Pren la paraula el regidor d'Anglès 2015, Josep Casadellà:
És que a la part baixa de la biblioteca hi han 250 caixes, plenes de llibres.

Pren la paraula el regidor d'Anglès 2015, Jordi Pibernat:
De fet estem parlant de valorar de fer una sala d'estudi al hotel d'entitats. la idea es aquesta. De
fet, no pot ser a la biblioteca vella, no pot ser la biblioteca nova.

Pren la paraula el regidor de P.A.U. Pere Espinet:
Jo ho dic per tots aquests nois que estan voltant que tindrien un lloc d'estudi.
Després, en una  junta de govern, parlàveu de la piscina, referent al Club de Waterpolo, de cares
a la utilització i responsabilitats, ja heu acabat de parlar amb el club de Waterpolo , era a la junta
de govern del 6 d'agost, amb una "coletilla", que parlava de la piscina i al final parla del Club
Waterpolo Anglès, que seria bo fer-hi com un contracte per mirar qui te responsabilitats, hi qui no
i així, dic si n'heu parlat amb ells d'això.

Pren la paraula el regidor de Convergència Antoni Franco:
En aquests moments estem parlant de diferents temes.

Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Val només volia saber això.

Pren la paraula el regidor Antoni Franco:
Estem parlant d'aquests temes i totes les necessitats evidentment.

Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Això, he vist que voleu canviar la ubicació del local del col·legi electoral, voleu fer-ho a la llar
d'infants no, ja teniu informes de la policia pertinents.

Pren la paraula la senyora 'Alcaldessa.
Si, tot està en ordre, ja tenim els informes.

Pren la paraula el regidor Jordi Pibernat d'Anglès 2015:
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L'Elena, la directora de la llar d'infants creu també, que es una bona manera de que la gent
coneguin la llar d'infants.

Pren la paraula el regidor de P.A.U. Pere Espinet:
Sobre la llar d'infants si ja s'havia fet aquell pla d'emergències. El pla d'educació són menys de
100, es qüestió d'un pla d'emergències que no necessita ni arquitecte ni rés.

Pren la paraula la Senyora alcaldessa.
Que jo sàpiga, l'Enginyer, el que ha demanat la revisió del pla d'autoprotecció.

Pren la paraula el Regidor Pere Espinet:
Ja ho he vist el pla de protecció dels espais municipal, però pel que fa al cas en concret de la llar
d'infants. Jo, vaig estar batallant molt en la legislatura passada que volien fer un pla de protecció.
Amb un pla d'emergències n'hi ha de sobres. Això ja ho vaig dir en l'últim ple 

Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
En Xevi Serra, s'està ocupant de tot, per tant, ja li preguntaré com ho té.

Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
I, després, això, monitors de la piscina, he vist que en falten no.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:.
Si, la Cristina ....., ha plegat i en falten i estem a la recerca, la dificultat que tenim de trobar-lo és
que ha de ser, socorrista i monitor.

Després de les preguntes pren la paraula la Senyora alcaldessa:
 Jo afegiria, que varem tenir una conversa amb en Sergi, sobre el tema de la transparència, que
ja s'ha aclarit. Ells el que volien dir era que havíem d'haver explicat a la població, abans, que hi
hauria  aquesta  plaça  i,-  corregeix-me   si  ho  dic  malament  -  de  la  manera  que  ho  varen
transmetre  els  diaris,  el  que  va  sortir  publicat,  semblava  que  ens  acusessin  de  poca
transparència en la gestió, i, que no era això. i ja està.

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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