IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 1/2016
Caràcter: Ple ordinari
Data: 25 de febrer de 2016
Horari: de 20:00 a 21:30 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
Montserrat Garriga Gimbernat, regidora
Anna Carrillo Oriol, regidora
Antoni Simón González, regidor
Sandra Pinos Martínez, Secretària
Leonor Martínez Lacambra, interventora
Excusen l'assistència:
Esteve Callís Prat, regidor
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació actes anteriors.
2. Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del numero 478 del 2015 fins al 90
del 2016.
3. Aprovar l'adhesió i els estatuts de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI).
4. Aprovar la modificació pressupostària per incorporar partida pressupostària pel pagament de la quota
de l'AMI.
5. Aprovació inicial del Text refós que regula l'ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals
en el terme municipal
6. Aprovar inicialment el reglament intern de la Llar d'Infants municipal d'Anglès «El Cucut».
7. Aprovació modificació pressupostària d'inversions a la biblioteca municipal.
8. Aprovació conveni de cessió en comodat fons documental de l'Ajuntament d'Anglès entre el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament
d'Anglès.
9. Modificació de la plantilla i catàleg de llocs de treball per incloure a jornada completa una plaça
d'auxiliar de biblioteca d'acord amb els requeriments del servei de biblioteques així com per incorporar
rectificacions d'acord amb la LGPE 2016.
10. Delegació a favor del Consell Comarcal de la Selva de la gestió tributària i recaptatòria de la taxa
d'ocupació de la via pública de guals, bústies i caixers automàtics.
11. Ratificar decret de sol·licitar com a eina de treball l'e-notum.
12. Donar compte de la sessió de la Junta Local de Seguretat.
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13. Donar compte de l'informe d'intervenció d'avaluació de compliment d'objectius de la LO 2/2012,
respecte al seguiment del quart trimestre del pressupost 2015 amb motiu de la seva remissió al ministeri
d'Hisenda.
14. Donar compte de l'informe d'intervenció del seguiment del pla d'ajust en relació al 4 t trimestre de
2015.
15.Donar compte dels informes trimestrals de la Llei de Morositat i del Període Mitjà de Pagaments dels
resultats corresponents al 4rt trimestre de 2015
16. Moció presentada per la CUP i que a l'última sessió va restar sobre la taula, sobre la moció de
suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.
17. Moció en contra dels disruptors endocrins.
18. Moció sobre la nova organització del Transport Sanitari
19. Pròrroga conveni de col·laboració per la prestació del servei del Centre de Dia.
20. Donar compte de la modificació crèdit 4/2016 Can Selga.
21. Modificació pressupostària 5/2016, contractació de recollida de gossos.
22. Aprovació inicial de l'Ordenança de recollida de Gossos
23. Assumptes Urgents
24. Precs i Preguntes
1.TEMA: Aprovació actes anteriors
Un cop llegides, s'aproven l'acta número 7 i 8 de dates de 10 i 17 de desembre del 2015 pendents
d'aprovació.
VOTACIONS:
Sense que hi hagi intervencions, es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per unanimitat
dels presents.
2.TEMA: Donar compte dels decrets aprovats
Es dóna compte dels decrets dictats per l'Alcaldia des de l'última convocatòria, del número 478 fins al
532 de 2015 i de l'1 al número 91 de 2016.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora secretaria:
Els heu tingut a disposició i se n'ha donat compte.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Estem parlant dels decrets, no? No podem pas votar en contra de cap decret.
Pren la paraula la senyora secretaria:
No, és per si voleu fer alguna observació.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Nosaltres podem mirar-ho, i si hi ha alguna cosa, ho diríem.
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3.TEMA: Aprovar l'adhesió i els estatuts de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI)
Vist l'informe número 2 /16 de Secretaria de data 18 de febrer de 2016.
Vista la proposta presentada per la Sra. Àstrid Desset, alcaldessa, que literalment diu:
=»Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i el
text dels seus Estatuts, que s’adjunten, el Ple Municipal es proposa:
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència, constituïda a Vic en data 14 de
desembre de 2011.
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
Tercer.- Facultar a la Sra alcaldessa per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels
precedents acords.
Quart.- Delegar en el Regidor Sr. Josep Casadellà, per representar aquest Ajuntament davant
l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts.
Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la
Independència domiciliada al carrer Ciutat, 1 - 08500 Vic i també a la Direcció General d’Administració
Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
ANNEX
ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
(I PART) DE CARÀCTER HISTÒRIC
Sabem que la situació actual de Catalunya respecte l’Estat espanyol no difereix de la d’altres pobles que en un
moment determinat de la seva història han clamat per la llibertat.
Tots sabem que Catalunya és un país mil·lenari amb tot allò que en dret conforma una nació: llengua, cultura, dret,
tradició, institucions, sentiment de pertinença, voluntat de ser. País obert i que acull a tot el que vulgui ser-hi acollit.
Tenim present que, a dia d’avui, disposem d’exemples històrics que ens marquen el camí a seguir com a grup de
persones representatives d’una població, d’un territori i d’una administració que es proposen una fita: la llibertat
d’un territori i d’un poble, sense que en cap moment es deixi de banda l’evolució històrica dels precedents en
l’assoliment d’aquest objectiu, ni les circumstàncies actuals que ens impel·leixen, ni les estructures de poder dins
les quals Catalunya hi està immersa.
Coneixem que les estructures de poder de les metròpolis no permeten fissures legals en el seu si que possibilitin
als pobles a elles sotmeses manifestar de forma efectiva els seus anhels de llibertat; per tant, qualsevol iniciativa,
per pacífica que sigui, ha de ser ofegada amb sentències de tribunals encastats en les mateixes estructures, amb
iniciatives legislatives agressives per part de majories alienes al poble i amb actuacions coercitives del poder
executiu central.
Sabem que la història de l’Estat espanyol té una merescuda fama arreu del món provinent de la seva intolerància
vers tot allò que no és la seva pròpia arrel cultural i nacional, en definitiva, de tot allò que no es castellà. Des del
naixement dels estats moderns durant el Renaixement, Castella, nucli bàsic de les espanyes, “castilla hizo las
españas” va dir un poeta castellà, no va saber estar mai en el lloc que li corresponia, tractant els pobles i nacions
associats o sotmesos com a pobles o nacions de segona o tercera.
Tots coneixem la història que ens parla de guerres absurdes com les de Flandes, a la qual Espanya hi va enterrar
vides, fortuna i prestigi per no-res, i a la qual Catalunya s’hi va oposar de forma sagnant; ens parla dels anhels
aconseguits per Portugal; ens parla del tracte rebut per les antigues colònies d’Amèrica, Àsia i Àfrica: “Castilla
miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos desprecia lo que ignora”, diu el mateix poeta. I avui l’esperit
d’Espanya, que és el de Castella, continua exactament igual.
És de tots conegut que aquest mateix esperit agressiu, excloent i inquisitorial, va apartar Espanya dels corrents
científics, polítics i humanístics que es desenvolupaven a Europa i a Amèrica. Catalunya, però, va continuar
mantenint la seva llengua, la seva cultura, el seu dret, els seus costums, les seves institucions i la seva
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consciència nacional des d’abans de la formació del mateix Estat espanyol, dins del qual Catalunya s’hi ha trobat
incòmoda i menystinguda, obligant-la constantment a lluitar amb armes diverses per mantenir i fer valer el seu
ésser i la seva identitat.
Tots coneixem l’espoli fiscal històric i actual, prou documentat, iniciat amb Felip V i que ha continuat al llarg del
temps sense interrupció, intensificant-se cada vegada més les campanyes contra Catalunya –contra els seus
símbols d’identitat i contra la seva gent– en els mitjans de comunicació d’àmbit espanyol i en les declaracions dels
polítics, particularment en qualsevol de les campanyes electorals. De tot això en queda constància documentada
en les hemeroteques i arxius audiovisuals.
Sabem que, a Catalunya, el treball, la ciència, les arts, el pensament sempre han estat a l’avantguarda de la
realitat i del sentiment del poble, en contraposició de la dedicació de les elits espanyoles de parla castellana,
dedicades a la gran administració, l’exèrcit i la judicatura. Ens remetem al Decret de Nova Planta per fonamentar
l’inici d’aquest fet.
Tenim molt present que les agressions a Catalunya mitjançant el menyspreu de la seva llengua, l’ofegament de
l’economia per vies diverses –comunicacions, incentius a competències contraposades, fiscalitat, incompliment
pressupostari i una llarga llista de greuges–, el rebuig constatat de tot allò que ens configura com a poble i com a
nació mil·lenària comporta la necessitat d’esdevenir una altra vegada el que, de fet, no hem deixat de ser: un
poble, però amb un Estat propi que possibiliti viure en pau i faci possible el treball de la nostra gent sense
ser espoliats ni espoliar. Poder viure amb el nostre dret, la nostra cultura, els nostres deures, els nostres serveis i
les nostres servituds, però, en tot cas, nostres.
És de tots conegut que Catalunya ha patit d’Espanya, des de 1714 i d’abans també, –recordem el Conde Duque
de Olivares i la seva “Unión de Armas”– l’opressió cultural i la militar com també ho han patit altres nacions del
planeta en circumstàncies similars. L’exili o la presó han marcat moltes vides, i altres han quedat segades en nom
d’un concepte primari i d’uniformitat d’Espanya, portat a terme pel ja esmentat Felip V, passant per Primo de
Rivera, fins a la “Espanya grande” i “Unidad de destino en lo universal” del franquisme, com també per altres
personatges actuals que configuren el protagonisme de la història de la transició.
Considerem que sempre és l’hora i moment per reclamar la dignitat i la llibertat, viure en definitiva, bé aquest que
“no es compra ni es ven, poble que mereix ser lliure si no li donen s’ho pren” , com molt bé expressa un altre
poeta.
L’Estat espanyol, caigut en descrèdit internacional, que organitza un referèndum per aprovar una constitució
europea que no arriba enlloc, i que canvia la constitució pròpia per mitjans legals però no morals, ha demostrat de
forma sobrera que malgrat disposar de la “potestas” ja no té l’auctoritas”. En canvi, els ajuntaments i els seus
alcaldes tenim una potestat, en part derivada, però una autoritat ben guanyada i incontestada: som administració
bàsica.
Tenint en compte que els alcaldes dels respectius municipis representem persones, territori i organització, que
som deutors d’una gestió que ha de repercutir en la millora de vida dels nostres conciutadans, situació aquesta
que no pot garantir un Estat espanyol sempre en fase de construcció, que no troba el rumb, amb una administració
pesant, lenta i immensa que només és efectiva quan les seves diverses forces i instàncies convergeixen en un
enemic comú que és Catalunya –recordem l’establiment indiscriminat d’autonomies per a regions que mai l’havien
demanat i la LOAPA posterior. És fàcil concloure que una unió dels municipis per reclamar els drets bàsics i
fonamentals d’un poble com a base per una millora de la vida de les persones és legítima.
Tenim present que hi ha tres conceptes complementaris però no iguals: la justícia, el dret i la llei, i que la situació
ideal és la coincidència dels tres per
resoldre els problemes que planteja la vida diària, la protecció dels febles i la contenció dels prepotents.
Tenim present també que una associació de municipis que reclami un Dret Fonamental com el de la llibertat d’un
poble com a pas per aconseguir obrir les possibilitats de creixement dels nostres conciutadans és de Justícia, i el
Dret ha de trobar els camins per assolir-ho de forma pacífica. I, per això, ens hem de fonamentar en bases legals
sempre que sigui possible, però tenint ben present que la justícia està per sobre les lleis que evolucionen
constantment, i és per això que ens basem en els següents:
(II PART) DE CARÀCTER POLÍTIC
Cada dia que passa els ciutadans de Catalunya tenim més consciència de les limitacions creixents que el marc
jurídic espanyol vigent imposa a l’autogovern del nostre poble i als seus anhels de viure en llibertat i amb justícia.
Els exemples que demostren aquests límits no cessen. Si la sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut
es va encarregar de retallar greument en aspectes clau allò que ja havia aprovat el poble, posteriorment no han
parat d’esdevenir-se fets que ho han anat concretant més a la menuda, com ara la sentència del Tribunal Suprem
contra la immersió lingüística amb prevalença del català a l’ensenyament.
Escudant-se en la crisi econòmica i en el necessari control del dèficit públic, hem vist també traves abusives de
l’Administració de l’Estat a la capacitat d’endeutament de la Generalitat per traçar les seves pròpies polítiques i un
veritable afany d’aprofitar la situació d’emergència creada per aplicar una recentralització que lamina la capacitat
d’autogovern. Una conjuntura en la qual hem hagut de contemplar un cop més com la més mínima reclamació
financera formulada des de Catalunya ha estat presentada com la demanda d’un privilegi insolidari quan,
paradoxalment, és el nostre poble qui pateix un espoli fiscal per part de l’Estat espanyol del tot injust i inassolible.
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Com a primer graó de l’arquitectura administrativa i institucional de Catalunya que som, els municipis no podem
restar impassibles davant dels aires d’involució que es respiren i tenim el deure de defensar l’autogovern i les
institucions del país des de la nostra realitat de proximitat als veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats.
Arran de la sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut, més d’un centenar de municipis catalans ja van
subscriure de forma espontània acords de desobediència en declarar-se “moralment exclosos” de la Constitució
espanyola o prenent altres resolucions contràries a la sentència, recollint així el clam en favor del dret a decidir de
la nació catalana expressat a la multitudinària manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010.
Ara és l’hora de no defallir i de continuar fent passes fermes, de forma més organitzada i sistemàtica, i per això
ens proposem crear l’associació Municipis per la Independència que treballi permanentment per a la consecució
d’un Estat propi per a Catalunya, des del convenciment que, per la seva pròpia pluralitat, el
municipalisme és un àmbit privilegiat per establir dinàmiques unitàries i apartidistes en la defensa dels drets
nacionals. Una associació que, recollint l’experiència del moviment Decidim.cat, d’Electes locals pel Dret a Decidir
i de l’experiència que han suposat les consultes populars sobre la independència a més de 500 pobles i ciutats del
país, organitzades per la societat civil i iniciades a Arenys de Munt, conscienciï la ciutadania de la necessitat que
Catalunya pugui exercir el dret a l’autodeterminació nacional, i aprofundeixi en tota mena d’iniciatives per fer-ho
possible.
Fer passes en aquesta línia va ser un dels compromisos de la I Trobada de Municipis Moralment Exclosos de la
Constitució Espanyola celebrada el 5 de setembre de 2010 al monestir de Sant Pere de Rodes (el Port de la
Selva), que va reunir alcaldes i regidors en representació d’una quarantena de municipis, de la qual aquesta
associació se sent hereva.
La nació catalana és una nació plena de riquesa en tots els àmbits: riquesa natural, riquesa històrica i, per sobre
de tot, riquesa intangible que és l’espiritual, la dels nostres valors. Aquests caracteritzen l’ànima del poble català:
esperit d’esforç, obert, integrador, dialogant, educatiu, assenyat, però, també, d’indignació i reactiu quan
precisament ens fan renunciar als nostres ideals que en últim terme aspiren a horitzons comuns de la nostra nació
malgrat els horitzons particulars de cada municipi. Els valors transformen els pobles i esdevenen tangibles
mitjançant la interacció amb les institucions. D’aquestes, les institucions municipals, les que rauen al cor de cada
municipi, esdevenen les institucions més vives, més directes, més properes als seus habitants i, en definitiva,
comporten que la fisiologia d’una nació esdevingui encara més viva.
La gent, els habitants de cada poble i ciutat, som la democràcia. Som la gent la que expressem els nostres
designis a través de les urnes. En definitiva, la gent som la força d’un poble i només nosaltres a través de les
urnes som responsables i lliures d’escollir el nostre futur. Un futur a l’alçada de la dignitat humana. I en aquest
punt, no oblidem la Declaració dels Drets Humans de les Nacions Unides, on en el seu article 1.2, determina:
“Els propòsits de les Nacions Unides són:
2. Desenvolupar entre les nacions unes relacions amistoses basades en el respecte al principi de la igualtat de
drets dels pobles i del seu dret a la lliure
determinació, i prendre totes aquelles mesures apropiades a enfortit la pau universal”
A través d’aquesta declaració, que també es desenvolupa a l’article 1 del Pacte Internacional dels Drets Civils i
Polítics i a l’article 1 del Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals, ambdós ratificats per l’Estat
espanyol el 27 de juliol de 1977, es destaca per sobre de tots un valor: el de la igualtat de drets dels pobles i el
seu dret a la lliure determinació i, en definitiva, el de la igualtat entre humans lliures que configuren els pobles. La
llibertat implica reflexió, educació, justícia, evolució. Els ciutadans hem de poder discutir el què volem, hem de
poder imaginar el nostre futur, hem de poder anticipar-nos, hem de poder decidir lluny de les directrius polítiques
que segueixen un camí dirigit, que enlloc de convergir amb les necessitats i designis del poble català cada cop se
n’allunyen més. No podem ser només espectadors de la vida, no podem ser espectadors de com la nostra nació
va perdent l’alè davant l’hostilitat de l’Estat espanyol i davant una involució de l’Estat del dret i del benestar. No
podem canviar la realitat si no la coneixem, i tampoc la podem canviar si els ciutadans i, a través d’ells, els
municipis no ens impliquem.
Els ajuntaments, les institucions més properes als nostres habitants, hem de reaccionar davant la involució actual.
Només veient l’invisible podem aconseguir allò que considerem impossible. La inèrcia de la nostra actualitat ens
porta a la involució. La inèrcia és el nostre enemic a combatre, atès que la inèrcia no vol el canvi, i és precisament
un gran canvi el que necessita la nostra nació. Ens cal evolucionar com a nació, ens cal evolucionar cap a un
Estat propi i l’alternativa a aquesta evolució és la revolució cívica i pacífica. Si l’Estat espanyol no està disposat a
evolucionar al nostre costat, si l’Estat espanyol prefereix la involució a l’evolució, nosaltres els municipis hem
d’actuar com a primer graó de l’arquitectura política administrativa i institucional de Catalunya per aconseguir el
futur que volem. Hem de continuar fent passes fermes i de forma organitzada i transversal. És per aquest motiu
que la iniciativa inicial dels municipis moralment exclosos de la Constitució ha d’evolucionar eixamplant els seus
horitzons amb la creació de l’Associació de Municipis per la Independència. Un nou pas, lògic, necessari i
il·lusionant cap a l’alliberament de la nostra nació.
L’Associació ha de servir per reflexionar sobre el nostre futur, per discutir-lo i per donar a conèixer davant de tots
els nostres iguals, la nostra voluntat de ser,
la nostra realitat volguda, no la imposada. Catalunya ha de decidir per si sola, no són els altres que han de decidir
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per Catalunya. El nostre dret a decidir pertany al dret natural, és inherent a la condició humana i, per això, està
previst en la Carta de la Declaració dels Drets Humans de les Nacions Unides, i l’Estat espanyol com a signant de
la referida Carta, ha acceptat el seu contingut, vàlid per a tots els pobles.
Aquesta Associació, des de la transversalitat municipal i apartidista, té com a finalitat esdevenir un ampli espai de
debat on compartir idees, iniciatives (legals o cíviques), experiències, informació, eines de gestió i tot allò que
pugui ésser útil per a dur al poble de Catalunya cap a la independència. Igualment, des de l’Associació es
treballarà amb fermesa per la defensa dels drets nacionals i per conscienciar a la ciutadania de la necessitat que
Catalunya pugui exercir el seu dret a decidir. Aquesta Associació s’obre als 947 municipis que integren el territori
català.
(III PART) DE CARÀCTER JURÍDIC
PACTES INTERNACIONALS
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels Drets Humans, qüestió aquesta
que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics
ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a
l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu
desenvolupament, econòmic, social i cultural.
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos
naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional
basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat
dels seus mitjans de subsistència.
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar territoris no autònoms, i
territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les
disposicions de la Carta de les Nacions Unides.”
Així mateix el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals ratificat per l’Estat espanyol també el
27 de juliol de 1977, que en el seu article 1, proclama:
1. Tots els pobles tenen el dret a l'autodeterminació. En virtut d'aquest dret determinen lliurement el seu estatut
polític i procuren també el desenvolupament econòmic, social i cultural.
2. Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos
naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional
basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat
dels seus mitjans de subsistència.
3. Els Estats part en aquest Pacte, incloent-hi aquells que tenen la responsabilitat d'administrar territoris no
autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l'exercici del dret a l'autodeterminació i respectarà aquest dret
d'acord amb les disposicions de la carta de les Nacions Unides.”
NORMATIVA JURÍDICA INTERNA
a) Normativa constitucional
- Article 96.-1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España,
formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o
suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho
internacional.
2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para
su aprobación en el artículo 94.
Queda clara la voluntat constitucional del rang normatiu dels tractats internacionals.
b) Organitzacions associatives d’ens locals:
-Articles 133 a 136 del 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.
-Article 303 i ss. Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
-Decret 110/1996, de 2 d’abril, que regula el règim de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya
i el seu Registre.
c) Competències municipals:
-Articles 25 a 28 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local.
-Articles 66 a 74 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
-Article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (Llei Orgànica 6/2007, de 19 de juliol).
d) Altra normativa aplicable:
-Article 10 de la Carta Europea de l’Autonomia Local, ratificat pel Regne d’Espanya.
-Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.
-Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
TEXT DELS ESTATUTS
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TÍTOL PRIMER.- PRELIMINAR
Article 1.- DENOMINACIÓ
a. Amb la denominació d’associació de “Municipis per la Independència” es constitueix una associació a l'empara
del que preveu el decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, junt amb el redactat efectuat per la Llei 57/2003 de
mesures per a la modernització del govern local i pel text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, la
Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts, així com pel decret
110/1996 de 2 d’abril, i en els aspectes no fixats per aquesta normativa, per la legislació general sobre
associacions, i concretament la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques.
Aquesta associació està formada pels municipis i altres ens locals que voluntàriament ho decideixin.
b. L’associació actua al marge dels partits i les organitzacions polítiques.
c. Municipis per la Independència” és una associació plural que aplega les administracions locals de Catalunya
amb independència de la seva composició política i que orienta la seva estructura i la seva acció d'acord amb
aquest pluralisme.
Article 2.- ADHESIÓ
1. Es podran adherir a l’associació qualsevol dels municipis de Catalunya i altres ens locals.
2. Per a la incorporació d' un nou membre a l’associació caldrà seguir el següent procediment:
a. Els municipis interessats hauran de prendre l'acord d'adhesió en el respectiu Ple per majoria absoluta. L'acord
d'adhesió implicarà la plena acceptació d'aquests Estatuts, i s’haurà de comunicar al president de l’associació i/o
al Consell Directiu.
b. Qualsevol associat podrà renunciar en qualsevol moment a la seva condició, comunicant la baixa, que no tindrà
caràcter definitiu fins que no hagi transcorregut un mes a partir de la presentació de l’acord corresponent. L’acord
de baixa s’haurà d’adoptar per acord plenari del municipi també per majoria absoluta.
També és perdrà la condició de soci quan s’incorri en les accions o omissions sancionades d’aquesta manera
d’acord amb el reglament intern que pot aprovar l’Assemblea, prèvia instrucció d’un expedient amb audiència a
l’interessat.
Article 3.- ÀMBIT TERRITORIAL
1. L’associació gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d'obrar, dintre de l'àmbit de les
seves finalitats estatutàries definides.
2. La present associació té vocació nacional, per tant, el seu funcionament i actuació es regirà sense més
limitacions que les establertes per les lleis vigents que siguin d’aplicació i pels presents Estatuts.
3. L’associació podrà adherir-se o mantenir qualsevol altre tipus de relació de col·laboració amb altres
associacions o entitats que tinguin finalitats anàlogues.
Article 4.- DOMICILI
1. El domicili de l’associació és a Vic, carrer Ciutat, 1 (08500) sense perjudici que l’Assemblea General pugui
modificar-ho quan ho consideri convenient.
El canvi de domicili serà prèviament acceptat per acord del Consell Directiu, caldrà notificar el canvi a tots els
associats i comunicar-ho a la Direcció General d'Administració local.
2. Els òrgans de l’associació es podran reunir a qualsevol municipi de Catalunya.
Article 5.- DURACIÓ
La duració de l’associació serà indefinida i només es dissoldrà per acord de l'Assemblea General o per qualsevol
de les causes previstes a les lleis.
Article 6.- OBJECTE I FINALITATS
L'objecte i finalitats de l’Associació són:
a. Esdevenir un ampli espai de debat on compartir idees, iniciatives (legals o cíviques), experiències, informació,
eines de gestió i tot allò que pugui ésser útil per a dur al poble de Catalunya cap a la independència per tal
d’assolir les plenes competències municipals
b. Fomentar i defensar els drets nacionals
c. Conscienciar a la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el seu dret a l’autodeterminació.
d. Crear una xarxa de promoció exterior, principalment dins del marc de la Unió Europea.
e. Promoure el finançament dels propis municipis
f. Buscar sinergies en d’altres àmbits com l’empresarial o el financer.
Article 7. DRETS DELS ASSOCIATS
Són drets dels membres de l’associació:
a. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
b. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
c. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
d. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals
i estatutàries.
e. Exposar a l’Assemblea i al Consell Directiu tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de
l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
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f. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió del Consell directiu.
g. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
h. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
i. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
j. Formar part dels grups de treball.
k. Posseir un exemplar dels estatuts.
l. Consultar els llibres de l’associació.
Article 8.- DEURES DELS ASSOCIATS
Són deures dels associats:
a. Acatar els principis bàsics de l’associació
b. Complir els acords adoptats pels òrgans de l’associació
c. Contribuir al sosteniment econòmic de l’associació satisfent, almenys, la quota establerta
d. Assistir a les reunions de l’Assemblea General i d’altres òrgans a què siguin convocats.
e. Actuar de manera que no contradigui les finalitats de l’associació
f. Participar en les activitats que constitueixen l’objecte social de l’associació.
Article 9.-ÒRGANS DE GOVERN
Els òrgans de govern de l’Associació seran els següents:
a. L’Assemblea General
b. El Consell Directiu
c. La Comissió Executiva
d. El/a President/a i Vicepresidents/es
e. El Secretari/a
f. El Tresorer/a
TÍTOL SEGON.- L’ASSEMBLEA GENERAL
Article 10.- L’ASSEMBLEA GENERAL
1. L’Assemblea General constitueix l'òrgan superior de govern i té la composició següent:
L'Assemblea estarà formada pels representants dels municipis associats. Cada municipi estarà representat pel
seu alcalde o regidor en qui es delegui.
2. A l'Assemblea cada municipi tindrà un vot
Article 11.- RÈGIM DE SESSIONS
1. L'Assemblea es reunirà en sessió ordinària convocada pel President dos cops cada any. També es reunirà en
sessió extraordinària quan ho acordi el Consell Directiu, per iniciativa pròpia o a petició d'una desena part dels
representants dels ens locals associats.
2. La convocatòria amb inclusió del corresponent ordre del dia, s'haurà de fer com a mínim amb trenta dies
d'antelació.
En les sessions extraordinàries només es podran deliberar i acordar les qüestions concretes que han motivat la
convocatòria. En cas d'urgència, apreciada pel Consell Directiu, es podrà convocar la sessió amb una antelació de
quaranta-vuit hores.
3. En primera convocatòria, per a la constitució de l'Assemblea serà necessària la presència de la meitat més un
dels membres associats.
En segona convocatòria, l'Assemblea queda constituïda sigui quina sigui l'assistència.
4. La convocatòria haurà de fer-se per escrit, o mitjans telemàtics, expressant el lloc, data i hora de la reunió. Es
podrà incloure també el lloc, data i hora en què, si així procedís, es reuniria en segona convocatòria. Entre la
primera i la segona convocatòria ha de transcórrer un mínim de mitja hora.
Article 12.- RÈGIM D’ACORDS
1.- Els acords s’adoptaran per majoria simple de vots. Caldrà el vot favorable de les dues terceres parts dels
associats per acordar la dissolució de l’associació.
2.- En cas d’empat, decidirà el vot del President.
3.- Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en
discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.
Article 13.- VOTACIONS
1. Les votacions ordinàries seran a mà alçada i es computarà un vot per a cada representant.
2. Si així ho demana un deu per cent dels vots representats, les votacions seran nominals.
3. Les votacions seran secretes si així ho acorda el deu per cent dels vots representats a l'Assemblea o quan la
temàtica dels assumptes afecti la privacitat de les persones legalment protegida.
Article 14.- DE L’ASSEMBLEA
Presidiran les Assemblees el President, els Vicepresidents amb l’assistència del Secretari de l’associació, que
posaran a votació de l'Assemblea el seu ordre del dia.
Article 15.- FACULTATS DE L’ASSEMBLEA
Correspon a l'Assemblea de l’associació:
a. Aprovar els objectius i els criteris generals d’actuació.
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b. Deliberar sobre altres qüestions de caràcter general que proposi el Consell Directiu.
c. Modificació dels Estatut de la forma legalment establerta
d. Aprovar, si escau, la gestió del Consell Directiu, el pressupost i els comptes anuals.
e. Aprovació i modificació del Reglament de Règim Interior..
f. Elegir i separar els membres del Consell Directiu i la resta dels òrgans de govern.
g. Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o el pagament de les seves
despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació a les quals fa referència l’article 323-2 de la llei
d’associacions 4/2008, de 24 d’abril.
h. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
i. Aprovar la cessió o la destinació del romanent de l’associació en cas de dissolució, i si no n’hi ha, l’acord formal
d’extinció.
j. Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.
k. En cas de necessitat operativa, pot crear una Comissió Permanent o altre òrgan complementari.
l. Qualsevol altre decisió que per llei correspongui a l’Assemblea General.
TITOL TERCER.- EL CONSELL DIRECTIU i LA COMISSIÓ EXECUTIVA
Article 16.- EL CONSELL DIRECTIU i LA COMISSIÓ EXECUTIVA
Està integrat, pels membres escollits per l’Assemblea General
a. El President/a
b. Quatre vicepresidents/es
c. Vocals: un representant per comarca on hi hagi designat un Ajuntament associat, fins un màxim de 41 vocals,
que es corresponen amb les 41 comarques de Catalunya.
d. El Secretari/a
e. El Tresorer/a
Tal i com s’ha dit hi haurà al Consell Directiu un representant per comarca, anomenat vocal, en aquelles
comarques on hi hagi designat un Ajuntament associat. En el cas que no sigui així, ho decidiran els representants
comarcals dels municipis associats per majoria simple. En cas d’empat, decidirà la totalitat de l’Assemblea
general.
Els càrrecs que componen el Consell Directiu: el President/a, Vicepresident/es, vocals, Secretari/a i Tresorer/a
duraran un període de quatre anys, malgrat que poden ser objecte de reeleccions.
Es crearà una Comissió executiva que executi les decisions del Consell Directiu i tot el que aquest li delegui.
Aquesta Comissió executiva estarà formada pels membres del Consell Directiu següents: President, els
Vicepresidents, 4 vocals, Secretari i Tresorer.
Article 17.- ATRIBUCIONS
Són atribucions del Consell Directiu:
a. Elaborar el pressupost, i també les seves modificacions i liquidacions, així com la comptabilitat simplificada o els
comptes anuals (segons escaigui), que hauran de ser aprovats per l’Assemblea, com a màxim, en els sis mesos
següents a la data de tancament de l’exercici.
b. Elaborar l'Inventari de béns de l’associació
c. Elaborar el programa d'actuació de l’associació.
d. Acceptar donacions, llegats i herències en favor de l’associació.
e. Autoritzar les despeses que superin el 15% dels recursos ordinaris del pressupost de l’associació.
f. Preparar i executar els acords de l’Assemblea General.
g. Instar tota mena d'accions i recursos tant en via judicial com en via administrativa.
h. Crear una xarxa de promoció exterior
i. La designació del Secretari i Tresorer de l’Associació a proposta del President
Article 18.-CONDICIÓ DE MEMBRES/ CÀRRECS
Es perdrà, durant el mandat ordinari, la condició de membre del Consell Directiu, pels motius següents:
a. Quan es tracti de càrrecs dins l’associació, per dimissió, presentada per escrit al President, amb el coneixement
previ de l'òrgan plenari de l'entitat local a la qual pertany el càrrec dimissionari.
b. Pèrdua de la condició del càrrec electe.
En cas de vacant, el President assumirà provisionalment les responsabilitats que tenia el membre cessat en el
Consell Directiu i, proposarà, en el termini màxim d'un mes, l’elecció d’un nou membre al propi Consell Directiu,
càrrec que ostentarà provisionalment fins que l’Assemblea General el ratifiqui o elegeixi un nou membre, atenent
als criteris d’aquests estatuts.
Article 19.-RÈGIM DE SESSIONS
1. El Consell Directiu es reunirà, en sessió ordinària, cada dos mesos, tres vegades per semestre.
2. Quan circumstàncies extraordinàries ho requereixin, el president pot convocar sessió extraordinària, per pròpia
iniciativa, o a petició d'un terç dels membres del consell directiu.
3. El règim de funcionament en tot el que no s'oposi als presents estatuts, s’acomodarà al que disposa la legislació
en matèria d’associacions. En el cas de les convocatòries, s'efectuaran 10 dies abans de la seva celebració.
TÍTOL QUART.- EL PRESIDENT
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Article 20.- EL PRESIDENT
Les candidatures a la Presidència comprendran les vicepresidències. Cada membre de l’Assemblea només podrà
votar una candidatura.
El President del Consell Directiu ho serà també de l’associació, i en serà representant a tots els efectes, i podrà
comparèixer sense necessitats de poder previ i especial davant tota classe d'autoritats, tribunals i jutjats de
qualsevol ordre o jurisdicció, així com davant tot tipus de persones, públiques i privades, físiques i jurídiques.
El President de l’associació serà escollit en l’Assemblea General. També en l’Assemblea General s'escolliran els
Vicepresidents que substituiran el President en cas d'absència i als que podrà delegar, en casos concrets, en
l'exercici de les seves atribucions.
Article 21.- ATRIBUCIONS
Són atribucions del President:
a. Representar l’associació.
b. Convocar, presidir i aixecar les sessions que celebrin el Consell Directiu, dirigir les seves deliberacions i decidir
amb vot de qualitat en cas d'empat.
c. Convocar l’Assemblea General.
d. Ordenar els pagaments vàlidament.
e. Executar els acords del Consell Directiu i, en el seu cas, de l'Assemblea.
f. Autoritzar les despeses que no superin el 15% dels recursos ordinaris del pressupost de l’associació.
g. Formalitzar els recursos administratius o jurisdiccionals que acordi l’associació en defensa dels interessos de la
nació catalana.
h. Les altres que corresponguin a l’associació i no siguin atribuïdes a cap altre òrgan per aquests Estatuts.
Article 22.-MANDAT
1. La durada del mandat del President i dels Vicepresidents serà de quatre anys i podran ser reelegits per una
única vegada.
2. Durant aquest mandat, el President i Vicepresidents cessaran pels motius següents:
a. Dimissió voluntària, comunicada per escrit al Consell Directiu i a l’Assemblea General.
b. Per haver perdut la condició de membre del Consell Directiu.
3. En cas de vacant de la Presidència, aquesta serà assumida provisionalment pel Vicepresident primer, que
convocarà el Consell Directiu perquè es reuneixi en el termini de cinc dies d'haver-se produït la vacant, amb l'únic
objecte d'escollir el nou President de forma provisional fins que la següent Assemblea general el ratifiqui o en
designi un altre.
TÍTOL CINQUÈ.- RÈGIM DE FUNCIONAMENT GENERAL
Article 23.- SECRETARI
1. Per assegurar directament el funcionament del servei de l’associació i facilitar la vida associativa, el Consell
Directiu, a proposta del President, designarà un Secretari que haurà de ser un membre de l’Assemblea General.
2. El Secretari actuarà sota la dependència del President i del Consell Directiu. Així mateix, exerceix les funcions
de Secretaria de l’Assemblea General.
Article 24.- ATRIBUCIONS DEL SECRETARI
El Secretari tindrà les atribucions següents:
a. Direcció dels serveis tècnics i administratius de l’associació.
b. Convocatòria, per encàrrec del President respectiu, de les sessions del Consell Directiu.
c. Preparació, sota la direcció del President, de l'ordre del dia i la documentació relativa a les reunions de
l’Assemblea General, i aixecar acta de les mateixes.
d. Custòdia i posada al dia del registre i l'arxiu general de l’associació.
e. Cap del personal que treballi en els serveis de l’associació.
f. Les altres que li delegui el President.
Article 25.- DURADA DEL CÀRREC
1. La durada del càrrec de Secretari serà de quatre anys i podrà ser reelegit.
2. El Secretari perdrà aquesta condició pels motius següents:
a. Dimissió, comunicada per escrit al President.
b. Destitució acordada pel Consell Directiu, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres.
c. Per haver perdut la condició de membre de l’Assemblea General.
3. En cas de vacant, la Secretaria serà ocupada provisionalment per un vocal de l’associació, nomenat a tal efecte
pel President. En el termini màxim d'un mes d'haver-se produït la vacant, el Consell Directiu nomenarà un nou
Secretari a proposta del President.
Article 26.- TRESORERIA
1. Per assegurar directament el funcionament econòmic de l’associació i facilitar la comptabilitat de la mateixa, el
Consell directiu a proposta del President, designarà un Tresorer, que serà un membre de l’Assemblea General.
2. El Tresorer actuarà sota la dependència del President i del Consell Directiu. Així mateix, exerceix les funcions
de Tresoreria de l’Assemblea General.
Article 27.- FUNCIONS DE LA TRESORERIA
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El Tresorer tindrà les següent atribucions:
a. La tresoreria i la comptabilitat de l’associació.
b. La custòdia dels llibres comptables.
c. Complir amb els deures comptables previstos a l’article 313-1 i 313-2 de la llei 4/2008 de 24 d’abril relativa a les
persones jurídiques.
Article 28.- DURADA DEL CÀRREC
1. La durada del mandat del Tresorer serà de quatre anys i podrà ser reelegit.
2. El Tresorer perdrà aquesta condició pels motius següents:
a. Dimissió, comunicada per escrit al President.
b. Destitució acordada pel Consell Directiu, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres.
c. Per haver perdut la condició de membre de l’Assemblea General.
3. En cas de vacant, la Tresoreria serà ocupada provisionalment per un vocal de l’associació, nomenat a tal efecte
pel President. En el termini màxim d'un mes d'haver-se produït la vacant, el Consell Directiu nomenarà un nou
Tresorer a proposta del President.
Article 29.- DELEGACIONS
El Consell Directiu podrà crear delegacions de l’associació per a la prestació dels serveis a qualsevol indret del
territori català. En l'acord de creació es regularà el seu règim.
Article 30.- RÈGIM ECONÒMIC
Els ingressos de l’associació es componen de:
a. Quotes ordinàries.
b. Aportacions extraordinàries.
c. Subvencions, ajuts i donatius.
d. Rendiments d'activitats, serveis i publicacions.
e. Productes del patrimoni.
2. Les quotes ordinàries tindran caràcter anual. El Consell Directiu proposarà les quotes tenint en compte la
població de cada entitat associada. Les aprovarà l’Assemblea General.
3. D’acord amb la normativa d’associacions (Llei 4/2008 de 24 d’abril), es confeccionarà i s’aprovarà un
pressupost anual.
Article 31.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
La modificació dels Estatuts haurà d'ésser aprovada per l'Assemblea. Caldrà que aquest punt consti en l'ordre del
dia tramès amb la convocatòria. Per a la vàlida constitució de l'Assemblea serà necessària la presència en primera
convocatòria de dos terços dels representants i, en la segona, de la majoria simple. L'acord d'aprovació haurà
d'ésser per majoria simple. La modificació dels Estatuts aprovada per l’Assemblea General haurà de ser aprovada
pel màxim òrgan de govern de cadascun dels ens locals, per majoria absoluta, amb les formalitats establertes en
la vigent legislació de Règim Local.
Article 32.- DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ
L’associació es dissoldrà per les causes següents:
a. Per compliment de l’objecte.
b. Per impossibilitat de continuar en funcionament.
c. Per qualsevol altra causa prevista legalment.
L'acord de dissolució haurà d'ésser aprovat en una sessió extraordinària de l'Assemblea amb aquest objecte per la
majoria simple de dos terços dels representants dels municipis.
Article 33.- COMISSIÓ LIQUIDADORA
1. En cas de dissolució de l’associació, l'Assemblea General que ho hagi acordat nomenarà una Comissió
Liquidadora composta per un màxim de deu membres.
2. La Comissió Liquidadora es farà càrrec del patrimoni dels fons de l’associació i, una vegada satisfets els deutes,
el romanent, si n'hi hagués, es posarà a disposició de qualsevol altra associació similar o de caràcter benèficocultural, que existeixi legalment en el moment de la dissolució.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
PRIMERA.- De no coincidir el primer mandat del President, Vicepresidents i Vocals del Consell Directiu amb els
quatre anys establerts en l’article 22 d’aquests Estatuts, el seu càrrec finalitzarà amb la propera presa de
possessió dels nous càrrecs electes municipals. Transcorregut aquest primer període, es complirà amb el que
preveu l’esmentat article 14.
SEGONA.- Els municipis o ens administratius locals que hagin participat a l’assemblea constituent han de ratificar
l’adhesió a l’Associació mitjançant un acord del Ple. L’acord del Ple ha d’ésser aprovat per majoria absoluta i
comunicar-ho al president de l’associació. Si no es produeix aquest acord, s’entén que el municipi o l’ens local
administratiu en qüestió, no té la condició d’associat.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
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PRIMERA.
Aquesta associació resta oberta a qualsevol altre ens local.
SEGONA.
1. En ocasió de la renovació dels Ajuntaments amb motiu d'Eleccions Locals Generals, el President convocarà la
Comissió Gestora a què es refereix l'apartat següent perquè es reuneixi dins els trenta dies següents a la
constitució dels nous consistoris. El President cessarà en l'acte de constitució de la Comissió Gestora.
2. Dissolt el Consell Directiu pel motiu previst en l'apartat anterior, els alcaldes dels municipis que n'eren membres
es constitueixen en Comissió Gestora, assumint les funcions que aquests Estatuts atorguen al Consell Directiu i a
la Presidència.
Per a l'exercici de les seves atribucions, la Comissió Gestora podrà nomenar una Permanent i un President,
d'entre els seus membres.
3. La Comissió Gestora haurà de convocar l'Assemblea General Ordinària, que s'haurà de reunir en el termini
màxim de tres mesos des de la constitució de l'esmentada Comissió.
En l'ordre del dia d'aquesta Assemblea hi figurarà necessàriament l'elecció del nou Consell Directiu.
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.- El Consell Directiu elaborarà un Reglament de Règim Interior i les altres
disposicions oportunes per al desenvolupament d'aquests Estatuts, que hauran de ser aprovades per l'Assemblea
General.
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA.- D’acord amb l’article 16 del Decret 110/1996, de 2 d’abril, pel qual es regula el
règim de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el registre corresponent, l’acord de
constitució juntament amb els estatuts i la sol·licitud d’inscripció de l’associació s’hauran de trametre a la Direcció
General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals, havent de ser el
President de l’associació qui haurà de fer la sol·licitud d’inscripció d’acord amb l’article 15.3 del Decret 110/1996
de 2 d’abril. «=

INTERVENCIONS:
Pren la paraula el regidor Josep Casadellà:
El tema AMI. Vam tenir una sorpresa aquests últims dies quan vàrem demanar a l'Associació de
Municipis per a la Independència per veure com estava el tema de la moció de suport al Parlament, per
veure quines solucions tenien, que s'estava fent, si hi havia molts municipis o no, que havien aprovat en
aquesta moció. Al acabar la conversa amb la Maria Àngels, la noia que porta l’AMI, em diu: “sapigueu
que Anglès, deveu dues quotes la del 2014 i la del 2015. Aleshores, les quotes no s'han pagat perquè
han vingut retornades, perquè una, crec recordar o totes dues, com a mínim una, era perquè no hi
havia la partida assignada per aquesta quantitat, eren 750 € del 2014 i 750 € del 2015”. Aleshores ens
va estranyar aquesta situació, vàrem estar mirant i ho vàrem comprovar, sobretot amb la Leo, semblava
que no s'havien fet els passos perquè Anglès fos reconegut com a municipi per a la Independència, que
pertanyés a l'associació de Municipis per a la Independència i vàrem mirar que havia passat.
El que vàrem veure és que l'any 2011, el 20 de setembre del 2011, es va presentar una sol·licitud per
tal de que es constituís l'associació de Municipis per a la Independència, amb el qual Anglès passava a
ser una de les ciutats promotores de l'associació de Municipis per a la Independència. Ens vàrem trobar
al 2012, segons un escrit que hi ha a l'Ajuntament, varen arribar els estatuts que havien aprovat a la
Cellera i com ho havien fet a la Cellera, això va arribar gairebé a preparació de Ple, però no va entrar
en el Ple perquè es va dir que com s'havia aprovat el mes de setembre del 2011 era suficient. Això no
és així, resulta que tots aquests anys hem pensat que pertanyíem a l'Associació de Municipis per a la
Independència, i així figurem a la pàgina de l'AMI, però resulta que no, que no ho som. Per tant, com
que no ho som, no ens correspon pagar les quotes del 2014 i 2015 perquè no pertanyíem a
l'associació. I ens han demanat que fem els passos per poder aprovar els estatuts de l'associació,
presentar per quina majoria han sigut aprovats i a partir d'aquí tirar endavant.
Llavors bé, sap greu que una posició del 28 de febrer de 2010, quan varen fer les consultes aquí a
Anglès, de 1.499 persones que vàrem votar, 1.449 vàrem votar que sí, que volien la independència de
Catalunya, que era un pas que s'havia fet per pertànyer a l'Associació de Municipis i que tots pensàvem
que hi érem, doncs la veritat, jo per la meva banda, entenc que tots aquells que vàrem votar per la
independència el 28 de febrer ens sentim enganyats pel consistori anterior, de l'anterior legislatura,
se'ns deia que hi pertanyíem i no hi pertanyíem. Per tant avui, ara, el que farem és aprovar aquests
estatuts, si correspon fer-ho, i tirar endavant i continuar i pertànyer a l'AMI.
Página 12 de 83
C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat

Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sandra, tu vols fer alguna aportació, que has fet l'informe?
Pren la paraula la senyora secretaria:
A l'expedient està incorporat i els regidors tenen l'informe, tant en el sentit de que hi ha sentències a
favor i en contra del pagament de les quotes de l'AMI. I bàsicament per principi de prudència, doncs, i
pel tema de la competència, dèiem que podria ésser impugnat per la Delegació del Govern i que
s'aconsellava, doncs, no aprovar aquest acord, sense prejudici que també hi ha sentències a favor.
Aleshores, la proposta seria adherir-se a l'associació de Municipis per a la Independència, constituïda a
Vic, en data de 14 de desembre de 2011, aprovar els estatuts que regulen l'associació i facultar a
l'Alcaldessa, o al regidor en aquest cas, al Senyor Josep Casadellà, per representar aquest Ajuntament
i signar tots els documents en relació a aquesta proposta.
Pren la paraula el regidor de P.A.U. Pere Espinet:
Bona nit. Avui amb el nostre grup n'hem estat parlant, hem mirat el programa electoral d'aquestes
últimes eleccions municipals, i hem vist, i s'ha dit durant aquests dies, que el nostre grup és un grup
apolític, que no és com els grups que hi ha ara que formen l'equip de govern com Convergència i
Esquerra, i enteníem que nosaltres no volíem estar supeditats a cap partit polític, volíem fer la votació
tots cinc, però resulta que l'Esteve no hi ha pogut ser perquè està a Barcelona, i la nostra posició és
l'abstenció.
Pren la paraula el regidor de la C.U.P. Sergi Riera:
Nosaltres crèiem que hi estàvem, tal com ha dit en Josep, per tant votarem a favor perquè creiem que
hi hem de ser.
VOTACIONS: Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable
A favor: CIU(4), Anglès 2015 (3),CUP(1)
Abstencions: PAU (5)
En contra: ---4.TEMA: Aprovar la modificació pressupostària per incorporar partida pressupostària pel pagament
de la quota de l'AMI.
Vist l'informe número 2/16 de secretaria de data 18 de febrer de 2016.
Vista la proposta presentada pel Sr. David Bohigas, Regidor delegat d'Hisenda, que literalment diu:
=»Vist l’expedient de modificació de crèdit número 2/2016 per crèdit extraordinari,
Atès que el Ple ha aprovat l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència
Vist que el Pressupost vigent no disposa de partida pressupostària adient per tal de fer front a la quota
d’associat
Atès que en l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la possibilitat de dur a terme expedients de modificació
per crèdit extraordinari
Vist que l’Art.52.2 f) i114.1del 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 estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost és
competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple, es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.-Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2016 per crèdit extraordinari número
2/2016, dins el Pressupost, el qual a nivell de capítols és el següent:
CRÈDIT EXTRAORDINARI
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CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
750,00
(929 46602)
Les anteriors despeses es financen a partir de la següent font de finançament:
CAPÍTOL 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
-750,00
SEGON.- Exposar l’acord de la modificació anterior pel termini de quinze dies a la Intervenció municipal
de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers d'anuncis de la corporació a l’efecte d'examen
i possibles reclamacions dels interessats. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi presenten
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals."=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el regidor de Convergència David Bohígas:
Bé, bàsicament la quota són 750 €, que com que no estaven pressupostats, el que hem de fer és una
modificació de pressupost. En aquest cas el que proposem és dotar aquesta partida de 750 € per a
l'associació de l’AMI, i treure'ls de la partida de despeses de correus què, un cop analitzada en
profunditat, podríem prescindir d'aquests 750 € perquè hi havia folgança suficient.
VOTACIONS: Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable
A favor: CIU, Anglès 2015,CUP
Abstencions: PAU
En contra: ---5.206. 07 ORDENANCES I REGLAMENTS
TEMA: Aprovació inicial del Text refós que regula l'ordenança municipal reguladora de la tinença
d'animals en el terme municipal
Vista la proposta presentada per la Sra. Àstrid Desset, alcaldessa, que literalment diu:
=»Vist l'expedient de l'aprovació de l'ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals en el
terme l'ajuntament d'Anglès, publicada al BOP de 21 de gener de 2009 i de la seva modificació,
publicada al BOP de 13 de novembre de 2015.
D'acord amb l'establert a l'article 178 del 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 i als articles 60 i següents del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre el
procediment per a l'aprovació de les ordenances i reglaments;
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per l'article 22 de
la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 52 del 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,
Es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer- Aprovar inicialment el text refós de l'ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals de
l'Ajuntament d'Anglès.
Segon- Sotmetre a informació pública aquest acord i el text del Reglament pel termini de 30 dies,
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler
d'edictes de l'Ajuntament, i a la web municipal, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions, reclamacions
Página 14 de 83
C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat

o suggeriments. El termini d'informació pública començarà a comptar des de l'endemà de la darrera de
les publicacions oficials esmentades.
Tercer- Disposar que, si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant aquest termini d'informació
pública, el text refós de l'ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals de l'ajuntament d'Anglès,
que ara s'aprova inicialment, quedarà aprovada definitivament, i es procedirà a la seva publicació íntegra,
en el Butlletí Oficial de la Província, d'acord amb el que preveu l'article 70.0 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local.
ANNEX
TEXT REFÓS DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS
EN EL TERME MUNICIPAL D'ANGLÈS
TÍTOL I: OBJECTIU I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 1: Objecte de l’ordenança
Article 2: Fonaments de dret
Article 3: Definicions
Article 4: Vigilància i inspecció
TÍTOL II: REGISTRE CENSAL I IDENTIFICACIÓ D’ANIMALS DE
COMPANYIA
Article 5: Registre censal municipal
Article 6: Inscripció en el Registre
Article 7: Identificació
Article 8: Taxa aplicable
TÍTOL III: DE LA TINENÇA D’ANIMALS
Capítol I: Normes de caràcter general
Article 9: Autorització de tinença d’animals
Article 10: Obligacions del propietari
Article 11: Prohibicions
Article 12: Prohibicions de baralles d’animals i altres activitats
Article 13: Ensinistrament d’atac i defensa
Capítol II: Condicions de manteniment dels animals de
companyia
Article 14: Obligacions bàsiques
Article 15: Allotjament
Article 16: Alimentació
Article 17: Mitjans de subjecció
Article 18: Manteniment en vehicles
Article 19: Transport d’animals
Capítol III: De l’abandonament, recollida, comís i recuperació
d’animals
Article 20: Abandonament d’animals i captura
Article 21: Procediment de recollida i recuperació d’animals
Article 22: Comís d’animals
Capítol IV: Normes sanitàries i comportamentals
Article 23: Control veterinari
Article 24:Tractaments sanitaris
Article 25: Recollida d’animals morts o ferits
Article 26: Sacrifici i esterilització d’animals
Capítol V: Normes específiques per als animals de companyia
Article 27: Normes de caràcter general

Article 28: Els gossos potencialment perillosos
Article 29: Obligacions dels propietaris de gossos
perillosos
Article 30: Animals molests
Article 31: Animals agressors o causants de lesions
Article 32: Els gossos de vigilància
Capítol VI: Normes específiques per a altres animals
diferents dels de companyia
Article 33: Tinença d’animals domèstics
Article 34: Tinença d’animals de companyia exòtics i/o
salvatges
TÍTOL IV: PRESÈNCIA D’ANIMALS EN LA VILA
Article 35: Presència, circulació i conducció d’animals en
la via i llocs públics
Article 36: Presència d’animals en establiments
Article 37: Espais prohibits
Article 38: Trasllat d’animals en vehicles particulars i
transports públics
Article 39: Neteja de gossos
Article 40: Alimentació d’animals a la via pública
Article 41: Deposicions en la via pública
TÍTOL V: ACTIVITAT ECONÒMICA RELACIONADA AMB
ANIMALS
Article 42: Nuclis zoològics
Article 43: Establiments de venda i centres de cria
d’animals
TÍTOL VI: RÈGIM SANCIONADOR
Article 44: Concepte d’infracció
Article 45: Responsabilitat dels posseïdors d’animals
Article 46: Classificació de les infraccions i la seva sanció
Article 47: Sancions
Article 48: Responsabilitat de les infraccions
Article 49: Prescripció
Article 50: Competències
Article 51: Mesures cautelars
DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
DISPOSICIÓ FINAL
Annex 1 Annex 2
Annex 3

TÍTOL I: OBJECTIU I ÀMBIT D’APLICACIÓ
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Article 1: Objecte de l’ordenança
Aquesta ordenança té per objecte:
La regulació, en tot el terme municipal d'Anglès, del control i la tinença d’animals, tant els domèstics i de
companyia com els utilitzats en d’altres finalitats.
L’assoliment del màxim nivell de protecció i benestar dels animals, afavorint una responsabilitat més elevada i una
conducta més cívica en la defensa i la preservació dels animals.
La garantia d’una correcta convivència entre aquests i les persones, reduint al màxim les molèsties que es puguin
ocasionar.
Els beneficis que els animals aporten a les persones i a la societat en general, incideix en els aspectes relacionats
amb les condicions de manteniment dels animals, la higiene i la salut pública i les mesures que afecten a la
seguretat ciutadana.
La creació d’un cens d’animals domèstics i de companyia.
Article 2: Fonaments de dret
La present ordenança està redactada d’acord amb allò que disposa la legislació vigent:
NORMATIVA AUTONÒMICA:
- Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
- Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
- Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de protecció dels animals.
NORMATIVA ESTATAL:
- Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
- Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
- I altra normativa tant estatal com autonòmica relacionada amb la tinença d'animals.
En tot cas, si hi ha un canvi a la legislació aplicable, d'acord amb el principi de jerarquia s'entén que s'aplicarà la
llei vigent, per sobre del que estableixi la present ordenança, que té caràcter reglamentari.
Article 3: Definicions
Als efectes de les normes establertes per aquesta ordenança, s’entén per animal tot ésser vivent dotat de
sensibilitat física i psíquica, i de moviment voluntari, el qual ha de rebre el tracte que, atenent-ne bàsicament les
necessitats etològiques, en procuri el benestar.
Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen i conviuen amb persones i
que no pertanyen a la fauna salvatge. Tenen també aquesta consideració els animals que es crien per a la
producció de carn, de pell o d’algun altre producte útil per a l’ésser humà, els animals de càrrega i els que
treballen en l’agricultura.
Animal de companyia: és l’animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat
d’obtenir-ne companyia. Gaudeixen sempre d’aquesta consideració els gossos, els gats i les fures.
Dins dels animals de companyia, tindran la consideració de gossos potencialment perillosos els que presentin una
o més de les circumstàncies següents:
- Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos.
- Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
- Gossos que pertanyen a una de les races següents o els seus encreuaments: bullmastiff, dòberman, dog argentí,
dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, de presa canari, rottweiler, staffordshire bull terrier,
american staffordshire terrier, tosa japonès (o tosa inu) i akita inu. En l’annex 2 s’adjunta un recull fotogràfic per a
la identificació d’aquestes races.
- Gossos que compleixin totes o la majoria de les característiques detallades a l’annex 1.
Fauna salvatge autòctona: és la fauna que comprèn les espècies d’animals originàries de Catalunya o de la resta
de l’Estat espanyol, incloses les que hi hivernen o hi són de pas i les espècies de peixos i animals marins de les
costes catalanes.
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Fauna salvatge no autòctona: és la fauna que comprèn les espècies d’animals originàries de fora de l’Estat
espanyol.
Animal de companyia exòtic: és l’animal de la fauna no autòctona que de manera individual depèn dels humans, hi
conviu i ha assumit el costum del captiveri.
Animal ensalvatgit: és l’animal de companyia que perd les condicions que el fan apte per a la convivència amb les
persones.
Animal abandonat: és l’animal de companyia que no va acompanyat de cap persona ni duu cap identificació del
seu origen o de la persona que n’és propietària o posseïdora. També tenen la consideració d’abandonats els
casos establerts per l’article 21.3. de l’Ordenança.
Animal salvatge urbà: és l’animal salvatge que viu compartint territori geogràfic amb les persones, referit al nucli
urbà de ciutats i pobles, i que pertany a les espècies següents: colom roquer (Columba livia), gavià argentat
(Larus cachinnans), estornell (Sturnus unicolor i Sturnus vulgaris), espècies de fauna exòtica i altres que s’han de
determinar per via reglamentària.
Nucli zoològic: són les agrupacions zoològiques per a l’exhibició d’animals, les instal·lacions per al manteniment
d’animals, els establiments de venda i cria d’animals, els centres de recollida d’animals, el domicili dels particulars
on es fan vendes o altres transaccions amb animals i els de característiques similars que es determinin per via
reglamentària. En queden excloses les instal·lacions que allotgin animals que es crien per a la producció de carn,
de pell o d’algun altre producte útil per a l’ésser humà i els animals de càrrega i els que treballen en l’agricultura.
Per la resta de definicions, en tot cas es tindrà en compte el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual
s'aprova el Text Refós de protecció dels animals. I altra normativa que li sigui aplicable.
Article 4: Vigilància i inspecció
Els agents de l’autoritat municipal i els agents sanitaris tindran cura del compliment de les normes contingudes en
la present ordenança, denunciant els posseïdors d’animals que la incompleixen i col·laborant amb les
administracions competents.
Els propietaris o posseïdors d’animals estan obligats a facilitar l’accés als llocs on es trobin els animals, als serveis
sanitaris i als agents de l’autoritat, per realitzar la inspecció i comprovar el compliment de les disposicions
d’aquesta ordenança. Tanmateix, tenen l’obligació de facilitar a les autoritats competents i als seus agents la
documentació exacta i la informació necessària pel compliment de les seves funcions.
Corresponen als municipis o bé als consells comarcals o a les entitats locals supramunicipals, en el cas que els
municipis els hagin cedit les competències, les funcions següents:
a) Exercir la inspecció i la vigilància dels animals de companyia.
b) Establir un cens municipal d’animals de companyia d’acord amb el que preveu l’article 14, el qual ha d’estar a
disposició de les administracions i les autoritats competents.
c) Recollir i controlar els animals de companyia abandonats o perduts i els animals salvatges urbans.
d) Vigilar i inspeccionar els nuclis zoològics amb animals de companyia, especialment els establiments de venda,
guarda, recollida i cria, i, si escau, comissar els animals de companyia.
2 Els ajuntaments i les organitzacions supramunicipals poden ordenar, amb l’informe previ del departament
competent en matèria de sanitat animal, aïllar o comissar els animals de companyia si s’ha diagnosticat, sota
criteri veterinari, que pateixen malalties transmissibles a les persones, sigui per sotmetre’ls a un tractament curatiu
adequat, sigui per sacrificar-los, si cal.
El departament competent en matèria de medi ambient i el departament competent en matèria de sanitat animal
poden dur a terme, quan hi concorrin circumstàncies excepcionals que puguin posar en perill el medi ambient o la
sanitat animal, tasques d’inspecció als nuclis zoològics i comissar, si cal, els animals de companyia. S’ha de donar
compte d’aquesta actuació a l’ens local del municipi on hi hagi l’animal de companyia afectat o el nucli zoològic de
què es tracti, en un termini de quaranta-vuit hores.
TÍTOL II: REGISTRE CENSAL I IDENTIFICACIÓ D’ANIMALS DE COMPANYIA
Article 5: Registre censal municipal
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L’Ajuntament crea el Registre censal municipal d’animals de companyia en el qual s’inscriuran els gossos, els gats
i les fures que resideixen de manera habitual al municipi.
En el Registre censal hi figuraran, com a mínim, les dades que es descriuen a continuació, per tal d’establir una
base de dades d’identificació i registre d’animals domèstics de companyia:
Dades de la persona propietària i/o posseïdora de l’animal:
Nom i cognoms
NIF
Domicili, telèfon i correu electrònic
Dades d’identificació veterinària de l’animal:
Nom de l’animal
Espècie i raça
Sexe
Data de naixement
Sistema d’identificació utilitzat i codi d’identificació
Domicili habitual de l’animal
Veterinari que s’ocupa del control habitual de l’animal
En el Registre censal de l’ajuntament s’ha d’incloure un apartat específic per a gossos que es considerin
potencialment perillosos. En aquest cas, a més de les dades anteriorment citades, es sol·licitarà:
Les sol·licitades a l'article 29 d'aquesta ordenança.
Incidències relacionades amb l’animal (lesions, agressions o danys a persones o a d’altres animals) conegudes
per les autoritats administratives o judicials
Denúncies o sancions de què hagi estat objecte el posseïdor i/o propietari de l’animal
Article 6: Inscripció en el Registre
La persona propietària o posseïdora d’un gos, un gat o una fura:
- Està obligada a fer la seva inscripció en el Registre censal del municipi de residència habitual de l’animal o en el
Registre general d’animals de companyia (gestionat pel departament competent en matèria de medi ambient de la
Generalitat).
Disposa d’un termini de 3 mesos des del naixement de l’animal i de 30 dies des de la data d’adquisició de l’animal,
el canvi de residència, la mort de l’animal, la transferència de l’animal o la modificació d’altres dades incloses en el
cens, per a comunicar-ho al cens municipal o al Registre general.
Els gossos, els gats i les fures han de dur d'una manera permanent pels espais o les vies públiques una placa
identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què han de constar el nom de l'animal i les dades de la
persona que n'és posseïdora o propietària.
Està obligada a comunicar la desaparició o la pèrdua de l’animal a l’Ajuntament en un termini màxim de 48h, de
manera que en quedi constància.
Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia que provinguin d’altres comunitats autònomes o
de fora de l’Estat i que esdevinguin residents a Catalunya han de validar-ne la identificació i registrar-los d’acord
amb el procediment que s’estableixi per reglament.
El registre general d'animals de companyia és públic i hi pot accedir tothom qui ho sol·liciti, d'acord amb el
procediment i els criteris establerts en la legislació sobre el procediment administratiu i en la normativa sobre
protecció de dades.
Article 7: Identificació
Tots els gossos, els gats i les fures del terme municipal d'Anglès han d’estar identificats de forma indeleble, així
com d’altres espècies animals per raó de llur protecció, per raons de seguretat de les persones o béns o per
raons ambientals o de control sanitari, s’estableixi per reglament.
Aquesta identificació es farà mitjançant:
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Una identificació electrònica amb la implantació d’un transponder homologat (càpsula portadora d’un dispositiu
electrònic –microxip- que conté un codi alfanumèric que permet la identificació de l’animal).
Qualsevol dels altres mitjans d’identificació que es contemplin per via reglamentària.
La identificació dels animals s’ha de realitzar de conformitat amb les instruccions contingudes en el Decret
328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre general d’animals de companyia.
La persona o l’entitat responsable de la identificació de l’animal ha de lliurar a la persona posseïdora de l’animal
un document acreditatiu, en què, almenys constin les dades establertes per l’article 5 d'aquesta ordenança i en tot
cas amb allò establert a l'article 14.2 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de
protecció dels animals.
Així mateix el responsable de la identificació de l'animal (Ajuntament o ens en qui delegui) ha de comunicar les
dades de la identificació al Registre general d’animals de companyia en el termini de 20 dies, a comptar de la
identificació.
Aquest document acreditatiu del marcatge de l’animal és indispensable per a la seva inscripció en el Registre
censal del municipi o en el Registre general.
La identificació dels gossos, els gats i les fures constitueix un requisit previ i obligatori per a fer qualsevol
transacció de l’animal, i ha de constar en qualsevol documentació que faci referència a l’animal. Qualsevol
transacció duta a terme sense que hi consti la identificació de l’animal és nul·la i es té per no feta. La nul·litat de la
transacció no eximeix la persona posseïdora de les responsabilitats que li puguin correspondre.
La identificació dels gossos guia o pigall s’ha de fer mitjançant un distintiu de caràcter oficial que ha de portar el
gos en un lloc visible. Per poder acreditar que es tracta d’un gos guia, aquest haurà hagut de ser ensinistrat en un
centre de reconeguda solvència per a l’acompanyament, conducció i l’ajut de les persones amb disminució visual.
Els gossos, els gats i les fures han de portar d’una manera permanent pels espais o les vies públiques una placa
identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què han de constar el nom de l’animal i les dades de la
persona que n’és posseïdora o propietària.
Article 8: Taxa aplicable
L’Ajuntament podrà fixar, a través d’ordenança fiscal, la taxa anual de Registre censal d’animals de companyia,
que hauran de pagar tots els propietaris o posseïdors d’animals, i l’import pel tràmit de la llicència administrativa
per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.

TÍTOL III: DE LA TINENÇA D’ANIMALS
Capítol I: Normes de caràcter general
Article 9: Autorització de tinença d’animals
Amb caràcter general s’autoritza la tinença d’animals domèstics en els domicilis particulars, sempre que es
respectin les condicions higienicosanitàries de manteniment i que en cap cas produeixi situació de perill, risc o
molèsties per als veïns, per a d’altres persones en general o per al propi animal.
Previ informe tècnic, l’Ajuntament podrà limitar el nombre d’animals que es posseeixin, en funció de l’espai
disponible i les condicions higienicosanitàries per al manteniment dels animals i de les exigències pròpies de cada
espècie i raça. A títol orientatiu:
Gossos: 3 en domicilis de propietat vertical, 4 en domicilis horitzontals i 6 en solars o parcel·les.
Gats: 4 en domicilis de propietat vertical, 5 en domicilis horitzontals i 8 en solars o parcel·les.
La tinença de més de 8 animals, la suma dels quals estigui formada per aquestes dues espècies, es considerarà
sotmesa a risc sanitari i, en conseqüència, implicarà la sol·licitud de la llicència municipal corresponent, amb la
posterior inscripció al registre de nucli zoològic, en aplicació de la normativa vigent.
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D’acord amb l’establert en els articles 22 i 30 de la present ordenança, l’Ajuntament té competència per comissar
els animals. Aquest comís té el caràcter de preventiu fins a la resolució de l’esxpedient sancionador corresponent,
que en tot cas ha de determinar la destinació final que s’ha de donar als animals comissats. Les despeses
ocasionades pel comís i les actuacions relacionades amb aquest són a compte del propietari i/o posseïdor dels
l’animals.
Article 10: Obligacions del propietari o posseïdor
Les persones propietàries o posseïdores d’animals regulats per la present ordenança estan obligats a:
Mantenir-los en bones condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat, d’acord amb les característiques
de cada espècie. En aquest sentit, han de donar compliment a allò que disposa el Decret 6/1999, de 26 de gener,
pel qual s’estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia.
Ha de donar-li l’atenció veterinària bàsica per garantir-ne la salut. Proporcionar-los les cures adients, tant en
tractaments preventius de malalties com de guariments, i a aplicar les mesures sanitàries preventives que
l’autoritat municipal disposi.
La persona posseïdora d'animals està obligada a evitar-ne la fugida, tant dels exemplars com de les cries
d'aquests.
Registra-lo al registre censal del municipi de residència o al registre general d'animals de companyia.
Article 11: Prohibicions
D’acord amb la legislació vigent, queden expressament prohibides les següents actuacions respecte als animals:
Maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que els produeixi sofriments o danys
físics o psicològics.
Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o del comportament, excepte en els
casos emparats per la normativa vigent o per prescripció veterinària.
Abandonar-los.
Mantenir-los en instal·lacions inadequades des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat de
l’animal.
No facilitar-los l’aliment suficient.
Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o òrgans, llevat de les intervencions fetes
amb assistència veterinària en cas de necessitat terapèutica, per garantir-ne la salut o per a limitar-ne o anul·larne la capacitat reproductiva. Per motius científics o de maneig, es podran fer aquestes intervencions amb
l’obtenció prèvia de l’autorització de l’autoritat competent.
Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per altres adquisicions de
naturalesa diferent a la transacció onerosa d’animals.
Vendre’ls a les persones menors de 16 anys i a les persones incapacitades sense l’autorització dels qui en tenen
la pàtria potestat o la custòdia.
Comerciar-hi fora dels certàmens o d’altres concentracions d’animals vius i establiments de venda i de cria
autoritzats, llevat de les transaccions entre les persones particulars quan es limitin a llurs animals de companyia,
no tinguin afany de lucre i es garanteixi el benestar de l’animal.
Exhibir-los de forma ambulant com a reclam.
Sotmetre’ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i a les condicions
higienicosanitàries.
Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los de forma duradora el moviment necessari per a ells.
Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, lluminositat, soroll, fums i similars que
els puguin afectar tant físicament com psicològicament.
Matar-los per joc o perversitat o torturar-los.
Article 12: Prohibicions de baralles d’animals i altres activitats
Es prohibeix l’ús d’animals en baralles i en espectacles o altres activitats, si aquests els poden ocasionar sofriment
o poden ser objecte de burles o tractaments antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat de les persones que els
contemplen, com ara els següents:
- Baralles de gossos
- Baralles de galls
- Matances públiques d’animals
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- Atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i d’altres assimilables
- Tir al colom i altres pràctiques assimilables
- Festa amb bous sense mort de l’animal (correbous), per ser una activitat no considerada tradicional en el
municipi.
- Les festes de braus
Es prohibeix matar i maltractar els animals emprats en produccions cinematogràfiques, televisives, artístiques o
publicitàries, o causar-los danys o estrès, de manera que el dret a la producció i la creació artístiques, quan es
desenvolupi dins un espectacle, queda subjecte a normes de policia d’espectacles, com poden ser l’autorització
administrativa prèvia. La difusió audiovisual d’aquests tipus de produccions queda restringida a horaris en què no
puguin ser observats per menors i ferir-los la sensibilitat.
La filmació per al cinema, la televisió o altres mitjans de difusió, que reprodueixin escenes fictícies de crueltat,
maltractament o sofriment d’animals requereix l’autorització prèvia de l’administració competent, a fi de garantir
que el dany sigui simulat i els productes i els mitjans utilitzats no provoquin cap perjudici de l’animal. El mitjà de
difusió ha de fer constar que les situacions són fictícies i fer-hi constar el número d’autorització.
Article 13: Ensinistrament d’atac i defensa
Queda prohibit l’ensinistrament d’atac i defensa, excepte en les activitats de vigilància i guarda d’empreses de
seguretat i dels diferents cossos de seguretat.
Les activitats relacionades amb l’ensinistrament de gossos només poden ser realitzades en els centres o les
instal·lacions legalment autoritzades i per professionals que tinguin la formació i els coneixements necessaris
avalats per la titulació reconeguda oficialment.
Capítol II: Condicions de manteniment dels animals de companyia
Article 14: Obligacions bàsiques
D’acord amb l’establert al Decret 6/1999, de 26 de gener, els propietaris o posseïdors d’un animal de companyia
tenen l’obligació de:
Garantir la seva salut i benestar mitjançant el manteniment de l’animal en condicions higienico-sanitàries
adequades a la seva espècie.
Proporcionar-li l’aliment, l’aigua, l’allotjament i les condicions ambientals d’espai, ventilació, humitat, temperatura,
llum, aixopluc i cures necessàries per evitar que l’animal pateixi cap sofriment i per satisfer les seves necessitats
vitals.
Article 15: Allotjament
Els animals de companyia han de disposar d’espai suficient i d’aixopluc contra la intempèrie, especialment els que
es mantenen en zones exteriors i en caneres. Els animals d’un pes superior als 25 kg no poden tenir com a
habitatge espais inferiors a 6 m2, amb excepció dels que romanguin en les gosseres municipals.
Es prohibeix mantenir els animals de companyia en un lloc sense ventilació, sense llum o en condicions
climàtiques extremes.
La retirada dels excrements i dels orins s’ha de fer quotidianament, i s’han de mantenir els allotjaments nets,
desinfectats i desinsectats convenientment.
La retirada de les defecacions i les miccions, així com la neteja de les instal·lacions on roman l’animal, s’ha de fer
de manera que no es causin molèsties als veïns.
Els gossos de vigilància, i de forma general, els animals de companyia que es mantenen lligats o en un espai
reduït, no poden restar en aquestes condicions de forma permanent; els animals de companyia amb edat
subadulta han de disposar d’un major grau de llibertat de moviments. Així mateix, han de poder accedir a una
caseta o aixopluc destinat a protegir-los de la intempèrie.
L’aixopluc ha de ser impermeable i d’un material que aïlli de forma suficient i que, a la vegada, no pugui produir
lesions a l’animal; ha d’estar convenientment airejat i s’ha de mantenir permanentment en un bon estat de
conservació i de neteja. En tot moment s’han de prendre les mesures que calguin per evitar que hi entri aigua, així
com l’escalfament excessiu durant l’estiu.
Els animals de companyia mai no poden tenir com allotjament habitual els celoberts o balcons, excepte que
aquestes instal·lacions compleixin els requisits esmentats en els punts anteriors d’aquest mateix article.
Els propietaris o posseïdors de l’animal hauran d’evitar que els animals amb els seus sons, crits, cants,
moviments o accions destorbin el descans dels veïns a qualsevol hora, en definitiva, caldrà adoptar les mesures
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necessàries per impedir que la tranquil·litat dels seus veïns sigui alterada pel comportament d’aquells. En aquest
sentit, queda especialment prohibit deixar en patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts, des de les
22h fins a les 9h, animals domèstics que amb els seus sons, crits, cants, moviments o accions destorbin el
descans dels veïns.
En les demés hores del dia, hauran de ser retirats pels seus propietaris o encarregats, quan notòriament
ocasionin molèsties a la resta de veïns de l’immoble o als de les cases del veïnat.
Article 16: Alimentació
Els animals de companyia han de disposar d’aigua potable i neta, degudament protegida del fred a l’hivern per
evitar que es geli, i se’ls ha de facilitar una alimentació equilibrada i en quantitat suficient per mantenir uns bons
nivells de nutrició i salut.
Article 17: Mitjans de subjecció
El contingut d’aquest article és d’aplicació als animals de companyia que, per causes justificades, s’han de
mantenir subjectes en un lloc concret durant un espai de temps determinat.
El mètode de subjecció habitual són les cadenes escorredores. Les cadenes fixes només s’usaran quan la
impossibilitat de col·locar una cadena escorredora sigui justificada.
El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i a la força de l’animal, no poden tenir un pes excessiu ni
impossibilitar els moviments de l’animal. En cap cas la longitud de la cadena serà inferior als 3 m.
Les cadenes escorredores han d’anar sobre un cable horitzontal i han de permetre que l’animal pugui jeure i pugui
arribar a l’aixopluc.
Les cadenes de tipus fix han de portar un dispositiu que eviti la torsió o el seu enrotllament i la immobilització de
l’animal.
En cap cas, el collar dels animals de companyia que es mantenen lligats ha de ser la mateixa cadena que el lliga,
ni un collar de força o que produeixi estrangulació.
Article 18: Manteniment en vehicles
Està totalment prohibit mantenir els animals de companyia en vehicles estacionats més de 3 hores continuades a
l’hivern o més d’1 h continuada a l’estiu; en cap cas pot ser el lloc que els albergui de forma permanent.
Durant els mesos d’estiu els vehicles que alberguin en el seu interior algun animal de companyia, s’han
d’estacionar en una zona d’ombra, facilitant en tot moment la ventilació.
Està prohibit tancar els animals de companyia en el maleter dels cotxes, llevat que s’adeqüi un sistema apropiat
que garanteixi un aireig eficaç que, alhora, eviti una possible intoxicació dels animals a causa dels gasos generats
pel mateix vehicle.
Article 19: Transport d’animals
Els criteris a seguir per traslladar correctament els animals són:
Disposar d’espai suficient que permeti com a mínim que aquests puguin aixecar-se i jeure si se’ls trasllada d’un
lloc a un altre. El mitjà de transport o l’embalatge tindrà la finalitat de protegir els animals de la intempèrie i de les
diferències climàtiques fortes.
Els animals han de ser abeurats durant el transport i han de rebre una alimentació apropiada a intervals
convenients segons el que s’estableixi per via reglamentària.
La seva càrrega i descàrrega es realitzarà de forma adient, utilitzant un equip adequat per evitar-los danys o
sofriments.
L’habitacle on es transportin haurà de tenir bones condicions higienicosanitàries, conforme les necessitats
fisiològiques i biològiques de cada espècie, i estar degudament desinfectat i desinsectat.
En tot cas, es complirà la normativa de la Unió Europea relativa a aquest aspecte, i la que derivi dels tractats
internacionals signats per l’Estat Espanyol sobre aquesta matèria.
Capítol III: De l’abandonament, recollida, comís i recuperació d’animals
Article 20: Abandonament d’animals i captura
L’Ajuntament és responsable de recollir i controlar els animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits i de
controlar els animals i/o les poblacions d’animals salvatges urbans.

Página 22 de 83
C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat

Està prohibit abandonar animals, però si el propietari d’un animal no pot continuar fent-se’n càrrec, haurà d’oferir-lo a
una associació de protecció i defensa d’animals degudament autoritzada, previ abonament de la taxa corresponent i
lliurant la documentació de l’animal. Caldrà que ho comuniqui a l’Ajuntament perquè consti en el cens.
En tot moment, l’Ajuntament resta a disposició dels ciutadans/es per tal de comunicar-los les diverses alternatives
possibles i d’informar-los dels procediments a seguir.
Qualsevol persona que s’adoni de l’existència d’animals solts per les vies i/o els espais públics, o que detecti animals
que estan vivent en males condicions ha de comunicar-ho a l’Ajuntament o a les dependències de la Policia Local.
La captura de gossos i gats ensalvatgits dels animals es farà en viu per mètodes d'immobilització a distància. En
els casos en què la captura per immobilització no sigui possible, el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha
d'autoritzar excepcionalment l'ús d'armes de foc i ha de determinar qui ha d'emprar aquest sistema de captura
excepcional.
Article 21: Procediment de recollida i recuperació d’animals
Tots els animals recollits, per part de l’Ajuntament, en la via pública es traslladaran a instal·lacions de recollida
d’animals abandonats o perduts adequades i legalment constituïdes. Els animals romandran en aquestes
instal·lacions fins que siguin recuperats, cedits o, si escau, sacrificats, segons el que dictamini la normativa
corresponent al respecte.
El termini per recuperar un animal sense identificació serà de 20 dies. L’animal s’ha de lliurar amb la identificació
corresponent i amb el pagament previ de totes les despeses originades.
Si l’animal porta identificació s’avisarà, per mitjà de la notificació oportuna, la persona propietària o posseïdora,
que disposarà d’un termini de 20 dies per a recuperar-lo i abonar prèviament totes les despeses originades. Un
cop transcorregut aquest termini, si el/la propietari/a no ha recollit l’animal, aquest es considera abandonat i pot
ser cedit, acollit temporalment o adoptat, efectes que seran advertits en la notificació corresponent.
En tots els casos, els/les propietaris/es que vulguin recuperar els seus animals hauran d’abonar les despeses
derivades de la retirada i del manteniment, d’acord amb els preus públics vigents, independentment de les
sancions pertinents que els puguin ser aplicables.
Així mateix tots els propietaris o posseïdors dels animals que, tot i haver sigut notificats, no han retirat la seva
mascota en el termini de 20 dies (des de la notificació) i per tant passen a tenir condició d’animals abandonats,
també s’hauran de fer càrrec de les despeses ocasionades fins al moment.
Article 22: Comís d’animals
L’Ajuntament pot confiscar els animals de companyia quan hi hagi risc per a la salut pública, per a la seguretat de
les persones i/o per als propis animals i quan hi hagi indicis que se’ls maltracta o tortura, si presentessin
símptomes d’agressions físiques, desnutrició, atenció veterinària deficient o si es trobessin en instal·lacions
indegudes.
El comís té un caràcter preventiu fins a la resolució de l’expedient sancionador corresponent, a la vista de la qual o
es retornarà l’animal al propietari/a, o bé restarà sota la custòdia de l’Ajuntament.
Les despeses ocasionades pel trasllat, el manteniment i la manutenció per raó de comís són a compte del
propietari o posseïdor de l’animal que comet la infracció. Si no es satisfan, s’entendrà que l’animal resta
abandonat, en tal cas l’animal podrà ser donat en acollida o adoptat definitivament per un altra persona. En tal cas
l’antic propietari o posseïdor haurà de fer-se càrrec de les despeses ocasionades pel trasllat, el manteniment i la
manutenció per raó de comís i, addicionalment, totes les despeses que comporti l’adopció (canvi de titular,
esterilització, vacunacions, desparasitacions, ...) i les despeses generades per la reclamació del deute per la via
de la gestió tributaria local.
D’acord amb l’establert a l’article 30 de la present ordenança, en determinats casos d’animals molests, aquests
també podran ser objecte de comís.
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Capítol IV: Normes sanitàries i comportamentals
Article 23: Control veterinari
Tot animal de companyia té dret, i el propietari té el deure d'oferir-li les degudes atencions sanitàries i els controls
veterinaris per a mantenir un bon estat de salut i evitar la transmissió de malalties a persones i a altres animals.
Cada propietari/a o posseïdor/a d’animals de companyia haurà de disposar de la corresponent documentació
sanitària en la qual s’especificaran les dades de l’animal, el seu estat sanitari i les dades precises de la identitat
del propietari.
Periòdicament i no superior a terminis biennals, les autoritats administratives podran fer obligatòria als propietaris
d’animals de companyia la revisió veterinària dels animals realitzades per tècnics competents (veterinaris).
Els veterinaris han d’informar la persona propietària o posseïdora de l’obligatorietat d’identificar el seu animal en el
cas que pertanyi a una espècie d’identificació obligatòria, així com de l’obligatorietat de registrar-lo en el cens
municipal on resideixi habitualment l’animal o en el Registre general d’animals de companyia.
Article 24:Tractaments sanitaris
Les administracions competents poden ordenar, per raons de sanitat animal o de salut pública, la vacunació o el
tractament obligatori de malalties dels animals.
Els veterinaris que portin a terme vacunacions i tractaments de caràcter obligatori han de dur un arxiu amb la fitxa
clínica dels animals atesos, el qual ha d'estar a disposició de les administracions que ho requereixin per a portar
actuacions dins llur àmbit competencial.
L’Ajuntament pot ordenar, amb informe previ del departament corresponent de la Generalitat, aïllar o comissar
l’animal de companyia si s’ha diagnosticat, sota criteri veterinari, que pateixen malalties transmissibles a les
persones, si per sotmetre’ls a un tractament curatiu adequat, sia per sacrificar-los, si cal.
Article 25: Recollida d’animals morts o ferits
Els animals malalts, ferits o morts en la via pública seran retirats pels serveis municipals. Qualsevol ciutadà pot
comunicar-ho a l’Ajuntament o a les dependències de la Policia Local a fi que l’animal pugui ser retirat el més aviat
possible.
Article 26: Sacrifici i esterilització d’animals
El sacrifici d’animals s’ha de fer, en la mesura que sigui tècnicament possible, de manera instantània, indolora i
amb atordiment previ de l’animal, d’acord amb les condicions i els mètodes que s’estableixen per via
reglamentària, sempre sota control veterinari.
Ela animals de companyia que són objecte de comercialització o transacció han d’ésser esterilitzats, excepte en
els casos que s’estableixin per reglament.
L’esterilització dels animals de companyia ha de ser feta sempre sota control veterinari, i d’acord als procediments
d’esterilització establerts per reglament de manera que tingui els mínims efectes fisiològics i de comportament de
l’animal.
Els animals de companyia que són objecte de comercialització o transacció han d'ésser esterilitzats, excepte en
els casos que s'estableixin per reglament.
Capítol V: Normes específiques per als animals de companyia
Article 27: Normes de caràcter general
Són aplicables als animals regulats en aquest capítol totes les normes de caràcter general i les higienicosanitàries
establertes per a tots els animals en aquesta ordenança.
Article 28: Els gossos potencialment perillosos
Tindran la consideració de gossos potencialment perillosos els que presentin una o més de les circumstàncies
següents:
Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos.
Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
Gossos que pertanyen a una de les races següents o els seus encreuaments: bullmastiff, dòberman, dog argentí,
dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, de presa canari, rottweiler, staffordshire bull terrier,
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american staffordshire terrier, tosa japonès (o tosa inu) i akita inu. En l’annex 2 s’adjunta un recull fotogràfic per a
la identificació d’aquestes races.
Gossos que compleixin totes o la majoria de les característiques detallades a l’annex 1.
Article 29: Obligacions dels propietaris de gossos perillosos
No poden adquirir gossos considerats potencialment perillosos les persones menors d’edat i les que hagin estat
privades judicialment o governativament de la tinença d’aquests animals.
Els propietaris de gossos considerats perillosos estan obligats a:
a) Sol·licitar una llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, atorgada
per l’Ajuntament del municipi en el qual el gos resideix habitualment i on ha d’estar censat, amb validesa per a 5
anys i renovable per períodes successius d’igual durada.
Documentació requerida:
- Fotocòpia del DNI o passaport.
- Certificat de penals (a fi d'acreditar que es compleix amb l'article 3.2.b) del Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre
mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos).
- Declaració responsable de no haver estat sancionat per infraccions relacionades amb el règim d'animals
potencialment perillosos. (Annex 3) (a fi d'acreditar que es compleix amb l'article 3.2.c) del Decret 170/2002, d'11
de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos). .
Certificat de capacitat física, certificat emès pels centres de reconeixement per a l'obtenció o revisió de permisos
de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social.
Certificat d'aptitud psicològica, certificat emès pels centres de reconeixement per a l'obtenció o revisió de permisos
de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social.
Acreditació d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, que ha de cobrir
danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253,00 euros. En aquesta pòlissa han de figurar les dades
d'identificació de l'animal.
Fotocòpia del rebut de pagament de l'assegurança.
Aportar la cartilla veterinària o qualsevol document que acrediti que el gos té el xip identificatiu.
b) En cas de venda, traspàs, donació, robatori, mort o pèrdua, o variació dels elements que s'han tingut en compte
per atorgar la llicència, s'ha de comunicar a l'Ajuntament en un termini màxim de 48 hores.
c) Anualment, i coincidint amb la renovació de l'assegurança, el propietari ha d'aportar a l'Ajuntament el següent:
- Copia de la renovació/rebut de la pòlissa d'assegurança per tal que pugui comprovar la seva vigència.
d) La llicència tindrà un període de validesa de 5 anys. No obstant, es perdrà la seva validesa en el moment que el
seu titular incompleixi qualsevol dels requisits establerts a l'article 3 del Decret 170/2002 de la Generalitat de
Catalunya.
e) La sol·licitud de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos es
realitza únicament i de forma presencial a l’Ajuntament d'Anglès, carrer d'Avall 29-31, telèfon 972420058. El
personal administratiu de l'Ajuntament, d'ofici, una vegada hagi atorgat la llicència haurà de registrar al gos al
registre interconnectat amb la Generalitat.
f) A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais
d’ús públic en general, caldrà portar els gossos proveïts d’un morrió apropiat per a la tipologia racial de cada
animal i lligats amb una cadena no extensible, de menys de 2 m, no podent portar més d’un d’aquests gossos per
persona.
En cap cas no poden ser conduïts per menors d’edat.
La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà que la persona que els
condueixi o controli porti la llicència administrativa, així com la certificació acreditativa de la inscripció de l’animal
en el Registre censal del municipi.
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g) Les instal·lacions que allotgin els gossos, per tal d’evitar que els animals en surtin i puguin cometre danys a
tercers, hauran de complir els requisits següents:
Les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han d’estar ben fixades per tal de
suportar el pes i la pressió de l’animal.
Les portes de les instal·lacions han de ser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s’han de
dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.
El recinte ha de ser prou segur com per evitar que el gos pugui accedir amb la boca, o amb qualsevol altra
part del seu cos, a l’espai exterior de la tanca perimetral, sigui la voravia o indrets on s’ubica el timbre, la bústia o
d’altres elements.
El recinte ha d’estar degudament senyalitzat amb la indicació que hi ha un gos d’aquest tipus.
Els animals potencialment perillosos que es trobin en recintes on no es puguin garantir aquestes mesures
de seguretat hauran d’estar lligats, per tal de protegir a les persones o animals que accedeixin o s’acostin a
aquests llocs.
Article 30: Animals molests
Tindran la qualificació d’animals molests aquells que de forma constatada hagin provocat molèsties per sorolls,
olors o danys en dues ocasions en els darrers 6 mesos. Per valorar objectivament el grau de molèstia, en el
cas de soroll, es prendran com a referència els límits acústics estipulats en el planejament urbanístic.
També seran considerats molests aquells que hagin estat capturats en les vies o espais públics dues vegades en
6 mesos.
L’Ajuntament requerirà els propietaris o posseïdors d’animals que causen molèsties perquè les solucionin. Si no
actuen al respecte, els animals molests podran ser comissats i traslladats, amb despeses a càrrec de la persona
propietària o posseïdora, a un establiment adequat, caneres municipals o centre concertat per la Corporació, fins a
la resolució de l’expedient sancionador.
Article 31: Animals agressors o causants de lesions
Els/les propietaris/es de gossos que hagin mossegat o causat lesions a persones o a altres animals, estan obligats
a:
Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida, als seus representants legals, o
als propietaris de l’animal agredit, a les autoritats competents que ho sol·licitin i al personal sanitari que a atès
l’agredit.
Comunicar-ho, en un termini màxim de 24h posteriors als fets, a l’Ajuntament o a les dependències de la Policia
Local i posar-se a disposició de les autoritats municipals.
Sotmetre l’animal agressor a observació veterinària obligatòria en el centre de recollida d’animals concertat per
l’Ajuntament o, prèvia autorització, a qualsevol consulta veterinària d’exercici lliure i seguir les disposicions que
determini el veterinari.
Presentar a l’Ajuntament o a les dependències de la Policia Local la documentació i la cartilla sanitària de l’animal,
en un termini no superior a les 48h després de la lesió, i als 15 dies de l’incident, caldrà presentar els resultats
d’una nova revisió veterinària de l’animal.
Comunicar a l’Ajuntament o a la Policia Local qualsevol incidència que es produeixi (mort, desaparició, pèrdua,
robatori, trasllat de l’animal) durant el període d’observació veterinària.
Quan les circumstàncies ho aconsellin i quan ho consideri necessari, l’autoritat sanitària municipal podrà obligar a
recloure l’animal agressor al centre de recollida d’animal o en un altre establiment concertat, perquè s’hi estigui
durant el període d’observació veterinària.
Si l’animal té propietari/a conegut/da, les despeses generades a partir del compliment dels punts anteriors, seran a
càrrec seu. Si l’animal agressor no du cap identificació d’origen o del propietari ni va acompanyat de cap persona,
els serveis municipals es faran càrrec de la seva captura i de l’observació veterinària.
Si l’autoritat sanitària municipal així ho aconsella, podran obligar a recloure l’animal agressor on estimin
convenient perquè hi estigui durant un període d’observació veterinària.
L’animal podrà ser traslladat, amb les despeses a càrrec del propietari o posseïdor, a un establiment adequat,
caneres municipals o centre concertat per la Corporació, fins a la resolució de l’expedient sancionador.
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L’animal que hagi protagonitzat l’agressió tindrà la consideració de gos potencialment perillós.
La potencial perillositat tant dels gossos agressors com d’aquells que manifestin un caràcter marcadament
agressiu, es determinarà en base a criteris objectius, bé d’ofici o després d’una notificació o denúncia, amb
l’informe previ d’un/a veterinari/a habilitat/da per aquesta tasca.
La persona posseïdora del gos disposarà del termini d’1 mes, a contar des que l’Ajuntament li hagi comunicat la
potencial perillositat de l’animal, per sol·licitar la corresponent llicència administrativa (d’acord amb l’establert a
l’article 29 de la present ordenança).
En els casos concrets de gossos que presentin comportaments agressius patològics no solucionats amb les
tècniques d’ensinistrament i terapèutiques existents, es pot considerar, sota criteri facultatiu, l’adopció de mesures
consistents en la castració o el sacrifici de l’animal.
Les despeses aniran a càrrec de la persona propietària o posseïdora sens perjudici de la sanció que correspongui.
Article 32: Els gossos de vigilància
A més de complir les obligacions previstes en els articles precedents, hauran de complir les prescripcions
següents:
Els propietaris de gossos de vigilància han de tenir-los de manera que els vianants no puguin prendre cap mal i
han d’impedir que els animals puguin abandonar el recinte i atacar a qui circuli per la via pública.
Cal col·locar, en un lloc ben visible del recinte, un rètol que adverteixi del perill de l’existència d’un gos de
vigilància.
Cal garantir que l’animal no pugui accedir amb la boca, o amb qualsevol altra part del seu cos, a l’espai exterior de
la tanca perimetral, sigui la voravia o indrets on s’ubica el timbre, la bústia o altres elements d’utilització necessària
per a visitants.
Els gossos de vigilància d’obres han d’estar correctament identificats, censats i vacunats. Els propietaris n’han
d’assegurar l’aliment, l’allotjament i el control veterinari necessari. Aquests animals han de ser retirats en finalitzar
l’obra, en cas contrari es considerarà com un abandonament i serà sancionada com a tal.
Capítol VI: Normes específiques per a altres animals diferents dels de companyia
En relació a la fauna salvatge autòctona i no autòctona, es fa una remissió al Títol V del Decret Legislatiu 2/2008,
de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de protecció dels animals. O llei en vigor en el moment de
la seva aplicació.
TÍTOL IV: PRESÈNCIA D’ANIMALS EN LA VILA
Article 35: Presència, circulació i conducció d’animals en la via i llocs públics
En les vies i/o espais d’ús públic els gossos hauran d’anar lligats amb collar i corretja o cadena d’una llargada
màxima de 2 metres, i en tot moment hauran d’estar sota la vigilància dels seus propietaris o posseïdors.
Els gossos, els gats i les fures han de portar d'una manera permanent pels espais o les vies públiques una placa
identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què han de constar el nom de l'animal i les dades de la
persona que n'és posseïdora o propietària
Han de circular amb morrió o protecció equivalent tots aquells gossos potencialment perillosos definits en l’article
28 d’aquesta ordenança.
Els propietaris dels gossos queden obligats a respectar les indicacions contingudes en els rètols informatius
oficials col·locats en el municipi.
Article 36: Presència d’animals en establiments
Els propietaris d’establiments públics de tota mena com hotels, pensions, restaurants, bars i similars, segons el seu
criteri, podran prohibir l’entrada i l’estada d’animals en llurs establiments (llevat que es tracti de gossos pigall). Tot i
comptar amb la seva autorització, se’ls podrà exigir que els animals tinguin el morrió posat i que vagin subjectes amb
corretja o cadena.
En cas que s’opti per la prohibició, els propietaris o encarregats d’aquests locals han de col·locar a l’entrada dels
establiments, en lloc ben visible, una placa indicadora de la prohibició.
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Per motius d’higiene està prohibida la presència d’animals en tot tipus d’establiments destinats a la fabricació,
emmagatzematge, transport, manipulació i venda d’aliments. Els propietaris o encarregats d’aquests locals han de
col·locar a l’entrada dels establiments en lloc ben visible, una placa indicadora de la prohibició.
Article 37: Espais prohibits
Queda prohibida l’entrada i l’estada de gossos en els següents espais:
En espais del municipi reservats als jocs infantils, i a la seva zona d’influència establerta en un radi de 5 m al seu
voltant, tret de les zones de tolerància que pugui establir l’Ajuntament.
En zones enjardinades, tret de les zones permeses per l’autoritat municipal.
En locals on es realitzin espectacles públics, esportius o culturals.
En establiments públics de titularitat municipal i en aquells, altres de pública concurrència els propietaris dels
quals així ho decideixin.
A les piscines públiques i/o piscines d’ús col·lectiu.
Els animals de companyia no poden coincidir als ascensors amb persones, ans que aquestes ho acceptin.
En tots els casos caldrà indicar l’esmentada prohibició amb una placa indicadora, col·locada en un lloc ben visible.
Els gossos pigall queden exempts de totes les prohibicions expressades en aquest article, sempre que gaudeixin
de les condicions higienicosanitàries i de seguretat que preveu la present ordenança.
Article 38: Trasllat d’animals en vehicles particulars i transports públics
El transport d’animals en vehicles particulars s’efectuarà de forma que no pugui ser pertorbada l’acció del
conductor, ni comprometi la seguretat del trànsit.
Els animals de companyia podran ser transportats en taxis, si el conductor ho permet. La seva admissió serà
condicionada a que els animals estiguin subjectats pels seus propietaris, per tal que aquests no ocupin els seients.
Queda totalment prohibit el trasllat d’animals en els transports públics, en els llocs destinats a passatgers. En tot
cas la seva admissió estarà condicionada a que els animals estiguin subjectats pels seus propietaris i que
gaudeixin de les condicions higienicosanitàries oportunes.
Els gossos guia podran circular lliurament en els transports públics urbans, sempre i quan aquests vagin
acompanyats dels seus amos i gaudeixin de les condicions higienicosanitàries i de seguretat que preveu aquesta
ordenança.
En qualsevol cas el trasllat d’animals mitjançant transport públic s’ha de fer d’acord amb les disposicions vigents i
les que dicti la Generalitat o les autoritats competents en cada cas.
Article 39: Neteja de gossos
Es prohibeix rentar animals a la via pública, fonts i estanys, zones enjardinades, lleres dels rius i rieres.
Queda prohibit rentar-los en els terrats i terrasses quan la canalització surti directa a la via pública, o quan les
aigües de desguàs puguin molestar als veïns.
Article 40: Alimentació d’animals a la via pública
Es prohibeix donar aliments als animals en les vies i/o els espais públics, així com en portals, finestres, terrasses,
balcons i en els voltants de rius i rieres, excepte en aquells llocs indicats i controlats per Ajuntament, en els quals,
per raons sanitàries i d’higiene, es procurarà que no hi quedin restes de menjar.
Està especialment prohibit facilitar aliments als gats, als coloms i a les gavines.
Queda prohibit abeurar directament els animals a les fonts o estanys públics.
Article 41: Deposicions en la via pública
Els posseïdors d’animals han d’adoptar mesures per impedir que l’animal realitzin llurs deposicions a les voravies,
zona de vianants, parcs urbans, parterres, zones de jocs infantils i en general tots els espais públics destinats a
zones de pas o d’estança per als vianants i evitar també, les miccions en les façanes d’edificis i en el mobiliari
urbà.
Queda prohibit deixar les deposicions fecals a les vies públiques i, en general, a qualsevol lloc i establiment públic.
El propietari o responsable de l’animal està obligat a recollir immediatament les deposicions que es produeixin, de
forma convenient, netejant si fos necessari, la part de la via, espai públic o mobiliari que hagués resultat afectat.
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Les deposicions fecals recollides s’han de posar de forma higiènicament correcta (dins de bosses de plàstic o
d’altres embolcalls impermeables perfectament tancats), a les papereres, als contenidors d’escombraries o en
d’altres elements que l’autoritat municipal pugui indicar.
En cas d’incompliment d’aquesta norma, els agents de l’autoritat municipal requeriran a la persona que condueix
l’animal que procedeixi a retirar els excrements, de no fer-ho es passarà a formular la conseqüent denúncia. La
negativa al requeriment dels agents serà considerada com a infracció, sense perjudici de la responsabilitat penal
en què, per desobediència als agents de l’autoritat, es pugui incórrer.
En balcons, terrasses i similars s’hauran de prendre les mesures necessàries per evitar que hi romanguin gossos
o gats que puguin afectar amb les seves deposicions i orines els pisos inferiors o a la via pública.
TÍTOL V: ACTIVITAT ECONÒMICA RELACIONADA AMB ANIMALS
Article 42: Nuclis zoològics
Els nuclis zoològics per estar degudament autoritzats han de complir els requisits següents:
Han d'inscriure's en el Registre de nuclis zoològics del departament competent en matèria de medi ambient.
Han de dur un llibre de registre oficial o diligenciat per l’administració competent en què es recullin de manera
actualitzada de dades relatives a l’origen, la identificació i la destinació de l’animal.
Disposar de les condicions higienicosanitàries i de benestar adequades a les necessitats dels animals, en els
termes establerts per la normativa vigent. En especial, han de tenir instal·lacions adequades per a evitar el contagi
en els casos de malaltia, o per a tenir-los, si escau, en períodes de quarantena.
Tenir en un lloc visible l’acreditació de llur inscripció en el Registre, quan es tracti d’establiments d’accés al públic.
Comptar amb les mesures de seguretat necessàries per a evitar la fugida dels animals i els danys a persones,
animals, coses, vies i espais públics i al medi ambient, i per a evitar danys o atacs als animals.
Disposar d’un servei veterinari, encarregat de vetllar per la salut i el benestar dels animals.
Tenir a disposició de l’administració competent tota la documentació referida als animals emplaçats al nucli d’acord
amb la legalitat vigent.
Vigilar que els animals s’adaptin a la nova situació, que no presentin problemes d’alimentació ni es doni cap altra
circumstància que els puguin provocar danys, i ésser els responsables de prendre les mesures adequades en
cada cas.
Les instal·lacions catalogades com a nuclis zoològics i activitats que estan basades en la utilització d’animals dins
del que estableix la normativa ambiental, serà necessària l'obtenció de llicència ambiental o comunicació prèvia,
en atenció al cas concret.
També caldrà certificació urbanística municipal en atenció al tipus de sòl.
També caldrà complir els requisits establerts per l’Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de
Nuclis Zoològics:
Emplaçament adequat, dotat dels mitjans necessaris per a l’aïllament sanitari.
Instal·lacions i equips idonis que permetin el maneig higiènic de l’establiment.
Dotació d’aigua potable i de desguassos que garanteixin l’absència de perjudicis per a l’entorn, les persones i els
altres animals.
Mitjans per a la neteja i desinfecció del recinte dels animals, del material en contacte amb aquests i dels vehicles
utilitzats per al transport, en cas d’utilitzar-ne.
Les instal·lacions hauran de garantir unes condicions de confort, durant tot l’any, en l’allotjament dels animals i el
compliment del que en aquest aspecte disposa la Llei de protecció dels animals.
Disposar de sistema d’eliminació d’excrements i orins.
Disposar de sistema de destrucció o eliminació de cadàvers i matèries contumaces.
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Programa d’higiene i profilaxi elaborat per un veterinari.
Els establiments registrats només podran realitzar les activitats per a les qual han estat autoritzats i registrats, i es
considerarà clandestina qualsevol altra.
Per a la instal·lació en el municipi de circs, zoològics ambulants, atraccions amb animals i similars, hauran
d’obtenir l’autorització municipal corresponent. Durant el període d’estada al municipi, les persones responsables
dels espectacles hauran de mantenir-los en bones condicions higièniques i sanitàries, i hauran de disposar de les
mesures de seguretat necessàries per tal de garantir tant la seva pròpia protecció com la de la ciutadania.
Les persones titulars de nuclis zoològics han de permetre a les autoritats competents les inspeccions i facilitar-los
la documentació exigible.
Article 43: Establiments de venda i centres de cria d’animals
Els establiments de venda d'animals i els centres de cria d'animals han de complir els requisits establerts en
l’article anterior de nuclis zoològics i a més els següents:
Vendre els animals desparasitats, sense símptomes aparents de patologies psíquiques o físiques i sense que
pateixin, ni els animals que es venen ni llurs progenitors, malalties hereditàries diagnosticables.
Els animals de companyia que són objecte de comercialització o transacció han d'ésser esterilitzats, excepte en
els casos que s'estableixin per reglament.
Mantenir els animals en un lloc adequat dins l'establiment i no exhibir-los als aparadors de les botigues. Aquests
animals han d'ésser allotjats, abeurats i alimentats correctament. Els gossos i els gats han d'estar identificats, i
també els altres exemplars d'espècies la identificació de les quals sigui obligatòria.
Lliurar, en les vendes d'animals, un document en què s'ha de fer constar la identificació de l'espècie, el número
d'identificació de l'animal, si escau, i el nucli zoològic. En el cas de les vendes a particulars, s'ha de lliurar també
un document d'informació sobre les característiques de cada animal, les seves necessitats, els consells d'educació
i les condicions de manteniment, sanitàries i de benestar necessàries, avalades per un col·legi de veterinaris o de
biòlegs.
L'actuació d'aquests centres s'ha d'ajustar als requeriments següents:
a) Per a qualsevol transacció d'animals per mitjà de revistes de reclam, publicacions assimilables i altres sistemes
de difusió s'ha d'incloure a l'anunci el número de Registre del nucli zoològic del centre venedor o donant.
b) Les persones professionals que treballin en establiments de venda, cria o importació d'animals i que hagin de
manipular-los hauran d'haver fet un curs de cuidador/a d'animals.
c) Els cadells importats o criats per a ésser venuts com a animals de companyia no poden ésser separats de la
mare abans del moment de deslletament recomanat per a cada espècie.
Els establiments que comercialitzen animals exòtics han de complir, a més dels requisits establerts en els apartats
anteriors, les disposicions següents:
a) El venedor o venedora dels animals ha de conèixer el nom científic de cada espècie que comercialitza i la
legislació aplicable a cadascuna i ha d'informar el comprador o compradora de la prohibició d'alliberar exemplars
d'espècies no autòctones.
b) La factura de venda ha d'incloure, si escau, el número CITES, o el que determini la normativa europea, de cada
exemplar venut.
c) Les informacions escrites a què es refereix l'apartat 1.c d’aquest article han d'incloure les especificacions
relatives a l'espècie de l'exemplar venut, la grandària d'adult i la possibilitat de transmissió de zoonosi.
La tinença per un particular de diverses espècies zoològiques diferents i/o en un nombre que pugui comportar
riscos sanitaris es considerarà com a col·lecció zoològica privada i, per tant, sotmesa a les disposicions
establertes en la normativa referent a nuclis zoològics.
Previ informe tècnic, l’Ajuntament podrà limitar el nombre d’animals que es posseeixin, en funció de l’espai
disponible i les condicions higienicosanitàries per al manteniment dels animals i de les exigències pròpies de cada
espècie i raça; a títol orientatiu es prendrà com a referència 8 individus per habitatge.
Els particulars que realitzin la venda de les cries –amb possibles finalitats comercials-, seran considerats com a
criadors i, per tant, estaran sotmesos als requisits establerts en la normativa de nuclis zoològics vigent.
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TÍTOL VI: RÈGIM SANCIONADOR
Article 44: Concepte d’infracció
Constitueixen infracció administrativa d’aquesta ordenança les accions i les omissions que representin vulneració
dels seus preceptes, tal com apareixen tipificats en els diferents articles de desenvolupament.
Article 45: Responsabilitat dels posseïdors d’animals
D’acord amb el que estableix l’article 1905 del Codi Civil, el posseïdor d’un animal, sens perjudici de la
responsabilitat subsidiària de la persona propietària, és responsable dels danys, dels perjudicis i de les molèsties
que ocasioni a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i als espais públics i al medi natural en
general.
Segons l’esmentat article, el posseïdor d’un animal, o qui es serveixi d’ell, és responsable dels perjudicis que
causi, encara que se li escapi o extraviï. Solament cessarà aquesta responsabilitat en el cas que el dany provingui
de força major o de culpa del que l’hagi patit.
El propietari o posseïdor d’un animal, davant la imposició de qualsevol de les sancions previstes a la present
ordenança, no queda exempt de les responsabilitats civils o penals que se’n puguin derivar, ni de la indemnització
per danys i perjudicis que li pugui ser procedent.
Article 46: Classificació de les infraccions i la seva sanció
Les infraccions administratives d’aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
La classificació de la infracció i la imposició de la sanció s’hauran d’adequar als fets, és per això que caldrà tenir
en compte les consideracions següents:
La transcendència social o sanitària i la naturalesa dels perjudicis ocasionats per la infracció comesa.
L’ànim il·lícit de lucre i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.
La reiteració i reincidència en la comissió d’infraccions.
La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l’elevat cost de reparació.
El volum de negoci de l’establiment.
La capacitat econòmica de la persona infractora.
El grau d’intencionalitat en la comissió de la infracció.
El fet que hi hagi requeriment previ.
Es considera que hi ha reincidència si en el moment de cometre’s la infracció no ha transcorregut un any des de la
imposició per resolució ferma d’una altra sanció amb motiu d’una infracció de la mateixa qualificació. Si s’hi
aprecia la reincidència, la quantia de les sancions es pot incrementar fins al doble de l’import màxim de la sanció
corresponent a la infracció comesa, sense excedir en cap cas el límit més alt fixat per a la infracció molt greu.
D’acord amb la legislació vigent, l’incompliment de les normes que preveu aquesta ordenança serà sancionat en
base als següents criteris:
Infraccions de caràcter lleu:
No inscriure al registre del municipi un animal que s’ha de registrar obligatòriament.
No comunicar a l’Ajuntament la mort, desaparició o transferència dels animals en els terminis assenyalats.
No dur identificats els animals que s’han d’identificar obligatòriament o incomplir els requisits establerts en la
present ordenança o la normativa que la desenvolupa i complementa en relació a aquesta identificació.
Vendre animals de companyia a persones menors de 16 anys i a persones incapacitades sense l’autorització dels
qui en tenen la potestat o la custòdia.
Fer donació d’un animal com a premi, recompensa o regal de compensació per altres adquisicions de naturalesa
diferent a l’alineació onerosa d’animals.
Exhibir els animals en els aparadors dels establiments de venda d’animals.
Fer exhibició ambulant d’animals com a reclam.
No respectar les indicacions dels rètols informatius i preceptius col·locats en el municipi.
No col·locar el rètol assenyalant la presència de gos vigilant o de gos perillós.
El transport d’animals amb vulneració dels requisits establerts.
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Deixar en patis, terrasses, galeries, balcons o altres espais oberts, animals que amb els seus sons, cants o crits
puguin impedir el descans dels veïns, des de les 22 hores a les 9 hores, i no impedir aquestes molèsties.
No impedir la fugida d’animals.
Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de llur benestar, si no els comporta un
risc greu per a la salut.
Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius.
No donar als animals l’atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut, si això no els causa perjudicis
greus.
La circulació de gossos no perillosos per la via pública sense que aquest estigui sota control, mitjançant una
cadena o corretja.
Embrutar les vies públiques o qualsevol altre espai o zona pública amb deposicions fecals dels animals, dipositar
les defecacions fora dels llocs destinats a aquesta finalitat o deixar-los miccionar en les façanes d’edificis, contra
els vehicles i/o mobiliari urbà.
Causar una situació de perill, de risc o de molèsties per als veïns, per a altres persones o per a altres animals, i no
impedir-ho.
Negar-se a la petició dels agents de l’autoritat de retirar les deposicions fecals dels animals, sense perjudici de la
responsabilitat en què pugui incórrer per desobediència.
La presència o estada de gossos a les zones enjardinades, parcs públics, zones de joc infantil i/o d’altres zones
prohibides per la present ordenança.
Rentar els animals a la via pública, fonts, estanys i lleres de les rieres.
Donar aliments als animals en les vies públiques o espais públics i també als portals, finestres, terrasses i balcons.
Queda especialment prohibit alimentar a gats, coloms i gavines.
Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la salut o del comportament, llevat dels
casos emparats per la normativa vigent.
Tinença d’animals salvatges o exòtics sense autorització municipal.
Pels veterinaris, clíniques i consultoris veterinaris, no dur l’arxiu amb fitxa clínica dels animals vacunats o tractats
obligatòriament.
No solucionar les molèsties causades per l’animal després del requeriment fet per l’Ajuntament en aquest sentit.
Pel que fa a animals agressors o causants de lesions:
No comunicar a l’Ajuntament o a la Policia Local la mossegada o lesió causada per un animal en un termini de 24
hores posteriors als fets.
No facilitar les dades de l’animal agressor o les del propi propietari i no presentar la documentació sanitària de
l’animal.
No sotmetre l’animal agressor a observació veterinària.
Practicar la caça, la captura o el comerç de qualsevol exemplar d’espècie de fauna vertebrada autòctona no
protegida, llevat dels supòsits reglamentats.
Qualsevol altra acció o omissió que no estigui expressament prevista en l’articulat d’aquesta ordenança i que
suposi una infracció de les disposicions d’aquesta ordenança o de la normativa que la desenvolupi que no hagi
estat tipificada de greu o molt greu.
No comunicar, la persona propietària o posseïdora, la desaparició d’un animal de companyia en un termini màxim
de 48 hores.
No portar gossos, gats i fures pels espais verds i les vies públiques amb la placa identificadora o qualsevol altre
mitjà adaptat al collar en que han de constar el nom de l’animal i les dades de la persona que n’és propietària o
posseïdora.

Infraccions de caràcter greu:
Incomplir qualsevol de les condicions de manteniment dels animals (alimentació, condicions higienicosanitàries,
instal·lacions d’allotjament, de benestar i de seguretat, entre d’altres) establertes en anteriors articles, si els
comporta un risc greu per a la salut.
No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els tractaments obligatoris.
Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap risc per a l’animal.
La venda ambulant d’animals fora de mercats, fires i qualsevol certamen autoritzat.
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Vendre animals o fer-ne donació, els centres de cria, si aquests no han estat declarats nuclis zoològics.
No mantenir en captivitat o en les condicions que per via reglamentària s’estableixi o exhibir i passejar per les vies
i els espais públics animals salvatges que pertanyen a espècies de comerç permès que per llurs característiques
puguin causar danys a les persones, als béns i al medi ambient.
Incomplir l’obligació de vendre animals desparasitats i lliures de totes les malalties a què es refereix l’article 43.1.a.
No lliurar la documentació exigida en tota transacció d’animals.
Maltractar o agredir físicament els animals si els comporten conseqüències greus per a la salut.
Anul·lar el sistema d’identificació sense preinscripció ni control veterinari.
Fer un ús no autoritzat d’animals en espectacles.
Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de la salut o del comportament, llevat dels
casos emparats per la normativa vigent.
Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció d’instal·lacions que allotgin animals.
No donar als animals l’atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut.
La manca d’inscripció en el Registre de nuclis zoològics, i per tant, el no compliment dels requisits que s’estableix
per via reglamentària.
Incomplir l’obligatorietat d’esterilitzar els animals de companyia en els supòsits determinats legalment.
Pel que fa als gossos potencialment perillosos:
No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que alberguin gossos potencialment
perillosos.
No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.
Fer activitats d’ensinistrament sense acreditació professional oficial.
Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius i als
llocs i espais públics en general.
Adquirir un gos potencialment perillós persones menors de 16 anys o privades judicialment o governativament de
tenir-ne.
No realitzar el test de comportament dels gossos progenitors en els centres de cria.
Qualsevol altra acció o omissió que no estigui expressament prevista en l’articulat d’aquesta ordenança i que hagi
estat tipificada de greu en la normativa vigent relativa a la matèria.
Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any.
Infraccions de caràcter molt greu:
Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències molt greus per a la salut.
Sacrificar gats i gossos fora dels casos esmentats en l’article 26.
Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que els puguin comportar danys greus.
Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar animals sense control veterinari o en contra de les
condicions i els requisits establerts per la Llei de protecció dels animals.
Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del punt de vista
higienicosanitari i de benestar, si els perjudicis als animals són molt greus.
Organitzar baralles d’animals i també participar en aquest tipus d’actes.
Fer activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades per via reglamentaria.
Qualsevol altra acció o omissió que no estigui expressament prevista en l’articulat d’aquesta ordenança i que hagi
estat tipificada de molt greu en la normativa vigent relativa a la matèria.
Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any.
Sens perjudici de les infraccions i sancions que no consten especificades en aquests articles i que es poden
aplicar atès que consten establertes a la normativa de protecció dels animals.
Article 47: Sancions
Les sancions tindran la naturalesa de multa i s'imposaran d'acord amb la següent escala dins dels següents
topalls:
Infraccions lleus: des de 100 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;
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sens perjudici que l'òrgan competent de la Generalitat, en aplicació de la llei de protecció dels animals, estimi una
quantia més elevada en aplicació de dita normativa.
I en tot cas en relació a les infraccions a l'article anterior esmentat les infraccions detallades s'associen
les següents sancions:
SANCIONS LLEUS:
No inscriure al registre del municipi un animal que s’ha de registrar obligatòriament. Després d'atorgar un termini
de tres dies al propietari per censar el gos, si no procedeix a fer-ho, s'aplicarà la següent sanció: 100 €.
No comunicar a l’Ajuntament la mort, desaparició o transferència dels animals en els terminis assenyalats. Sanció:
100 €.
No dur identificats els animals que s’han d’identificar obligatòriament o incomplir els requisits establerts en la
present ordenança o la normativa que la desenvolupa i complementa en relació a aquesta identificació. Sanció:
100 €.
Vendre animals de companyia a persones menors de 16 anys i a persones incapacitades sense l’autorització dels
qui en tenen la potestat o la custòdia. Sanció: 100€
Fer donació d’un animal com a premi, recompensa o regal de compensació per altres adquisicions de naturalesa
diferent a l’alineació onerosa d’animals. Sanció: 100€
Exhibir els animals en els aparadors dels establiments de venda d’animals. Sanció: 200€
Fer exhibició ambulant d’animals com a reclam. Sanció: 200€
No respectar les indicacions dels rètols informatius i preceptius col·locats en el municipi. Sanció: 200€
No col·locar el rètol assenyalant la presència de gos vigilant o de gos perillós. Sanció: 100€
El transport d’animals amb vulneració dels requisits establerts. Sanció: 400€
Deixar en patis, terrasses, galeries, balcons o altres espais oberts, animals que amb els seus sons, cants o crits
puguin impedir el descans dels veïns, des de les 22 hores a les 9 hores, i no impedir aquestes molèsties. Sanció:
300€
No impedir la fugida d’animals. Sanció: 100€
Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de llur benestar, si no els comporta un
risc greu per a la salut. Sanció: 100€
Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius. Sanció: 400€
No donar als animals l’atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut, si això no els causa perjudicis
greus. Sanció: 200€
La circulació de gossos no perillosos per la via pública sense que aquest estigui sota control, mitjançant una
cadena o corretja. Sanció: 200€
Embrutar les vies públiques o qualsevol altre espai o zona pública amb deposicions fecals dels animals, dipositar
les defecacions fora dels llocs destinats a aquesta finalitat o deixar-los miccionar en les façanes d’edificis, contra
els vehicles i/o mobiliari urbà. Sanció: 200€
Causar una situació de perill, de risc o de molèsties per als veïns, per a altres persones o per a altres animals, i no
impedir-ho. Sanció: 400€
Negar-se a la petició dels agents de l’autoritat de retirar les deposicions fecals dels animals, sense perjudici de la
responsabilitat en què pugui incórrer per desobediència. Sanció: 400€
La presència o estada de gossos a les zones enjardinades, parcs públics, zones de joc infantil i/o d’altres zones
prohibides per la present ordenança. Sanció: 400€
Rentar els animals a la via pública, fonts, estanys i lleres de les rieres. Sanció: 200€
Donar aliments als animals en les vies públiques o espais públics i també als portals, finestres, terrasses i balcons.
Queda especialment prohibit alimentar a gats, coloms i gavines. Sanció: 100€
Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la salut o del comportament, llevat dels
casos emparats per la normativa vigent. Sanció: 300€
Tinença d’animals salvatges o exòtics sense autorització municipal. Sanció: 400€
Pels veterinaris, clíniques i consultoris veterinaris, no dur l’arxiu amb fitxa clínica dels animals vacunats o tractats
obligatòriament. Sanció: 400€
No solucionar les molèsties causades per l’animal després del requeriment fet per l’Ajuntament en aquest sentit.
Sanció: 400€
Pel que fa a animals agressors o causants de lesions:
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a) No comunicar a l’Ajuntament o a la Policia Local la mossegada o lesió causada per un animal en un termini de
24 hores posteriors als fets. Sanció: 400€
b) No facilitar les dades de l’animal agressor o les del propi propietari i no presentar la documentació sanitària de
l’animal. Sanció: 400€
c) No sotmetre l’animal agressor a observació veterinària. Sanció: 400€
Practicar la caça, la captura o el comerç de qualsevol exemplar d’espècie de fauna vertebrada autòctona no
protegida, llevat dels supòsits reglamentats. Sanció: 300€
Qualsevol altra acció o omissió que no estigui expressament prevista en l’articulat d’aquesta ordenança i que
suposi una infracció de les disposicions d’aquesta ordenança o de la normativa que la desenvolupi que no hagi
estat tipificada de greu o molt greu. Sanció: 200€
No comunicar, la persona propietària o posseïdora, la desaparició d’un animal de companyia en un termini màxim
de 48 hores. Sanció: 100€
No portar gossos, gats i fures pels espais verds i les vies públiques amb la placa identificadora o qualsevol altre
mitjà adaptat al collar en que han de constar el nom de l’animal i les dades de la persona que n’és propietària o
posseïdora. Sanció: 100€

SANCIONS GREUS:
Incomplir qualsevol de les condicions de manteniment dels animals (alimentació, condicions higienicosanitàries,
instal·lacions d’allotjament, de benestar i de seguretat, entre d’altres) establertes en anteriors articles, si els
comporta un risc greu per a la salut. Sanció: 1000€
No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els tractaments obligatoris. Sanció: 500€
Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap risc per a l’animal. Sanció: 500 €
La venda ambulant d’animals fora de mercats, fires i qualsevol certamen autoritzat. 500€
Vendre animals o fer-ne donació, els centres de cria, si aquests no han estat declarats nuclis zoològics. Sanció:
500€
No mantenir en captivitat o en les condicions que per via reglamentària s’estableixi o exhibir i passejar per les vies
i els espais públics animals salvatges que pertanyen a espècies de comerç permès que per llurs característiques
puguin causar danys a les persones, als béns i al medi ambient. Sanció: 1000€
Incomplir l’obligació de vendre animals desparasitats i lliures de totes les malalties a què es refereix l’article 43.1.a.
Sanció: 500€
No lliurar la documentació exigida en tota transacció d’animals. Sanció: 1000€
Maltractar o agredir físicament els animals si els comporten conseqüències greus per a la salut. Sanció:1400€
Anul·lar el sistema d’identificació sense preinscripció ni control veterinari. Sanció: 500€
Fer un ús no autoritzat d’animals en espectacles. Sanció: 1000€
Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de la salut o del comportament, llevat dels
casos emparats per la normativa vigent. Sanció: 1400€
Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció d’instal·lacions que allotgin animals.
Sanció: 1400€
No donar als animals l’atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut. Sanció: 1000€
La manca d’inscripció en el Registre de nuclis zoològics, i per tant, el no compliment dels requisits que s’estableix
per via reglamentària. Sanció:1000€
Incomplir l’obligatorietat d’esterilitzar els animals de companyia en els supòsits determinats legalment.
Sanció:500€
Pel que fa als gossos potencialment perillosos:
No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que alberguin gossos potencialment
perillosos. Sanció:1450€
No contractar l’assegurança de responsabilitat civil. Sanció: 1450€
Fer activitats d’ensinistrament sense acreditació professional oficial. Sanció:1450€
Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius i als
llocs i espais públics en general. Sanció: 1450€
Adquirir un gos potencialment perillós persones menors de 16 anys o privades judicialment o governativament de
tenir-ne. Sanció: 1000€
No realitzar el test de comportament dels gossos progenitors en els centres de cria. Sanció: 1000€
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Qualsevol altra acció o omissió que no estigui expressament prevista en l’articulat d’aquesta ordenança i que hagi
estat tipificada de greu en la normativa vigent relativa a la matèria. Sanció: 1450€
Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any. Sanció: 1450€
No inscriure el gos considerat potencialment perillós en el Registre Especific del Municipi. Sanció: 1450€
SANCIONS MOLT GREUS:
Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències molt greus per a la salut. Sanció: 2000€
Sacrificar gats i gossos fora dels casos esmentats en l’article 26. Sanció: 3000€
Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que els puguin comportar danys greus. Sanció: 3000€
Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar animals sense control veterinari o en contra de les
condicions i els requisits establerts per la Llei de protecció dels animals. Sanció: 3000€
Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del punt de vista
higienicosanitari i de benestar, si els perjudicis als animals són molt greus. Sanció: 3000€
Organitzar baralles d’animals i també participar en aquest tipus d’actes. Sanció:3000€
Fer activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades per via reglamentaria. Sanció: 3000€
Qualsevol altra acció o omissió que no estigui expressament prevista en l’articulat d’aquesta ordenança i que hagi
estat tipificada de molt greu en la normativa vigent relativa a la matèria. Sanció: 3000€
Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any. Sanció: 3000€
Article 48: Responsabilitat de les infraccions
És responsable per infraccions d’aquesta ordenança qualsevol persona física o jurídica que per acció o per
omissió infringeixi els preceptes continguts en aquesta ordenança i la seva normativa de desenvolupament.
Si no és possible determinar el grau de participació de les diferents persones físiques o jurídiques que han
intervingut en la comissió de la infracció, la responsabilitat és solidària.
Article 49: Prescripció
D’acord amb l’article 8 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos els terminis de prescripció són:
Per les infraccions molt greus, 3 anys; les greus, 1 any i les lleus, 6 mesos, a comptar a partir del dia en què
s’hagués comès la infracció.
Per les sancions molt greus, 3 anys; les greus al cap de 2 anys i les lleus, 1 any. Aquests terminis comencen a
comptar des de la data en què la resolució sancionadora esdevé ferma.
Article 50: Competències
Correspon a l’Ajuntament les funcions següents:
Exercir la inspecció i la vigilància dels animals de companyia.
Confeccionar un cens de les espècies d’animals domèstics i d’altres animals que es determini per reglament.
Recollir i controlar els animals de companyia abandonats o perduts i els animals salvatges urbans.
Vigilar i inspeccionar els nuclis zoològics amb animals de companyia, especialment els establiments de venda,
guarda, recollida i cria, i, si escau, comissar els animals de companyia.
Poder comissar de manera immediata els animals, sempre que hi hagi indicis racionals d’infracció de les
disposicions establertes en la present ordenança o per la pròpia Llei de protecció d’animals o de les normatives
que la desenvolupin.
Ordenar, amb l'informe previ del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, aïllar o comissar els animals de
companyia si s'ha diagnosticat, sota criteri veterinari, que pateixen malalties transmissibles a les persones, sia per
sotmetre'ls a un tractament curatiu adequat, sia per sacrificar-los, si cal.
En el cas que es tingui coneixement de la comissió d’una falta greu o molt greu, instruir l’expedient sancionador i
traslladar les actuacions administratives a l’autoritat competent, departament competent en matèria de medi
ambient, per a què el resolgui.
La competència per a la imposició de les sancions qualificades de lleus correspon a l’Alcalde.
La imposició de sancions en matèria de gossos perillosos correspon:
A l’Alcalde, les qualificades de lleus.
Al Ple de l’Ajuntament, les qualificades de greus i que no consten tipificades a la Llei de protecció dels animals. El
Director dels serveis territorials del Departament competent en matèria de medi ambient, si són infraccions greus
que consten tipificades a la Llei de protecció dels animals.
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Al conseller/a del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, les qualificades de
molt greus.
En general i dins de la seva autoritat, dictar ordenances i desenvolupar les normes estatals i autonòmiques.
Article 51: Mesures cautelars
L’òrgan competent per a la incoació del procediment sancionador pot adoptar, mitjançant resolució motivada, les
mesures cautelars de caràcter provisional que siguin necessàries per a la bona finalitat del procediment, evitant
els efectes de la infracció i impulsant les exigides pels interessos generals.
En aquest sentit podrà acordar la suspensió de les activitats que es realitzin sense llicència i la retirada d’objectes,
utensilis, productes o animals amb què s’estigués generant o s’hagués generat la infracció.
Aquestes mesures les podrà adoptar la Prefectura de la Policia Local un cop formulada la preceptiva denúncia i
hauran de ser mantingudes, modificades o aixecades per l’òrgan que hagi d’incoar el procediment.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.- Les races a què es refereix l’article 28.c i les característiques a què fa esment l’article 28.d, contingudes en
l’annex 1, s’entendran actualitzades automàticament, sense necessitat de modificar expressament l’ordenança, si són
modificats pels òrgans competents.
Segona.- Per tot allò que no prevegi aquesta ordenança municipal, serà d’aplicació el que disposa la legislació vigent
complementària o específica corresponent.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Resta derogada l'ordenança reguladora de la tinença d'animals de companya aprovada per acord de Ple de la
corporació de data 25 de novembre de 1999 i publicada al BOP num. 33 de 14 de març de 2000 en tot allò que
s'oposi a la present ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació íntegra en el BOP, d’acord amb el que
disposa l’article 70.2, en relació al que preveu l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la derogació o modificació.

Annex 1
Característiques que han de tenir els gossos per ser considerats potencialment perillosos:
Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
Caràcter marcat i gran coratge.
Pèl curt.
Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 cm, altura a la creu entre 50 i 70 cm i amb un pes superior a 20 kg.
Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i galtes musculoses i arrodonides. Mandíbules grans i
fortes, boca robusta, ampla i profunda.
Coll ampla, musculós i curt.
Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i esquena musculada i curta.
Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes
relativament llargues formant un angle moderat.
Annex 2
Bullmastiff
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Dòberman

Dog argentí

Dog de Bordeus

Fila brasileiro

Mastí napolità
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Pit bull terrier

De presa canari

Rottweiler

Staffordshire bull terrier

American staffordshire terrier
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Tosa japonès (o tosa inu)

Akita inu

Annex 3.- Model de declaració responsable
Jo, .... amb DNI número..... i domicili a efectes de notificacions a ....., en relació a la sol·licitud de llicència
administrativa que habilita per a la tinença d'animals potencialemnt perillosos que presento a l'Ajuntament
d'Angles, codi postal...., telèfons..../...., adreça electrònica.....
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
1r.- Que no he estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries
previstes a l'article 3 de l'article 13 de la Llei 15/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d'animals
potencialment perillosos (confiscació, comís, esterilització o sacrifici d'animals potencialment perillosos, clausura
de l'establiment i la suspensió temporal o definitiva de la llicència per la tinença d'animals potencialment perillosos
o del certificat de capacitació de l'ensinistrador).
2n.- Que no tic cap llicència administrativa en vigor sota intervenció, mesura cautelar o suspensió, ja sigui per via
judicial o administrativa.
Signatura
Anglès, a ... de.... de 20....»=

INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Com recordareu, en l'últim Ple vàrem aprovar l’actualització de les partides d'aquesta ordenança i
definíem, doncs, els llindars de sancions lleus, greus i molt greus. Ara es fa un text que reforma
l’ordenança antiga en un text nou, però, no només això, sinó que a més a més entrarem en detall de
cada sanció possible, detallant el seu import i en què consisteix. Hi ha una cinquantena de sancions. La
proposta ens ha vingut del sergent de la Policia i nosaltres hem revisat els imports. Voleu comentar
quelcom?
Pren la paraula el regidor de P.A.U. Pere Espinet:
Només seria actuar sobre sancions, no? Nosaltres hi estem d'acord.
Pren la paraula el regidor de la C.U.P. Sergi Riera:
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Nosaltres, com que aquesta documentació ens ha arribat aquesta tarda, no hem tingut temps a mirar-lo,
per tant ens abstindrem.
VOTACIONS: Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable
A favor: CIU, Anglès 2015, PAU
Abstencions: CUP
En contra: ---6.TEMA: Aprovar inicialment el reglament intern de la Llar d'Infants municipal d'Anglès «El Cucut»
Vista la proposta presentada pel Sr. Jordi Pibernat Casas, Regidor d'Ensenyament, que literalment diu:
=» Vist l'informe de la directora pedagògica de la Llar d'Infants Municipal d'Anglès «El Cucut» de data
18 de febrer de 2016.
D'acord amb l'establert a l'article 178 del 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 i als articles 60 i següents del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre el
procediment per a l'aprovació de les ordenances i reglaments;
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per l'article 22 de
la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 52 del 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,
Es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer- Aprovar inicialment el reglament intern de la Llar d'Infants municipal d'Anglès «El Cucut».
Segon- Sotmetre a informació pública aquest acord i el text del Reglament pel termini de 30 dies,
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler
d'edictes de l'Ajuntament, i a la web municipal, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions, reclamacions
o suggeriments. El termini d'informació pública començarà a comptar des de l'endemà de la darrera de
les publicacions oficials esmentades.
Tercer- Disposar que, si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant aquest termini d'informació
pública,el reglament intern de la Llar d'Infants municipal d'Anglès «El Cucut», que ara s'aprova
inicialment, quedarà aprovat definitivament, i es procedirà a la seva publicació integra, en el Butlletí
Oficial de la Província, d'acord amb el que preveu l'article 70.0 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases de règim local.
ANNEX
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL D’ANGLÈS
“EL CUCUT”
Article preliminar: Denominació i titularitat
La Llar d’Infants “El Cucut” és un centre públic de titularitat municipal i es gestiona des de l’Ajuntament. Aquest
determina la seva reglamentació, la supervisió, el control i qualsevol altra funció que li sigui assignada per la
legislació vigent en la seva condició d’ens titular del servei.
Article 1. Àmbit d’aplicació.
1.
L’aplicació del present Reglament de Règim intern afecta a tots els integrants de la comunitat escolar
pròpia de la Llar d’Infants d’Anglès, la qual està formada per:
- Alumnes matriculats a la Llar d’Infants.
- educadors/es del centre (director/a, educadors/es i auxiliars)
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Pares o tutors legals dels infants (des del moment de la inscripció del nen/a fins a la seva baixa del centre)
Personal de neteja i manteniment (mentre romanen dins del centre)
2.
El seu àmbit físic d’aplicació és l’edifici propi del centre i els altres llocs o edificis on s’hagués de
desplaçar la comunitat escolar.
Article 2- Trets d’identitat de l’escola.
2.1 La Llar d’infants “El Cucut” és un centre públic depenent de l’Ajuntament d’Anglès i reconegut pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
2.2 La llengua pròpia del centre és el català. Aquesta s’utilitzarà com a llengua vehicular d’aprenentatge i de
relació amb els pares.
2.3 En tant que escola pública es manifesta oberta a tothom, és respectuosa amb les diferents maneres de pensar
que es donen en el sí de la nostra societat, tant en la vessant política com religiosa. L’escola es compromet en el
foment dels valors democràtics i en el respecte dels drets humans i especialment els de la infància.
2.4 Coeducació: L’escola fomenta la igualtat entre els dos sexes. L’educació que es dóna als nens/es és igual i
se’ls proporcionen els mateixos materials i joguines.
2.5 Tractament de la diversitat: és una escola que compta amb grups reduïts i homogenis quant a edat i que té en
compte els diferents ritmes de desenvolupament de cada infant i les seves característiques personals. Les classes
estan distribuïdes en racons de joc per tal que cada infant triï a què, com i quan vol jugar.
Article 3- Línia Pedagògica.
La línia pedagògica del centre segueix el model de l’anomenada pedagogia activa: l’educació es fonamenta
sobretot en l’activitat dels nens/es, la qual fa que descobreixin ells sols o amb l’ajut de companys i adults, tot el
que està al seu abast.
Per aquest motiu, l’escola proporciona als infants varietat d’experiències i materials, i afavoreix la interacció entre
infants com un potencial molt valuós per explorar el seu entorn.
Els materials emprats són seleccionats i elaborats pensant en els interessos dels infants, sense tenir en compte si
aquests han estat dissenyats amb intencionalitat educativa o no. L’experimentació amb materials procedents de la
mateixa natura ocupa un lloc primordial en l’activitat de la Llar d’Infants.
És una escola oberta als pares. La relació amb les famílies forma part de la quotidianitat. El contacte informal diari
amb els pares i, per altra banda, el traspàs d’informació de forma més formal permeten a les famílies disposar
d’una visió més global de l’evolució dels seus fills/es durant aquest període.
És una escola arrelada a la nostra cultura i que potencia la celebració i coneixement de totes les festes i tradicions
típiques del nostre país: la castanyada, Nadal, Carnaval, Sant Jordi etc.
És una escola que potencia la iniciativa i autonomia dels infants.
Article 4. Distribució dels espais.
4.1 Es disposa de 6 aules per distribuir els nens/es.
a- 1 aula de lactants (a partir de les 16 setmanes)
b- 3 aules de 1-2 anys.
c- 2 aules de 2-3 anys.
En cas que no hi hagi prou demanda de places, aquestes aules podran ser utilitzades per fer altres tipus d’activitat
ja sigui: aula de psicomotricitat, de pintura, biblioteca etc.
4.2 Es disposa d’una aula dormitori que podrà ser utilitzada per fer, puntualment, altres activitats programades.
4.3 Una sala polivalent que és a la vegada menjador.
4.4 Despatxos i sales de serveis.
4.5 Cuina
4.6 Pati/Jardí.
Article 5- Organització i distribució de les educadors/es.
5.1 Cada grup-classe tindrà com a responsable una educador/a.
5.2 Pel que fa a la ràtio de nens/es, per grup, es té en compte la que s’estableix a la normativa aplicable al primer
cicle d’Educació Infantil (Decret 282/2006 del 4 de juliol) relativa al número d’alumnes per unitat escolar (article 12)
5.3 Pel que fa al nombre i les titulacions del personal educador es complirà la normativa vigent (Decret 282/2006
de 4 de juliol, article 11)
5.4 L’autorització màxima permesa d’alumnes és de 87.
-

Article 6. Inscripció en el centre.

Página 42 de 83
C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat

6.1 El disseny del procés de preinscripció i matriculació queda subordinat a la normativa vigent que dicti a tal
efecte el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb les modificacions que l’Ajuntament i la
direcció del centre creguin oportunes.
6.2 El període de preinscripció es farà saber per escrit mitjançant carta que s’enviarà a les famílies que tinguin el
fill empadronat a Anglès en el període previ a la preinscripció. Igualment també s’informarà a través de les
cartelleres municipals i de la pàgina web de la mateixa Llar d’Infants i la de l’Ajuntament.
6.3 El període de preinscripció serà el que pertoqui legalment i es podrà ampliar o canviar per necessitats del
centre.
6.4 Tindran prioritat en la preinscripció els infants empadronats a Anglès, amb control sobre la veracitat de
l’empadronament.
6.5 Si dintre de la preinscripció hi hagués excés de demanda, es tindrà en compte el barem que figura en l’Annex
I.
6.6 La confirmació de reserva de plaça es consolidarà amb el procés de matriculació.
6.7 El període de matriculació s’anunciarà durant el període de preinscripció.
Article 7. Calendari escolar.
El calendari escolar s’aprovarà en Consell Escolar i seguirà les següents indicacions:
a/ El curs s’iniciarà durant la primera quinzena de setembre i no finalitzarà abans de la segona quinzena de juliol.
b/ Per altra banda, el calendari i els dies de lliure disposició de les educadors/es quedarà supeditat al conveni
regulador de les condicions de treball dels empleats/es públics de l’Ajuntament d’Anglès.
c/ El centre romandrà tancat pels alumnes durant el mes d’agost.
d/ El calendari es comunicarà a les famílies a l’inici de curs i s’actualitzarà anualment.
Article 8. Horari escolar
8.1 L’horari de la Llar d’Infants Municipal “El Cucut” és de dilluns a divendres de ¾ de 8 del matí a les 6 de la
tarda.
L’horari de matins serà de ¾ de 9 a ¼ 1 (màxim) ; i el de tardes de ¾ de 3 a ¼ de 6. El servei de menjador serà de
12h. a 15h.. Es considera que tot el temps que l’infant està a l’escola és de caire educatiu.
L’horari d’acollida matinal és de ¾ de 8 del matí a ¾ de 9. I el servei acollida tarda d’1/4 de 6 a les 6.
Tot i la flexibilitat horària, es recomana que els infants no arribin més tard de 2/4 de 10 al matí i de 2/4 de 4 a la
tarda, per tal de no alterar el ritme de les activitats diàries.
8.2 L’Ordenança general reguladora dels preus públics per la utilització d’instal·lacions municipals fixarà l’import
de les quotes a satisfer en els horaris que s’estableixin.
Article 9. Recollida dels nens
9.1 Els nens i nenes no podran ser recollits per persones desconegudes per l’educador/a, a no ser que els pares
(o acompanyants habituals de l’infant) hagin avisat amb antelació a l’educador/a, autoritzant a una determinada
persona la recollida de l’infant.
9.2 No es lliurarà cap alumne de l’escola a un nen de menys de dotze anys (ni que sigui familiar), sense que la
seva educador/a hagi rebut dels pares o tutors l’autorització pertinent.
Article 10. Reunions i entrevistes.
10.1 Es convocarà una reunió conjunta, a començament de curs, per a explicar els objectius educatius i la
programació general del centre.
10.2 Es faran dues entrevistes amb la família al llarg del curs escolar:
a- Entrevista inicial en el moment de la matriculació, en la qual els pares comparteixen informació amb
l’educador/a sobre el desenvolupament evolutiu de l’infant, l’alimentació, el control d’esfínters etc.
b- Entrevista a partir del segon trimestre per tal de donar a conèixer diferents aspectes relacionats amb l’evolució
de l’infant i intercanviar, amb la família, diferents temes en relació a l’educació i desenvolupament.
10,3 Els pares responsables o tutors podran concertar amb antelació, entrevistes amb l’educador/a corresponent o
a l’inversa.
10.4 En portar i/o recollir el nen, els pares podran bescanviar algunes impressions amb els/les educadors/es, amb
la finalitat de tenir un contacte diari entre pares i educadors/es, per tal d’evitar que el nen/a visqui la família i
l’escola com a dos mons separats.
Article 11. Sortides periòdiques.
11.1 Les sortides seran programades per l’equip educatiu i aprovades en el Consell Escolar.
11.2 Per tal d’assistir a les sortides, caldrà que cada família en signi el permís pertinent.
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11.3 Els alumnes, els pares dels quals, no hagin aprovat i autoritzat la sortida, no podran assistir a la Llar d’infants
el matí o tarda en què es celebri la sortida, ja que els/les seus/seves educadors/es hauran d’acompanyar a la resta
d’infants.
Article 12. El període d’adaptació.
Tots els nens/es quan comencen a venir a la Llar d’infants passen per un període d’adaptació. En principi, aquesta
entrada a l’escola suposa un canvi important per l’infant, ja que això implica la separació temporal de l’entorn
familiar (espai on ell se sent protegit) i de la persona que fins ara n’ha tingut cura (pares, avis...)
Probablement pels infants aquesta és la primera vegada que, d’una manera continuada, han sortit de casa i
estaran més temps sense veure els pares. Es trobaran en un medi nou que no els és familiar (amb persones
desconegudes i amb altres nens/es entre els quals encara no està acostumat a moure’s)
És lògic que davant una situació com aquesta el nen/a se senti incòmode i neguitós, i per aquest motiu creiem que
és imprescindible deixar un temps per fer l’adaptació al nou entorn. Aquest període també haurà de servir a les
mestres per anar coneixent el nou grup d’infants.
Així els objectius d’aquest període d’adaptació són:
-Facilitar l’entrada dels nens i nenes disminuint l’angoixa que suposa la separació de les persones de referència.
-Afavorir la relació amb les famílies, donant la informació necessària per eliminar les pors, tensions i dubtes que
provoca aquesta situació i afavorir la confiança i bona entesa.
-Facilitar a l’educador/a el coneixement , progressiu, dels infants i les seves famílies.
12.1 Per afavorir el període d’adaptació es seguiran les següents pautes:
a/ L’entrada dels nens/es a l’escola es farà de manera gradual, o sigui, no entraran tots els infants ni al mateix dia,
ni a la mateixa hora, per així poder dispensar una atenció més individualitzada a cada infant durant aquest
període.
b/ Durant els primers dies s’aconsellarà que els infants vagin a l’escola durant una estona molt curta, una hora per
exemple, i a partir d’aquí i en funció de l’actitud del nen/a s’anirà ampliant aquest horari.
c/ És aconsellable que, durant aquest període, la mare, pare o alguna persona molt propera a l’infant l’acompanyi
fins a la classe, s’acomiadi de forma breu i mai marxant d’amagat.
d/ S’aconsella, igualment, que l’infant no es quedi a dinar fins que estigui ben adaptat.
c/ Durant aquest període l’horari serà molt flexible.
Article 13. Malalties.
Els infants tenen un sistema immunitari encara immadur i, per tant, estan molt més exposats a infeccions i
contagis.
13.1 Com a mesura preventiva, quan un nen/a tingui febre o manifesti els primers símptomes de malaltia no
assistirà a l’escola, ja que el nen exposa als altres al perill de contagi.
13.2 Quan un nen/a tingui febre o símptomes clars de malaltia, s’avisarà a la família per telèfon perquè el vagin a
buscar de seguida.
13.3 La Llar d’infants té el dret d’exigir un informe pediàtric on consti l’orientació diagnòstica i la garantia de no
contagi quan això es faci necessari.
13.4 No s’acceptarà l’entrada a cap infant ( a no ser que porti informe del metge) que presenti:
a/ Febre amb una temperatura superior a 37,5ºC.
b/ Diarrea líquida o amb sang.
c/ Infeccions o nafres disseminades a la boca (estomatitis).
d/ Erupcions i altres alteracions de la pell (excepte si porta informe del pediatra amb el diagnòstic indicant que no
són contagioses)
e/ Conjuntivitis purulenta sense tractament (lleganyes amb pus de color groc)
f/ Muguet (mal blanc sense tractament)
g/ Parasitosi intestinals sense tractament (cucs)
h/ Polls sense tractament.
i/ Brutícia o manca d’higiene.
j/ i altres malalties contagioses.
Article 14. Períodes de baixa per malaltia.
14.1 Si un infant contrau alguna de les següents malalties, els períodes de baixa seran:
a/ Escarlatina: 7 dies de de l’inici de la medicació.
b/ Galteres: fins al seu restabliment (mínim 9 dies)
c/ Hepatitis: fins a la normalització de les anàlisis.
d/ Poliomielitis: 30 dies (els germans 15 dies).
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e/ Rubèola: 4 dies des de l’inici de l’erupció.
f/ Tos ferina: 8 dies de l’inici de la medicació.
g/ Tuberculosi: fins que es disposi d’un informe pediàtric d’innocuïtats.
h/ Varicel·la: fins a l’assecament total de les crostes.
i/ Xarampió: 7 dies des de l’inici de la malaltia.
Article 15. Medicació.
15.1 Si alguna vegada l’infant necessita prendre medicació durant la seva estada a l’escola, caldrà que els pares
signin una autorització per tal que se li pugui subministrar el medicament i portar aquest juntament amb la recepta
mèdica on s’indiqui: nom del producte, dosi que ha de prendre, quantes vegades al dia i durant quant temps.
Article 16. Accidents.
16.1 Si l’infant pateix un accident de poca gravetat, se li realitzarà la cura convenient i es comunicarà als pares
quan vinguin a recollir-lo.
16.2 Si es considera que no serà suficient la cura que es pugui dispensar a l’accidentat a l’escola, s’avisarà a la
família per tal de dur a l’infant a un centre mèdic perquè es pugui atendre convenientment.
16.3 Si es tracta d’un accident més seriós, l’escola trucarà de manera simultània al servei d’ambulàncies i a la
família.
Article 17. Assegurança.
17.1 S’utilitzarà la llibreta de la Seguretat Social o bé l’assegurança particular de cada família.
Article 18. Pagament de Rebuts.
18.1 Estan obligats al pagament dels preus públics establerts per l’Ajuntament, els pares i en el seu defecte els
tutors encarregats dels infants.
18.2 La quota mensual del mes de juliol es cobrarà anticipadament abans de l’inici del curs escolar, juntament
amb el material i independentment si el nen/a assistirà a la Llar d’Infants durant el mes de juliol. En cas de baixa
de l’alumne/a aquesta mensualitat no es retorna.
18.3 Les quotes s’actualitzen anualment abans de l’inici del curs.
18.4 Des del moment de la matriculació i fins a la baixa definitiva de l’alumne/a, s’estarà obligat a pagar totes les
mensualitats, independentment de l’assistència o no de l’infant.
18.5 Igualment l’alta o baixa un cop començat el mes no suposa una reducció de la quota a pagar.
18.6 Les altes un cop començat el curs, hauran de fer efectiva la part proporcional del material.
18.7 Els rebuts mensuals són confeccionats a les oficines municipals i presentats a les corresponents entitats
bancàries entre l’1 i el 10 de cada mes. Els rebuts de menjador i horari complementari, en canvi, es cobren a
mesos vençuts.
18.8 La baixa de l’alumne/a s’haurà de comunicar a la direcció del Centre abans de finalitzar l’últim dia del mes.
18.9- El deute tributari generat pel no pagament es tramitarà per la corresponent via executiva a través de
l’Organisme de Gestió Tributària.
Article 19 Director/a del Centre: funcions, drets i obligacions
19.1 De caràcter general:
a- Direcció de tot el personal adscrit a la Llar d’Infants.
b- Supervisió de la feina realitzada per altre personal no adscrit directament al centre, però que esporàdicament hi
realitzin treball, obres i manteniment de serveis.
c- Control i supervisió del manteniment del material i de les instal·lacions del centre.
d- Atenció al públic en general.
e-Representació pública del centre en les relacions amb altres institucions, centres d’Ensenyament i associacions.
f- Planificació i coordinació amb els òrgans de govern municipals o altres serveis o departaments municipals, per
tal de definir i aplicar les directrius encomandes des d’aquests òrgans.
g- Informar periòdicament a l’Ajuntament sobre el funcionament del centre.
h-Complir, aplicar i fer complir les normes de funcionament de l’escola recollides en aquest reglament.
i- Coordinació de la programació general del centre.
j- Establir un funcionament participatiu i democràtic per a la presa de decisions, tant pel que fa a l’equip educatiu
com amb les famílies.
K- Supervisar el funcionament del menjador en relació a l’ organització i quantitat i qualitat dels menús.
l-Potenciar la participació activa dels pares/mares i tutors dels nens, promovent l’existència d’una AMPA i
assegurant un contacte que permeti als que tenen cura de l’infant, un coneixement de l’educació que reben.
j- El/la director/a, juntament amb una representant dels/ les educadors/es, assistirà a les reunions del Consell
Escolar Municipal.
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19.2 De caràcter pedagògic:
a- Distribució d’alumnes per classes segons grups homogenis d’edat al principi de cada curs.
b- Col·laboració amb els/les educadors/es en tot el que fa referència a la seva relació amb els infants i les seves
famílies.
c- Participació en l’elaboració de les programacions educatives del centre.
d- Estudi dels possibles casos d’integració de nens amb deficiències i el seu seguiment amb els/les educadors/es.
19.3 En relació amb l’equip educatiu.
a- Convocar i presidir les reunions del claustre ( confecció de l’ordre del dia, coordinació i redacció d’actes...)
b- Preparació i coordinació general de les reunions de pares.
c- Presentació de propostes per a l’elaboració del projecte educatiu i del projecte curricular del centre.
d- Distribució dels/ les educadors/es per aules.
19.4 De caràcter administratiu.
a- Confecció a l’inici de cada curs escolar, de les relacions de baixes i altes dels alumnes.
b- Actualització de les altes i baixes dels alumnes durant el curs.
c- Recepció i tramitació de la correspondència.
d- Disseny i aplicació del procés de preinscripció.
e-Recollida i emmagatzematge d’informació sobre els infants i les seves famílies durant el procés de matriculació i
al llarg de la seva escolarització.
f- Custòdia de les dades de caràcter personal.
g-Elaboració de documentació: llistats, circulars, enquestes, graelles de control, etc.
Article 20. Els/Les educadors/es: obligacions i funcions.
20.1 De caràcter educatiu.
a- Facilitar i fer un seguiment de l’adaptació del nen/ a la Llar.
b- Informar als pares del procés d’adaptació dels nens/es i proporcionar un ambient agradable per tal que l’infant
s’adapti al grup-classe.
c-Ajustar la programació de l’aula a la general del centre.
d-Organitzar l’espai i crear un ambient agradable per tal d’aconseguir els objectius educatius.
e-Fer-se responsable del grup classe, en particular, i de tots els nens i nenes del centre, vetllant per la seva
integritat física.
f- Acollir i facilitar la integració social dels infants amb alguna deficiència, estimular-los convenientment i mantenint
una coordinació periòdica amb els professionals d’educació precoç que els atenguin.
g-Vetllar pel correcte desenvolupament integral dels infants, tant pel que fa als aspectes físics (control d’esfínters,
alimentació, son...), com psíquics (adaptació, desenvolupament global respectant l’evolució natural), afectius
(relació família, escola ...) i socials.
h-Atendre l’horari de dinar i de descans com a una franja horària no diferent de la resta del temps pel que fa a la
importància educativa d’aquestes situacions de vida i aprenentatge.
i-Qualsevol altre funció similar de l’àmbit educatiu que li sigui assignada per la direcció del centre.
20.2 Com a membres de l’equip educatiu.
a-Elaborar el projecte educatiu.
b- Elaborar el currículum del centre.
c- Elaborar la programació anual del centre.
d- Reflexionar i avaluar les diverses activitats programades.
e-Aportar criteris i propostes respecte a les activitats educatives.
f- Participar activament en les reunions d’equip.
g-Participar en les activitats de formació permanent i de reciclatge que es considerin adients prenent el compromís
de fer-les extensives a altres membres de l’equip educatiu.
h-Observar els infants del grup classe per tal de conèixer les seves característiques individuals més rellevants i
vetllar pel seu procés de maduració i aprenentatge.
i-Fer un seguiment de l’evolució dels infants al llarg del curs i fer-ne una avaluació periòdica dels resultats.
20.3 De col·laboració amb els pares.
a- Recollir informació sobre l’infant i la seva família segons la manera que s’estableixi.
b- Assessorar a les famílies en diversos aspectes educatius.
c- Realitzar entrevistes individuals amb les famílies al llarg del curs, sempre que aquestes ho requereixin o bé a
criteri seu.
d- Informar regularment als pares de l’evolució del seu fill i lliurar-los un informe a final de curs.
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e-Fer complir la present normativa de funcionament del centre.
20.4 En relació al mobiliari i al material:
a-Tenir cura i mantenir l’ordre del material de la pròpia aula.
b- Vetllar per la conservació del material, instal·lacions i equipaments del centre.
c- Supervisar la neteja de l’escola, i en especial, de la pròpia aula, comunicant qualsevol problema al/ la director/a.
d- Mantenir el secret professional en relació a la informació i documentació confidencial dels alumnes, famílies.
20.5 De caràcter general.
a- Preparar l’espai de descans i endreçar el dormitori.
B- Recollir l’espai cuina desprès dels àpats i l’espai menjador desprès de berenar.
Article 21. Deures de les persones usuàries del servei.
21.1 Són obligacions de les famílies (mares, pares o tutors-es legals) dels infants matriculats al centre:
a- Respectar i complir la normativa interna de la Llar d’Infants.
b- Complir les obligacions establertes en la seva condició d’usuaris.
c- Abonar puntualment la taxa establerta per a cadascun dels serveis.
d-VMantenir en tot moment la higiene adequada i necessària dels seus fills/es.
e- No portar l’infant a la Llar en cas de malaltia, sobretot si és contagiosa.
Article 22. Personal de neteja.
22-1 La persona o empresa responsable de la neteja s’encarregarà de la neteja del terra, parets, vidres, porxos,
mobiliari i, en general, de tots els estris i estances que pertanyen al centre.
22.2 La persona o empresa que realitzi la neteja serà la responsable de tancar les portes i finestres del centre en
acabar la seva jornada laboral i de recollir i portar les deixalles diàriament als contenidors.
Article 23. Assistència del personal
El personal adscrit a la Llar d’infants, educadors/es, personal de neteja i altres, si s’escau, està obligat a complir
l’horari laboral marcat i assistir a la Llar amb puntualitat i advertir amb temps de possibles absències. En el cas
dels/les educadors/es estan obligades a assistir a totes les activitats programades en el PAC, així com als
claustres i altres reunions degudament convocades per la direcció.
Les faltes d’assistència hauran de justificar-se d’acord amb la legislació vigent o conveni regulador de les
condicions laborals dels treballadors de l’Ajuntament d’Anglès.
Article 24. Prohibicions d’entrada al centre.
24.1 Com a regla general es prohibeix l’entrada al centre de les persones no autoritzades. Estan expressament
autoritzades el/la director/a, educadors/es, alumnes de la Llar, personal de neteja i serveis, els pares, tutors o
persones que habitualment recullen els nens, membres i personal de l’Ajuntament.
Article 25. Drets d’imatge
25.1 A l’inici de curs caldrà signar un document que autoritzi la captació, reproducció i difusió de les fotos dels
infants, ja siguin individualment o en grup, en diferents activitats dins l’àmbit de l’escola. Aquestes imatges podran
ser exposades a la mateixa escola, en documents informatius, pàgina web, bloc, memòries o en altres àmbits
relacionats amb el món educatiu o municipal.
Article 26. Reunions de l’equip.
26.1 L’equip d’educadors/es se reunirà en sessió de Claustre, com a mínim, una vegada al mes.
26.2 Setmanalment hi haurà reunió de coordinació entre les tutores i suports del mateix grup i grups paral·lels.
Article 27. Estudiants en pràctiques.
27.1 L’escola podrà acollir estudiants en pràctiques.
27.2 El personal en pràctiques actuarà de forma subordinada a l’educador/a que té cura de l’aula.
27.3 El personal de pràctiques mai es podrà quedar sol amb els alumnes dins l’aula.
27.4 Hi haurà d’haver coordinació entre el centre i el professor/a tutor/a d’aquests/es estudiants/es
27.5 Només s’admetrà una practicant per aula.
Article 28. Pati i vigilàncies.
28.1Sempre que es pugui s’intentarà sortir al pati encara que sigui poca estona.
28.2 L’horari de sortida al pati variarà segons l’estació de l’any i la climatologia.
28.3 La vigilància del pati estarà coberta pels/les educadors/es i en cas que hi hagi alumnes de pràctiques mai es
podran quedar sols/es al pati.
Article 29. Relació amb les escoles del poble.
29.1 Des de l’escola es facilitarà la coordinació entre les tutores de la Llar d’Infants i els tutors de parvulari de les
dues escoles del poble, per tal que en acabar el curs puguin intercanviar informacions que facilitin l’acolliment dels
nens/es al nou cicle.
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Article 30. Relació amb el CDIAP
Durant el curs es programaran les visites que calgui amb una psicopedagoga del CDIAP de Blanes. Normalment
són de caire trimestral. Aquestes reunions es poden avançar si es detecta algun cas on calgui la intervenció dels
equips multidisciplinaris o bé assessorament concret.
Els objectius són:

Fomentar una tasca preventiva mitjançant la valoració d’elements de risc i/o que indiquin possibles signes
psicopatològics.

Realitzar una detecció precoç de patologia severa, trastorns de desenvolupament i trets psicopatològics
que puguin obstaculitzar les capacitats emocionals i
intel·lectuals dels infants.

Oferir suport als professionals (equip d’educadors/es de la Llar d’Infants) a través de la interconsulta.

Propiciar la coordinació per a realitzar l’orientació i derivació adequada dels casos pertinents.
L’EAP realitzarà els dictàmens pertinents per derivar els infants detectats a l’escola més adient depenent dels
casos.
Article 31. Formació permanent.
L’equip educatiu de la Llar té el dret i l’obligació de mantenir una formació continuada. Per això, se li facilitarà
l’assistència a cursets per tal d’obtenir la formació necessària.
Article 32. Alimentació
32.1 Els infants que utilitzin el servei Bon dia (entre ¾ de 8 i ¾ de 9 del matí) podran esmorzar a l’escola. La resta
cal que vinguin esmorzats de casa.
32.2 El berenar entra dins la quota mensual de la Llar d’Infants.
DINARS
aLa Llar d’infants oferirà el servei de menjador des d’inici fins a final de curs.
b- L’empresa encarregada de subministrar els menús haurà de disposar de menús adaptats per als infants amb
malalties cròniques o intoleràncies. Per a poder garantir aquest servei, s’haurà d’avisar amb antelació i presentar
un informe mèdic.
c-Igualment l’empresa encarregada del subministrament dels menús haurà d’adaptar-los a les diferents edats dels
infants.
d L’horari de menjador és de 12 h a 15 h considerant que durant aquest horari hi ha una estona de descans.
e-S’informarà dels menús a través del full informatiu mensual de menjador i diàriament s’informarà als pares de
com ha anat.
Article 33 Aniversaris.
33.1 El darrer divendres de mes, a l’hora de berenar, se celebrarà l’aniversari de tots els nens i nenes nascuts
aquell mes concret.
Per fer la berenada conjunta es podran portar coca, galetes, bastonets de pa, xocolata, fruites, cacaolat, sucs de
fruita....També es podrà portar quelcom per compartir amb tots els nens/es de la Llar: un conte, un CD de música
etc.
En tot cas no s’admetran ni llaminadures, ni regals individuals.
Article 34. Consell Escolar
34.1 El Consell Escolar de la Llar d’Infants “El Cucut” és l’òrgan de participació de la comunitat educativa. Aquest
consell facilitarà la relació, la col·laboració i comprensió mútua entre pares, educadors/es i responsables
municipals.
34.2 El consell escolar es reunirà com a mínim una vegada a principi de curs i una altra a final de curs, i sempre
que ho consideri oportú el director/a de la Llar o així ho sol·licitin com a mínim un terç dels seus membres.
34.3 La composició del Consell Escolar de la Llar d’Infants és el següent:
- El director/a de la Llar d’Infants municipal, que el convoca i presideix.
- El o la titular de la regidoria de l’Ajuntament d’Anglès competent en matèria d’ensenyament i educació.
- Un representant dels pares i de les mares dels infants de l’escola bressol elegit entre els pares i mares dels
mateixos nens/es.
- Un representant del personal educador elegit pel mateix personal educador i que actuarà com a secretari/a.
34.4 En cas que la Llar disposi de més de tres grups s’afegirà a la composició anterior un segon representant del
personal educador i un segon representant dels pares i mares dels infants.
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34.5 Els membres electes del sector pares/mares i mestres/educadors s’escolliran d’acord amb l’article 28 del
Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, s’han d’escollir d’acord amb el procediment
establert amb caràcter general per als consells escolars dels centres públics.
34.6 El mandat del consell escolar serà de 4 anys. No obstant l’anterior els membres del consell escolar cessaran
automàticament quan perdin el càrrec en virtut del que van ser designats, o en el cas dels pares deixin de tenir
infants a l’escola.
34.7 Quan durant el període de vigència d’un càrrec es produeixi una baixa, el càrrec serà cobert pel següent
membre del sector representat més votat, que quedarà com a reserva. Si no hi ha més candidats o candidates per
cobrir-la, la vacant romandrà sense cobrir fins a final del curs escolar. A l’inici del nou curs es farà una nova
convocatòria per tal de cobrir la vacant del sector corresponent.
34.8 Les funcions i competències del Consell escolar de la Llar d’infants seran:

Vetllar pel bon funcionament de la Llar d’infants mitjançant l’avaluació conjunta de tots els membres i la
realització de propostes de millora.

Participar en la revisió del projecte educatiu de centre.

Conèixer i informar del Pla Anual de centre i avaluar la Memòria Anual.

Resoldre els dubtes que es plantegin en la interpretació del Reglament intern.

Fer el seguiment del procés de preinscripció i matriculació.
Article 35. Futures modificacions del present Reglament.
35.1 Aquest reglament es podrà modificar i/o ampliar quan comenci el curs escolar i sempre que es cregui
convenient que pugui comportar una millora en el funcionament del centre prèvia aprovació per part de
l’Ajuntament.
35.2 Les possibles modificacions que es considerin, a l’inici del curs es contemplarà en la normativa de l’escola.
35.3 En tot el que no sigui previst en aquest Reglament, s’ha d’aplicar supletòriament la normativa estatal,
autonòmica i local vigent corresponent.»=

INTERVENCIONS:
Pren la paraula el regidor Jordi Pibernat:
Aquest document ha estat elaborat a partir de la proposta de la directora de la Llar. Hem deixat per
escrit tot el que s'està fent a nivell organitzatiu, tecnològic, organitzatiu. Totes les pautes que es
segueixen, tots els horaris, deixar-ho tot per escrit. És una proposta que ha fet la directora, jo me la vaig
mirar, la vam passar a la Sandra, la secretària, que ha mirat conforme va amb la llei i, en principi, és
això, és aprovar les normes de funcionament que fins ara s'han portat a terme.
Pren la paraula el regidor de P.A.U. Pere Espinet:
Sí, avui a la tarda ens hem estat mirant aquest punt de l'ordre del dia que feia referència a la Llar del
Cucut. Més o menys hem vist que les directrius són les mateixes que fins ara.
Pren la paraula el regidor Jordi Pibernat:
És posar per escrit el que s'ha fet fins ara.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Nosaltres, com que ara hi ha una moció sobre els disruptors endocrins i vist la poca experiència que
tenim l'equip de govern, hem vist que seria bo, també, fer un estudi dels elements nocius que hi puguin
haver, com poden ser aire condicionat, com podien ser il·luminàries, com podrien ser microones, que és
un dels punts que més poden influenciar l'existència d'endocrins. Si sols no fan res, és quan hi ha un
identificador que pot ser danyós amb els nens, que són els més sensibles, sobretot pel que fa a
l'aspecte de l’aire condicionat, posant els filtres nous s'ha millorat el sistema de filtre.
Nosaltres creiem que sí, que és una bona cosa tenir això amb ordre.
Pren la paraula el regidor Jordi Pibernat:
Tot això dels elements dels disruptors i tot plegat, una de les coses que posa, és intentar que tots els
espais municipals hi estiguin d'acord, per tant la Llar, com a espai municipal, hi ha d'estar sense cap
problema.
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VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per unanimitat dels presents.
7.TEMA: Aprovació modificació pressupostària d'inversions a la biblioteca municipal.
Vista la proposta presentada pel Sr. David Bohigas, Regidor delegat d'Hisenda, que literalment diu:
=»Vist l’expedient de modificació de crèdit número 3/2016 per crèdit extraordinari,
Atès que la Biblioteca Municipal entra en funcionament aquest mes i és necessari efectuar algunes
despeses corresponents a petites inversions i de posta en marxa
Vist que el Pressupost vigent no disposa de partida pressupostària adient per tal de fer front a aquesta
despesa
Atès que en l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la possibilitat de dur a terme expedients de modificació
per crèdit extraordinari,
Vist l’informe favorable emès per la Intervenció,
Vist que l’Art.52.2 f) i114.1del 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 estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost és
competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple, es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.-Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2016 per crèdit extraordinari número
3/2016, dins el Pressupost, el qual a nivell de capítols és el següent:
CRÈDIT EXTRAORDINARI
CAPÍTOL 6 INVERSIONS

15.000,00

Les anteriors despeses es financen a partir de la següent font de finançament:
CAPÍTOL 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
-15.000,00
SEGON.- Exposar l’acord de la modificació anterior pel termini de quinze dies a la Intervenció municipal
de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers d'anuncis de la corporació a l’efecte d'examen i
possibles reclamacions dels interessats. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi presenten
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals."=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el regidor Josep Casadellà:
A nivell de la Biblioteca, per poder posar a punt tot l'equipament, ho hem anat comentant en diferents
espais que s'anaven fent els passos que corresponien, però sobretot hi ha hagut una despesa
importantíssima, que ha sigut poder aconseguir que l'aire condicionat funcionés. Aquest aire
condicionat s'ha pogut comprovar, a través de Fujitsu, que mai s'havia comprovat. No s'havia justificat,
a través de Fujitsu, que aquest aire condicionat funcionava. Varen venir els tècnics de Fujitsu a fer
proves, es va agafar un professional, una empresa que es fes càrrec d'aquesta posta a punt i arreglar
l'aire condicionat. Ho dic, sobretot això, perquè d'una partida de 15.000 €, que hem previst per aquestes
despeses, gairebé la meitat se l'emporta l'aire condicionat. Hi ha altres despeses que es tindran en
compte, com són temes de seguretat, fusteria, ... Hi havia tota la part del revister que veureu que s'ha
hagut de modificar tot, s'han hagut d'inclinar molt més el suport de les revistes i s'ha posat un suport a
sota d'aquestes revistes inclinades on hi ha les revistes del mes. A sol aixecant, es pot tenir accés a
totes les revistes de l'any. Això, és una cosa que Biblioteques ens va dir que, sí o sí, s'havia de fer i és
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una de les parts importants de la despesa que, en fusteria, potser arribarà a 2.500 € un cop tinguem
totes les factures. Hi ha temes de seguretat, també posar cartells informatius, tot això s'ha hagut de
posar al dia i s'anirà posant a continuació. També s'ha adquirit un suport per a la pissarra digital. La
pissarra digital ja es va comprar amb pressupost del 2015, però el suport de la pissarra, doncs no el
teníem i també és una part important, com aquestes, són petites coses que faran que aquest
equipament a curt termini estigui al cent per cent de les seves funcions.
Pren la paraula el regidor David Bohigas:
Només dir que aquestes inversions que pugen 15.000 € les hem de treure de les pròpies que ja teníem
pressupostades. Aleshores, hem estimat oportú treure 5.000 € de la partida de subministrament elèctric
dels edificis i 10.000 € de la partida de gasoil de la piscina. Bàsicament, el tema del gasoil de la piscina
i els subministraments elèctrics, també, com que ha estat un hivern fluix i a més el preu del petroli està
“siguent” molt més baix, sembla que aquest any i part del que bé, doncs, són partides que havíem
pressupostat per prudència amb uns pressupostos elevats i per tant no hi haurà problema per poder
subministrar gasoil.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Sí, nosaltres, el nostre grup, voldríem aclarir aquest punt, i veiem que sí, que tenint una biblioteca com
la que tenim sempre hi haurà coses per fer, i sobretot ara, aquest estiu que serà fort. Em fa l'efecte que
sobretot a la part de dalt, que és allà on hi toca més el sol, és un forn. També s'haurà de buscar alguna
solució perquè els raigs no entrin a dins i no “tinguem que” fer una despesa d'energia envers els aires
condicionats. Veiem molt bé que s'hagi fet això i que també del nou que es posa, perquè és un orgull
pel poble tenir aquesta biblioteca.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per unanimitat dels presents.
8.TEMA: Aprovació conveni de cessió en comodat fons documental de l'Ajuntament d'Anglès entre
el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de la Selva i
l'Ajuntament d'Anglès.
Vista la proposta presentada pel Sr. Josep Casadellà Turón, Regidor de Cultura, que literalment diu:
=»Atès que és voluntat de l'Ajuntament d'Anglès cedir i d'altra banda continuar fent-ne ús del
documents cedits a l'Arxiu Comarcal, per això li és d'interès signar un contracte de comodat en relació a
tots aquells expedients que no són històrics ni cedits per tercers però que són expedients finalitzats.
Vista la proposta de contracte de cessió en comodat del fons documental de l'Ajuntament d'Anglès entre
el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de la Selva i
l'Ajuntament d'Anglès.

Legislació aplicable
articles 1740 a 1757 del codi civil.
Per tot això es proposa:
Primer.- Expressar la voluntat de cedir en comodat a la Generalitat de Catalunya, la documentació de la
que l'Ajuntament n'és propietària, per tal que sigui ingressada a l'arxiu comarcal.
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Segon.- Aprovar el contracte proposat de cessió en comodat del fons documental de l'Ajuntament
d'Anglès entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de la
Selva i l'Ajuntament d'Anglès.
Tercer.- Facultar a l'alcaldessa per la seva signatura i qualsevol altre acte en relació a aquest assumpte.
Quart.- Enviar certificació del present acord a l'arxiu comarcal a fi que el seu director pugui fer les
gestions pertinents per la execució material.
Cinquè.- Facultar a l'arxiu comarcal perquè la documentació que no és obligatòria la seva conservació i
no sigui rellevant des del punt de vista jurídic ni econòmic, pugui dur a terme la seva destrucció,
respectant en tot cas, la protecció de dades que puguin contenir els documents.»=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Ho vàrem tornar a parlar ahir de nou, inclús amb l'arxiver municipal, per assegurar-nos que el que
desem amb cessió a l’Arxiu Comarcal de la Selva, pugui retornar a Anglès en el moment que a
nosaltres ens interessi. El motiu d'això, és que no tenim un espai adient per tota la documentació que
hem generat. Els fons que marxen no són històrics, sinó arxius administratius. Tot el que és històric, tot
el que són donacions, tot això, es queda aquí. Estem parlant de permisos d'obres, de coses d'aquestes
antigues. Com sabeu, per tenir els documents en bones condicions calen unes bones instal·lacions,
unes determinades temperatures, humitats, en fi, ara mateix, el nostre arxiu està saturat i tant el tècnic
d'arxiu com la Sandra, coincideixen que els documents que marxen, no són els més importants, ni de
bon tros, per a res, són documents administratius. Sobretot el més important és que tornen amb
nosaltres.
Pren la paraula la senyora secretaria:
Sí, sí, amb el conveni amb la Generalitat i l'Arxiu Comarcal, del Consell Comarcal, queda clar que, si bé
es cedeix amb temps indefinit, quan vulgui l'Ajuntament pot retirar la documentació. I en tot cas, és això,
que no es tracta de cessions que siguin històriques, que hagin fet terceres persones a l'Ajuntament.
Bàsicament, és aprovar aquest conveni i facultar en aquest cas a l'alcaldessa per a la signatura i
continuar amb el procediment.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Entenem que seria la custòdia dels documents menys importants a cost zero.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
A cost zero.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Així, seria en benefici pel poble. El que es “tindria que” anar “al tanto” seria en canviar el nom del
conseller de Cultura.
Pren la paraula la senyora secretaria:
Sí, de fet és el model que ens han passat, s'ha d’adaptar.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet de P.A.U:
Nosaltres ho veiem correcte.
Pren la paraula el regidor Sergi Riera de la C.U.P:
Nosaltres també ho veiem correcte.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per unanimitat dels presents.
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9.TEMA: Modificació de la plantilla i catàleg de llocs de treball per incloure a jornada completa una
plaça d'auxiliar de biblioteca d'acord amb els requeriments del servei de biblioteques així com per
incorporar rectificacions d'acord amb la LGPE 2016.
Vista la proposta presentada pel Sr. David Bohigas, Regidor delegat d'Hisenda, que literalment diu:
=»Vist que en l’expedient del Pressupost 2016 es va aprovar el Catàleg de llocs de treball incorporat a
l’expedient
Atès que s’ha detectat que la plaça d’auxiliar de biblioteca estava en jornada parcial,
Vist que hi havia petites diferències en les retribucions per diferències d’arrodoniments,
Vist l’informe favorable emès per la Intervenció,
Vist que l’Art.52.2 f) i114.1del 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 estableix que l’aprovació del pressupost és competència del
Ple de l’Ajuntament per majoria simple, es proposa l’adopció del següent acord:
ÚNIC.-Aprovar la modificació del catàleg de llocs de treball del pressupost 2016 que s’adjunta al present
acord.»=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el regidor David Bohigas:
Bàsicament és perquè, per exigències de Biblioteques, l'auxiliar de biblioteca estava en una jornada
parcial i passarà a jornada completa. Aleshores, és modificar el catàleg de llocs de treball en aquest
sentit, que no té implicació en el pressupost perquè hi ha altres partides de treball que es computaran
en el total de despeses al personal, no es veurà modificat el cost per a l'Ajuntament. I aquesta altra
partida són ramificacions de cèntims que han de quadrar exactament.
Pren la paraula el regidor de P.A.U. Pere Espinet:
Ho veiem encertat. Aquesta noia, la Maribel, és una professional i la jornada completa. Una altra cosa
relacionada amb la biblioteca, no sé si estava pressupostada la neteja en els pressupostos del 2016.
Pren la paraula el regidor David Bohigas de Convergència:
La partida de la neteja la vàrem ampliar, considerant que hi hauria més metres.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per unanimitat dels presents.
10.TEMA: Delegació a favor del Consell Comarcal de la Selva de la gestió tributària i recaptatòria de
la taxa d'ocupació de la via pública de guals, bústies i caixers automàtics.
Vista la proposta presentada pel Sr. David Bohigas, Regidor delegat d'Hisenda, que literalment diu:
=»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.
Després de tots aquests anys de funcionament, es proposa l’actualització de l’abast d’aquestes
delegacions, fet que es concreta en la següent delegació:
- Gestió tributària i la recaptació voluntària de la taxa d'ocupació via pública de guals, bústies i caixers
automàtics.
La gestió tributària de cada ingrés de dret públic comprèn les funcions següents:
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- 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
ES PROPOSA l’adopció dels següents acords:
Primer. Delegar al Consell Comarcal de la Selva la gestió tributària i recaptatòria de la taxa d'ocupació
via pública de guals, bústies i caixers automàtics.
Segon. 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.»=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el regidor David Bohigas:
Bàsicament són funcions que ja estava aplicant el Consell Comarcal de la Selva, però no hi havia la
delegació feta i, a més a més, forma part del que s'està duent a terme i que també s'havia dut a terme per
part de l'anterior equip de govern, delegar les funcions de recaptació i de seguiment d'aquest element al
Consell Comarcal, que ells tenen la infraestructura preparada i nosaltres no tenim la informació.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet.
No, ho considerem correcte, perquè això ja es va començar, perquè ells ho tenien més ben preparat, millor,
perquè per anunciar altres coses tinguin una millor comunicació. Quin cost tindrà això?
Pren la paraula el regidor David Bohigas:
Bé, el cost és del 2%, una mica per sobre del 2%, de la recaptació. De fet, ja estaven fent aquesta
recaptació, el que no estava fet era delegar aquesta recaptació.
Pren la paraula la interventora Leonor Martínez Lacambra.
La gestió en si ens vàrem adonar que no estava, però ja la recaptaven. És un 2%, estem igual.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Nosaltres votarem a favor.
Pren la paraula el regidor Sergi Riera:
Nosaltres tenim molts dubtes que això hagi de funcionar així. Estem recopilant informació, segurament que
algun dia demanarem per trobar-nos amb la interventora, perquè ens ho expliqui la seva part o amb el
regidor. De moment tot el que fa referència a aquest tema hi votarem en contra.
VOTACIONS: Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable
A favor: CIU., Anglès 2015, PAU
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Abstencions: ------En contra: CUP
11.TEMA: Ratificar decret de sol·licitar com a eina de treball l'e-notum.
Vista la proposta presentada per la Sra. Àstrid Desset Desset, alcaldessa, que literalment diu:
=»Antecedents de fet
Vist el decret 496 de 16 de desembre de 2015, que literalment diu:
«Decret núm. 496 de 16 de desembre de 2015
Acceptació condicions dels serveis Seu-e, Transparència i e-Tauler consorci AOC
Antecendents de fet:
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 3 de desembre de 2015 en la que es sol·licita al
Consorci AOC les modalitats d'accés al servei de Seu-e, Transparència i e-Tauler.
Vist que per tal de sol·licitar l'alta dels serveis oferts pel Consorci AOC, cal l'acceptació de les
condicions generals i específiques que regulen la prestació del Servei per part del Consorci AOC i que
es troben publicades a la seva seu electrònica www.seu.cat/consorciaoc.
Vist que per tal de sol·licitar l'alta dels serveis, cal habilitar al Consorci AOC com a encarregat del
tractament de les dades de caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats en la
sol·licitud.
Fonaments de dret:
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
DISPOSO:
Primer.- Presentar al Consorci AOC la sol·licitud d'alta al Servei.
Segon.- Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del Servei per part del
Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica www.seu.cat/consorciaoc
Tercer.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de caràcter personal a
les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present sol·licitud.
Quart.- Ratificar el present Decret al proper ple que celebri la corporació.
Cinquè.- Notificar el present acord a l'informàtic contractat per l'Ajuntament perquè pugui efectuar la
sol·licitud i posi en funcionament els serveis sol·licitats. «
Per tot això, es proposa al Ple:
PRIMER.- RATIFICAR el decret número 496 de 16 de desembre de 2016 de presentar al Consorci AOC
la sol·licitud d'alta al Servei.
SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat. «=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
L'e-notum, és un mòdul d’identificació electrònica de cost 0 i que, com totes les eines de la AOC, es
facilita als Ajuntaments per tal d'afavorir l'avanç de l’administració electrònica. En aquest sentit, quan
notifiquem a un ciutadà, ara enviem per correus aquell paper rosa que ve retornat i en canvi en
l’administració electrònica, mitjançant els certificats digitals, ens permet, doncs, lliurar una notificació de
manera totalment electrònica, prescindint de correus i a cost 0, repeteixo. Voleu preguntar quelcom?
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VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per unanimitat dels presents.
12.TEMA: Donar compte de la sessió de la Junta Local de Seguretat.
Per part de l'alcaldessa, dóna compte de la sessió de la Junta Local de seguretat, i els regidors en
resten assabentats.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
La junta va tenir lloc el dia 3 de febrer, els assistents eren: el cap de la regió policial de Girona, el cap
de la APS de l'Interior de Mossos, per entendre'ns, el sergent de la Policia Local d'Anglès, el capità,
cap de la Guàrdia Civil de Palamós, el sergent comandant de la Guàrdia Civil de Blanes, la secretària
de l'Ajuntament d'Anglès, que va aixecar acta, el regidor de la Policia Local i l'alcaldessa.
L'ordre del dia: primer el sergent i els mossos ens varen donar informació dels serveis realitzats el 2015,
gràfics i estadístiques. El segon punt va ser un anàlisi i una avaluació del 2015, per part seva. El tercer,
parlar de com planificaríem el 2016 i com ho podríem millorar. I el quart, la col·laboració amb els
mossos d'esquadra.
En quant a les estadístiques, tenim que les infraccions penals han disminuït un 30%, que les
resolucions davant d'aquestes infraccions penals ha augmentat en un 3,43%, és a dir, que són una
mica més eficaços en la resolució per infraccions. Les detencions també han disminuït de l’ordre del
31%. La majoria d’infraccions penals són contra el patrimoni: furs, robatoris, etc. estem parlant d'un
68%. Un 20,9% de robatoris són amb força, vull dir que forçant el pany per entrar; i hem tingut, per sort,
un 0 per cent de robatoris amb violència i intimidació. La gràfica de la dreta mostra les detencions fetes
per la policia local i pels mossos d'esquadra. La nostra policia, doncs, ha fet un 15,4% de les detencions
i els Mossos un 84'6.
Parlant d'actuacions que fan conscienciar als col·lectius sobre la seguretat, en aquest cas amb els
joves, s'han fet diferents xerrades sobre: Internet, xarxes socials, consells de seguretat, prevenció, etc. I
amb mares i pares, també. Estem parlant d'unes 20 presentacions, que s'ha arribat a unes 589
persones en total. La intervenció del Comandant de la Guàrdia Civil de Blanes, per destacar el més
important que va dir, que ells tenien un àmbit competencial a nivell administratiu, fiscal, d'impostos
especials, d'estrangeria, protecció de la naturalesa i del medi ambient, que es centraven en aquests
punts; i que des de l'any passat, és a dir, des de l'última Junta Local de Seguretat, havien fet 21
actuacions amb resultat satisfactori. En la intervenció del cap de la regió Policial de Girona, és que el
ràtio de delictes contra el patrimoni és molt baix i que el titular podria ésser “Anglès, és una ciutat
segura”.
Les conclusions: entre la coordinació entre Policia Local, Mossos i Guàrdia Civil, està funcionant molt
bé, és una opinió dels Caps de Seguretat. Que això es tradueix en una disminució de delictes i augment
de l'eficàcia i que Anglès, té un ràtio de delictes més baix per habitant que poblacions veïnes gràcies a
la presència de la Policia Local.
Pren la paraula el regidor Josep Casadellà:
Hi havia un petit punt que vàrem comentar, sense que fos a l'ordre del dia, a nivell de seguretat, tot el
tema de les franges perimetrals que ho hem destinat a l’ADF a fi que facin un treball per veure si
realment estem complint amb aquestes franges perimetrals degut a que l'hivern que estem, tenint
doncs, els boscos ja estan amb una situació d'estrès a nivell d'humitat i de possibilitats d'haver-hi un
incendi, què és molt important i per tant, es farà una comprovació en aquest nivell. Per altra banda,
també es farà un estudi, l'ADF, sobre la qualificació dels camins. Aquesta qualificació dels camins ha de
catalogar tots els camins que tenim en el municipi. S'han de catalogar segons una catalogació de R1,R-2, R-3, segons la quantitat de vehicles que hi puguin anar i això l'ADF ens ha dit que ens ho farà.
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Penso que és una part a tenir en compte i que tots els veïns ho tinguin en compte, sobretot els que són
perifèrics i que donen o “colinden” amb el bosc, doncs que tinguin previst que hi ha aquesta franja de
neteja, doncs, que no hi poden haver arbustos ni llenya que pugui ésser motiu d'incendi.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
El que està clar és que tenim una bona Policia que fa la seva feina, fruit d'això va ser aquells
delinqüents que es varen agafar, fa dos anys, que tenien la seva seu al carrer de la Triassa i no es
podien treure perquè eren okupes, a partir de que aquesta gent està a dins la presó, es nota molt la
decadència dels robatoris.
13.TEMA: Donar compte de l'informe d'intervenció d'avaluació de compliment d'objectius de la LO
2/2012, respecte al seguiment del quart trimestre del pressupost 2015 amb motiu de la seva
remissió al ministeri d'Hisenda.
Per part de la interventora, Sra. Leonor Martínez Lacambra, dóna compte del present document, i els
regidors en resten assabentats.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora interventora:
Tan sols donar compte, sabem que cada tres mesos anem donant compte de com anem executant el
pressupost. Aquest és el quart trimestre de l'any passat, que és una prèvia de la liquidació que tindrem
aviat, i bé, complim amb el principi d'estabilitat pressupostària que és el que ens demanen, tenim
superàvit.
14.TEMA: Donar compte de l'informe d'intervenció del seguiment del pla d'ajust en relació al 4 t
trimestre de 2015.
Per part de la interventora, Sra. Leonor Martínez Lacambra, dóna compte del present document, i els
regidors en resten assabentats.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora interventora:
També, cada tres mesos, hem de fer seguiment d'aquest pla d'ajust que va vinculat als crèdits que
dèiem de proveïdors de 2012 i 2013, i anem valorant com es van executant les previsions més o menys
i amb això informem i ja està.
15.TEMA: Donar compte dels informes trimestrals de la Llei de Morositat i del Període Mitjà de
Pagaments dels resultats corresponents al 4rt trimestre de 2015
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 remeten a aquesta secretaria, els informes trimestrals de Llei Morositat i del Període Mitjà de
Página 57 de 83
C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat

Pagaments (PMP) dels resultats corresponent al 4r. trimestre del 2015 de l'Ajuntament, per tal de donarne compte al proper Ple que es celebri.
Aquests informes s'enviaran via telemàtica al Ministeri d'Hisenda.
Per part de la interventora, Sra. Leonor Martínez Lacambra, dóna compte del present document, i els
regidors en resten assabentats.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora interventora.
Aquest és el període mig de pagament que, com sempre, estem obligats a donar dos ratis, un, el que es
diu el “període mitjà de pagament” que ens surt 4,97 dies. Això es compta després de 30 dies que ha
entrat la factura, que és el termini que tenim per comptabilitzar-la. Això vol dir que la comptabilitzem
abans, i després paguem a 5 dies després dels 30. Per tant, seria una mitjana d'uns 35. I després hi ha
un altre rati que també ens obliguen a treure, que és el període mitjà de pagament que té en compte
totes les factures que hi ha a l'Ajuntament des del moment que entren en el registre, inclús alguna
antiga que hi hagi endarrerida i que hi hagi algun problema. Aquí tenim 41,20 dies quan la llei ens
permetia arribar a 60, i l'altra que hem dit, 5,30 ens permet, per tant vol dir que anem bé.
Pren la paraula el regidor David Bohigas:
Ja fa temps, en l'anterior legislatura, a finals de l'anterior, un cop ja s'havia pogut posar al dia la
Tresoreria en l'endeutament, que continua sent molt important, doncs, s'estan complint els períodes de
pagament, per tant, estem al nivell dels millors ajuntaments de Catalunya.
16.TEMA: Moció presentada per la CUP i que a l'última sessió va restar sobre la taula, sobre la moció
de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.
Vista la moció presentada pel Sr. Sergi Riera Sau, Regidor de la CUP, que literalment diu:
=»El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va aprovar la
següent:
RESOLUCIÓ
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les passades
eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de les forces parlamentàries
que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i en una àmplia majoria sobiranista
en vots i escons que aposta per l’obertura d’un procés constituent no subordinat.
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un estat català
independent en forma de república.
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà, participatiu,
obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució catalana.
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries per fer
efectives aquestes declaracions.
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de trenta dies la
tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pública.
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder
constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat espanyol no
se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal
Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del
2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres
sentències.
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Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest procés de
desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, sostinguda i pacífica que permeti
l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora.
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les normes o els
mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets fonamentals que
puguin resultar afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en
l’annex d’aquesta resolució.
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer efectiu el
mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de república i acorda posar-ho en
coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat internacional.
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets fonamentals afectats per
decisions de les institucions de l’Estat espanyol.
- Pobresa energètica
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als subministraments bàsics, el futur
govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015,
del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de
gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri
aquesta situació.
- Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne, el futur govern
ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest
marc, el futur govern ha de garantir que en processo de desnonament de l’habitatge habitual que
afectin persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer
efectiu el desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars
afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions normatives que permetin
fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el cas del reglament de funcionament de
les meses de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i
socials i per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
- Sanitat
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal a l’atenció sanitària
pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a
Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada
o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta o no en el padró. Així
mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics.
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme nous concurso
per a la gestió de centres d’atenció primària.
- Educació
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona part de l’articulat
de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la qualitat educativa, recurs que fou admès
a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties
Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les
competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model educatiu català
determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als consensos obtinguts pels conjunt de la
comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació
en matèria d’educació per la plena vigència i el respecte de les competències establertes en favor de
les administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat
educativa.
- Garantia de les llibertats públiques
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns articles de la Llei
Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol
de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries,
s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals
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emparats per textos internacionals com la Declaració universal dels drets humans o el e Conveni
europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En
coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat
ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets fonamentals esmentats.
- Administracions locals
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals catalanes en servei de
l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les eines de suport necessàries per a deixar
sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en desplegament de l’article 135 de la
Constitució espanyola, relatius a la limitació de competències als ens locals, al control del cost dels
serveis i a l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica privada.
- Refugiats
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el futur govern ha de
generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR)
amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim nombre de persones refugiades, més enllà de les
decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol.
- Dret a l’avortament
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei 17/2015, del 21
de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
- Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur govern ha d’establir,
entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la càrrega del deute en el conjunt de la
despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments estructurats,
separant els pagaments que compensen un servei (inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen
un pagament excessiu respecte als tipus d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur
govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes estructurats, transformant
l’amortització de les inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost
excessiu del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat que es pugui
aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada d’una revisió a fons dels programes
pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre
la urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en
l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar íntegrament
dedicats al pla de xoc social.
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur govern ha de crear un
grup de treball obert als grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els responsables de la banca
resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels interessos amb finalitats
socials.”
En sentència dictada el 2 de desembre de 2015, amb una celeritat històrica, el Tribunal Constitucional
va resoldre el recurs interposat per Govern espanyol, estimant-lo i declarant la inconstitucionalitat i la
nul·litat d’aquesta resolució.
Malgrat els Ajuntaments no tinguin competència directa en relació al contingut de la Resolució 1/XI del
Parlament de Catalunya, sí que poden efectuar una declaració política de suport a l’esmentada
resolució, amb consciència de la seva nul·la incidència jurídica, però sí com a constatació d’una
aspiració democràtica d’una part important de la població de Catalunya.
Vist l'informe de secretaria número 3/2016 de 24 de febrer.
Atesos aquests fets, els grups municipals d'Anglès, proposen al ple de l’ajuntament de d'Anglès
l’adopció dels següents acords:
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PRIMER.- Manifestar el ple suport de l’ajuntament d'Anglès a la resolució 1/XI del Parlament de
Catalunya, com expressió de la voluntat d’una part majoritària de la població del municipi.
SEGON.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al president de
la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació
Catalana de Municipis (ACM).
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora secretaria:
Amb la sentència del Tribunal Constitucional, l'informe és desfavorable; a altres Ajuntaments, com a Sant
Cugat del Vallés, el varen arxivar, però bàsicament perquè encara no hi havia la sentència del Tribunal
Constitucional que anul·lava aquesta moció i ara sí que hi és.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Nosaltres, en principi, entenem que en el moment de constituir-se aquest Ajuntament, ens vàrem posar a
disposició del Parlament de Catalunya pel que fes falta en el procés, i mirarem de donar suport a aquesta
moció. Per tant votarem a favor.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet del grup P.A.U:
Com ja he dit amb l' AMI, el nostre grup és un grup apolític. Avui a la tarda hem tret aquesta moció, i amb
els companys havíem dit en primer terme l'abstenció, però després hem rebut més tard l'informe de la
secretària, on ella diu que això és desfavorable, és a dir que no és legal. Jo, vist això, l'he trucat, no ha
agafat el telèfon, però aquí, abans d'entrar, he parlat amb ella i li he dit que nosaltres ens volem abstenir,
m'ha contestat que “a nivell penal, si us absteniu, seria com votar a favor de la proposta”. Com que
nosaltres no tenim cap tipus d’empara jurídica i com que veiem que jurídicament ens la poden endollar,
doncs votarem en contra a pesar nostre. La nostra intenció seria votar abstenció, però en vistes de
l'informe de la secretària, creiem que nosaltres, que no som de cap partit polític, el millor és votar en
contra, així no anem contra la llei de paper, no la llei local.
Pren la paraula el regidor de la C.U.P. Sergi Riera:
Nosaltres hi votarem a favor, per això hem presentat la moció. Ja vàrem explicar el que creiem que era
necessari donar suport al Parlament i també dir a l'alcaldessa que estem pel que necessiti.
Pren la paraula el regidor d'Anglès 2015, Josep Casadellà:
Com Anglès 2015, entenem que és al que ens vàrem comprometre com a partit polític quan ens vàrem
presentar a l'Ajuntament. Aquest refermament per a la independència i el que estigui a les nostres mans
per aconseguir-la, entra dins del nostre programa per tant, hi votarem a favor també.
VOTACIONS: Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable
A favor: CIU., Anglès 2015, CUP
Abstencions: ------En contra: PAU
17.TEMA: Moció en contra dels disruptors endocrins, per limitar l'exposició als disruptors
endocrins al món local
L'Organització Mundial de la Salut (OMS) i el programa internacional sobre la seguretat de les
substàncies químiques, l'any 2002, van definir els disruptors endocrins com una substància exògena, o
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una barreja de substàncies, que altera les funcions del sistema endocrí i, en conseqüència, causa
efectes adversos per la salut en un organisme intacte o la seva descendència. (1)
Els disruptors endocrins (d'ara en endavant, EDC, per la seva designació en anglès endocrinedisrupting chemicals), poden interferir en els sistemes endocrins dels mamífers, peixos, amfibis i altres
organismes vius. La seva toxicitat va començar a ser reconeguda pels científics a principis de la dècada
de 1990. Els EDC tenen la capacitat d'imitar, bloquejar o alterar els nivells d'hormones, com ara
estrògens, testosterona i hormones tiroidees, que afecten diverses funcions en el cos.
Tal i com apunta l'OMS, l'exposició a aquests químics en la primera etapa del desenvolupament d'un
organisme pot ocasionar danys irreversibles que només es faran evidents més endavant a la vida.
La comunitat científica ha donat el crit d'alerta. Així, trobem al nostre país científics com el Dr. Miquel
Porta, catedràtic de Salut Pública de la UAB i IMIN; el Dr. Nicolás Olea, Doctor de la Universitat de
Granada; el Prof. Àngel Nadal, investigador de l'Institut de Bioenergia de la Universitat Miguel
Hernández d'Elx, que consideren que molts dels disruptors endocrins contribueixen a causar les
següents malalties (2):
- Leucèmia infantil
- Limfoma no Hodgkin
- Càncer de fetge
- Càncer de pàncrees
- Càncer de mama
- Càncer de prostata
- Càncer de testicle
- Càncer de tiroides
- Infertilitat
- Alteracions en el desenvolupament del sistema neurològic
- Malalties metabòliques
- Trastorns del sistema neuroimmunològic
- Generació de la diabetis tipus 2
- Obesitat
- Pubertat prematura
- Menopausa prematura
D'altra banda, també té efectes nocius sobre el medi ambient, i la fauna i flora terrestre.
Els EDC es poden trobar en molts productes d'ús habitual, com ara (3):
- A les llaunes de conserva folrades de plàstic.
- En envasos i utensilis de cuina elaborats amb policarbonat.
- En el paper tèrmic de tiquets de compra.
- En determinats conservants utilitzats en productes cosmètics, de bellesa, colònies i d'higene personal
(p. ex. parabens).
- En determinats sabons, detergents i desodorants (p. ex. Triclosan).
- En determinats articles de consum i joguines.
- En determinades cremes solars (p. ex. 4-Metilbenzilideno camfor (4MBC) octil-methoxicin- namato
(OMC) )
- En determinats fungicides, insecticides, moluscocides, herbicides, desinfectants (p. ex. glifosat)
- En determinades pintures, vernissos, coles, tintes, laques i productes de neteja (disolvents).
L'any 2013, un important informe va subratllar la urgència d'adoptar mesures respecte els disruptors
endocrins. L'informe «Estat de la ciència sobre disruptors endocrins» publicat conjuntament per l'OMS i
el programa pel Medi Ambient de l'ONU (PNUMA) va destacar que la majoria de les substàncies
1

Programa Internacional sobre Seguridad Química – OMS. Global Assessment of the State- of-the-Science of Endocrine
Disrupters [Evaluación global del estado de la ciencia sobre disruptores endocrinos]. 2002.
2
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Disruptors-endocrins-falses-hormones/video/5145331/
3
http://www.istas.ccoo.es/descargas/disruptores_endocrinos_final.pdf
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químiques en el mercat mai no han estat testades per conèixer els seus potencials efectes disruptors
endocrins. A més els mètodes internacionals de testeig només detecten alguns dels efectes coneguts
dels EDC, que representen una «amenaça global que ha de solucionar-se», segons va concloure
l'informe de l'OMS/PNUMA (4). Aquest informe també va establir que l'exposició tant d'éssers humans
com de la fauna silvestre a aquestes substàncies prové d'un creixent número de fonts, i que el risc de
les barreges d'aquestes substàncies – l'anomenat efecte còctel – ha estat seriosament subestimat.
Quan les substàncies químiques es regulen, s'avaluen suposant que existeix un «nivell segur
d'exposició». Però, segons una de les anàlisis científiques més detallades sobre EDC emesa per l'equip
liderat pel Professor Kortenkamp per a la Comissió Europea, les eines actuals no són adequades per
detectar els llindars d'exposició a aquestes substàncies. Això implica que els EDC han de ser regulats
com substàncies «mancades de llindars d'exposició segurs» (5). Per tant, cal actuar d'acord amb el
principi de precaució que s'esmenta a l'article 191 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea
(UE), el qual pretén garantir un elevat nivell de protecció del medi ambient mitjançant preses de decisió
preventives en cas de risc. No obstant això, a la pràctica, el seu àmbit d'aplicació és molt més ampli i
s'estén així mateix a la política dels consumidors, a la legislació europea relativa als aliments, i a la de
salut humana, animal i vegetal. En conseqüència, caldria que per identificar els EDC i evitar l'efecte
còctel se seguissin els criteris recomanats per l'informe Kortenkamp i que són criteris complementaris
entre sí, com el d'adversitat, mode d'acció, potència, toxicitat principal, especialitat, severitat,
irreversibilitat i rellevància. L'informe assenyala que cap d'aquests criteris ha d'usar-se en forma aïllada,
com un únic filtre.
El Reglament Europeu de 2009 sobre plaguicides establia un mandat per a la Comissió Europea per
elaborar una definició i un criteri científic per identificar els EDC. Aquesta decisió havia de prendre's
abans de l'u de juny de 2013. Malgrat això, la Comissió Europea s'ha vist sotmesa a grups de pressió
de la indústria química (6) i a data d'avui encara no ha complert el mandat. Per tot això, al gener de
2015, el Parlament Europeu i el Consell van decidir recolzar oficialment la denúncia de Suècia contra la
Comissió davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, pel retard a la regulació dels EDC. El 16
de desembre de 2015 la Comissió Europea ha estat condemnada per haver violat els Tractats
Europeus, atès que encara no ha especificat els criteris científics per la determinació de les substàncies
químiques que pertorben el sistema endocrí (7).
I és que països com França, Suècia i Dinamarca tenen una actitud totalment proactiva davant d'aquest
problema i han desenvolupat una normativa nacional engegant actuacions com el recolzament a la
investigació, el diàleg amb les empreses, l'establiment d'incentius, la millora de la informació als
ciutadans o la prohibició dels BPA en els envasos alimentaris i el paper tèrmic.
Per contra l'Estat espanyol ha actuat amb absoluta passivitat, sense cap normativa pròpia.
Davant d'aquesta situació l'Ajuntament d'Anglès vol adoptar algunes mesures dins del seu marc
competencial, però, sobretot vol esperonar les institucions amb competència legislativa a què aprovin
normativa per mirar de solucionar aquest problema de salut pública.
Per tot això s'acorda:
PRIMER.- Sol·licitar al Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) de la Generalitat de
Catalunya i a Dipsalut, com a organisme de salut pública de la Diputació de Girona que dins de les
seves tasques d'assistència tècnica a les Administracions Públiques:

4

OMS/PNUMA. State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals. [Estado de la ciencia sobre disruptores endocrinos]. 2012.
http://www.who.int/ceh/publications/ endocrine/en/
5

Kortenkamp A. Endocrine disrupters – Identification and criteria for regulation. EU conference on Endocrine Disrupters: Current
challenges in science and policy. [Disruptores endocrinos – Identificacion y criterios de regulacion. Conferencia sobre Disruptores
endocrinos de la UE: Desafios actuales en ciencia y politica]. 11-12 June 2012.
6
http://www.ecologistasenaccion.es/IMG/pdf/info_un-asunto-toxico.pdf
7
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?
text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=122831
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a.- Ofereixi assessorament realitzant un estudi o un informe de possibles perills o de recomanacions de
salut pública en relació als EDC, a fi de tenir clar, en les compres i subministraments que faci
l'Ajuntament, quins materials i productes evitar, tant si aquests materials i productes van destinats a
l'empleat públic local com si els acaba utilitzant la ciutadania.
b.- Elabori díptics informatius per la nostra població sobre mesures per reduir l'exposició als EDC.
c.- Aprofiti aquesta informació que ha recollit per l'Ajuntament d'Anglès i per tant, la faci extensiva a la
resta del món local perquè en tingui coneixement i pugui actuar en conseqüència.
SEGON.- Fer un estudi de prevenció de riscos a fi que el personal de l'Ajuntament d'Anglès no utilitzi
productes que puguin actuar com a EDC que poden afectar la salut dels empleats públics que hi estan
exposats, que permeti substituir-los per altres de més saludables o bé, en cas que no hi hagi alternativa,
que estableixi les mesures preventives o els equips de protecció individual adequats.
TERCER.- Una vegada identificats els productes que actuen com a EDC, adoptar les següents
mesures:
- Prohibir els materials i productes que contenen EDC en contacte amb aliments i en articles i productes
d'ús infantil per la nostra llar d'infants.
- Fomentar el consum d'aliments amb baixa presència de contaminants a la llar d'infants i al centre de
dia municipal.
- Evitar l'ús de plaguicides en espais públics.
QUART.- Sol·licitar al Parlament de Catalunya que dins de les seves competències es comprometi amb
la protecció de la salut i el medi ambient i, per tant, reguli els EDC com a substàncies mancades de
llindars d'exposició segurs i que identifiqui els EDC seguint criteris complementaris entre sí, com els
d'adversitat, mode d'acció, potència, toxicitat principal, especialitat, severitat, irreversibilitat i rellevància
a fi d'evitar l'efecte còctel i d'acord amb el principi de precaució.
I, en tot cas, que es doni difusió d'aquesta problemàtica a l'opinió pública i es donin pautes per evitar el
seu consum.
CINQUÈ.- Sol·licitar al legislador espanyol que dins de les seves competències legisli com països
compromesos amb la protecció de la salut i el medi ambient i que per tant, reguli els EDC com a
substàncies mancades de llindars d'exposició segurs i que identifiqui els EDC seguint criteris
complementaris entre sí, com els d'adversitat, mode d'acció, potència, toxicitat principal, especialitat,
severitat, irreversibilitat i rellevància a fi d'evitar l'efecte còctel i d'acord amb el principi de precaució.
I, en tot cas, que es doni difusió d'aquesta problemàtica a l'opinió pública i es donin pautes per evitar el
seu consum.
SISÈ.- Sol·licitar a la Comissió Europea que mitjançant la Direcció General de Medi Ambient es
comprometi amb la protecció de la salut i el medi ambient i que per tant, consideri els EDC com a
substàncies mancades de llindars d'exposició segurs i que identifiqui els EDC seguint criteris
complementaris entre sí, com els d'adversitat, mode d'acció, potència, toxicitat principal, especialitat,
severitat, irreversibilitat i rellevància a fi d'evitar l'efecte còctel i d'acord amb el principi de precaució.
SETÈ.- Sol·licitar al Parlament Europeu i al Consell Europeu que es comprometin amb la protecció de la
salut i el medi ambient i que, per tant:
a.- Fiscalitzin la tasca que ha de dur a terme la Comissió Europea prèvia a la seva legislació, per evitar
que aquesta tasca es vegi pervertida per grups de pressió.
b.- Legislin en matèria d'EDC considerant que són substàncies mancades de llindars d'exposició segurs
i que identifiqui els EDC seguint criteris complementaris entre sí, com els d'adversitat, mode d'acció,
potència, toxicitat principal, especialitat, severitat, irreversibilitat i rellevància a fi d'evitar l'efecte còctel i
d'acord amb el principi de precaució.
VUITÈ.- Comunicar aquests acords a les entitats municipalistes a fi que els puguin fer extensius als
altres municipis que també vulguin adoptar mocions similars.
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NOVÈ.- Comunicar aquest acord als mitjans de comunicació perquè se'n facin ressò
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la regidora Marta Triadó:
Si us sembla, us explicaré primer una mica que són els disruptors endocrins, que és un tema que no és
massa conegut. Els disruptors endocrins són substàncies químiques què estan presents en diferents
materials i productes de la nostra vida quotidiana i el que fan és alterar les funcions del sistema endocrí.
Aquestes substàncies químiques, si estan en contacte en les primeres etapes de la vida, poden
ocasionar danys irreversibles que es manifesten més endavant al llarg de la vida. La comunitat
científica està preocupada, doncs, perquè són la causa de diferents malalties greus com per exemple:
càncer, malalties de tipus metabòlic, trastorns en el sistema immunològic, etc.
Aquests disruptors endocrins, els podem trobar en materials com per exemple: a les llaunes de
conserva folrades de plàstic, en envasos i utensilis de cuina que són elaborats amb policarbonat, en el
paper tèrmic de tiquets de compra, en determinats conservants utilitzats en productes cosmètics, de
bellesa, colònies, higiene personal, en sabons, detergents, desodorants, articles de consum i joguines,
en cremes solars, en fungicides, insecticides, herbicides, desinfectants, pintures, vernissos, coles i
tintes, laques i productes de neteja.
Per tant, és un tipus de substància que està molt present en la nostra vida diària. Llavors, el que es
proposa en el Ple és sol·licitar al Centre de Recerca d'Epidemiologia Mediambiental de la Generalitat de
Catalunya i a Dipsalut, com a organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, que ens
assessori sobre quins productes hem d'evitar comprar per evitar aquests disruptors endocrins i també
sol·licitar que ens elaborin tríptics per informar a la població.
En segon lloc, es proposa fer un estudi de prevenció de riscos a fi que el personal de l'Ajuntament
d'Anglès no utilitzi productes que puguin actuar com a disruptors endocrins.
En tercer lloc, una vegada identificats els productes que actuen com a disruptors endocrins es proposa
adoptar les següents mesures: prohibir els materials i productes que contenen disruptors endocrins en
contacte amb aliments, articles i productes d'ús infantil de la nostra Llar d'Infants, fomentar el consum
d'aliments amb baixa presència de contaminants a la Llar d'Infants i al Centre de Dia i evitar l'ús de
plaguicides en espais públics. També es proposa sol·licitar al Parlament de Catalunya, al legislador
espanyol, a la Comissió Europea, al Parlament Europeu i al Consell Europeu, que es comprometin amb
la protecció de la salut i el medi ambient i que legislin amb matèria de disruptors endocrins. També es
proposa comunicar aquests acords a les entitats municipalistes, per tal que es pugui fer extensiu a
altres municipis i que puguin fer mocions similars. I per últim, comunicar aquest acord als mitjans de
comunicació perquè se'n facin ressò.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Nosaltres creiem que és una moció del tot positiva i que per tirar-la endavant caldrà un esforç per part
de tots, tot seguint les directrius europees i fent una menció especial a la situació del poble. Dic situació
del poble perquè ens travessen recs i rieres i la més perjudicial, crec que és la riera d'Osor, per la part
contaminant que encara hi ha de les mines. També seria bo demanar al Departament de Sanitat, per
veure si el núvol tòxic es va enganxar a la vila, per veure quina influència va tenir sobre la nostra zona,
per tal de tenir una prevenció més acurada.
Les xarxes socials ja ens diuen els aliments que consumim, i els productes i la forma que aquests
poden entrar dins nostre, amb mals hàbits. És a dir, quan hi ha hagut un pesticida dolent, o qualsevol
altre aliment que hagi ocasionat la mutació de l’aliment i hagi entrat dins de nosaltres.
En molts llocs, els microones i així, ja estan prohibint l'esclafament de menjar per a la mainada en
microones, que suposo, és el cas de la Llar d'Infants, o el cas del molts instituts que fan jornada
intensiva i que van amb els tapers amb plàstics, que són els adients i així. Això serà una feina que
caldrà valorar-la molt i sobretot, caldrà tenir la presència dels nostres tècnics municipals perquè
s'adrecin a totes les associacions del poble, tant a la gent de l'esport, perquè també amb el material,
amb la vestimenta del material esportiu, també inconscientment a través de les suors i així, molts
d'aquests disruptors endocrins poden entrar a través de la suor i del material que està compost les
“prendes” esportives. També seria important la gent que fa teatre, que fa tramoia, la gent que fa
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Carnestoltes, la “cavalgata” de Reis, els elements que fan servir el maquillatge, tinguessin cura del
prospecte per fins a quin punt pot afectar.
I després, el que deia, a la Llar d'Infants també s'ha de tenir cura dels elements que potencien els
disruptors endocrins, com poden ser les ones electromagnètiques fruit dels ordinadors, fruit de les
xarxes informàtiques, fruit de les lluminàries elèctriques. També, com s'ha vist, ho dic perquè hi ha
companys que hi estan treballant a un nivell més acurat del subsòl, on estan instal·lats els centres
educatius i els centres sanitaris. Faig referència a això perquè nosaltres, al Centre de Dia, aquell temps
es va fer la fossa sèptica a sota el mateix Centre de Dia i, a la llarga, això també pot ser un focus que
potencia els sistemes de disruptors endocrins. Jo crec que la regidora tindrà molta feina i no dubti que si
nosaltres, des del nostre grup, podem ajudar en qualsevol cosa, doncs estarem a la seva disposició.
Nosaltres votarem a favor de la proposta.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per unanimitat dels presents.
18.
TEMA: Moció Transport Sanitari
Vista la proposta presentada pel Sr. Sergi Riera Sau, Regidor de la CUP, que literalment diu:
=»Exposició de motius
El dia 14 de gener d'enguany va tenir lloc el traspàs del Transport Sanitari de la Regió Sanitària Girona
de l'antiga empresa adjudicatària, Consorci del Transport Sanitari, a la nova, Transport Sanitari de
Catalunya, SLU. Es tracta d'una adjudicació per 10 anys amb un import anual pel transport urgent de
16.975.572,89 euros i una tarifa de 38,62 euros pel no urgent.
El procés d'adjudicació i posterior traspàs ha vingut condicionat per diferents motius: les successives
paralitzacions que ha patit; el canvi de sistema de transport sanitari; i l'accidentada forma com s'ha dut a
terme el traspàs malgrat el temps transcorregut des de l'adjudicació.
El canvi de model ha consistit bàsicament a ampliar mínimament el nombre de vehicles i d'hores de
servei a costa de personal sanitari: s’han substituït ambulàncies amb possibilitat de transportar i tractar
persones malaltes 'in itinere' i amb una plantilla completa (metge, infermera i tècnic), per Vehicles
d’Intervenció Ràpida (VIR), amb només metge i tècnic i sense possibilitats de transportar pacients.
L'ampliació no és el cas de la ciutat de Girona, on s'ha suprimit una ambulància de Suport Vital Avançat
(SVA), quedant-ne només dues de Suport Vital Bàsic (SVB) i posar-ne un VIR a Salt. Tampoc a
poblacions com Anglès i Maçanet de la Selva, amb 8 hores diàries de disminució del servei, ni a d'altres
costaneres com l'Escala, l'Estartit i Palafrugell, on es suprimeixen els reforços d'estiu. Les protestes del
personal i de la ciutadania registrades al Baix Empordà denuncien aquests retalls, així com la destrucció
de l'equip metge-infermera-tècnic, per quant rebaixa la qualitat de l'assistència. En efecte, aquest nou
model ha estat durament criticat, entre altres, pel Col·legi de Metges de Girona, per quant sembla més
dissenyat per a l'àmbit urbà que no pas per a les nostres contrades, per quant en casos com el del Baix
Empordà pot comportar retards de 20 o 25 minuts en l'arribada del metges a poblacions com Calonge,
Castell-Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro, i per les conseqüències que pot tenir el
treball separat de metge i infermera. Aquesta separació és especialment greu des de la promulgació del
“Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de
dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros” que
ha inestabilitzat el paper de la infermeria i que, malgrat el recurs compromès per part del nou Govern de
la Generalitat, és plenament vigent.
Però hi ha un altre problema de fons molt greu. El nombre de serveis que es va comunicar l’antiga
empresa adjudicatària al TSC estava molt per sota dels que s'havien de realitzar efectivament. Aquest
hauria impedit una programació adient, provocant llargues hores d'espera dels usuaris del transport
ordinari, les protestes dels quals recauen sobre els tècnics de les ambulàncies, ja que poques vegades
es transformen en reclamacions reglades. I hauria provocat la necessitat d'augmentar la necessitat
d'ambulàncies, fet que justificaria les grans deficiències en el condicionament de les bases, els locals i
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els vehicles, que clarament estan incomplint els plecs de l'adjudicació. L’estat de moltes ambulància no
és l’adequat per garantir amb condicions el servei a prestar: on no falta calefacció falta telèfon o
qualsevol mena de material, o altres deficiències tècniques d'uns vehicles reciclats, com el
despreniment de peces del vehicle.
Com a conseqüència de tot això, ens trobem amb un problema del concurs que afecta exclusivament el
lot de la Regió Sanitària Girona. Ni els plecs tècnics del concurs ni el pressupost cobreixen els serveis
que efectivament s'han de proporcionar. L'empresa adjudicatària ha de posar molts més mitjans dels
previstos sense la corresponent compensació econòmica, ja que aquesta és impossible sense realitzar
un nou concurs i, pel que sembla, la forma de compensació que poden haver pactat el CatSalut i
l'empresa és que aquell no apliqui la penalització del 5% prevista en l'adjudicació pels casos
d'incompliment de les clàusules contractuals. Aquest xantatge, que podria ser considerat un mal menor
en un contracte de curta durada, es fa absolutament insostenible durant els 10 anys de durada prevista.
Per tot això, el grup de la CUP proposa al ple de l'ajuntament d'Anglès l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Instar al Departament de Salut i al CatSalut que, de manera immediata, aporti les seves
alternatives per tal de resoldre l'actual situació d'absoluta irregularitat.
Segon. Instar al Departament de Salut i al CatSalut per tal que es replantegi el nou model de Transport
Sanitari Integral, esmenant les modificacions i deficiències detectades.
Tercer. Fer arribar aquest acord a tots els ajuntaments de la demarcació per tal que controlin, i si és el
cas denunciïn, les deficiències i irregularitats que s'estan produint i, sens dubte, es continuaran produint
mentre no es resolguin la situació irregular de l'actual contracte.»=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Aquesta moció ens va entrar sobre la nova organització del transport sanitari. Aquesta moció, ens va
entrar amb poc temps i tenim un dubte en ella, s'assegura que s'han substituït ambulàncies amb
possibilitats de transportar i tractar persones malaltes en itinerari amb una plantilla completa, metge,
infermera i tècnic, i això s'ha substituït per metges d'intervenció ràpida, amb només metge i tècnic?
Aquesta moció és la mateixa de la Diputació de Girona, ha estat contrastada, és així? Perquè la
informació que ens va arribar als alcaldes quan vàrem anar a parlar amb la direcció del SEM era un
altre, per això el dubte, és correcte això?
Pren la paraula el regidor de la C.U.P. Sergi Riera:
Sí, ja ho heu vist aquí, a Anglès hi havia una ambulància les 24 h del dia i ens l'han canviat per un
vehicle, que ja ho vàrem comentar-ho, que és per arribar i fer actuacions, però que si se t'han d'endur,
haurà de venir una ambulància igualment, vull dir amb aquest sentit.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
El que passa, segons sabíem, aquí hi havia una ambulància amb dos tècnics, no hi havia metge. Hi
havia el metge del CAP, però si el CAP està tancat. A l'ambulància hi havia dos tècnics i el mínim és
metge i tècnic. Llavors, ja estem d'acord amb tota la resta que dius, el que passa que tenim una mica
de reticència a aprovar una moció “diguent” quelcom que no és exacte. Si és la mateixa de la Diputació,
suposo que ja s'ho hauran mirat, però no ens quadrava aquesta informació, només, l'altre sí que estem
d'acord que el servei s'ha vist “mermat”, que hi ha moltes queixes de la gent, tot això, sí. Simplement
aquest aclariment.
Pren la paraula el regidor Sergi Riera:
En principi és la bona i entenem que és una informació contrastada que l'ha estat treballant la gent de
sanitat de la C.U.P., que molts són metges i infermeres i ens comentaven, per exemple, que un dels
problemes d'aquests vehicles que hi haurà, és que si el metge no s'atreveix a punxar fins que no arribi
la infermera, no es podrà punxar res.
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Pren la paraula la regidora Montserrat Garriga de P.A.U:
Una mica, el que tu has dit és el que jo tenia entès. Vull dir que jo també, quan ho vaig estar llegint,
quan ho vàrem rebre, a mi em va cridar molt l'atenció. Això que només hi hagués un tècnic i un metge,
que no hi hagués doncs un professional d'infermeria. A mi, també em va crear molts de dubtes. Llavors,
per qüestions de feina no he pogut comentar-ho, però en principi, bé, el que heu dit vosaltres jo això no
ho havia entès així. També l'Àstrid fa referència que, quan us varen presentar amb ells, ells com ens
varen presentar el nou canvi no ho vaig entendre, tal com es fa servir avui. Llavors, la infermera, en
quin altre vehicle aniria?
Pren la paraula el regidor de la C.U.P. Sergi Riera:
Per exemple, el que em comentaven era que al Baix Empordà, el que havien fet era posar dos vehicles,
en un anava el metge i l'altra la infermera. Hi havia dos vehicles que comptaven per dos, però el servei
era la meitat.
Pren la paraula la regidor de P.A.U. Montserrat Garriga:
Estem parlant del Baix Empordà? A mi em va cridar l'atenció.
Pren la paraula l'alcaldessa la senyora Àstid Desset:
Si et sembla, perquè tota la resta estem d'acord amb els companys, jo he demanat a la Diputació que
em passin el text que ells han aprovat. Tots els grups, que puguem assegurar-nos d'aquesta informació
per tenir les coses clares.
Pren la paraula el regidor de P.A.U. Pere Espinet:
Jo suposo que seria el millor. “Aviam”, fem-ho a fi de bé, tots.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
La resta de coses sí que és cert, perquè hi ha moltes queixes del funcionament.
Si més no, que sigui una moció que si la traslladem, que no hi hagi un error, que diguin: “ostres no, que
això que heu posat està malament”, que estigui cent per cent correcte. Si hagués arribat això un pèl
abans, pot ser que hauríem aconseguit informació, qüestió de temps. Què fem, posposem?
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Jo crec que sí.
Pren la paraula el regidor Sergi Riera de la C.U.P:
Al final, votareu com l'altre cop? O sigui, que sí creieu que s'ha de posposar?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
És probable.
Pren la paraula la senyora secretària:
Voteu deixar-ho sobre la taula.
VOTACIONS: Es passa a la votació de la proposta la qual es posposa i queda sobre la taula.
A favor: CIU, Anglès 2015, PAU
Abstencions: ------En contra: CUP
19
628. 61 CONVENIS VARIS - Centre de Dia Tema: sol·licitud pròrroga conveni centre de dia
Vista la proposta presentada per la Sra. Marta Triadó i Margarit, Regidora de Benestar Social, que
literalment diu:
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=»Vist que en data 7 de juliol de 2015 es va aprovar en Sessió ordinària de Ple el conveni de
col·laboració entre l'Ajuntament d'Anglès i el Departament de Benestar Social i Família subrogat pel
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per a la prestació del servei del Centre de Dia.
Vist que l'1 de desembre de 2015 aquest Ajuntament va signar el conveni de col·laboració
interadministrativa amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, per
a la prestació del servei del Centre de dia “Molí de Cuc” per a gent gran depenent, d'aplicació de l'1 de
gener fins el dia 31 de desembre de 2016.
Vist que es necessari signar la pròrroga del conveni per a la prestació durant l'any 2017 d'acord amb les
instruccions rebudes del Servei de Recursos Aliens de la Direcció General de la Protecció Social.
El Ple de la Corporació, proposa:
Primer.- Demanar, a la Direcció General de la Protecció Social del Departament de Treball, Afers Social
i Famílies, la pròrroga del conveni de col·laboració per a la prestació del servei de 15 places del Centre
de Dia, des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2017
Segon- Autoritzar l'alcaldessa per a la signatura de tots els documents necessaris per a la consecució
del present acord.
Tercer.- Comunicar-ho al servei de Recursos Aliens de la Direcció General de Protecció Social del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i als serveis municipals d'Intervenció.»=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la regidora Marta Triadó:
Per tal de garantir les 15 places públiques del Centre de Dia, doncs, cada any s'ha de fer la sol·licitud
de pròrroga del conveni amb la Direcció General de Protecció Social, amb el Departament de Treball,
d'Afers Socials i Famílies de la Generalitat, i això ha de passar per ser aprovat pel Ple, en tot cas ara
aprovaríem la sol·licitud per l'any 2017.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per unanimitat dels presents.

20
DONAR COMPTE
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 4/2016, PER CRÈDIT EXTRAORDINARI
Vista la proposta presentada pel Sr. David Bohigas, Regidor delegat d'Hisenda, que literalment diu:
=»Vist l’expedient de modificació de crèdit número 4/2016 per crèdit extraordinari,
Atès que la Junta de Govern Local de data 18 de febrer de 2016 ha adoptat el següent acord:
Primer.- Considerar que són obres urgents d'acord amb l'informe de data 8 de febrer de 2016 de
l'arquitecta municipal i que parcialment es transcriu a continuació: «(...) Finalment la que subscriu
voldria remarcar que es tracta d'unes obres urgents, atès que s'estan abocant aigües fecals al
subsòl mentre no es corregeixin les deficiències detectades en el sistema de sanejament públic.
(...)»
Segon.- Aprovar el pressupost mitjançant el procediment de contractació establert per als
contractes menors, amb la mercantil COYNSA 2000 SL amb NIF B59856351 i amb domicili a C/
Mollet, 16, 08120 La Llagosta, Barcelona, per les obres de l'arranjament i renovació urgent de les
deficiències detectades en el col·lector general de la xarxa pública de sanejament, que transcorre
pel carrer Escoles cantonada plaça de la Rutlla d'Anglès, per un import total de 30.506€ IVA inclòs.
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Vist que el Pressupost vigent no disposa de partida pressupostària adient per tal de fer front a aquesta
despesa
Atès que en l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la possibilitat de dur a terme expedients de modificació
per crèdit extraordinari,
Vist l’informe favorable emès per la Intervenció,
Vist que l’Art.52.2 f) i114.1del 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 estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost és
competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple, es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2016 per crèdit extraordinari número
4/2016, dins el Pressupost, el qual a nivell de capítols és el següent:
CRÈDIT EXTRAORDINARI
CAPÍTOL 6 INVERSIONS
30.506,00
Les anteriors despeses es financen a partir de la següent font de finançament:
CAPÍTOL 2
CAPÍTOL 3

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES

-10.506,00
- 20.000,00

SEGON.- Exposar l’acord de la modificació anterior pel termini de quinze dies a la Intervenció municipal
de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers d'anuncis de la corporació a l’efecte d'examen
i possibles reclamacions dels interessats. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi presenten
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Tercer.- Donar compte al Plenari de conformitat amb l'article 21 LBRL de l'acord de Junta de Govern
Local de data 18 de febrer de 2016 que es transcriu a la part expositiva.»=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el regidor David Bohigas:
En aquesta modificació el que proposem, és que, per tal d'arranjar una “tuberia” que baixa del barri de
Can Serra i què ens surt aigua per allà on no pertoca, i per tal d'arranjar aquesta “tuberia” i arranjar la
resta del tros perquè això no es reprodueixi. I llavors, també hi ha la “tuberia” de l'aigua que ve del
carrer de la Verneda. La que ve de Can Serra emboca al carrer de la Verneda, doncs cal un altre “tubo”
nou perquè tot el de Can Serra vagi directament un redireccionament d'aquesta aigua vagi cap al carrer
de Girona i així ja baixi directament i no saturem tant en aquest cas les aigües que vénen del carrer de
la Verneda, i que per tant, quan hi ha episodis de pluges fortes, doncs condicionen a tot aquell barri que
puguin sortir per engolir més aigua del compte. No ho soluciona per complet, però com a mínim és un
pas cap endavant. Ara anirà cap al carrer Girona i després en direcció cap a la depuradora i a més a
més, pel propi camí. Per fer això, cal fer una inversió en aquest clavegueram de 30.506.00 €, què no
està en pressupost. I el que proposem és posar aquesta partida d'inversió i restar-la dels capítols
d'enllumenat públic en 10.506 €, perquè un cop feta l’evolució, aquí podem ajustar altra volta el tema de
l'enllumenat, perquè indirectament, perquè ha baixat el preu del petroli i el preu de l’energia. I després
restar de dos capítols d'interessos, un d'interessos a llarg termini de 12.000 € i l'altre d'interessos als
préstecs amb l'Institut Català de Finances, també préstecs a llarg termini, amb uns 8.000 € perquè
d'alguna manera ens vàrem curar una mica en salut a l'hora de fer el pressupost i tenir un marge de
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folre, per si ens fallava el que vàrem emetre. Llavors, posar els diners en aquesta inversió de Can Selga
que hem anomenat aquí i restar de l’enllumenat públic i dels interessos.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
En la proposta que es presenta al Ple hem vist que hi ha un informe de l'arquitecte municipal, on diu
que hi ha deficiències, que és al carrer Escoles on fa confluència amb la Rutlla. Nosaltres veiem bé
aquesta actuació, ja que en el PUOSC 2007, hi havia 200.000 € per arranjar carrer Verneda i així, però
com que l'Ajuntament no podia fer front a aquests diners en aquella època, sinó que s'havien de
destinar aquests diners a rebaixar el deute, ... doncs nosaltres veiem bé l'actuació que es porta a terme.
També seria bo que tinguéssiu present que hi ha molts carrers, un d'ells és el carrer Verneda, ja que
estem parlant d'aquest carrer, quan portes èpoques de pluja, doncs el conducte entra en positiu, és a
dir, va entrant l'aigua dintre les cases. Vull dir que si en el transcurs d'aquesta legislatura es pogués
“solventar” aquestes deficiències, concretament en el carrer de la Verneda, seria una bona operació.
Que consti que és una infermetat endèmica, no es culpa ni de vosaltres ni de nosaltres, és culpa de tots
els que hem estat a l'Ajuntament de no tenir prioritats en aquest tipus de coses.
Pren la paraula el regidor David Bohigas:
Recollim aquesta aportació que, evidentment, és benvinguda. Una de les tasques que primer volem
desenvolupar, és fer un mapa de com està la situació amb el moviment d'aigües, que com molt bé dius
és una situació endèmica de fa molts anys, i la manca de manteniment i la manca d'aportació
d'infraestructura ha mancat des de fa molts anys i que per tant, hem de tenir un mapa de quins són els
punts de més risc i menys risc, dit pels tècnics, i on són els punts on primer hem d'atacar i fer-ho
progressivament.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Per desgracia, hi ha molts de punts. Nosaltres votarem a favor de la proposta.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per unanimitat dels presents.
21
MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA RECOLLIDA DE GOSSOS
Vista la proposta presentada pel Sr. David Bohigas, Regidor delegat d'Hisenda, que literalment diu:
=»Vist l’expedient de modificació de crèdit número 5/2016 per crèdit extraordinari,
Atès que l’ajuntament té previst de contractar la recollida de gossos amb una empresa externa, per
manca de recursos propis,
Vist que el Pressupost vigent no disposa de partida pressupostària adient per tal de fer front a aquesta
despesa
Atès que en l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la possibilitat de dur a terme expedients de modificació
per crèdit extraordinari,
Vist l’informe favorable emès per la Intervenció,
Vist que l’Art.52.2 f) i114.1del 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 estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost és
competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple, es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.-Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2016 per crèdit extraordinari número
5/2016, dins el Pressupost, el qual a nivell de capítols és el següent:
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CRÈDIT EXTRAORDINARI
CAPÍTOL 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
2.000,00
Les anteriors despeses es financen a partir de la següent font de finançament:
CAPÍTOL 2

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

-2.000,00

SEGON.- Exposar l’acord de la modificació anterior pel termini de quinze dies a la Intervenció municipal
de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers d'anuncis de la corporació a l’efecte d'examen
i possibles reclamacions dels interessats. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi presenten
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals."
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
De fet, nosaltres ja tenim un servei que ens el presta el Consell Comarcal de la Selva, que inclou que
vingui la gossera de Tossa, el centre d'acollida d'animals de la Selva, a cercar els gossos, però resulta
que vénen de dilluns a divendres, de 9 a 2 de la tarda. Llavors, fora d'aquest horari ens hem de quedar
els gossos aquí a Anglès i a vegades passa que al divendres a la tarda hi ha més d'un gos, i això ens
ha passat no fa gaire. Pel benestar animal, no tenim un lloc especial amb les garanties de confort
animal que tocaria, hauríem de fer una inversió que costaria diners. Si volem fer-ho, és a dir: compra de
gàbies, que estiguin a aixopluc, que no es mullin, a banda del temps que dediquen en aquest cas els
agents a alimentar, donar aigua, treure'ls una mica; i a més a més, deixar clar que la Policia Local no té
entre les seves funcions anar a recollir els gossos, que ho fan molt amablement igualment, però que ho
he mirat i no està dins les seves funcions. Per tant, a la vista de tot això, buscàvem quina seria la
solució més adient. Hi ha dues empreses que ofereixen el servei complementari al Consell Comarcal.
Ara bé, aquest servei té un cost i el que ens plantegem és que: enlloc que tot el poble d'Anglès
inverteixi en instal·lacions, que seríem tots els qui pagaríem, doncs qui se li ha escapat el gos o l'ha
deixat anar, doncs, que sigui qui pagui aquest cost. No sé si hi ha alguna pregunta, bàsicament és la
modificació pressupostària per obrir partida.
Pren la paraula el regidor David Bohigas:
Bàsicament és obrir la partida per la ubicació d'aquest servei, per aquesta despesa. En el capítol de
recollida d'animals, ja teníem un pressupost folgat de 8.000 €. La partida que s'ha comentat del Consell
Comarcal de la Selva, que de moment l'hem de mantenir, puja a uns 3.600 € a l'any, per tant ens queda
marge, doncs, estaria dins d'aquesta partida de recollida d'animals que posaríem en el contracte
d'animals, hi posaríem uns 2.000 € en previsió dels casos que es poguessin acabant de produir durant
l'any.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Entenem que l'Ajuntament no hi “tindria que” posar cap diner.
Pren la paraula la senyora l'alcaldessa Àstrid Desset:
No.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Ho veiem correcte.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per unanimitat dels presents.

Página 72 de 83
C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat

22
ORDENANÇA FISCAL RECOLLIDA DE GOSSOS
Vista la proposta presentada pel Sr. David Bohigas, Regidor delegat d'Hisenda, que literalment diu:
=»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, es proposa a l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
Primer- APROVAR provisionalment l’establiment de l’ordenança fiscal núm 26, reguladora de la taxa del
servei de recollida d’animals i estança, manutenció i tractament en establiments adients, segons el
següent articulat:
Article 1r. Disposició general
D’acord amb allò que disposa l’art.106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim
local, i de conformitat amb el que estableixen els arts.15 a 19, en relació amb el 57 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, s’estableix la taxa pel servei de cens, vigilància i inspecció d’animals.
Article 2n. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis de recollida d’animals perduts, i
estança, manutenció i tractament en establiments adients quan els serveis siguin prestats per
l’Ajuntament, ja sigui directament o a través d’empresa contractada, en els termes especificats en les
tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança.
2. Es consideraran gossos perduts aquell que circulin per les vies públiques sense anar acompanyats
dels seus amos o d’un responsable.
Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, els propietaris o responsables dels animals que siguin recollits pels
serveis municipals.
Article 4t. Quota
La quota tributària per a la prestació d’aquest servei es fixa en:
- Quota per recollida de gos ...........108,90€
Article 5è. Acreditament
La taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació del servei
Article 6è. Normes de gestió
La gestió es farà per liquidació, i serà abonada pel subjecte passiu a la Tresoreria de l’ajuntament o
Organisme delegat de Recaptació.
Article 7è. Infraccions i sancions
Es regularan per les disposicions contingudes a l’Ordenança fiscal general.
Segon.- EXPOSAR l’ordenança 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.
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.
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Cinquè.- PUBLICAR en el butlletí oficial de la província els acords elevats a definitius i el text íntegre de
l’ordenança fiscal aprovada, la qual entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació.»=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el regidor David Bohigas:
Aquesta ordenança, és el que us explicava abans, aquest servei té un cost, són 90 € més IVA. Per tant,
repercutir aquest cost a qui realment se li hagi escapat el gos o l'hagi abandonat, és de calaix, els
diners que li costi a l’Ajuntament, repercutiran a la persona que hagi tingut el problema amb el gos.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
És a dir, el problema serà si hi ha gossos o no n'hi ha, no?
Pren la paraula el regidor David Bohigas:
Exacte, ho “tindrem” d'esbrinar, i si no...
Pren la paraula la senyora alcaldessa Àstrid Desset:
Dins d'aquests 90 € que es cobrarà, que repercutirà, hi ha el menjar, assistència veterinària en cas de
que la necessiti l'animal.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per unanimitat dels presents.
23
ASSUMPTES URGENTS
No n'hi ha
24
PRECS I PREGUNTES
Pren la paraula el regidor Sergi Riera:
Nosaltres no tenim gaires coses a preguntar. Volíem preguntar pel Punt d'Informació Juvenil, ara que hi
ha tècnica de joventut nova, si s'obrirà i s'hi donarà un nou impuls, si hi ha alguna cosa sobre la taula.
Pren la paraula el regidor Jordi Pibernat:
Posar en marxa el Punt d'Informació Juvenil, és una de les prioritats que tenim amb la nova tècnica.
Ara, quan acabi de fer el Pla Local que cal per poder demanar subvencions i activitats, s'ha de reunir
amb bastants professionals de temes sobre els joves. Aquest matí, precisament, ens hem trobat
perquè ja s'han acabat totes les trobades, i ara començarà a fer el Pla Local. El següent pas, que
precisament està molt interessada, és el tema de tornar a obrir el Punt d'Informació, l'espai que hi ha a
dalt la Burés, a veure si es pot començar a posar en marxa. Quan acabi el Pla Local s'hi posarà a
treballar. A més a més, el primer que em va preguntar: “Oi que teniu a Anglès un espai a sobre la Burés
per fer-hi activitats pels joves? Sí, com està?” Ho hem de tirar endavant.
Pren la paraula el regidor Toni Simón:
Jo volia preguntar quatre preguntes que m'han fet a mi pel carrer, que no les he sabut contestar, una
era: “M'han dit que s'estan traient les fonts del poble.” Dic, “ostres., ara sí que no! Algunes fonts s'estan
traient?”, una, em van dir que era a la carretera d'Osor, l'altra a la Plaça de Santa Magdalena, una altra
aquí al vial, la veritat que no ho sé....
Pren la paraula el regidor Toni Franco:
La font de la carretera d'Osor s'ha tret perquè no funcionava i no tenia cap utilitat, igual que els bancs
que estan tots trencats, per més que n'hagi un en bon estat, dos, fa molt de temps que estan trencats.
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La font de Santa Magdalena, nosaltres, l'equip de govern, estem buscant fer un estalvi en el consum
d'aigua al nostre poble, i amb la intervenció d'Aqualia que ens diu els consums que hi ha, vàrem trobar
que a la font de Santa Magdalena hi havia un consum elevadíssim, és degut a la manipulació de
l'aixeta, que la brigada la col·loca bé i al cap de pocs dies ja està mal posada i seguia vessant, vessant i
vessant, la solució, com que a trenta metres hi ha una altra font, vàrem dir “no té cap mena de
problema”, vàrem decidir treure aquesta font perquè així no tenim pèrdues i el consum del poble ho
nota. El servei està garantit i no tenim cap mena de problema. També està previst substituir les fonts
que estan en molt mal estat del cementiri, que també hi tenim pèrdues al cementiri. Llavors, actualment
estem reduint un 35% el consum d'aigua del poble gràcies a aquestes actuacions.
Pren la paraula el regidor Toni Simón:
Després, l'altre dia, per sort o per desgràcia que puc anar a passejar cada dia, vaig anar cap a la
carretera d'Osor, a caminar, i em vaig trobar una dona, i em diu: “tu que estàs a l'Ajuntament, saps
“algo” d'aquestes barraques? Allà, allà hi ha de tot! Tu saps si hi ha algú aquí?” dic, “ostres!, que jo
sàpiga no!, fa temps que hi són.” “No saps si són local?” dic “No sé, ja t'ho preguntaré!, però pel que
estic saps qui és que ...?”.
Pren la paraula el regidor Toni Franco:
Fa més de cinc anys que hi són.
Pren la paraula Toni Simón:
Sí, si ja t'ho dic, és que fa un temps.
Pren la paraula el regidor Toni Franco:
Avui hi hem viatjat una colla, han vingut els rurals, hem parlat d'aquest tema. Jo també, abans d'entrar a
l'equip de govern, havia parlat amb la Policia Local. I aquesta gent, segons la Policia Local, ja en l'antic
equip de govern, ja se'ls va proposar sortir d'allà, no varen voler. Ara es tracta de que els Rurals faran
una actuació, aniran a parlar amb ells. Està previst, ho estem vigilant.
Pren la paraula el regidor Toni Simón:
Després, aquesta és meva, eh.
Pren la paraula el regidor Toni Franco:
Aquesta serà bona.
Pren la paraula el regidor Toni Simón:
Les tanques del carrer de la Fàbrica, es varen posar perquè hi havia perill, ara veig que s'han tornat a
treure...
Pren la paraula el regidor David Bohigas:
Les tanques del carrer de la Fàbrica es varen posar perquè vosaltres mateixos hi veieu perill.
Nosaltres, el que vàrem fer, va ser parlar amb els tècnics, com és evident, els tècnics ens varen dir que
no hi havia perill, que en tot cas si allò s'esfondrava, s'enfonsaria cap a dins, per tant no hi havia perill
cap a l'exterior. De totes maneres, per precaució, les vàrem deixar un període de temps i també vàrem
estar mirant fotos antigues a través del Google Earth, el Google Maps, es poden veure unes fotos que
són de fa dos o tres anys i les fotos actuals i llavors, mirant, vàrem veure que realment no hi havia cap
teula allà. Per tant, un cop dit als tècnics, un cop “averiguat” que no podia caure cap teula, a partir
d'aquí s'ha tret això. De fet no fa gaires dies, a la plaça Pau Casals, no? Com dius tu Pere, en aquella
plaça i en un edifici nou, hi va caure un tros de teulada, i tancar tot el poble és impossible. També era
un episodi molt fort de vent, estava considerat a través del temps i això, era un episodi solament.
Tancar tot el poble no podem. De totes maneres si els tècnics no ens ho haguessin dit, que allà no hi
havia perill perquè en tot cas, pel tipus d'edifici que està fet, tot s'esfondre cap dins. Després de fer
diferents comprovacions i deixar el temps prudencial, no ha caigut, només ha caigut una mica de runa
de les parets que estan a mig metre o un metre d'alçada a través de l'altra part de l'edifici, doncs no
passa res.
Página 75 de 83
C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat

Pren la paraula el regidor Toni Simón:
“Vale”, ara l'última. M'agradaria saber, pujant al carrer de les escoles, com està el tema, es farà? Per
pujar de pujada, en sentit de pujada un altre de baixada, o això no, no? Com està el tema?
Pren la paraula el regidor Toni Franco:
És un tema que estem estudiant, primer de tot hem de concloure les obres que hi ha pendents a Can
Selga, que això és el que més urgeix i un cop tinguem acabades les obres, o abans d'acabar les obres,
doncs elaborar un “plànning” de com aniran les direccions.
Pren la paraula el regidor Toni Simón:
Jo t'ho dic perquè molta gent està preocupada.
Pren la paraula la senyora Àstrid Desset, alcaldessa d'Anglès:
Vàrem dir que faríem una consulta, és clar, porta feina. Tampoc ens ha vingut ningú a dir que hi ha de la
consulta, perquè sembla que els va bé tal com està. Quan puguem farem la consulta, si més no per
conèixer que pensa la gent, això és important, el que passa és que això porta feina, s'ha de fer un
debat, s'ha de consultar la gent.
Pren la paraula el regidor senyor Josep Casadellà:
Jo voldria fer una pregunta a en Pere Espinet. A nivell del Carnaval, les comparses que varen participar
em varen comentar que se'ls havia trucat i se'ls havia dit si eren conscients que si hi havia algun
accident, si hi havia algun problema o si passava qualsevol cosa, la responsabilitat l'assumien ells
personalment, jo només volia preguntar si aquesta mateixa afirmació, si aquesta exposició, se'ls va fer
l'any passat, quan es va fer el Carnaval de l'any passat.
Pren la paraula el regidor senyor Pere Espinet:
No.
Pren la paraula el regidor senyor Josep Casadellà:
I perquè s'ha fet aquest any?
Pren la paraula el regidor senyor Pere Espinet:
Ells em varen ensenyar documentació de l'Ajuntament on deia que tots els elements mecànics “tenien
que” tenir la seva seguretat. Com que molts elements mecànics són caixons, remolcs, molts
abandonats que no han passat ITV, “Aneu “al tanto” per aquí, perquè us la podeu carregar. No obstant
és el municipal o el sergent el que us validarà la carrossa”, això els hi vaig dir!
Pren la paraula el regidor senyor Josep Casadellà:
L'any passat es va fer el mateix?
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Res.
Pren la paraula el regidor Josep Casadellà:
I per quin motiu? No eren les mateixes carrosses, o llavors complien?
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Potser ho hem fet malament, l'any passat no vàrem dir res a ningú. Aquest any va venir gent que feia la
“cavalgata” amb el full que els hi vàreu enviar vosaltres. Jo els hi vaig dir en un comentari, això va així,
així i així, “Si passa alguna cosa, els responsables sou vosaltres, però no obstant això, el qui ha de
donar l'ordre de què sí, és el sergent de la policia municipal”, tal com deia el paper que els vàreu enviar.
Nosaltres no vàrem enviar mai cap paper d'aquest tipus, com fan a Santa Coloma i altres llocs.
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Pren la paraula el regidor Josep Casadellà:
Penso que és obligació de l'Ajuntament enviar aquesta informació.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Vàreu modificar els carros vosaltres? Vàreu modificar els carros vosaltres? Vàreu modificar els carros
vosaltres?
Pren la paraula el regidor Josep Casadellà:
El que vàrem fer és informar del que s'havia de fer. El fet d'informar, no eximeix de complir la llei.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Són carros, jo en tinc d'aquests, n'he fet amb molta mainada de l'Institut i no estan legalitzats, són
carretons que estan fora de normativa. És el problema que ens vàrem trobar, ho deia amb en Toni, eren
els cotxes dels Reis, tant tu com en Jaume, sempre patíem perquè si per mala sort un d'aquests cotxes
fot mal a algú, ja ens l'hem carregat tots! Per això, jo vull presentar una proposta i presentar-la en el
proper Ple, si Déu vol i estem tots vius, dient que es crea una partida per comprar remolcs pels Reis,
remolcs normalitzats, perquè la gent ho fa amb bona fe i per mala llet passa alguna cosa i ja està.
Alguna pregunta més?
Pren la paraula el regidor Josep Casadellà:
Llavors, hi haurem de ser tots pel tros si passa alguna cosa?
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Sí, sí, per això! És un patir constant. En Toni, que hi era, només patia quan la mainada es fotia el cap a
sota les rodes, el dia que va passar, el que va passar...
Pren la paraula el regidor Toni Simón:
Jo en vaig treure un de sota les rodes.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
És un patir constant.
Pren la paraula el regidor Josep Casadellà:
Llavors, cap al 15 de febrer va sortir en el Diari de Girona, que a Anglès estava infectat de rates. Jo
volia saber si teniu res a veure amb aquesta notícia.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Jo vaig dir a la regidora que hi havia rates tant a la Plaça de Catalunya i al carrer, el Puigbell, inclús en
les casetes del camp de futbol, li vaig dir que es posés en contacte amb ell d'això. I no he posat rates
enlloc.
Pren la paraula el regidor Josep Casadellà:
No diem pas això.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Home, sembla que ho diguis així.
Pren la paraula el regidor Josep Casadellà:
No, jo el que dic és que es publica en el Diari de Girona “Anglès, infectat de rates”, just una setmana
abans de que vingués el President de la Generalitat.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Jo no vaig pas fer aquesta declaració. Jo vaig veure allà que havien parlat amb la gent de l'equip de
Govern, així de clar.
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Pren la paraula el regidor Josep Casadellà:
Quatre dies abans va sortir a la Vanguardia, aquest cop sí, amb el nom de Pere Espinet que...
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Sí, vaig ser jo.
Pren la paraula el regidor Josep Casadellà:
Els recs de la Verneda estaven molt bruts, venim d'un episodi de més de tres mesos que no hi ha
pluges, per tant, el que normalment neteja els recs són les pluges que van passant. Venim d'un episodi,
a més a més, que va sortir al diari de Girona, que havia fet durant tres o quatre dies un vent important,
amb el qual, tots els papers i la brossa havia anat entrant al riu. No sé si sabeu, que a nivell de l'ACA,
s'ha de demanar autorització per a la neteja dels recs, per tant s'havia demanat autorització. Jo, l’única
cosa que volia dir, és que netejar aquell espai de rec em va costar 7 minuts. Jo no entenc que per
publicar-ho, escampar la merda a nivell de tots els mitjans de publicitat, es tarda més de 7 minuts. Si
s'estima el poble, el que es pot fer és, si es troba alguna cosa que està bruta, és netejar-la.
Recordo en el seu moment en l'any 2011, quan vaig sortir a la iaia d'Anglès, vaig publicar tota una sèrie
de fotografies d'espais que estaven bruts a dins de l'Ajuntament, i juntament amb la fotografia de que
estava brut es publicava la fotografia que s'havia netejat. Llavors, això va servir perquè molts butlletins,
a partir de llavors, va sortir sempre a partir de llavors amb la fotografia del que estava brut i el que
s'havia netejat. Jo entenc que si voleu publicar que el poble d'Anglès està brut i l'estimeu, feu també
alguna cosa per netejar-lo. Nosaltres farem el que correspongui, que és la nostra obligació.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Que vol dir, senyor Casadellà, que jo vaig posar la merda al riu?
Pren la paraula el regidor Josep Casadellà:
Jo dic que li va posar el vent.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Sembla que no, que ho digui.
Pren la paraula el regidor Josep Casadellà:
Jo dic que li va posar el vent.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Vostè, que està molt centrat amb la població, li dic que vostè m'ha acusat a mi.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
No, no us he acusat.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Demani disculpes.
Pren la paraula el Senyor Josep Casadellà:
No, està gravat, per tant, no us he acusat.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Jo entenc, jo entenc, jo entenc això, i el seguiment el seguirem fent constantment, com hem fet fins
ara.
Pren la paraula el regidor Josep Casadellà:
Molt bé.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Tant si li agrada, com si no li agrada.
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Pren la paraula el regidor Josep Casadellà:
No, no, m'encanta que ens digueu que està brut perquè el puguem netejar.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet.
Jo sempre escric una carta al regidor o regidora corresponent abans de tot.
Pren la paraula el regidor Josep Casadellà:
Cap més pregunta?
Pren la paraula la regidora Marta Triadó:
Un moment Pere, “aviam”, sobre el tema aquest de les rates, sí que és veritat que en moltes ocasions
m'has fet arribar que convenia, que hi havia rates en llocs del poble, i sempre he actuat com s'ha de fer,
he avisat a l'empresa de plagues perquè actuïn, però val a dir que en aquesta ocasió a mi em va
informar una veïna del Puigbell, per la zona del casc antic, em va informar en Toni que un veí l’havia
informat i per la zona del pavelló, que també em vas avisar tu, també, però una vegada la notícia ja
havia sortit als diaris.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
També n'hi ha a la plaça d'en Pujol. El que farem és no fer-ho sortir en un Facebook, amagat, nosaltres
si ho fem és sempre donant la cara. Mai amagarem res, sempre donant la cara pel cim.
Pren la paraula la regidora Marta Triadó:
No, però el que vull dir, és que havies comentat que m'havies comunicat de la presència de rates.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
N’hi ha més a Can Ciscot, allà també n'hi ha.
Pren la paraula la regidora MartaTriadó:
Val, d'acord doncs, es diu i es fa el de sempre, utilitzant el registre d'entrades.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
És que sembla que jo digui mentires.
Pren la paraula la regidora Marta Triadó:
No, no crec pas que sigui mentira.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Sembla que digui mentires, i ho dic a tot l'equip de govern. Alguna pregunta més? S'han fet ara
actuacions a la piscina municipal, s'han tret lavabos i dutxes individuals, compleixen amb la normativa
de l'article nº 15?
Pren la paraula el regidor Toni Franco:
De fet, totes aquestes obres han sigut revisades pel nostre enginyer, i ell ens ha indicat que eren
correctes per la millora d'higiene i de l'espai de la piscina, nosaltres el que intentem fer és millorar la
qualitat de l'aigua i la qualitat per als usuaris de la piscina.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
I després, he llegit la normativa que em va passar la regidora de sanitat. Ara es creu adient posar
lavabos per a minusvàlids dins el recinte de la piscina, com que allà hi ha un espai gros, seria
convenient posar allà un lavabo per a minusvàlids a dins els vestidors.
Pren la paraula el regidor Jordi Pibernat:
Ja hi és el lavabo.
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Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
A dins els vestidors?
Pren la paraula el regidor Jordi Pibernat:
Ja hi és!
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
N'hi ha un al Pavelló per això?
Pren la paraula el regidor Jordi Pibernat:
No, no, a dins la piscina.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
A dins el lavabo dels homes?
Pren la paraula el regidor Jordi Pibernat:
Hi ha el lavabo dels homes, el lavabo de les dones i al costat hi ha el per minusvàlids.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
“Bueno” allà amb els homes!
Pren la paraula el regidor Jordi Pibernat:
Lavabos per a minusvàlids a la piscina n'hi ha, de moment hi és.
Pren la paraula el regidor Toni Franco:
De totes maneres, tot el que és els vestidors de la piscina, tan individuals com col·lectius, s'han de
reordenar tots.
Pren la paraula el regidor Pere, Espinet:
Sí, sí.
Pren la paraula el regidor Toni Franco:
Un cop s'hagin tret envans i s'hagi rectificat tot l'espai, llavors decidirem si hi ha l'espai adient per un
lavabo de minusvàlids.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Jo crec que seria una bona cosa, a la llarga, a la piscina descoberta. Són instal·lacions antigues que cal
posar al dia. Ja en sóc conscient d'això. No dic pas això, per ofendre ningú.
Pren la paraula el regidor Toni Franco:
Ho estem estudiant.
Pren la paraula el regidor Jordi Pibernat:
Comentant això amb en Toni, vàrem dir, “ostres, a la piscina no hi ha lavabo de minusvàlids, sí que n’hi
ha un, el que passa és que no hi ha accés directe”.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet.
Hi ha un espai, sembla que seria adient per això. Tu Jordi, sembla que vares dir que a partir del mes
que teníeu cursos?
Pren la paraula el regidor Jordi Pibernat:
Avui, l'he tancat.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
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Després hi ha algun col·lectiu que no pertany a cap associació registrada que estigui utilitzant espais
públics per fer tasques com de pintura, hipopressives? Aquesta gent, estan legalitzats, registrats?
Pren la paraula el regidor Jordi Pibernat:
Hi ha gent que està fent activitat per lliure, cap problema, i llavors hi ha el de pintura i el que si potser hi
aniran, els de costura; de moment pintura ja s'ha traslladat a l'antiga biblioteca, en principi aquell espai
no és un espai municipal.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
A veure, s'ha de demanar permís a l'Ajuntament o a la Caixa?
Pren la paraula el regidor Jordi Pibernat:
En principi a la Caixa, després haurem de mirar com ho farem.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
És que ens ho varen dir. Ho preguntaré al ple.
Pren la paraula el regidor Jordi Pibernat:
Estava cedit al grup de la biblioteca, encara ho tenim en possessió.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Aquí m'agradaria afegir que el tema de pintura, conec l'Enric Rubió, havia estat alumna seu. Quan ell va
començar eren molts, jo ja fa molt de temps que no vaig a pintura, ara són 8 persones. Llavors, ho
marxava en aquest cas, com tu havies dit.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Ja volia marxar l'any passat.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
El tema de la Caixa, la Caixa ja sabem que en aquest cas és favorable a ajudes socials, art, cultura,
pintura tot això, i vàrem pensar que era un lloc adient perquè ell pogués continuar, igual que vitralls.
Pren la paraula el regidor Jordi Pibernat:
Els vitralls estan on abans hi havia la policia i estan constituïts com associació, com entitat. Vàrem estar
parlant quina solució podríem trobar i varen decidir constituir-se com entitat i de moment estan allà.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Després el que et vaig comentar fa quinze dies o un mes dels tancs, dels talls de gasoil de la piscina i
del Pompeu Fabra.
Pren la paraula el regidor Jordi Pibernat:
Els de la piscina me n'encarrego. Els del Pompeu Fabra vaig anar a parlar amb en Fernández, del
departament, els vaig explicar una mica la problemàtica, varen venir els tècnics del departament i
aquest estiu, pagant el departament, faran les obres de conducció, les obres d'estanquitat. Volen mirar
les filtracions i dins les obres que s'han de fer aquest estiu, que se'n faran, s'adequaran els vàters de
baix i s'arreglaran unes quantes classes de dalt per millorar les ràtios dels alumnes que hi caben en el
ranc i, per urgència, aniran arreglant també el tema del tanc del Pompeu Fabra i es deixarà tot arreglat,
estanc amb els drenatges ben fets perquè no s'acumuli l'aigua.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Aquesta és l’obra que teníem pendent des de fa dos cursos?
Pren la paraula el regidor Jordi Pibernat:
Estava, estava.
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Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Després, dels sistemes elèctrics m'han dit que també actuaven, no?
Pren la paraula el regidor Jordi Pibernat:
Va, també, amb totes les instal·lacions.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Després, es pensa “vallar” la zona de captació de l'aigua tal com recomana Aqualia?
Pren la paraula el regidor Toni Franco:
Ja tenim pressupostos del que és la bassa, necessitem permís del propietari i un cop hi hagi partida,
doncs, hi podrem destinar aquests diners per “vallar” la bassa.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Cada any es feia la feina de manteniment de la gespa del camp de futbol, s'ha fet aquest any?
Pren la paraula el regidor Toni Franco:
No.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Es feia el raspallat, s'hi posava una mica més de grava perquè durés un any més.
Pren la paraula la senyora l'alcaldessa:
Simplement volia comentar que en Jordi Danès està de vacances.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
No, això ho feia una empresa, després hi ha el marcatge de les línies, no cal que digui res, que ja ho
faran.
Pren la paraula la senyora alcaldessa.
Doncs això li vam demanar a en Jordi.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Això de la gespa, està molt malmesa, amb el raspallat i posant-hi més cautxú d'aquest, encara pot durar
mig any més. Cada any ho fèiem nosaltres.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Ja que parlem de la gespa, comentar que ens vàrem tornar a reunir en Toni i jo amb la Diputació de
Girona i ens varen dir que ens vàrem quedar a les portes d’obtenir la subvenció, vàrem quedar en
cinquè lloc, empatats amb Begur per punts i que va passar que la gespa de Begur era de 1994.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
La van canviar dues vegades.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Dit pel diputat d'esports.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
“Bueno” sí, sí.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Estic dient el que es va dir, llavors, ens hem quedat a les portes i ens conviden a que, quan hi hagi la
propera convocatòria, tornem a presentar-nos.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Página 82 de 83
C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat

Sortirà ara, no?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
No, no, a finals d'any segurament. De totes maneres diria que al pressupost no està contemplat i ens
donarien com a molt 50.000 € i en val 100.000 €. Seria per l'any que ve.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Perquè ara, eh Toni, la gent que juga a futbol és una mica perillós!
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Ho sabem, però, ja saps que la vam demanar de seguida que va sortir i estem a sobre.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Seria bo que, quan la demanem, com que també la fan servir els instituts, dir que a més a més dels
equips del poble també la fan servir els instituts.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Tot això, ja ho vàrem dir. Estem fent tot el possible, però és complicat.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Ara, que ho tenim encarrilat, doncs que no marxi. I nosaltres no tenim cap més pregunta.
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.
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