IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Numero: 3/2016
Caràcter: Extraordinària
Data: 31.05.16
Horari: de 20:00 a 20:25
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
Antoni Simón González, regidor
Anna Carrillo Oriol, regidora
Esteve Callís Prat, regidor
Sra. Sandra Pinos Martínez, secretària
Sra. Leonor Marínez Lacambra, interventora
ORDRE DEL DIA:
1.- Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust 1r trimestre 2016
2.- Donar compte de les execucions trimestrals 1r trimestre 2016 LO 2/2012
3.- Donar compte del Decret 252/2016 de 27 d'abril, de contractació laboral temporal monitora
socorrista per màxima urgència
4.- Sorteig per la selecció dels membres de les meses electorals per les eleccions a les Corts
Generals del 26 de juny de 2016.
5.- Addenda als convenis de delegació al Consell Comarcal de la Selva de competències de gestió,
inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic.
6.- Moció del grup municipal PAU referent a les subvencions de la Diputació de Girona destina a
actuacions en matèria d'adaptacions d'urgència, a la seguretat, l'habitat o funcionalitat dels elements
esportius.
7.- Moció del grup municipal de la CUP referent al món local en contra de l'acord entre la UE i l'Estat
de Turquia
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1.TEMA: Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust 1r trimestre 2016
Es dóna compte de l'informe núm. 18/2016 referent al primer trimestre del seguiment del Pla d'Ajust.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora interventora:
Un altre cop, com cada trimestre, hem donat compte doncs considerar que anem complint el pla
d'Ajust com sempre.

2.Tema: Donar compte de les execucions trimestrals 1r trimestre 2016 LO 2/2012
Es dóna compte de l'informe d'intervenció núm. 20/2016 referent a l'avaluació de compliment
d'objectius de la LO 2/2012, respecte al seguiment del primer trimestre del Pressupost 2016 amb
motiu de la seva remissió al Ministeri d'Hisenda.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora interventora:
Complint la Llei pressupostària hem donat compte de l'estabilitat, només de la capacitat de
finançament. El primer trimestre teníem una previsió de tancament de capacitat de finançament de
747.000 €.
3.Tema: Donar compte del Decret 252/2016 de 27 d'abril, de contractació laboral temporal monitora
socorrista per màxima urgència
Es dóna compte del Decret 252/2016 de 27 d'abril de contractació laboral temporal d'una monitora
socorrista per la piscina municipal per màxima urgència.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora secretària:
Sí, aquest decret va associat a donar compte i pràcticament és un contracte de donar servei per als
cursets mentre s'està tramitant tot el procés selectiu pel tema del monitor-socorrista.

4.Tema: Sorteig per la selecció dels membres de les meses electorals per les eleccions a les Corts
Generals del 26 de juny de 2016.
Atès que s'ha publicat el RD 184/2016 referent a la convocatòria d'eleccions a Corts Generals 2016
pel dia 26 de juny de 2016, es procedeix al sorteig de les meses del col·legi electoral.
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SECCIÓ

MESA CÀRREC

NOM

COGNOM1 COGNOM2 DOMICILI
C

1 U

P

R

R

C/ NORD (DEL) 4 PISO P02 PTA 2

1 U

PS1

A

F

G

PLAÇA VILA (DE LA) 3

1 U

PS2

C

C

D

C/ COMERÇ 4 PISO P02 PTA 2

1 U

V1

J

C

D

C/ COMERÇ 4 PISO P02 PTA 1

1 U

V1S1

N

B

T

PLAÇA SANTA MAGDALENA 3

1 U

V1S2

R

M

G

C/ INDÚSTRIA (DE LA) 60 ESC. 1 PISO P02

1 U

V2

J

V

C

C/ NARCÍS MONTURIOL 4 PISO A01 PTA 1

1 U

V2S1

S

B

B

C/ SANTA MAGDALENA 20 PISO P03

1 U

V2S2

S

B

B

C/ RAVAL 18 PISO P03

2 A

P

D

B

V

C/ BELLVEÍ 14 PISO PBJ PTA 2

2 A

PS1

A

A

S

AV FLORICEL 56

2 A

PS2

E

A

S

C/ VERNEDA (DE LA) 24 PISO P03 PTAA

2 A

V1

C

C

B

CTRA OSOR (D') 37 ESC. C PISO P05 PTA 1

2 A

V1S1

S

C

G

AV PIUS XII 28 ESC. B PISO P01 PTA 1

2 A

V1S2

J

B

C

AV PIUS XII 28 ESC. A PISO P01 PTA 2

2 A

V2

B

F

J

PLAÇA SANT JORDI 2 BLQ 2 PISO P01 PTA B

2 A

V2S1

C

L

F

PLAÇA LLUÍS COMPANYS 7

2 A

V2S2

C

A

B

C/ GIRONELLA 9 PISO P01 PTA 4

2 B

P

S

S

V

AV PIUS XII 53

2 B

PS1

MD C R

T

C/ VERNEDA (DE LA) 49 PISO P02 PTA 2

2 B

PS2

S

M

A

C/ NORD (DEL) 27

2 B

V1

E

V

S

C/ PASSATGE I 16

2 B

V1S1

A

P

S

CTRA OSOR (D') 60

2 B

V1S2

R

M

J

AV PIUS XII 28 ESC. B PISO P02 PTA 1

2 B

V2

I

T

F

CTRA OSOR (D') 74 PISO P01 PTAA

2 B

V2S1

A

M

G

AV SANTIAGO ROSSINYOL 3

2 B

V2S2

JM

M

B

C/ INDÚSTRIA (DE LA) 95 PISO P02 PTA 1

3 A

P

JM

J

T

C/ ESCOLES (DE LES) 11 PISO P03 PTA 2

3 A

PS1

J

B

C

C/ PLA DE LA COMA 6

3 A

PS2

D

C

H

AV FLORICEL 69

3 A

V1

S

C

H

C/ ESCOLES (DE LES) 32

3 A

V1S1

ML

C

E

C/ ESCOLES (DE LES) 11 PISO P01 PTA 2

3 A

V1S2

MI

C

LL

C/ SALVADOR ESPRIU 5

3 A

V2

E

C

R

C/ AVELLANEDA 2 PISO P02 PTA 1

3 A

V2S1

J

B

G

AVDA SANTA COLOMA 49

3 A

V2S2

J

B

A

C/ PUIGVENTÓS 17 PISO P01 PTA 1

3 B

P

E

M

P

C/ ESCOLES (DE LES) 60

3 B

PS1

N

M

S

C/ PLA D'AVALL 25

3 B

PS2

F

R

S

C/ GIRONA 68 PISO P03 PTA 4

3 B

V1

E

O

S

C/ ESCOLES (DE LES) 25

3 B

V1S1

F

M

M

C/ PLA DE LA COMA 36

3 B

V1S2

C

P

G

C/ CAN PLANES 2 PISO P01

3 B

V2

J

P

P

C/ NOU 11

3 B

V2S1

A

S

P

C/ PINS (DELS) 4

3 B

V2S2

C

P

B

C/ JOSEP FONTBERNAT 2 PISO P01 PTA C
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En cas d'exhaurir-se el llistat i en el supòsit que s'hagi de procedir a fer un nou sorteig, es delega la
seva realització a la Junta de Govern Local.
5.Tema: Addenda als convenis de delegació al Consell Comarcal de la Selva de competències de gestió,
inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic.
Vista la proposta presentada per l'alcaldessa, Sra. Àstrid Desset, que literalment diu:
=»Vist l'informe proposta amb data 2 de maig de 2016 (RE 1280) del Servei de Gestió Tributària i
Cadastral del Consell Comarcal de la Selva, corresponent a la incorporació d'una clàusula de
protecció de dades en els convenis de els convenis de delegació de competències de gestió,
inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic que l'Ajuntament d'Anglès té delegat
al Consell Comarcal de la Selva.
Es proposa al Ple el següent acord:
PRIMER.- Aprovar l'Addenda als convenis de delegació de competències de gestió, inspecció i
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic de l'Ajuntament d'Anglès al Consell Comarcal de
la Selva i que es transcriu a continuació:
«Clàusula de protecció de dades.
La present clàusula s’incorpora en compliment de l’article 12è de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades personals (LOPD) desenvolupada pel RD 1720/2007, de 21 de
desembre. L’ajuntament és el responsable de les dades de caràcter personal, i el Consell Comarcal
de la Selva, en els termes de l’article 3.g) de la citada norma, ocupa la posició d’encarregat del
tractament de dades personals.
1. El Consell Comarcal de la Selva s’ajustarà a les instruccions donades per l’Ajuntament d’Anglès
per al tractament de dades de caràcter personal que siguin necessàries per portar de forma òptima
els serveis delegats, segons queda establert en l’article 3 d) de la LOPD i el reglament de
desenvolupament citat.
2. El Consell Comarcal de la Selva es compromet que únicament tractarà les dades conforme a les
instruccions del responsable del tractament, i no els aplicarà o utilitzarà amb finalitat distinta a la que
figura en l’acord, ni els comunicarà, ni tant sols per a la seva conservació, a altres persones, excepte
en el supòsit de ser obligatoris per mandat d’una norma amb rang de llei.
3. El Consell Comarcal de la Selva garanteix que en el tractament de les dades personals referides,
s’adoptaran les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu que resultin preceptives per preservar la
seguretat d’aquests tipus de dades, en els termes a què es refereix l’article 9è de la LOPD i atenent a
les previsions que, segons la qualificació que s’atorgui per raó del seu contingut, estableix la
normativa reglamentària dictada en desenvolupament d’aquesta Llei.
L’ajuntament faculta expressament al Consell Comarcal de la Selva per a la subscripció dels acords i
convenis que consideri oportuns amb altres institucions públiques amb la finalitat d’assolir una millor i
més eficaç gestió dels serveis delegats, amb la salvaguarda en qualsevol cas del principi de legalitat.
L’ajuntament autoritza al Consell Comarcal de la Selva per a que procedeixi a l’intercanvi i cessió de
dades dels contribuents en l’exercici de les competències delegades, sempre que l’intercanvi i/o
cessió de dades estiguin previstos en una norma legal, i per a la integració d’aquestes dades en els
fitxers utilitzats per a la gestió dels tributs de la resta de municipis de la comarca.
L’ajuntament podrà sol·licitar del Consell Comarcal de la Selva, en el moment que estimi oportú,
informació detallada relativa a la formalització d’aquests acords amb altres institucions públiques.
4. La normativa vigent garanteix el dret de rectificació o cancel·lació de l’interessat quan el
tractament no s’ajusti al que disposa la Llei o quan les dades resultin inexactes o incompletes.
Els ciutadans podran exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades davant el Servei
de Gestió Tributària i Cadastral del Consell Comarcal de la Selva, com a encarregat del tractament.
Amb la finalitat de complir les exigències legals sobre el dret de rectificació, el Consell Comarcal i
l‘ajuntament es comunicaran de forma recíproca les dades inexactes o incompletes que detectin en
l’exercici de les seves funcions o que hagin estat facilitades pels propis interessats.
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5. El Consell Comarcal de la Selva guardarà el deure de secret i confidencialitat sobre les dades a
les quals accedeixi en l’exercici de les competències delegades, d’acord amb el caràcter reservat de
les dades traspassades, en aplicació de l’article 95 de la Llei general tributària, obligació que es
mantindrà un cop finalitzada la seva relació amb l’Ajuntament. Així mateix informarà el seu personal,
empreses col·laboradores o prestadores de serveis sobre les obligacions dimanants d’aquest
document i molt particularment dels deures de confidencialitat i secret.»
SEGON.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Selva .»=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora secretària:
Bàsicament, ja en l'anterior plenari es va acordar delegar al Consell Comarcal la competència integral
de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic. El que ens demanen des
del Consell Comarcal és que, en relació i per no deixar dubte, de comptar amb aquest conveni, tot el
tema de la protecció de dades i que farien un bon ús. Bàsicament és això, que el Consell Comarcal
ja s'ajustarà a les instruccions donades per l'Ajuntament de caràcter personal i bàsicament tot està
relacionat amb el tema de protecció de dades.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres votarem a favor.
Pren la paraula el senyor Sergi Riera.
Nosaltres, amb la línia de tot el que fa al Consell Comarcal, votarem en contra.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable
A favor: CIU, Angles2015 i PAU
Abstencions: ---En Contra: CUP
6.MOCIONS
TEMA: Moció del grup municipal PAU referent a les subvencions de la Diputació de Girona destina a
actuacions en matèria d'adaptacions d'urgència, a la seguretat, l'habitat o funcionalitat dels elements
esportius
Vista la proposta presentada pel grup municipal PAU, que literalment diu:
=»Atès que les instal·lacions esportives del camp de futbol municipal compleixen els requisits exigits
per part de la Diputació de Girona.
Atès que els vestuaris del camp de futbol estan força obsolets i els hi cal una remodelació profunda:
instal·lació elèctrica, lluminàries, lavabos, dutxes, terres, mobiliari, ventilació, etc.
Atès que fent aquestes actuacions, l'entorn hi guanyaria molt com així els practicants de l'esport.
Atès que el calendari el tenim el tenim damunt.
En vistes de tot això es sol·licita al Ple de la Corporació, Insti a l'equip de govern a la sol·licitud
d'aquesta subvenció en els termes dalt esmentats.»=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
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Pel que fa referència a aquesta moció, de fet avui ja hem presentat la documentació per la subvenció
a la Diputació de Girona. Com que últimament havíem rebut del grup PAU moltes instàncies, no
escrites, sinó verbals, de que miréssim molt per la piscina. De fet, ja teníem estudiat per aquesta
subvenció invertir en un filtre que millorarà la qualitat de l'aigua i serà més òptim per a la salubritat
de l'aigua de la piscina. I pel que fa al camp de futbol, estem molt d'acord amb la vostra visió, tenim
previst quan s'obri la subvenció de la Diputació, també renovar la gespa del camp de futbol, però és
clar, aquesta operació ens donarà com a molt 50.000 € i nosaltres n'hi hem de posar 60.000 € perquè
la gespa puja aproximadament 110.000 €. Ho podem tenir en compte de cara al pressupost de l'any
vinent, però en aquests moments no podem invertir més en el que són els vestidors del camp de
futbol. Aquesta seria l’explicació.
Pren la paraula la senyora Montserrat Garriga:
El filtre es refereix al que hi ha abans de l'entrada de l'aigua calenta?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí, és un filtre de vidre.
Pren la paraula el senyor Antoni Franco:
El que es canviarà és la sorra dels filtres de la piscina coberta, que es canviaran per vidre i l'altre és
la bombona que guarda el vidre de la piscina descoberta, el de la piscina petita que està escardat
des de fa molt i molt de temps i tenia una pèrdua d'aigua molt important i també hi havia en aquesta
reparació una bomba que s'ha “tingut que” reparar per a la recirculació de l'aigua de la piscina
exterior. Fa més de dos anys que s'havia d'haver canviat la sorra dels filtres de la piscina coberta. Hi
ha un perill segons els tècnics, que hem consultat de vàries empreses, que ens hagués entrat la
sorra a dins la piscina coberta en rebentar les membranes. Degut a aquesta urgència hem decidit
dedicar aquests diners a canviar la sorra dels filtres de la piscina coberta.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres, concretament a la moció que presentem avui, concretament es basa en els vestuaris del
camp de futbol. Hi ha molta gent que practica el futbol, entre petits, mitjans, grans i veterans, potser
hi tenim entre 200 o 300 persones. Són instal·lacions obsoletes, vull dir, que a les casetes es va fer
l'última reparació de casetes, una mica forta, va ser quan es va fer la remodelació l'any 1981.
Posteriorment s'han anat aplicant coses com ara farà 3 anys, es va fer tot de la legionel·la. El que
passa, és que són unes casetes que no estaven cobertes per la tribuna i cada vegada que plovia
doncs, hi havia uns “regartells” i feia que a dins s'hi fessin fongs, i el que passa en aquestes casetes
és que a dins hi ha uns fongs, en el transcurs del temps, no ve pas d'ara mateix, ja fa un temps que
ni hi ha. Després, estan mancades de ventilació. Després la normativa elèctrica de vestuaris tampoc
compleix, no compleix ara, ni fa dos, tres, quatre ni cinc anys, ni mai s'ha complert. Són aquelles
instal·lacions que en molts casos la junta del futbol va fer la instal·lació amb bona fe. Després, el que
hi ha perill fa referència a les estufes elèctriques com estan, és que la mainada les pot tocar, seria bo
que poséssim uns sistemes de protecció. Nosaltres voldríem, hem presentat aquesta moció perquè
entenem que es “tindria que” “adecentar” aquests vestuaris. I referent a la piscina, com deia el senyor
Franco, la piscina és un equipament que és la primera piscina descoberta, data de l’any 1972. La
piscina coberta és de 1991, durant aquests anys s'hi han fet moltes reformes, concretament el vas de
la piscina coberta estava completament escardat, es va arreglar a la legislatura 2007-2011, també es
va fer el de la legionel·la i així podríem anar dient moltes coses.
A la piscina, és veritat que li falten condicionants com ara, nosaltres tenim un especial interès amb la
deshumectadora perquè amb un temps d'hivern i amb un temps de pluges, entre la humitat exterior i
la interior, resulta que la humitat de dins sempre sobrepassa, sol sobrepassar, millor dit els límits
permesos. El que passa amb la temperatura ambient i la temperatura de l'aigua. Jo també dedicaria,
quan es pogués, ja que des de Dipsalut quan hi havia la regidora Montserrat Garriga ens havien dit
per activa i per passiva que calia una deshumectadora, inclús s'havien fet diferents estudis per tal
d'aconseguir-la, el que passa és que en aquests moments l'Ajuntament està com està, el que ara
nosaltres farem, hem escrit cartes a la regidora pertinent, hem parlat fa dies que farem un escrit a,
com es deia aquella senyoreta de Dipsalut? La Vanessa, i que ens digui, perquè abans sí i ara no.
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Vist això, a nosaltres ens sap greu que aquesta moció no la recolliu per tal de fer les actuacions
pertinents.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Volem dir, que estem d'acord que als vestidors del camp de futbol els hi cal una reforma en
profunditat, però que l'import que sabem que ens haguessin adjudicat en aquesta subvenció concreta
era totalment insuficient i que necessitem una subvenció més grossa. Ja sabem que més o menys hi
haurà menys 8.000€. És clar, 8.000 € en canvi, sí que els filtres, sí que els hem deixat.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Els filtres que valen 9.000 i escaig, no?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
No, tres vegades més, estem d'acord en el fons, però necessitem una subvenció que ho solucioni a
nivell econòmic.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
És bo, que tots cerquem una cosa positiva.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Exacte, i referent a la humitat, ja que treus el tema, hem tornat a parlar una altra vegada amb
Dipsalut i clar, si mires el Decret, hi ha una fulla, ja te la passarem.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No, no, ja la vaig mirar l'altre dia encara.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Doncs, hi ha un apartat que et diu els paràmetres que poden portar un risc per a la salut i que, en
quins casos s'ha de fer el pas i quan passes a la fase següent de la humitat no hi ha cap clàusula, ni
cap paràmetre que et digui que s'ha de tancar el vas, perquè entenem que no hi ha risc per a la salut,
que és un paràmetre de confort, d'acord. No hi ha cap problema, que digui la Vanessa ella mateixa o
fins i tot el seu cap us ho pot respondre.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sí, abans era sí, i ara és no. S'haurà de fer un “encoratge” amb les temperatures ambientals, de fet la
humitat també va pujant.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
De fet, la humitat si fos perjudicial per a la salut, no podríem sortir quan plou perquè de vegades la
humitat al carrer està a un 80 o un 100%. És, més que un paràmetre, una recomanació de confort.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres, hem mirat diferents piscines, pot dir-ho la regidora, a totes hi ha una deshumectadora.
A Cassà que hi vas anar pel curset, a tot arreu.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí, sí, però no hi ha risc per a la salut. Comprenc que és una millora i que el compreu per la vostra
banda.
VOTACIONS: Es passa a la votació de la proposta la qual no s'aprova
A favor: PAU
Abstencions: CUP
En Contra: CiU i Anglès 2015
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7.MOCIONS
TEMA: Moció del grup municipal de la CUP referent al món local en contra de l'acord entre la UE i l'Estat
de Turquia
Vista la proposta presentada pel regidor, Sr Sergi Riera Sau, que literalment diu:
=»EI passat 18 de març el Consell Europeu va prendre un acord que vulnera la legislació que
protegeix les persones refugiades i posa en joc els drets humans.
EI Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Federació de Municipis de Catalunya i
l'Associació Catalana de Municipis, que aglutinen els municipis catalans i institucions
supramunicipals que treballen conjuntament per la solidaritat, la pau i els drets humans, rebutgen
aquest acord que no respecta el Dret Internacional.
Lluny d'aquesta decisió presa pels caps d'estat, els ajuntaments i les institucions supramunicipals
estan donant suport a les persones refugiades en ruta, a través de la campanya del Fons Català i
estan treballant per a la seva integració quan arribin als municipis catalans, com expressa el
president de la Generalitat de Catalunya, Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, en la seva carta al
comissari de Migracions de la UE del passat 15 de març, en la qual afirma que Catalunya està
preparada per acollir al voltant de 4.500 refugiats.
A la cimera entre els estats de la Unió Europea i Turquia, prèvia a aquest acord, lluny de trobar una
sortida que garanteixi el respecte dels drets humans i compleixi amb l'obligació dels estats d'acollir
les sol·licitants d'asil, la Unió Europea va acordar l'externalització de fronteres i· la subcontractació
d'aquestes responsabilitats a l'Estat turc, com ja hem vist a la frontera sud de Ceuta i Melilla amb el
Marroc o amb els Centres d'Internament per a Estrangers fora de territori comunitari, a canvi de
3.000 milions d'euros addicionals a partir del 2018 - a banda dels ja assignats fins al 2017 -, la
liberalització de visats i avançar en la negociació de l'adhesió de Turquia a la UE.
La solució que ha trobat Brussel·les per gestionar l'arribada de centenars de milers de persones que
fugen de la guerra, de la misèria i d'altres tipus de persecucions és triple. Primer, evitar que trepitgin
sòl europeu amb l'increment de les operacions de control de fronteres exteriors amb la participació
militar de l'OTAN, segon, acordar l'expulsió a Turquia d'aquells que tot i així puguin arribar a les illes
gregues jugant-se la vida a la Mediterrània, i tercer, bloquejar la ruta dels Balcans cap al nord
d'Europa que el 2015 van utilitzar 900.000 persones.
L'entesa que s'assoleix amb Turquia respon exclusivament a la utilització de les polítiques migratòries
al servei d'una lògica securitària que arrasa amb els suposats valors fundacionals europeus de
solidaritat i respecte als drets humans. L'execució del text aprovat impedeix a totes les persones que
arribin de forma irregular a Grècia la possibilitat de sol, licitar l'asil a Europa quan no existeix una altra
via que no sigui la irregularitat.
Un cop més veiem com la UE parteix d'una premissa falsa: blindar les fronteres d'Europa acabarà
amb la crisi humanitària a la Mediterrània. Traslladar les persones refugiades i migrants a un estat
tercer no és acabar amb la crisi humanitària, sinó expulsar-la de territori comunitari, i prioritzar les
operacions de control i seguretat en lloc de les de salvament a les aigües frontereres. Si volem
acabar amb el tràfic d'éssers humans i amb les morts a la Mediterrània, cal voluntat política garantint
vies segures i legals: visats humanitaris,possibilitat de sol·licitar l'asil en ambaixades i consolats
europeus en els països d'origen i trànsit, etc.
Les mesures adoptades són un despropòsit, una mostra més del paper vergonyós que tenen els
estats i les institucions europees des de l'inici d'aquesta crisi que xoca frontalment amb l'obligat
compliment de la Convenció de Ginebra i amb l'article 19.1 de la Carta de Drets Fonamentals de la
UE, segons el qual es prohibeixen explícitament les expulsions col' lectives.
Davant d'una Europa incapaç de donar una resposta adequada garantint condicions dignes a totes
les persones dins del territori propi comunitari, com veiem a Calais, a Ceuta i Melilla, a Dunkerque o
a Idomeni, avui ens torna a tocar dir prou a nosaltres, al món local, a la societat civil organitzada, i a
les ciutadanes i ciutadans d'aquesta Europa que ens fa vergonya i :
Per tot això, des de l'Ajuntament d'Anglès, es proposa l'adopció dels acords següents:
• Demanem al Congrés que exigeixi al Govern en funcions que bloquegi l'acord entre la Unió
Europea i Turquia que permetrà tornar a territori turc als refugiats que han arribat a Grècia i que tota
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negociació en el Consell Europeu ha d'estar subjecta al respecte dels drets humans i el Dret
Internacional.
• Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i segures en països
d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva responsabilitat acceptant íntegrament les
quotes de persones reubicades i reassentades que li corresponen.
• Denunciar l'expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l'acollida i l'acompanyament
de les persones refugiades que estan en ruta a Grècia.
• Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, aprovat pel Consell de
Govern de la Generalitat de Catalunya el passat 28 de gener de 2014, dotant-lo del pressupost
adequat i suficient per a poder implementar les mesures concretes que en recull, que garanteixin una
acollida estable i de qualitat.
• Manifestem el nostre compromís d'oferir els municipis com a territori d'acollida i protecció. Adaptant
els plans d'acollida municipal a les necessitats especials de les persones sol·licitants d'asil per
garantir la seva vida en família i la seva integració.
• Donarem suport i col, laborarem amb les entitats catalanes i xarxes d'entitats que treballin en
l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil.
• Definirem els serveis i infraestructures que poden oferir els nostres municipis per acollir les
persones sol·licitants d'asil.
• Treballarem en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per garantir la integració
de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció necessària per prevenir el racisme i/o la
discriminació, i promoure la cohesió social.
• Endegarem i garantirem polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb vocació
transformadora.
• Finalment farem arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de
Catalunya, al Govern de l'Estat, espanyol i a la Unió Europea.
Text basat en l'article L'acord UE- Turquia, una vergonya més d'Europa, Stop Mare Morlum»=
Per part de la Secretària i la Interventora s'adverteix que amb els límits, només es podrà realitzar allò
que entri dins les competències locals.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor Sergi Riera:
Bé, nosaltres avui portem al Ple la moció que pretén posar de manifest el malestar de l'Ajuntament
d'Anglès, en contra de l'acord que va signar la Unió Europea amb Turquia amb la deportació de
refugiats. Ha sortit àmpliament publicat. Tothom sap de què va aquest acord.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
No hi ha cap problema, en una sessió informativa és una moció igual que la que ens han presentat
els companys independents de la Selva. Nosaltres estem d'acord amb la moció que avui el grup de la
C.U.P. està presentant a l'Ajuntament d'Anglès.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Només un punt d'atenció, per mirar quins compromisos agafarem en el fet d'aprovar aquesta moció.
L’última pàgina, on es detallen els compromisos, penso que hi ha una activitat molt important a fer
des de l'Ajuntament i entenc que nosaltres aprovem la moció, però, que es durà a terme les activitats
que estiguin en el nostre marc per poder dur a terme, perquè es parla de tota una sèrie de serveis i
infraestructures que es posaran en funcionament, però la realitat és que no sé si tindrem la capacitat
o les opcions de poder fer tots aquests compromisos. Per tant, l'aprovació de la moció és correcte,
ara, els compromisos que en deriven jo no sé si tindrem els mitjans o fins i tot les atribucions per durho a terme a nivell municipal.
Pren la paraula la senyora secretària:
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En aquest cas, jo mateixa com a secretària, s'està fent l'advertiment mutu de que el contingut està
bé, però ens hem d'ajustar els límits de les competències locals que estableix la llei com a plenari de
l'Ajuntament.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per unanimitat dels presents.
I, no havent-hi més assumptes per a tractar, la Sra. alcaldessa aixeca la sessió a l'hora esmentada a
l'encapçalament, de la qual cosa jo, la secretària, en dono fe.
L'alcaldessa,

La secretària,
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