ACTA DEL PLE DE 21/06/2016
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Numero: 4/2016
Caràcter: ordinària
Data: 21.06.16
Horari: de 20:00 a 21:19 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
Esteve Callís Prat, regidor
Sra. Sandra Pinos Martínez, secretària
Sra. Leonor Marínez Lacambra, interventora
Excusen l'assistència:
Antoni Simón González, regidor

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació actes anteriors de 21 d'abril i 26 de maig de 2016.
2. Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del numero 232 fins al 379 de
2016.
3.-Modificació Ordenança Fiscal 4 referent a l'impost de construccions, instal·lacions i obres.
4- Modificació del catàleg de llocs de treball i de la plantilla de la corporació pel que fa al lloc de
tresorer reservat a personal funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.
5- Acord d'adhesió a la compra agregada duta a terme per l'ACM.
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6- Aprovació del Pla Local de Joventut.
7- Aprovació de la modificació del Reglament del Consell Escolar Municipal referent a la seva
composició.
8- Ratificar el Decret número 336 de 1 de juny de 2016, d'encomana de gestió al Consell Comarcal
de la Selva per l'arranjament de camins forestals.
9- Moció presentada per l'equip de govern de suport a la conca del Ter, a la recuperació del cabal
ecològic i a la reducció del transvasament.
10- Moció presentada per l'equip de govern de rebuig als atacs del govern espanyol contra la llei de
mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
11- Moció presentada per l'equip de govern per a la millora de les estacions i el servei de RENFE a la
demarcació de Girona.
12- Moció presentada per PAU sobre la instal·lació d'una deshumectadora a la piscina municipal
coberta.
13. -Acord de millores d'execució del contracte amb Aqualia.
14.- Modificació del catàleg del lloc de monitor/socorrista.
15.- Assumptes urgents
16.- Precs i Preguntes

1.TEMA: Aprovació actes anteriors
Enviades a tots els regidors i regidores i llegides, s'aproven de les actes de Ple número 2 i 3 de dates
de 21 d'abril i 26 de maig de 2016 .

2.TEMA: Donar compte dels decrets aprovats
Es dóna compte dels decrets dictats per l'Alcaldia des de la última convocatòria, del número 232 fins
al 379 de 2016.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Referent al decret 273 que parla de requerir certificats d'instal·lador autoritzats a Àngel Urquia i
Xevi Puig per reparacions i manteniment de quadres elèctrics, que vol dir que han de tenir el títol
d'instal·lador .
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Tindrien que tenir tots dos el títol pertinent que es posa en el decret i un el te caducat des de fa molt
de temps i l'altre no el te.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
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Després la responsabilitat de qui anirà a càrrec del regidor d'obres o del tècnic assessor:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
De la responsabilitat de:
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
De la instal·lació. Suposem que per les Gales per connectar les neveres, o el dia de reis connectar,
el que s'ha fet sempre fins ara, el que passa és que mai hem atinat amb aquestes coses.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Normalment s'ha de revisar per una empresa instal·ladora que ho certifiqui. Aquestes dades no
s'havia fet mai , a les Gales passades ja posa-vam un comptador especial, per tant.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Aquí s'agafa una escomesa que ja hi ha posada la verificació qui l'ha de fer l'enginyer. Si de cas
pregunteu. Nosaltres, mai nosaltres ho havíem fet, però com que el decret posa això, hi hem caigut:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Bé de fet els treballadors hi han presentat al·legacions.
Pren la paraula la senyora secretaria:
han presentat al·legacions i l'enginyer ha tornat a fet un informe ratificant-se que necessiten el carnet
d'instal·lador. En els propers dies farem un nou decret denegant el recurs de reposició que han
interposat els treballadors .
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Es pot començar una obra de teatre al polivalent o qualsevol cosa que s'instal·lin llums i altres
elements que necessitin endolls.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
No, ja trobarem la manera , a partir d'ara amb les instal·lacions que ja estan fetes
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No, no, serà una prolongació, es a dir, hi han tres focus, s'han de posar quatre més . Aquest tipus de
coses sempre les havíem deixat , però vist això, sembla que es vagi per això . Ho dic per vosaltres
l'equip de govern , per mi no, perquè ara la responsabilitat es vostra, fa un any la responsabilitat era
per l'equip de govern anterior.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
ja fa molt de temps que hauríem d'haver tingut aquestes dades. Ara hi han determinades
instal·lacions
que es poden fer sense tenir el carnet.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No, no, es tracta de que estigui ben anotat, estigui ben anotat.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
En tot cas, ho està revisant en Xevi. Tot es fa sota la seva supervisió.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després el decret 357 que parla que s'ha adjudicat a l'empresa Aprop Gestions i Serveis S.L.
per un import de 9.014,50 €. tot inclòs, la constitució i seguiment dels pisos del carrer de la Fàbrica,
perquè es posin en ordre . Es a dir, ells pagaran després a l'Ajuntament o no pagaran impostos.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
No, mira, t'ho explico, es tracta d'una empresa que el que farà es ajudar a la gent que viuen al carrer
de les fàbriques, però també a qualsevol altra comunitat de propietaris que es vulgui constituir,
ajudar-los a constituir-se i anys a venir, doncs a tramitar les factures per rehabilitació d'habitatges.
Aquesta contractació està subvencionada per la Diputació de Girona per un percentatge bastant
elevat, ja que varen treure una convocatòria per habitatge, concretament el departament d'habitatge i
a part d'això costarà 9.000 € a l'engròs, i un 70% es la subvenció que ens cobreix la Diputació que
ho sapigueu aproximadament.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
I, els veïns, no tindran que pagar res.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
No, bé, no, referint-se a això no, però quan hagin de fer les obres no sabem encara quin tant per
cent se'ls donarà. Això depèn
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Si alguna altre comunitat es vol apuntar aquí, pot fer-ho.
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Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Si, si.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres ho veiem bé perquè allà al carrer de la fàbrica entre la gent que està d'ocupa, els bancs
que
no hi son, hi fan malbé la cosa. Nosaltres ho veiem amb els companys una bona cosa. Només,
esperàvem l'interrogant aquest.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Hi ha una cosa més probable, que és donar formació també, als presidents de comunitats
segurament que a tothom, i, això, és molt interessant també. També vindran un cop a la setmana a
donar .
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
l'únic interrogant era aquest, merci.

3.TEMA: Modificació Ordenança Fiscal 4 referent a l'impost de construccions, instal·lacions i
obres.
Vista la proposta presentada pel regidor, Sr. David Bohigas, que literalment diu:
=»Vist que l’article 103.2.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, preveu que els ajuntaments poden incorporar en les
seves ordenances fiscals una bonificació potestativa per a l’ICIO en els següents termes:
“Una bonificació de fins el 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
històrico-artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració. Correspondrà
l’esmentada declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte
passiu, pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
Atès que l’esmentada bonificació potestativa no es troba recollida en les Ordenances Fiscals,
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 la modificació de l’ordenança fiscal núm 4, reguladora de l’Impost
de Construccions, Instal·lacions i Obres, consistent en incorporar el punt l) a l’article 3r, apartat 1, amb
el següent redactat:
L’Ajuntament bonificarà en un 95%, les construccions, instal·lacions i obres que hagin estat
declarades per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’interès municipal, per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment del treball. La
concessió de la bonificació s’acordarà per la Junta de Govern Local, prèvia sol·licitud del
subjecte passiu, en el mateix acord de concessió de la llicència. De l’acord de concessió de
bonificació se’n donarà compte al Ple.
Segon.- DELEGAR a la Junta de Govern Local la declaració d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment de l’ocupació, tot donant
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compte al Ple a la propera sessió que se celebri.
Tercer.- EXPOSAR la present modificació 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.
Quart - PUBLICAR l’anunci en el butlletí oficial de la província, i també en un diari de gran difusió de
la província.
Cinquè.- 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.
Sisè.- 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 senyor David Bohigas:
Amb aquesta modificació el que es pretén es modificar una ordenança al cent per cent en les
construccions i instal·lacions i obres que hagin estat declarades per acord de la junta del govern local
de l 'Ajuntament, d'interès municipal per diferents circumstàncies socials, culturals, històriques
artístiques o de foment de treball. La concessió de la bonificació s'acordarà per la junta de govern,
prèvia sol·licitud al objecte passiu i en el mateix acord de concessió de la llicència . De la concessió
de la bonificació se'n donarà compta en el ple, si es aprovat aquest punt. Per exemple, ara es
realitzaran unes obres al col·legi Pompeu Fabra, les realitza la Generalitat. Un dels objectius es que
aquestes obres no tributin en aquest cas a ….. per facilitar que realment …………………………. i
sense cap ànim de lucre que no tributin al cent per cent.
Pren la paraula la senyora interventora:
Només un aclariment, que s'incorpora perquè ho preveu la llei de Hisendes Locals, que és una
bonificació pactada.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents.

4.TEMA: Modificació de la relació de llocs de treball i de la plantilla de la corporació pel que fa
al lloc de tresorer reservat a personal funcionari d'administració local amb habilitació de
caràcter nacional.
Vista la proposta presentada per l'alcaldessa, Sra Astrid Desset, que literalment diu:
=»Antecedents de fet
Atès que l'Ajuntament d'Anglès disposa d'una plantilla i un catàleg de lloc de treball on no hi ha creat
el lloc de treball de tresorer com a lloc de treball reservat a personal funcionari d'Administració local
amb habilitació de caràcter nacional, la qual cosa es obligatòria arran de l'entrada en vigor de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local ja que estableix
que els ens locals amb secretaria classificada en classe segona han de terni obligatòriament creat i
classificat aquest lloc de treball.
Vist l'ofici de la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació,
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Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, de data 26 de maig de 2016
amb registre d'entrada número 1-2016-001588-2, on informa a aquest Ajuntament perquè regularitzi
la situació del lloc de tresoreria de la corporació d'Anglès.
Atès que la present proposta ha estat objecte de negociació a la mesa de negociació sindical
celebrada en data 20 de juny de 2016 la qual ha estat aprovada per unanimitat dels presents.
Legislació aplicable
Article 92 bis 1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que disposa que es reserva als funcionaris
d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, sense cap excepció, l'exercici de les
funcions de:
a) La secretaria, comprensiva de la fe pública i l'assessorament legal preceptiu.
b) El control i la fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària i la
comptabilitat, tresoreria i recaptació.
Per tot això, es PROPOSA:
Primer.- Aprovar la modificació del catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament d'Anglès creant el lloc
de tresorer com a lloc de treball reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació
de caràcter nacional, establint la següent retribució:
salari base A1:

1120,15

complement de destí 20:

444,10

complement específic:

335,75

Total sou brut anual:

25.742,16

Segon.- Aprovar la modificació de la plantilla de l'Ajuntament creant la plaça de tresorer reservat a
personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, amb la següent
definició:
Escala Subescala
Habilitats nacionals

Classe o categoria
Entrada

Denominació plaça
Tresorer

Núm. places Grup Vacants
1
A1
1

Tercer.- Sol·licitar a la Direcció General d'Administració Local la creació i classificació del lloc de
treball de tresorer com a lloc de treball reservat a personal funcionari d'Administració local amb
habilitació de caràcter nacional.
Quart.- Fer públic els presents acords mitjançant anunci al BOP i al DOGC.
Cinquè.- Enviar certificació del present acord a la Direcció General d'Administració Local. «=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora secretària:
Arran de la modificació de la llei 7/85 de la llei de règim local a traves de l' ARSAl, es va aprovar que
per municipis de classificació de segona com és l'Ajuntament d'Anglès, calia, doncs, calia que la
plaça de tresorer fos ocupada també, per un habilitat estatal, com de fet ja s'està fent en la plaça
d'intervenció i en la plaça de secretària, hi havia el dubte des del 2013 fins ara, no s'ha fet perquè hi
havia un decret anterior que entrava en contradicció. Ho varem comentar a nivell de secretària i
intervenció hi teníem aquest dubte . Ara la DEGAL, La Direcció General de la Administració Local
ens ha fet un ofici, en el que ens fa la clarificació aquesta en dir, no, no, s'ha de crear aquesta plaça
de tresoreria i en demana, doncs que per poder-ho fer, les dos eines que tenim com Ajuntament que
són, el catàleg de llocs de treball i la plantilla, doncs que es triï això.
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Doncs, hi ha la proposta del regidor d'Hisenda, en relació a aquesta creació d'aquest lloc de treball,
amb el salari i el total del sou brut anual que puja a 25.742,16, €. Després, el segon punt és la
aprovació de la plantilla d'aquesta modificació per crear aquesta plaça de tresorer, per tant, aquesta
plaça constarà com a vacant perquè encara no s'ha concursat.
Llavors, el que es fa és, es que com que qui son competents per crear i classificar aquests llocs de
treball és la Generalitat en aquest cas la Direcció General d'Administració Local, un altre punt
d'aquest acord, es adjuntar-lis això, que creïn i classifiquin. Tot això, ens ho demanen que s'aprovi
abans de setembre, perquè al novembre hi ha el concurs unitari dels habilitats estatals hi algú podria
demanar aquesta plaça.
El que es fa, doncs, es això, publicar-ho i enviar aquest certificat a la Direcció General .
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Alguna pregunta
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Fins al novembre, que és quan es convoquen les places, no,. Això, vol dir que en el pressupost
d'aquest any no tocaria rés. I, si fos el cas que no entrés ningú.
Pren la paraula la senyora secretaria:
Algú, ho podria demanar.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Novembre, Desembre.
Pren la paraula la senyora interventora:
Abans del concurs, algú ho pot demanar.
Pren la paraula la senyora secretària:
Clar, amb caràcter provisional, o interí. De forma provisional també és podria proveir, abans del
concurs.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Només, era aquesta pregunta si podria entrar o no podria entrar, hi si hi havien diners per pagar.
Pren la paraula la senyora interventora:
Si, de diners n'hi han perquè no s'han cobert totes les places que estaven previstes.
VOTACIONS:
Sense que hi hagi intervencions, es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per
unanimitat dels assistents.

5.TEMA: Acord d'adhesió a la compra agregada duta a terme per l'ACM.
Vista la proposta presentada per l'alcaldessa, Sra Astrid Desset, que literalment diu:
=»ANTECEDENTS
Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant, ACM) decidí
crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en les sinergies alhora de poder contractar de
forma conjunta. Els estalvis pels ens locals associats que es volien assolir eren de, com a mínim,
doble tipologia: de preu, aconseguint per volum agregat economies d’escala; i l’estalvi de
procediment, assolint la optimització de les estructures locals, amb aminoraments dels terminis en el
procediment administratiu.
Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràcter associatiu, de naturalesa
voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el registre d’ens locals del Departament de
Governació i Relacions institucionals. Els ens consorciats són els Consells comarcals del Pla de
l’Estany, l’Alt Camp, la Segarra, el Pallars Jussà i l’Anoia, les Diputacions de Lleida, Girona i
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Barcelona, així com naturalment la mateixa ACM, on radica el domicili social del consorci. El CCDL
per acord de la seva Assemblea general de data 17 de setembre de 2009, va aprovar la modificació
dels seus estatuts per tal de crear un sistema de contractació centralitzada, configurant-se com un
servei especialitzat de contractació, per tal de donar servei als ens locals de Catalunya. Aquest
sistema es basa en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), on regula
l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats
locals per part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords.
Més recentment, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, acordà constituir una
central de contractació d’acord amb previsió legal de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local
(LRBRL), en els termes introduïts en l’apartat 3 de la Disposició addicional 5a per la Llei de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL). La central de contractació de l’ACM es
regeix per un Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de
desembre de 2014.
L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació d’efectuar cap,
algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de Compres del CCDL, podent
optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o qualsevol altre establert en la legislació de
contractació pública.
FONAMENTS DE DRET
Article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre del TRLCSP que regula l’adhesió a sistemes externs de contractació
centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant
els corresponents acords.
Article 156 del TRLCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la
signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.
Disposició addicional 5a de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL)
Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de desembre de 2014
Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats anteriorment,
es PROPOSA:
Primer.- Acordar l’adhesió de l'Ajuntament d'Anglès al sistema d’adquisició centralitzada de
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament
Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, subministraments i contractació de
serveis a través de la Central de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els
contractes subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries.
Segon.- Facultar a l’alcaldessa perquè en nom i representació d’aquesta corporació, pugui
formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del present acord, permetent
l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i que la Central de contractació formalitzi.
Tercer.- Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local.»=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
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Com a membre de la ACM. Associació Catalana de Municipis, aquesta associació disposa d'una
central de compres, això, ens ha de permetre accedir a millors preus, no necessàriament a tots els
serveis, però si que ens permet accedir a millors preus. També ens permet, no ens obliga a comprar
tot el que ells ofereixen sinó el que convingui a l'Ajuntament perquè tinguem millors condicions que
no pas, fent-ho individualment o fent-ho a traves d'un altre canal . Llavors, probable poder accedir en
aquesta central de compres per funcionament necessari de l'Ajuntament.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Entenem que no hi ha tipus de programació en les compres, que es podrà comprar com voldrem.
Pren la paraula el Senyor David Bohigas:
Si
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents.

6.TEMA: Aprovació del Pla Local de Joventut.
Vista la proposta presentada per l'alcaldessa, Sra Astrid Desset, que literalment diu:
=»Antecedents de fet
Vist el Pla Local de Joventut d’Anglès ha estat redactat per la regidoria de Joventut de l’Ajuntament
d’Anglès amb al suport tècnic de l’Oficina Jove del Consell Comarcal de la Selva en el marc del
projecte de tècnics compartits de suport als Ajuntaments inclòs en el Pla Integral Estratègic de
Joventut Comarcal de la Selva, signat pel tècnic de joventut.
La joventut és un període important en el cicle vital d’una persona, es donen un seguit de canvis
biològics i psicològics, i la vivència de transicions educatives, laborals,familiars, en els hàbits
saludables, en la que es construeixen oportunitats i que defineixen la identitat i la trajectòria de vida
dels joves.
S’ha treballat aquest document entenent per joves les persones compreses entre els 12 i els 35 anys
atès que des de la regidoria de joventut es presta també serveis a partir d’aquesta franja d’edat i fins
els 35 anys, per incloure els paràmetres de joventut que s’utilitzen a l’hora de definir les polítiques
d’habitatge per a joves des d’altres departaments de la mateixa Generalitat.
El present document és l’aposta municipal pels propers 4 anys per desenvolupar unes polítiques de
joventut integrals i de qualitat a Anglès. El Pla Local de Joventut 2016-2019 pretén ser la continuació
del PLJ 2012-2015, és a dir, assentar les bases per desenvolupar les principals fites en matèria de
joventut, que marca el Pla Nacional de Joventut 2010-2020, centrant-se sobretot, en les necessitats i
oportunitats del context local, tenint en compte la llei de polítiques de joventut i el Pla Integral
Estratègic de Joventut Comarcal de la Selva.
Per tal de garantir unes polítiques de joventut amb èxit i que suposin una transformació efectiva de
les oportunitats de tots els i les joves, és important, per una banda, la integrabilitat d’aquestes, amb el
treball en xarxa que impliqui diversos agents socials a nivell local, i quan es requereixi a nivell
comarcal i nacional.
I per altra banda, no hem perdre de vista, la centralitat dels joves, apoderant-los i fent-los
responsables de la seva trajectòria vital. Així doncs, les polítiques de joventut resultants d’aquest PLJ
estaran enfocades cap a la participació dels joves.
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Legislació aplicable
Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local, de bases de règim local.
Per tot això, es PROPOSA:
Primer.- Aprovar el Pla Local de Joventut 2016-2019.
Segon.- Fer públic el present acord mitjançant anunci al BOP, al tauler d'edictes.
Tercer.- Enviar certificació del present acord a l’Oficina Jove del Consell Comarcal de la Selva a fi que
l'executi.»=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Sobra la proposta del pla Local de Joventut . El pla local de joventut és un document de 120 pàgines
que ha elaborat la nostra tècnica de joventut , Tanit Baldiz que ha fet aquí al Ajuntament com a
membre del projecte de tècnica de Joventut de la oficina jove del Consell Comarcal. Ve els dijous al
matí. Es va incorporar a principis de gener. En aquest document bàsicament els que hi ha traçat són
les línies mestres que ens proposem des de la regidoria de joventut per tirar endavant en aquests
quatre anys. Com s'ha arribat a traçar aquestes línies mestres, amb la seva intervenció el que ha fet
la Tanit que forma part del pla local, ha estat, recopilar una actualització de dades, referent a tot el
que afecta a la joventut, a partir de set àmbits que són, d'educació de treball, de vida saludable, de
cultura i oci, de vida social, de participació i habitatge. De totes aquests àmbits s'han cercat dades i
informació, per fer un pla local perquè, tampoc és el lloc adequat. Aquestes dades han estat a
disposició ben be durant un any, que són dades com molt objectives. A més d'aquestes dades, el
que ha fet la Tanit, es parlar amb persones vinculades d'alguna manera amb el tracta directe amb
els joves. Hi ha un total de 14 entrevistes, de característiques tècniques, tècnics de l'Ajuntament,
Assistents Socials, amb el Sergent, amb la Montserrat Garriga. La Montserrat que és la responsable
del programa Salut a l'escola, que és un programa d'activitats que es fan directament al institut amb
els joves, a la Roser Sidera, directora de l'Institut, amb en Jamal president de la comunitat islàmica
que un dels temes que amb les reunions fetes amb diferents regidors de joventut de la Comarca de
la Selva i els tècnics, a Anglès, tenim un problema especial en aquest sentit, per tant hem de tenir
clar de manera important el seu tractament hi després també es va reunir amb Raquel Fernández, la
gerent del consorci Ter -Brugent.
La Taniz , la nostra tècnica a més a més, ha de gestionar també els llocs de Bonmatí i la Cellera, per
tant el tema del Ter-Brugent, es el seu propi i al final s'ha reunit amb l'equip de persones de la
biblioteca que és un altre dels llocs on més és reuneixen els joves.
Aquestes entrevistes, són totes aquí, totes les conclusions i les aportacions que han fet aquestes
persones també estan recollides i finalment, doncs, el següent pas per la nostra informació el tenim
ara doncs, amb el que ens digueren els joves. En la trobada no hi havia gaire interès, es va convocar
un fòrum de discussió, varem tenir la participació d'una sola persona, a més a més ens va dir que
feia poc que era a d'Anglès i que havia vist el fòrum de discussió com una possibilitat d'integrar-se,
ens va servir per fer una mica la revisió del jove que cerca coses. Vist el poc èxit de la discussió
varem passar una enquesta a traves de l'Institut . La varem passar a tots els alumnes i,la varen
contestar 145 persones. Tinguen en compte però que a Anglès, hi han 870 joves entre 15 i 29 anys,
doncs, es un dels aspectes que varem acordar que s'ha de treballar molt, tot i que, ara us explicaré
les propostes intervencions que surten aquí a fi de fomentar la participació i donar que els joves
vegin l'Ajuntament com un referent, com algú que pot fer alguna cosa per ells .
Fetes les conclusions, el següent pas es la nostra intervenció que s'ha fet amb dos objectius, un, es
promocionar la participació juvenil en la vida del municipi, un altre punt d'aquests fonamentat per
l'Ajuntament sigui com un referent com una eina pels joves que com he dit serveixi per aconseguir
coses diverses. Un altre punt important que ens ha sortit,es que des de l'escola dels Instituts i també
és una cosa bastant comú a la comarca que es ampliar la oferta de educativa i formativa que es fa al
municipi, no ben be la formal estrictament que ja està a l'institut, però ofertes que puguin
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complementar la oferta formal, per exemple si algun jove en el moment dels estudis es va aturar i es
vol tornar a reenganxar després d'uns anys, si vol fer-ho un jove d'Anglès, ha d'anar a Sils o a
Vidreres, que és en els instituts on es fan els cursos per tornar-te a reenganxar al sistema educatiu.
Per tant una de les coses que hem de cercar és aquesta, com una altra que és assenyalar la
transició laboral de les persones joves. Em sembla que a Anglès, tothom coneix que fa uns quinze
anys o vint anys, les empreses càrniques d'Olot varen veure que necessitaven que tenien
possibilitats de tenir, si rebien una formació correcta a traves dels instituts i diversos cursets es
treballava el futur laboral d'aquelles empreses doncs hi sortien guanyant . Aquí a Anglès, si algú vol
fer, mosso de magatzem de l 'Antex , cursos de mosso de magatzem també se n'han fet. Doncs
treballar en aquest sentit. Tot aixó, es concentre en tres programes. El programa d'espai jove de la
Burés, el programa , participació juvenil i el programa emancipació . Explicat així molt per sobra el
programa del espai jove de la Burés, bàsicament cerca a traves de la adequació del espai i de la
dinamització d'aquell espai fomentar la cultura de la participació, crear un interlocutor un programa
d'activitats , bàsicament tot això, es a dos anys, la participació juvenil, a part hi hauria el promotor
que seria les dues coses , i donar suport a qualsevol iniciativa que pugui sortir del grup de joves,
intentar des de la regidoria d'educació tenint com a referent , la regidoria en general com a eina per
donar-lis la formació que necessitin i tot plegat i finalment el tercer programa seria el de emancipació
que seia per una banda participar en el programa juvenil de la Unió Europea amb un seguit de
beques i ajuts a traves de la Tanit poder-ho articular. El grup de joves ja s'està fent que es tot un
seguit de xerrades que es fan directament a l'Institut sobre aspectes molt diversos, estem estudiant
de cares a l'any vinent, perquè aquest any no hi ha pressupost però de cares a l'any vinent el tema
de la brigada jove per a anar a diferents llocs i empreses que a traves del Consell Comarcal crear
un projecte per donar feina a l'estiu al nombre de persones que ens doni la disposició econòmica , i
després treballar molt amb, el que deia abans, programes de formació i
transició en el món laboral . En aquest sentit la idea és traslladar el punt d'informació juvenil que
estava a la oficina jove aquí a l'Ajuntament, l'hem traslladat al hotel d'entitats, amb la idea de que
estigui ben coordinada amb el punt d'activació a la feina, amb l'agent d'acollida i amb el tema de hi
haurà a les aules i tot plegat, es pugui començar a cercar ofertes de formació. Que ens ha passat,
hem començat a cercar alguna cosa teníem un parell de projectes per l' estiu hem estat sondejant
joves possibles aspirants a participar en activitats d'aquestes i ens hem trobat que ara a l'estiu, poc
a poc
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres ens ho hem llegit tot, Hem vist que es molt similar al de Bonmatí, també els trets van,
participació del jovent , l'Ajuntament de més a prop han triat formativa, que això, quan parlem amb
consell escolars municipals, també toca entrar-hi, després des del punt jove que s'havia fet a la
legislatura passada amb els cursets que fèiem aleshores, van sortir el magatzem d'Antex. Nosaltres,
creiem que es un pla molt elaborat, que s'han estat fent, preguntes, reunions, i el que deies, Jordi,
sabem que hi ha jovent que no està molt involucrat amb les tasques i cada dia costa més. Referent
a la formula jove, vull dir, que llàstima que estem a l'estiu perquè a l'estiu tota cuca viu i es quan més
feines hi han no obstant, Jo valoraré aquest document que es molt… el grup ha fet possible aquest
document.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
S'ha de reconèixer el treball de la Tanit.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres no cal dir que votarem a favor del document.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents.

7.TEMA: Aprovació de la modificació del Reglament del Consell Escolar Municipal referent a la
seva composició
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Vista la proposta presentada per l'alcaldessa, Sra Astrid Desset, que literalment diu:
=»Antecedents de fet:
Els consells escolars municipals van iniciar el procés de constitució al curs 1988-1989, després que
el Decret 404/1987, de 22 de desembre, regulés les seves bases generals d'organització i de
funcionament, i que aquestes bases fossin desplegades per cada municipi mitjançant el seu propi
reglament.
A Anglès, en la sessió del dia 18 de desembre de 2007, es va aprovar la darrera modificació del
reglament del Consell Escolar Municipal del municipi. L'anunci de l'esmentada modificació, amb el
seu contingut, fou publicat en el BOP n 26 del 6 de febrer de 2008 i atès que, durant el termini
d'exposició al públic, no es va presentar cap mena de reclamació, l'acord d'aprovació inicial va
esdevenir aprovat definitivament.
Des de fa molts anys, tot i tenir aprovada la reglamentació del Consell Escolar Municipal i que
Anglès, com a municipi que té delegada una de les competències que marca l'article 159.4 del decret
regulador, està obligat per llei a tenir el Consell Escolar Municipal constituït , aquest Consell no ha
estat constituït com a tal.
Des del principi de la legislatura ha estat voluntat d'aquest equip de Govern constituir aquest òrgan
de consulta i participació dels sectors afectats en la programació de l'ensenyament no universitari
dins l'àmbit municipal i que la llei estableix que han de ser consultats per l'Administració educativa i
que, també, poden ser consultats pels ajuntaments respectius, sobre les qüestions següents:
Els convenis i els acords de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament i les institucions i els
organismes educatius que afecten l'ensenyament dins l'àmbit del municipi.
Les actuacions i les normes municipals que afecten serveis educatius complementaris i extraescolars
amb incidència en el funcionament dels centres docents.
Les actuacions que afavoreixen l'ocupació real de les places escolars, amb la finalitat de millorar el
rendiment educatiu i, si escau, fer factible l'obligatorietat de l'ensenyament.
L'emplaçament de centres docents dins la demarcació municipal.
Les prioritats en els programes i les actuacions municipals que afecten la conservació, la vigilància i
el manteniment adequats dels centres docents.
El foment de les activitats que tendeixen a millorar la qualitat educativa, especialment pel que fa a
l'adaptació de la programació al medi.
Les competències educatives que afecten l'ensenyament no universitari i que la legislació atorga als
municipis.
Un cop presentat el reglament actualment vigent tant a les direccions dels centres educatius com a
l'inspector de zona del Departament d'Educació s'acorda, com a pas previ a la constitució del
Consell, proposar la modificació de l'article 3 del reglament, que fa referència a la Composició del
Consell i que concretament diu:
“ 3. Composició
D'acord amb les bases 2 i 6 del Capítol I de les Bases sobre l'organització dels consells escolars
municipals del D. 404/1987 del 22.12, el Consell Escolar Municipal d'Anglès estarà format per 27
membres, distribuïts així:
Ajuntament 4 membres
Sector pares, 5 membres: 2 de l'Ies Rafael Campalans; 1 del CEIP Pompeu Fabra, 1 del Col.legi Vall
dels Àngels, 1 de la Llar d'infants municipal.
Sector alumnes, 5 membres: 3 de l'IES Rafael Campalans, 1 CEIP Pompeu Fabra, 1 Vall dels
Àngels.
Sector mestres i professors, 5 membres: 2 IES, 1 Pompeu Fabra, 1 Vall dels Àngels, i Llar d'Infants.
Sector directors i titulars de centres, 5 membres: 2 IES, 1 Pompeu Fabra, 1 Vall dels Àngels, 1 Llar
d'infants.
Sector personal d'administració i serveis, 3 membres: 1 IES, 1 Pompeu Fabra, 1 Vall dels Àngels.”
Aquesta distribució es fa tenint en compte el nombre actual d'alumnes de cada centre. “
Justificació i fonament de la proposta
La composició dels Consells Escolar Municipals, com s'ha dit anteriorment, està regulada pel
DECRET 404/1987, de 22 de desembre, regulador de les bases generals d'organització i de
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funcionament dels Consells Escolars Municipals.
En l'apartat 2 del Capítol 1 de l'esmentat decret (Bases sobre l'organització dels Consells Escolars
Municipals) ens diu que:
La composició de cada Consell Escolar Municipal, tenint en compte el nombre de centres educatius
de nivell no universitari ubicats en el seu àmbit territorial, serà, com a mínim:
2.1 Municipis amb un sol centre educatiu: 11 membres.
2.2 Municipis que tinguin més d'un centre educatiu i menys de sis: 22 membres.
2.3 Municipis que tinguin més de cinc centres educatius i menys de setze: 33 membres.
2.4 Municipis que tinguin més de quinze centres educatius: 44 membres.
Per altra banda, a l'apartat 6 ens diu que:
L'assignació del nombre de vocals a cadascun dels sectors es farà indicativament, i seguint els
criteris de proporcionalitat que s'indiquen a continuació:
6.1 Consell Municipal d'11 membres:
Ajuntament: 2 membres.
Sector pares: 2 membres.
Sector alumnes: 2 membres.
Sector mestres i professors: 2 membres.
Sector personal d'administració i serveis: 1 membre.
Sector Directors i titulars de centres: 1 membre per cada sector.
6.2 Consells Escolars Municipals de vint-i-dos, trenta-tres i quaranta-quatre membres, el doble, triple
o quàdruple dels membres que recull l'apartat anterior.
6.3 El nombre de llocs que corresponen als directors dels centres públics, o bé als titulars dels
centres privats, es determinarà en proporció a l'alumnat que tingui cada sector dins el municipi.
Atenent a aquesta normativa i a la voluntat de tots els directors, titulars de centres, mestres i pares
de fer del Consell Escola Municipal un òrgan més àgil, es proposa que el nou redactat de l'article 3
del reglament quedi de la següent manera:
“ 3. Composició
D'acord amb les bases 2 i 6 del Capítol I de les Bases sobre l'organització dels consells escolars
municipals del D. 404/1987 del 22.12, el Consell Escolar Municipal d'Anglès estarà format per 22
membres, distribuïts així:
Ajuntament 4 membres
Sector pares, 4 membres: 1 en representació de l'Institut Rafael Campalans; 1 de l'Escola Pompeu
Fabra, 1 de Centre Educatiu FEDAC Anglès, 1 de la Llar d'infants municipal el Cucut.
Sector alumnes, 4 membres: 4 en representació de l'Institut Rafael Campalans.
Sector mestres i professors, 4 membres: 1 en representació de l'Institut Rafael Campalans; 1 de
l'Escola Pompeu Fabra, 1 de Centre Educatiu FEDAC Anglès, 1 de la Llar d'infants municipal el
Cucut.
Sector directors i titulars de centres, 4 membres: 1 en representació de l'Institut Rafael Campalans; 1
de l'Escola Pompeu Fabra, 1 de Centre Educatiu FEDAC Anglès, 1 de la Llar d'infants municipal el
Cucut..
Sector personal d'administració i serveis, 2 membres: a escollir entre els membres del sector”
per tot això, es proposa al Ple el següent acord:
Primer.- Modificar l'article 3r del reglament del Consell Escolar Municipal d'Anglès amb el següent
redactat:
«3. Composició
D'acord amb les bases 2 i 6 del Capítol I de les Bases sobre l'organització dels consells escolars
municipals del D. 404/1987 del 22.12, el Consell Escolar Municipal d'Anglès estarà format per 22
membres, distribuïts així:
Ajuntament 4 membres
Sector pares, 4 membres: 1 en representació de l'Institut Rafael Campalans; 1 de l'Escola Pompeu
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Fabra, 1 de Centre Educatiu FEDAC Anglès, 1 de la Llar d'infants municipal el Cucut.
Sector alumnes, 4 membres: 4 en representació de l'Institut Rafael Campalans.
Sector mestres i professors, 4 membres: 1 en representació de l'Institut Rafael Campalans; 1 de
l'Escola Pompeu Fabra, 1 de Centre Educatiu FEDAC Anglès, 1 de la Llar d'infants municipal el
Cucut.
Sector directors i titulars de centres, 4 membres: 1 en representació de l'Institut Rafael Campalans; 1
de l'Escola Pompeu Fabra, 1 de Centre Educatiu FEDAC Anglès, 1 de la Llar d'infants municipal el
Cucut..
Sector personal d'administració i serveis, 2 membres: a escollir entre els membres del sector»
Segon.- Aprovar inicialment el text refós del reglament del Consell Escolar Municipal d'Anglès amb la
modificació inclosa a fi de tenir en una unitat tot el text reglamentari.
Tercer.- Sotmetre a informació pública l'aprovació inicial del text refós del reglament del Consell Escolar
Municipal d'Anglès per un termini de 30 dies hàbils des de la seva publicació al BOP, al tauler d'anuncis
de l'Ajuntament i a l'E-tauler a través de la pàgina web de l'Ajuntament www.angles.cat, per el seu
examen i presentació d'al·legacions i suggeriments, si escau; en el supòsit de que no se'n presentin,
l'acord d'aprovació inicial esdevindrà elevat automàticament a definitiu sense necessitat d'acord exprés.
Quart.- Notificar aquest acord als centres escolars del municipi que formen part del Consell Escolar
Municipal i al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pel seu coneixement.
ANNEX:
TEXT REFÓS DEL REGLAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
D'ANGLÈS
1.- Objectiu

L'objectiu del Consell Escolar Municipal és el de ser un organisme de participació i consulta en la
gestió educativa i de qualsevol aspecte relacionat amb l'ensenyament dins l'àmbit municipal i, si cal,
canalitzador cap a l'administració educativa que correspongui dels temes que ho precisin.
2.- Funcions del Consell Escolar Municipal
La participació dels sectors que componen l'àmbit educatiu local en la programació de l'ensenyament
es farà mitjançant les funcions pròpies del Consell Escolar Municipal, assessorament, consulta,
proposta i informació de les qüestions següents:
a) Determinació específica dels llocs escolars que s'han de crear, substituir o suprimir dins el
municipi per aconseguir l'accés de tots els veïns al nivell educatiu i cultural que els permeti la
seva realització personal i social.
b) Planificació i admissió dels alumnes d'Anglès amb la finalitat d'afavorir l'ocupació real de les places
escolars i de millorar el rendiment educatiu. Discussió dels problemes que afecten la comunitat
educativa durant el curs.
c)Desenvolupament d'accions compensatòries per a corregir les desigualtats provinents del context
econòmic, social i cultural de l'alumne.
1.
Els criteris d'emplaçament, construcció, renovació i manteniment dels centres públics
d'ensenyament.
e) Foment de les activitats que tendeixin a millorar la qualitat educativa de la renovació pedagògica i
amb els principis d'escola activa per anar tendint a una escola democràtica, científica, crítica, lliure i
no discriminatòria.
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f) Criteris sobre la dotació de pressupostos i d'ampliació de plantilles dels centres del municipi.
g) Propostes de convenis i acords que millorin la qualitat del servei educatiu dins l'àmbit del municipi.
h) Les actuacions i les normes municipals que afecten serveis educatius complementaris i escolars
amb incidència en el funcionament dels centres docents.
Les competències educatives que afecten l'ensenyament i que la legislació atorga als municipis.
j) El Consell Escolar té dret a ser informat per, l'administració educativa que correspongui, sobre
qualsevol tema en relació amb l'acció educativa dins del municipi.
3.- Composició
D'acord amb les bases 2 i 6 del Capítol I de les Bases sobre l'organització dels consells escolars
municipals del D. 404/1987 del 22.12, el Consell Escolar Municipal d'Anglès estarà format per 22
membres, distribuïts així:
Ajuntament 4 membres
Sector pares, 4 membres: 1 en representació de l'Institut Rafael Campalans; 1 de l'Escola Pompeu
Fabra, 1 de Centre Educatiu FEDAC Anglès, 1 de la Llar d'infants municipal el Cucut.
Sector alumnes, 4 membres: 4 en representació de l'Institut Rafael Campalans.
Sector mestres i professors, 4 membres: 1 en representació de l'Institut Rafael Campalans; 1 de
l'Escola Pompeu Fabra, 1 de Centre Educatiu FEDAC Anglès, 1 de la Llar d'infants municipal el
Cucut.
Sector directors i titulars de centres, 4 membres: 1 en representació de l'Institut Rafael Campalans; 1
de l'Escola Pompeu Fabra, 1 de Centre Educatiu FEDAC Anglès, 1 de la Llar d'infants municipal el
Cucut.
Sector personal d'administració i serveis, 2 membres: a escollir entre els membres del sector”
Aquesta distribució es fa tenint en compte el nombre actual d'alumnes de cada centre.
3.1 La presidència del Consell Escolar Municipal correspondrà a l'alcalde, que podrà delegar-la en un
regidor de l'Ajuntament.
3.2. El Consell Escolar Municipal tindrà un secretari, que podrà ser un funcionari municipal, el qual
assistirà a totes les sessions del plenari del Consell, amb veu i sense vot, i es responsabilitzarà
d'estendre i custodiar les actes i la documentació del Consell.
3.3. Els regidors de l'Ajuntament, membres del Consell, seran nomenats pel ple.
3.4. Els vocals dels sectors pares d'alumnes, alumnes, professors i mestres, i personal
d'administració i serveis seran escollits per meitats seguint el criteri següent: una meitat pels
membres del sector que formin parts dels consells escolars dels centres, d'entre ells mateixos, i una
altra meitat d'entre membres de les respectives associacions.
3.5. Els directors dels centres públics i els titulars dels centres privats elegiran d'entre ells els vocals
que corresponguin a cada sector. El nombre de llocs que corresponguin als directors dels centres
públics i als titulars dels centres privats, es determinarà en proporció a l'alumnat que tingui cada
sector.
3.6. Els membres escollits per al Consell Escolar Municipal ho seran per dos cursos escolars i es
renovaran per meitat en cada sector al final de cada curs. En cas que hi hagi un sol membre, es
renovarà cada dos anys.
3.7. Si un membre del Consell Escolar Municipal deixa de formar part del sector que representa,
cessarà automàticament en la seva condició de membre del CEM i es cobrirà la vacant amb un altre
membre designat per l'associació o consell al qual pertany.
3.8. Els Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament podran designar representants del
Departament a les sessions del Consell Escolar Municipal, amb veu i sense vot.
4.- Funcionament
4.1. El Consell Escolar Municipal s'estructura a efectes del seu funcionament en Consell Plenari,
Comissió Permanent i les comissions de treball que es puguin designar.
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4.2. Consell Plenari és el que compta amb la convocatòria de tots els membres del CEM i serà
considerat vàlidament constituït quan estigui format per, almenys, la meitat més un dels seus
membres.
4.3. La Comissió Permanent del Consell estarà formada per 11 membres distribuïts així: 2
representants de l'Ajuntament i tres representants de cada centre (de diferents sectors).
4.4. Cada comissió de treball serà designada pel Consell Plenari entre els representants dels sectors
afectats pel tema objecte de la comissió. També serà designada pel Consell Plenari la comissió de
treball encarregada de fer al final de cada curs escolar una memòria d'actuació.
Règim de sessions
4.5. El Consell Plenari es reunirà, com a mínim, un cop cada trimestre i abans de començar i acabar
el curs escolar.
4.6. El Consell Plenari es pot reunir en sessió extraordinària si ho considera oportú el president, o bé
ho sol·licita per escrit, com a mínim, una tercera part dels membres del Consell.
4.7. La Comissió Permanent es reunirà sempre abans del Consell Plenari per preparar-ne l'ordre del
dia, en gestionarà els assumptes tractats en el plenari i coordinarà el treball de les comissions. A més
es pot reunir sempre que ho consideri oportú el president o bé si ho sol·licita per escrit, com a mínim,
una tercera part dels seus membres.
Assessorament
4.8. El Consell Escolar Municipal, per a tractar temes específics i puntuals, podrà demanar
l'assistència de persones de reconeguda vàlua i coneixements en la matèria, que tindran veu però no
vot.
Disposició transitòria
Els membres del Consell Escolar Municipal que en formen part, representant el respectiu sector com a
integrants dels consells escolars de cada centre, ho són de forma provisional fins a la renovació
d'aquests càrrecs en les properes eleccions dels consells escolars.»=
INTERVENCIONS:
De cares al inici de curs, hem estat parlant amb els directors dels centres educatius perquè, a part
que la llei ens obliga a tenir el Consell Escolar, i principalment pel numero d'alumnes del Institut, a
part d'això a nivell pràctic tots els centres els interessa tenir un espai de diàleg de debat i també de
propostes una mica desglossades des de 0 fins als 18 anys. Varem començar d'una manera molt
ambiciosa amb els directors perquè el Consell Escolar Municipal a Anglès, te el reglament aprovat
des del 2007, amb la normativa establerta, tot plegat . El que varem fer nosaltres, primer de tot va ser
plantejar-nos abans de constituir-lo, mirar si realment la normativa que hi havia en general, i que si
abans de fer la constitució ja ho podríem deixar tot arreglar, abans de constituir-nos. Ho teníem tot
força avançat amb algunes propostes una composició diferent a la que estava aprovada. Vaig enviar
un correu a ensenyament explicant la situació, anem per aquí i més a més. Ensenyament va dir no,
la llei marca una composició, la llei marca uns objectius, això es intocable . El que si ens varen
comentar, va serà, amb aquesta situació i tot el material que ja hi heu elaborat aprove-ho al consell
escolar, aprove-ho un petit canvi en la composició que preveu la llei i una vegada tingueu la
composició del consell escolar formada pels membres que vosaltres creieu que són els òptims a
nivell de treballar no tindrem cap problema. En vistes d'això el que proposem es que en el
reglament de 2007 hi ha una formació del Consell Escolar de 27 membres, la llei en el cas d'Anglès,
diu que com a mínim ha de ser de 22, el que farem , es portar-la a ple, la proposta consensuada amb
els directors, que són 22 membres que a més a més els números surten perfectes amb els 4 centres
que tenim perquè, toquen 4 membres per Ajuntament, 4 membres del sector de pares, 4 membres
del sector mestres, 4 alumnes a proposta tant dels directors de primària com de la Llar d'infants
perquè vinguts tots de l'Institut, perquè aquí hi ha el nivell de P.3 i el consell escolar municipal que
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decideixi no es gaire lògic però totes les altres 4 membres dels directors, de la Llar, del Pompeu, del
F.E.D.A.C, Surten clavats un de cada centre i dos membres que es el mínim, Doncs aprovar aquesta
proposta de modificació, constituir el Consell Escolar de cares a setembre i començar a treball i
cercar, una de les coses que s'haurà de fer , es canviar els objectius i les finalitats del Consell
Escolar Municipal que estan aprovades perquè des del 2007 fins ara
la normativa d'ensenyament ha canviat bastant i moltes de les coses que eren competència, o
depenien una mica del Consell Escolar Municipal, ara venen d'altres zones, però això ara, el pas es
llarg. El pas aquest és només per fer una modificació i constituir-ho de cares a setembre.
Pren la paraula el senyor Sergi Riera:
Pel que has explicat em queda un dubte la comissió permanent del Consell Escolar qui la formarà.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Quan ens reunim en el Consell Escolar Municipal , s'ha de definir una miqueta, Comissió Permanent,
Comissió de Treball , algunes estan marcades i les altres el departament dona llibertat a l'hora de
definir. La idea principal era un representant de cada centre 2 i un representant dels pares, pels
temes més , per preparar les reunions, per preparar.. Al Consell Escolar del Institut va sortir el tema
de escola de pares . L'Ajuntament, a l'hora de crear idees es més àgil, perquè si hem de concretar
dades amb dues persones varia, però això, ara la idea principal es constituir-lo i llavors mirarem com
ens ho volem muntar, a cada lloc el Consell Escolar es l'òrgan de consulta no te cap mena de poder,
es a dir si el Consell Escolar Municipal decidís, jo que sé, que va bé fer festa el dia 25 de febrer, ho
proposa, però no pot decidir-ho es un òrgan de consulta, moltes de les coses importants com es el
repartiment de les places , com són temes de beques, tot això s'ha tret del Consell Escolar Municipal
com d'altres organismes , i aquest es una mica com quadrar-ho trobar-nos tots i a veure com van
els cursos , ara per exemple en l'última comissió de matriculació que hi van un representant de
l'Ajuntament i representants de cada escola, representants de l'Institut, representants de les
A.M.P.E.S, només per vetllar que el replantejament dels alumnes sigui correcte, a l'hora de acabar la
reunió, la gent que era allà del món educatiu van haver de sortir, no, és una mica això com un consell
del poble, però només el consell de la comunitat educativa. Seria bàsicament la idea.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres el Consell Escolar, Municipal el veiem molt perquè passa per l'Ajuntament, però seria bo
incloure dins el Consell Escolar Municipal persones lliures, sense vot, es a dir gent de dins el món
empresarial, ho dic perquè
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Hi pot haver gent amb veu i sense vot i han temes que es pot convidar a la gent que es vulgui.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Jo, dic, gent del món empresarial perquè saben les mancances reals que hi han de nanos que fan
cicles formatius. Perquè el cicle de informàtica tota la gent és de fora, d'Anglès, hi ha poca gent i
després, tenim la gran avantatge que tenim la gerent del Consorci també ens pot ajudar molt .
Nosaltres veiem correcte aquesta proposta.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents.

8.TEMA: Ratificar el Decret número 336 de 1 de juny de 2016, d'encomanda de gestió al Consell
Comarcal de la Selva per l'arranjament de camins forestals.
Vista la proposta presentada per l'alcaldessa, Sra Astrid Desset, que literalment diu:
=»=»Antecedents de fet
Vist el decret 336 d'1 de juny de 2016, que literalment diu:
«DECRET NÚM. 336 D'1 DE JUNY DE 2016
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ARRANJAMENTS CAMINS FORESTALS
Antecedents de fet:
Vist que s'han de realitzar treballs d'arranjaments dels camins forestals per on passen les rutes de
bicicleta (BTT) i senderisme (GCA) per tal de facilitar el pas d'aquests camins (21,55 Km) i
l'arranjament de la senyalització de seguiment de les diferents rutes que transcorren per aquests
camins del municipi, competències pròpies del municipi amb allò que disposa l'article 25 de la llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local -LRBRL.

Vista la necessitat d'un encàrrec de gestió al Consell Comarcal de la Selva per la realització
d'aquests treballs d'arranjaments dels camins forestals per on passen les rutes de bicicleta (BTT) i
senderisme (GCA) així com l'arranjament de la senyalització de seguiment de les diferents rutes que
transcorren per aquests camins del municipi d'Anglès, amb un pressupost pel seu cost total de
1.676,70 euros. IVA inclòs.
Vist que existeix una retenció de crèdit (RC) amb càrrec a la partida 454 21001 «arranjaments de
camins forestals» per un import de 1.676,70 euros IVA inclòs del Pressupost municipal vigent, per la
realització de diferents treballs d'arranjaments dels camins forestals per on passen les rutes de
bicicleta (BTT) i senderisme (GCA) i de la senyalització de seguiment de les diferents rutes del
municipi d'Anglès.
Fonaments de dret:
- Article 16 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú -LRJPAC- Article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local -LRBRL
DISPOSO:
Primer.- Encomanar la gestió de la realització de diferents treballs d'arranjaments dels camins
forestals per on passen les rutes de bicicleta (BTT) i senderisme (GCA) per tal de facilitar el pas
d'aquests camins (21,55 Km) i l'arranjament de la senyalització de seguiment de les diferents rutes
que transcorren per aquests camins del municipi d'Anglès, amb un cost de 1.676,70 euros, IVA
inclòs, al Consell Comarcal de la Selva.
Segon.- Aprovar el pressupost pel qual es regirà l’encàrrec de gestió d'arranjaments dels camins
forestals per on passen les rutes de bicicleta (BTT) i senderisme (GCA) del municipi d'Anglès, amb
un cost de 1.676,70 euros, IVA inclòs, al Consell Comarcal de la Selva.
Tercer.- Sol·licitar al Consell Comarcal de la Selva, l’acceptació expressa de l'encàrrec de gestió.
Quart.- Publicar anunci, en cas que sigui acceptat el present encàrrec de gestió, sobre la
formalització i acord d'encomanda al BOP.
Cinquè- Notificar la present resolució als interessats i comunicar-ho al Departament d'Intervenció i
Tresoreria de la Corporació.
Sisè.- Ratificar aquest acord en el proper ple que celebri la Corporació.»
Per tot això, es proposa al Ple:
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PRIMER.- RATIFICAR el decret número 336 d'1 de juny de 2016 d'arranjaments camins forestals«=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora Cristina Ribas:
Per Recomanació del Consell Comarcal des de promoció econòmica i turisme, parlàvem de
l'arranjament dels camins forestals, tot el que es les rutes de B:T.T i rutes de senderisme, perquè
Anglès hi han 21,55 Kms. I ells ens proposen i nosaltres els hi podem encarregar la gestió de
l'arranjament, tant dels camins com les senyalitzacions . Això te un cost de 1676,70 €. Es el que ens
proposen ells, nosaltres ja tenim una retenció de crèdit per aquest import dins la partida corresponent
que es la partida d'arranjament de camins forestals . Doncs proposàvem això arranjar aquest camins.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres veiem correcte la proposta.
VOTACIONS:
Sense que hi hagi intervencions, es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per
unanimitat dels assistents.

9.TEMA: Moció presentada per l'equip de govern de suport a la conca del Ter, a la recuperació del
cabal ecològic i a la reducció del transvasament.
Vista la moció presentada per l'equip de govern, que literalment diu:
=»=»Antecedents de fet:
Aquests darrers mesos s’està ultimant la 2a planificació hidrològica, pel sexenni 2016-2021, de les
conques hidrogràfiques europees fruit de les obligacions que estableix la Directiva Marc de l’Aigua
(DMA) que afecta de Ple a l’estat ecològic del Delta de l’Ebre, espai d'alt valor estratègic en les
migracions d'aus entre Europa i África, amb l’aprovació del Pla Hidrològic de la Demarcació
Hidrogràfica de l’Ebre aprovat pel govern espanyol, que té el rebuig de gran part de la societat
catalana demostrat en la gran manifestació feta a Amposta el passat 7 de febrer.
Des de terres gironines, en relació a la nostra part del territori com a garants de la seva preservació i
reivindicació,volem posar de manifest la necessitat com a país de protegir i defensar el patrimoni
natural, i en especial del riu Ter, en relació al seu cabal, el seu estat ecològic i el seu reconeixement.
Tal com s’explica a la “Moció relativa a l’adopció de diverses mesures per a la defensa del cabal del
Ter” que va ser aprovat per molts ajuntaments, consells comarcals i la Diputació de Girona el febrer
de 2008, el riu Ter, fruit de la regulació del seu cabal a través dels embassaments i del constant
transvasament d’aigua cap a altres conques internes catalanes, es troba sovint en unes condicions
ecològiques extremadament precàries al seu pas per les comarques gironines.
Els municipis de la conca del Ter han estat sempre solidaris amb gran part del territori català,
especialment amb les comarques barcelonines. Aquesta solidaritat ha servit, com s’ha fet públic des
del Consorci del Ter en reiterades ocasions, per contribuir al desenvolupament econòmic i social del
nostre país. Tanmateix, estem en un punt, en part a causa de períodes de sequera cada cop més
freqüents, i en part pel sistemàtic transvasament d’aigua cap a altres conques catalanes, en què des
de les comarques gironines exigim un replantejament d’aquesta situació, amb el benentès que això
ha de suposar un avenç cap al desenvolupament sostenible del país.
Durant els mesos de març a setembre de 2015, ha estat en exposició pública el Pla de Gestió del
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Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) pel període 2016-2021. En aquest Pla de Gestió
es proposa, entre d’altres aspectes, un nou règim de cabals de manteniment que són un 40%
inferiors a aquells fixats al Pla Sectorial de Cabals de Manteniment (PSCM) aprovat per Acord de
govern de 4 de juliol de 2006, per d’aquesta manera poder augmentar la capacitat de transvasament
i fer front a les obligacions de la privatització de l’empresa Aigües Ter-Llobregat transvasant així 166
hm3/any del riu Ter cap a la regió metropolitana de Barcelona.
Aquesta reiterada sobreexplotació del riu Ter, que en els anys de no sequera suposa transvasar el
50% de la seva aigua a altres conques hidrològiques, provoca greus problemes al riu Ter, aigües
avall del Pasteral, tal i com han posat de manifest les al·legacions presentades per diverses entitats
al Pla, com el Consorci del Ter, la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter o la Plataforma Aigua
és Vida.
Durant el passat període de sequera extrema (anys 2007-2008), es varen assolir nivells de
transvasament superior als 90% del cabal del riu, i la queixa reiterada de les entitats i organitzacions
a l’entorn del riu Ter varen provocar el compromís del Conseller de Medi Ambient i President de
l’Agència Catalana de l’Aigua a reduir paulatinament el cabal del riu Ter (Declaració de Celrà, 2008),
fins assolir a l’any 2015 els 115 hm3 com a màxim.
En el Pla defineix el sistema Ter-Llobregat com una única conca. Malgrat es defineix el sistema de
gestió com a “Ter-Llobregat” s’han de tractar les conques separadament, de manera que no perdin
entitat ni se’n puguin desdibuixar les dades per a cada conca, la conca del Ter i la conca del
Llobregat, especialment quan es parla de recursos i d’abastament. Si no es defineixen com dues
entitats separades, es dóna a entendre que hi ha una única conca: el “sistema Ter-Llobregat”.
En ple segle XXI i quan estem construint una nova República, hem de poder aconseguir evitar que
sigui més beneficiosa per a l’estat ecològic del Riu Ter una llei franquista, vigent encara, tot i que
també incomplerta sistemàticament, que no pas el que es preveu en el Pla de Gestió que es proposa
des de l’ACA.
Per tot això, es proposa al Ple d’aquesta corporació l'adopció dels següents ACORDS:
1. Manifestar i denunciar, una vegada més, l’agressió sistemàtica que pateix el riu Ter en el
transvasament de la seva aigua.
2. Manifestar el nostre total suport a les al·legacions presentades pel Consorci del Ter, la Junta
Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter, la plataforma Aigua és Vida de Girona al Pla de
Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya i sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua
que les reculli totes en la redacció definitiva d’aquest Pla.
3. Donar públicament suport al Consorci del Ter, a la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix
Ter, a la plataforma Aigua és Vida, i a totes les entitats que treballen per a la gestió sostenible
i la protecció de los recursos hídrics del nostre país i oferir suport als actes que s'organitzin
per difondre la seva tasca.
4. Ratificar la necessitat de cabals ecològics suficients per a totes les masses d’aigua
(superficials i subterrànies) de Catalunya que evitin el seu deteriorament i els permeti
recuperar l'equilibri natural i el bon estat ecològic, per a preservar-ne el llegat per a les
generacions futures.
5. Ratificar i exigir els compromisos establerts en la Declaració de Celrà de 2008 signada pel
govern de la Generalitat de Catalunya.
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6. Ratificar que la Directiva Marc de l'Aigua (DMA) és la guia que ha regir la gestió de totes les
masses d’aigua (tan superficials com subterrànies) a Catalunya i a Europa. L’aigua és un bé
públic i com a tal, la seva planificació i gestió ha d’estar regida per l’interès públic. No pot
estar en mans d'interessos privats i ser una eina d'especulació i mercadeig.
7. Demanar a l’Agència Catalana de l’Aigua que totes les estacions d’aforament existents a la
conca del Ter funcionin correctament i es pugui garantir un accés constant, directe, continu i
entenedor a les dades i informació sobre els cabals existents a cada moment; així mateix,
augmentar el nombre d’estacions d’aforaments al llarg del curs del riu Ter i els seus principals
afluents.
8. Sol·licitar a Govern de la Generalitat de Catalunya la creació d’una taula de treball a nivell
català que inclogui tots els agents i territoris implicats, i que tingui la finalitat de buscar
solucions definitives a la gestió de l’aigua al conjunt del país.
Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Agència Catalana de l’Aigua,
a la Plataforma en Defensa de l'Ebre, al Consorci del Ter, a la Junta Central d’Usuaris d’aigües del
Baix Ter i a la Plataforma Aigua és Vida de Girona.«=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la Senyora Àstrid Desset:
Es tracta d'una moció que ens va arribar a traves del Consorci del Ter, juntament amb la entitat Aigua
és Vida, que explica que en el tram mig i final del Ter hi ha poca aigua degut als transvasament que
es fan i que això te un impacte ecològic en la agricultura , al paisatge i bé demanen que a traves
d'aquesta moció hi hagi més aigua al Ter.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sobre aquesta moció que l'equip de govern presenta al ple de l'Ajuntament, nosaltres hi estem
totalment d'acord, primera perquè estem a la comarca de l'aigua, segona l'aigua que es subministra
en bona part del nostre poble la tenim que agafar d'uns pous, les deus d'aquí a pocs anys quedaran
eixutes . Una altre cosa, tenim el Pantà a 2 metres, qualsevol dia que baixi els mes afectats serem
nosaltres . Tenim el transvasament que es va fer als anys 60 que va des del Pasteral a Barcelona ,
aigua que es va agafar del Ter i afecta els conreus. Després tenim els regants que cada dia volen
més aigua, i veien els escrits del A.C.A. que diuen que no poden agafar aigua de la bassa, entre
una cosa i l'altre . Vull dir, que cada vegada ens escanyen més. Nosaltres creiem que aquesta
proposta es ben encertada i a més tinguen en compte la gent que per desgràcia cada vegada te
menys recursos dels que tindrien que tenir. Votarem a favor d'aquesta proposta.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents.

10.MOCIÓ
TEMA: Moció presentada per l'equip de govern de rebuig als atacs del govern espanyol contra la llei
de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
Vista la moció presentada per l'equip de govern, que literalment diu:
=»L’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica és una situació de desemparament
en què es troben moltes llars com a conseqüència de la precarietat econòmica de moltes famílies
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que pateixen la crisi. En molts casos es veuen incapaces de fer front al pagament de la factura
energètica dels seus habitatges al trobar-se a l’atur, en una situació de sobreendeutament o de
manca d’ingressos suficients per arribar a final de mes. Aquesta situació de vulnerabilitat que afecta
a moltes persones els planteja haver d’escollir quines són les despeses prioritàries per a la seva
subsistència renunciant a l’alimentació o a un habitatge digne.
El món local, coneixedor de les de les problemàtiques reals que afecten als veïns i veïnes, des de
l’inici de la crisi ha estat fent front als problemes derivats de la pobresa energètica i l’emergència
habitacional. Mesures, que gràcies a la proximitat i a la immediatesa han servit de mur de contenció
per pal·liar la greu situació dels que pateixen.
Des de la Comissió s’ha instat als Estats membres a adoptar mesures per protegir als consumidors
més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va associat a d’altres situacions com l’atur o la lluita
per conservar o accedir a un habitatge digne. El Parlament europeu ha requerit als governs per tal de
que donin resposta a les famílies perquè “ningú hauria de morir a Europa per no tenir calefacció” i en
una resolució ha reconegut que “si el govern regional o local” és capaç de trobar els recursos amb
els quals pot finançar, ni que sigui parcialment aquesta política, que es faci”.
En aquest sentit, el Govern de Catalunya després de reunir-se amb la Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat pel Parlament, pel qual es
modificava el Codi de Consum de Catalunya per garantir que no es pugui interrompre el
subministrament energètic deixant sense calefacció als consumidors més vulnerables i prohibint la
desconnexió durant els mesos d’hivern. La Generalitat va aprovar la norma amb l'objectiu que es fes
efectiva la moratòria amb la qual no es pogués tallar ni la llum ni el gas a aquelles famílies en situació
de vulnerabilitat entre els mesos de novembre i març.
Davant d’aquesta situació de vulnerabilitat i desemparament de bona part de la població catalana,
l’única resposta política per part del govern central ha estat la d’interposar recursos
d’inconstitucionalitat que paralitzen les normatives i suposen el que ha estat una constant en la
legislatura, la judicialització de conflictes polítics.
El Decret Llei 6/2013 va ser anul·lat pel Tribunal Constitucional l’abril de 2015, després que el Govern
Rajoy interposés un recurs d’inconstitucionalitat, al·legant que s’envaïen competències estatals en
matèria de règim energètic.
Ara, la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar els problemes d’exclusió residencial i de pobresa
energètica va ser aprovada pel Parlament de Catalunya per unanimitat. L’objectiu era donar resposta
a les situacions de vulnerabilitat en que es troben les persones més afectades per la crisi econòmica
i social.
Aquesta llei, fruit del consens polític i social, era un bon instrument que ha permès donar cobertura i
emparament a persones amenaçades de desnonament del seu habitatge o del tall en els
subministraments bàsics d’energia.
Una llei que, malauradament ha estat recorreguda al Tribunal Constitucional per part del govern
central en funcions. El govern del PP ha interposat un recurs d’inconstitucionalitat contra la llei
demostrant una vegada més la seva manca de sensibilitat social.
Davant d’aquest nou atac a l’autonomia local i a la nostra ciutadania més desfavorida, el passat 3 de
maig es va celebrar una cimera amb els grups parlamentaris, els promotors de la iniciativa legislativa
popular, la Taula d’entitats del Tercer Sector, la Plataforma pel dret a un habitatge digne, els sindicats
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UGT i CCOO, i els representants del món local de l’Associació Catalana de Municipis i la Federació
de Municipis de Catalunya, on es va acordar “deixar sense efectes pràctics la resolució del Tribunal
Constitucional.
És va acordar l’elaboració d’una nova llei d’emergència social que reculli tot allò que ara ha quedat
suspès per tal de donar resposta amb mesures útils, pràctiques i segures, a la ciutadania que pot
veure’s afectada per una onada de desnonaments o de talls de subministrament energètic.
El món local en el seu conjunt, i els Ajuntaments en singular, com administracions més properes als
ciutadans, continuarem malgrat la interposició de recursos i la suspensió de normatives, ajudant a la
gent perquè servir als nostres ciutadans i especialment, als més vulnerables, és la nostra raó de ser.
Per tot això abans esmentat, l’Ajuntament en Ple, proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Expressar el total rebuig a l’actuació del Govern espanyol promovent recursos contra
normatives que protegeixen les persones més vulnerables afectades per una situació d’emergència
d’habitatge o de pobresa energètica.
Segon.- Denunciar l’actitud política miop i la manca de sensibilitat social del Govern espanyol que
malgrat els requeriments comunitaris no ha formulat cap normativa en matèria de protecció dels
consumidors i de les persones que es troben en situació de desemparament.
Tercer.- Donar suport a l’acord de la cimera entre Govern, Parlament i entitats municipalistes i socials
d’elaborar ràpidament una normativa que integri diferents mesures i que permeti recuperar eines
d’actuació en aquesta matèria per part de les administracions locals i de la Generalitat.
Quart.- Demanar a les entitats bancàries i financeres que assumeixin també el seu paper en la
solució dels conflictes habitacionals.
Cinquè.- Reiterar el compromís social i la unitat de les institucions catalanes per donar solucions
conjuntes per tal que els municipis que són governs locals i administracions de proximitat, continuem
donant suport a les famílies i persones que més ho necessiten.
Sisè.- Donar coneixement dels acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC), al Síndic de Greuges, a l’Agència Catalana de Consum, a l’Organització de Consumidors i
Usuaris, al govern espanyol i a la Unió Europea.«=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
Com sabem, la crisi ha afectat molt fort a moltes famílies, a nivell d'habitatge i a nivell de poder pagar
les factures de consum energètic. A nivell local sempre s'ha fet en la mesura que hem pogut d'ajudat
a les famílies que des de Serveis Socials ens han vingut derivades. A nivell europeu, també s'ha
instat als estat membres perquè adoptin mesures per protegir els consumidors més vulnerables. A
nivell de Catalunya, es va aprovar el decret llei 6/2013 pel qual es notificava el codi de consum de
Catalunya pel tal de garantir que no es pogués interrompre el subministrament energètic. Aquest
decret llei, va ser anul·lat pel Tribunal Constitucional l'abril de 2015. Anteriorment la llei 24 de 2015
de mesures urgents per afrontar els problemes de eclosió Residencial i de pobresa energètica va
ser aprovada pel parlament per unanimitat , però aquesta llei malauradament fou recorreguda pel
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Tribunal Constitucional.
Davant d'aquesta situació hi ha agut una cimera en la que es vol deixar sense efectes pràctics la
resolució del Tribunal Constitucional Es va acordar la elaboració d'una nova llei d'emergència social .
Aleshores, per tot això esmentat l'Ajuntament en ple proposa d'adopció dels següents acords: primer
expressar el total rebuig a l'actuació del Govern Espanyol moguen recursos contra normatives que
protegeixen les persones més vulnerables per una situació d'emergència d'habitatge o de pobresa
energètica. Segon, denunciar la actitud política miop i la manca de sensibilitat social del govern
espanyol que malgrat els requeriments comunitaris no ha formulat cap normativa en matèria de
protecció dels consumidors i de les persones que es troben en situació de desemparament. Tercer,
suport a l'acord de la cimera entre Govern Parlament i entitats municipalistes i socials de elaborar
ràpidament una normativa que integri diferents mesures i que permeti recuperar eines d'actuació en
aquesta matèria per part de les administracions locals i de la Generalitat per demanar a les entitats
bancaries i financeres que assumeixin també el seu paper en la solució dels conflictes habitacionals i
reiterar el compromís social i la unitat de les institucions catalanes per donar solucions conjuntes per
tal que els municipis que són governs locals i administracions de proximitat, continuïn donant suport
a les persones i famílies que més ho necessiten.
Donar coneixement dels acords a : Al parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, a
l'Associació Catalana de Municipis , a la Federació de Municipis de Catalunya, al Sindic de Greuges,
a l'agència Catalana de Consum, a la organització de Consumidors i Usuaris, al Govern Espanyol i a
la Unió Europea.
Pren la paraula el senyor Sergi Riera:
Nosaltres ja ho varem comentar en la comissió informativa, estem molt d'acord amb aquesta moció,
l'únic que hi trobem a faltar propostes concretes per al nostre municipi.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres, estem d'acord amb aquesta moció, el que passa es que es una moció que lluitarem, però
suposo que els de Madrid, diran que no si ells fessin el cos a cos, com fas tu en aquests moments
potser ho veurien diferent. Es a dir, si ells trobessin a la persona que li han tret la llum i,o l'aigua
suposo que el disc dur d'ells ja canviaria . Nosaltres estem a favor de la moció aquesta.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents.

11.MOCIÓ
TEMA: Moció presentada per l'equip de govern per a la millora de les estacions i el servei de RENFE
a la demarcació de Girona.
Vista la moció presentada per l'equip de govern, que literalment diu:
=»Antecedents de fet:
La vertebració d'una línia ferroviària eficaç assegura l'equilibri territorial, ja que possibilita i dóna
accés a més oportunitats en el terreny laboral, formatiu i social de les persones. A més, la manca
d'aquest servei afecta d'una manera molt directa a les possibilitats de comunicació d'aquelles
persones que no disposen de vehicle propi, sent una vulneració dels seus drets fonamentals.
Al mateix temps, una oferta precaritzada i insuficient de transport públic ferroviari obliga a fer una
utilització compulsiva del vehicle privat, amb repercussions negatives per a la seguretat de les
persones i el medi ambient.
La mala qualitat del servei que ofereix RENFE/ADIF a Catalunya causa gravíssimes molèsties a
milers de ciutadans i ciutadanes en els seus desplaçaments i genera danys econòmics, socials i
ambientals.
El dèficit d’inversions públiques acumulat durant els darrers anys sota governs espanyols de tot caire,
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ha contribuït a què el transport públic a Catalunya sigui especialment vulnerable. Els usuaris de la
xarxa ferroviària són víctimes continuades d’un mal servei, patint freqüents incidències i retards
pràcticament a diari. La mateixa RENFE, fins i tot, reconeix línies amb un 60% d’incompliment
d’horaris, fet que pretén millorar canviant els horaris dels trens en comptes de millorar l’estat de les
infraestructures i del material rodant. A Catalunya s’ha arribat a una situació esperpèntica en què els
temps de trajecte són majors avui que dècades enrere.
Aquesta falta d’inversió comporta una manca de seguretat i impedeix poder generalitzar una major
freqüència de trànsit, limitant la possibilitat de poder acollir més ciutadans que utilitzin el transport
públic. És cert que s’ha augmentat la freqüència en determinats trams, però la mesura no s’ha vist
acompanyada amb les corresponents inversions en senyalització i control, per tant, s’ha precaritzat
encara més la seguretat de la xarxa. Cal exigir de forma immediata la millora en els sistemes de
control existents i no aplicar, com a mesura de precaució, la reducció de la velocitat dels combois,
aplicada des de l’accident de l’Alvia a Santiago de Compostel·la, tot equiparant l’Alta Velocitat amb el
sistema de Rodalies.
Malgrat els esforços del Govern català per tal d’intentar reconduir la situació i minimitzar les
conseqüències dels incidents, el fet que sigui l’Estat qui pren les decisions, tingui la major part de les
competències i decideixi les inversions, ha impedit l’aplicació efectiva de les mesures correctores
proposades des de Catalunya.
La política de planificació ferroviària espanyola s’ha centrat en invertir desmesuradament en línies
d’AVE que pretenen potenciar la capitalitat de l’estat unint Madrid amb les capitals de província
espanyoles, en comptes d’invertir per millorar les línies de regionals o rodalies. Així, mentre els AVE
de la major part de l’Estat estan infrautilitzats, els regionals i rodalies catalans estan saturats i arriben
amb retard. Afegir que més de tres anys després de la seva inauguració, els AVE Girona-Barcelona
encara desenvolupen una velocitat mitjana de 157 km/h, la mateixa que són capaços de
desenvolupar els trens “Mitja Distància” en una via convencional.
Els gironins i gironines pateixen diàriament les conseqüències d'aquesta nefasta gestió de Renfe per
part del govern espanyol. El tren convencional, les línies Portbou-Girona-Barcelona (R11), MataróBlanes-Figueres-Portbou (RG1) i Puigcerdà-Ripoll-Barcelona (R3), el tren social de la majoria de la
gent de les comarques gironines, i de part de les de Barcelona, es troba menysvalorat i menystingut.
Fins i tot aquesta darrera línia ha vist amenaçada la seva existència com ho va ser la línia Lleida-la
Pobla de Segur.
Aquestes línies pateixen una falta d'inversions endèmica que no es correspon en absolut amb
l’augment del nombre de viatgers que hi ha hagut en els últims anys, ni amb el desenvolupament
econòmic del territori. A part, la gran majoria de les 28 estacions de RENFE de la demarcació de
Girona estan en pèssimes condicions. Estacions deshumanitzades sense personal d’ADIF o de
RENFE que ofereixi atenció i informació als passatgers. Ni tan sols compten amb panells informatius
on s’informi dels trens que hi han de tenir parada o màquines d’autovenda de bitllets, la il·luminació
és insuficient i a vegades fins i tot inexistent i no hi ha lavabos públics. És cert que en algunes
ocasions la manca d’informació estàtica o d’il·luminació és deguda a actes vandàlics, però no és
menys cert que ni RENFE ni ADIF han pres les mesures adequades per instal·lar sistemes
antivandàlics per protegir la informació o els fanals adequadament. A aquestes mancances s’hi
afegeix la degradació natural per la manca de manteniment continuat de forma generalitzada a tota la
xarxa gironina.
Aquesta manca d’inversió provoca que les estacions es trobin en pèssimes condicions, a moltes, les
andanes no s’han adaptat al nou material rodant o a les seves composicions, dificultant a persones
amb mobilitat reduïda pujar i baixar dels vagons amb una mínima seguretat. Aquest fet afecta
especialment, entre altres, a les estacions de Portbou, Llançà, Vilamalla, Sant Miquel de Fluvià, Sant
Jordi Desvalls, Bordils-Juià i Celrà.
Per aquest motiu es proposa al Ple l’adopció dels següents
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ACORDS:
Primer.- Exigir a ADIF, i en conseqüència al Govern de l’Estat espanyol, que des del ministeri de
Foment s’executin les mesures i la inversió necessària per portar a terme un pla urgent de millora i
mantenint de les línies ferroviàries R11, RG1 I R3, per tal de millorar la freqüència de pas, el servei,
la seguretat i la reducció del temps emprat en els trajectes.
Segon.- Instar el Govern de l’Estat espanyol a realitzar les inversions necessàries a les instal·lacions
fixes, andanes i estacions, tant de RENFE com d’ADIF, de la demarcació de Girona per assegurar
que totes les estacions disposin d’un accés adequat als trens per a les persones amb mobilitat
reduïda, una bona il·luminació i senyalització a totes les estacions, un accés segur a les andanes a
través de passos soterrats o elevats, que s'anunciï per megafonia a més dels panells informatius els
trens que hi han de tenir parada o pas i que disposin de lavabos públics adaptats.
Tercer.- Traslladar aquest acord al Govern de l’Estat espanyol, al president de RENFE i al president
d’ADIF i al Govern de la Generalitat de Catalunya.«=

INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Aquesta moció es promoguda per Esquerra Republicana de Catalunya i vol posar de manifest el
problema endèmic que hi ha amb el tema del servei ferroviari donat per R.E.N.F.E i per A.D.I.F. la
mala qualitat d'aquest servei que ofereixen tant R.E.N.F.E. com A.D.I.F a Catalunya i a les
comarques Gironines, no només causa molestes diàries a centenars i milers de passatgers, sinó que
a més a més sinó que a més a més suposa unes despeses importantíssimes a nivell econòmic.
També, a nivell social i ambiental. Molta gent si tingues un servei de rodalies en el que poguessis
confiar en els horaris que s'exposen i fins i tot si hi hagués una mobilitat, una freqüència molt més
alta, utilitzaria aquest mitjà que no es tan contaminant en lloc d'agafar cotxes i passar per autopistes.
Els gironins, patim cada dia aquestes conseqüències perquè a nosaltres ens correspon la línia R-11
que es la que passa per Girona, Sils i que molts utilitzem per baixar a Barcelona i molta gent la
utilitza també per anar a treballar també a zones del centre de Catalunya . També hi ha la RG-1 que
es la línia que uneix Mataró amb Girona, i amunt, a Portbou i també la R-3 , que es la línia que
uneix Barcelona amb Puigcerdà. Totes aquestes línies estan amb greus deficiències, actualment
s'està donant molta força a la R-3 que no se si ho heu sentit, primera que és una línia amb sentit
únic i segona que és una línia que en aquests moments per les reduccions degut al accident aquell
que hi va haver amb l'A.V.E. a Galícia, doncs, s'han reduït totes les velocitats en punts molt concrets i
resulta que el temps que es triga actualment és el mateix que es trigava fa 60 anys quan es va
muntar aquesta línia.
Aleshores, entenem que això es un greu perjudici per totes aquestes comarques a nivell de mobilitat.
També tenim que de les 28 estacions que hi ha a la província de Girona, moltes d'aquestes
estacions no tenen les condicions mínimes que s'han de donar. Algunes no tenen lavabos, d'altres
no tenen accés per a mobilitat per a persones amb mobilitat reduïda i entenem que el Govern
Central no està posant tota la inversió que tindria que posar per tal que totes aquestes línies puguin
ser atraients per als ciutadans que les vulguin utilitzar . Actualment la gran política del Govern
Central es invertir a les línies A.V.E. i ens trobem que l'A.V.E. mateix que circula per la província de
Girona no pot superar els 166 Kms per hora que seria el que podria aconseguir perfectament amb
un bon manteniment qualsevol tren de rodalies o els regionals que hi passen
Entenem doncs, que per aquests motius exigim a A.D.I.F i en conseqüència al govern de l'estat
espanyol que s'executin les inversions necessàries per dur a terme un pla de millora i manteniment
de les estacions d'aquestes línies, la R-11, la RG-1 i la R-3 , i al mateix temps que es millori la
freqüència de pas, la qualitat del serveis i el temps dels trajectes. Aquestes són les coses que
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demanem en aquesta moció.
Pren la paraula el senyor Sergi Riera :
La moció ens sembla molt bé, trobaríem que hi faltaria el transport d'autobusos, que aquest ens són
més d'aprop i que també estan molt mancats.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres, com ha dit el regidor Tinent d'Alcalde i el company de la C.U.P. som partidaris de votar-hi a
favor i fer-ne ressò . Però paral·lelament a aquesta moció no ara, sinó en el proper ple tornar a
insistir en la carretera de la vergonya , perquè han passat diferents governs de la Generalitat, han
passat diferents governs de l 'Ajuntament,han passat diferents governs de la Diputació i sempre s'ha
demanant que es fes una carretera decent. No se si l'equip de govern vol en el proper pel tornar a
fer una moció per tal que la Generalitat ens tingui una altra vegada present amb la modificació de la
carretera de la vergonya . Si que ara, hi ha un principi d'acord en el tram entre Salt i Bescanó. Però
nosaltres creiem que el tram més fotut és el de Salt fins Anglès.
Nosaltres, tornant en la moció que s'ha presentat, votem a favor.
Pren la paraula la senyora Àstrid Desset:
Bé, doncs, fer notar que es necessari tornar a insistir, però també volia deixar palès que el tema de
la carretera de la Vergonya que portem tres reunions, he, Josep, una, primer hi vas anar tu, l'agost
passat varem anar, ell i jo a carreteres , a Barcelona, i recentment hem tornat apretar per aquest
tema, però veiem bé la proposta.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents.

12.MOCIÓ
TEMA: Moció presentada per PAU sobre la instal·lació d'una deshumectadora a la piscina municipal
coberta
Vista la moció presentada per l'equip municipal PAU, que literalment diu:
=»Atès que el nostre Ajuntament està en el programa de Dipsalut PT06 suport a la gestió de
salubritat de les piscines d'us públic de titularitat municipal.
Atès que en els darrers mandats amb ajudes de Dipsalut es varen dur a terme diferents actuacions
per millorar el funcionament de les instal·lacions.
Ateses les recomanacions dels tècnics de Dipsalut referents a: humitat, temperatura ambient temperatura aigua on aconsellen la instal·lació d'una deshumectadora i la revisió dels mecanismes
de renovació d'aire.
Atès que els serveis tècnics municipals del nostre Ajuntament, en el seu dia ja varen fer un estudi
sobre la necessitat de instal·lació de la deshumectadora.
Vist que Dipsalut subvenciona en gran part aquest tipus d'instal·lacions.
Demanem al Ple de la Corporació que tingui present aquesta petició i facin els tràmits pertinents per
obtenir la subvenció de la instal·lació de la deshumectadora, baixaríem el consum energètic
,milloraríem l'entorn interior al mateix temps donem un impuls a la moció aprovada darrerament sobre
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els disruptor endocrins
Esperem que aquesta moció rebi el suport de tots els Grups Municipals«=
L'equip de govern proposa per aprovar aquesta moció, fer l'esmena següent, quedant la part
resolutiva de la següent manera:
Primer.- Sol·licitar a Dipsalut que emeti informe en relació a la necessitat de deshumectadora a la
piscina municipal d'Anglès, a fi d'aclarir si es tracta d'un requeriment de salut pública necessari i
imprescindible o bé un paràmetre de confort a fi de millorar la piscina, però que la seva manca no té
cap efecte negatiu per la salut.
Segon.- Sol·licitar a DIPSALUT una subvenció exclosa de concurrència que tingui per objecte el
finançament de la deshumectadora.
Tercer- En cas d'atorgament de la subvenció, aquesta només es realitzarà si la subvenció exclosa de
concurrència de Dipsalut cobreix el 70% del cost de l'aparell. «=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
El senyor Pere Espinet llegeix la moció d'alt descrita.
Pren la paraula la Senyora Àstrid Desset:
Nosaltres, aquí tenim un article que ja te'l passarem d'una sèrie d'elements fet per a gent
especialitzada , en el que es posa de manifest que cada comunitat autònoma regula la humitat
ambiental relativa una mica com li sembla. Aquí tenim per exemple Balears que ho posa al 95% per
exemple, Nosaltres Catalunya estem ; la llei catalana diu que hem d'estar entre el 60 i el 70 per cent .
Hi ha un decret espanyol que diu 65. Semblaria que no es posen d'acord entre comunitats
autònomes, Espanya i tot això. De totes maneres es un paràmetre de confort com varem explicar
d'altres vegades i
de totes maneres després de llegir la teva moció, hem arribat a la conclusió que ens estàs demanant
que demanem una subvenció, doncs, hem pensat bé, demanem la subvenció a DIPSALUT i veiem
quin
tant per cent ens donen, si ens donen un tant per cent elevat, pot-ser si que ho fem. Si no ens donen,
-estava pensant el tant per cent que podríem assumir- Si no ens el donessin,- està pressupostat en
un 70 % el que podríem assumir-, no ho faríem perquè no tindríem tants diners hi han coses
prioritàries, com per exemple la subvenció de la gespa del camp de futbol que creiem més
necessari, simplement perquè no hi ha risc per a la salut.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ho dic perquè a la passada legislatura quan donaven les subvencions per la legionel·la era del cent
per cent , doncs si surt un concurs d'aquests mirar d'agafar-ho.
Pren la paraula la senyor Àstrid Desset:
El que passa que les subvencions de la legionel·la si que hi ha risc per a la salut, perquè, com que la
legionel·la és una malaltia
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després el que passa, es que els cursets d'hivern, sense això la temperatura del aire és inferior a la
temperatura de l'aigua i després hi han els problemes que els nanos es comencen a refredar, per
això caldria demanar subvenció.
Pren la paraula la senyora Àstrid Desset:
Ho votarem per això perquè es demani subvenció. I també perquè en aquesta moció si ho veieu
correcte es demani a DIPSALUT que emeti un informe al respecte dels seus serveis tècnics.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Si vols en Serra té tots els informes fets, aquí, en tinc una còpia dels que va fer, després tenim les
inspeccions de Dipsalut, que la Montse, es barallava amb la Vanessa perquè no teníem diners.
Varem tenir una subvenció de 100.000 € i lo altra costava 70.000, 63.000. No executar, demanar la
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subvenció, i quan hi hagin els diners és una altra cosa, que es mantingui
Pren la paraula la senyora Àstrid Desset:
Estic connectant el Sistema d'Informació Municipal de Salut Pública, tenim absolutament tot aquí
enganxat, i tenim accés a dates i regidors i pel que fa al programa de piscines , aquí tenim totes les
analítiques que com veieu es fan mes a mes hi he recorregut al 65 no ha passat mi del 65 per cent
del últim any.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
El problema és a l'hivern, després que fan obren els finestrals i marxa la humitat . Ahir mateix hi vaig
anar un rato, varen obrir les finestres hi va marxar . Demanem la subvenció no la execució perquè
veiem que són diners , molts diners, per això he remarcat demanar la subvenció, no demanem la
execució.
Pren la paraula la senyora Àstrid Desset:
Si veiéssim que hi hagués un risc per la salut, evidentment, amb dubtes, però, això si que afegim a
la moció al final demanar a DIPSALUT un informe sobre els riscos per a la salut.
Pren la paraula el senyor Pere, Espinet:
Si, si, mira aquests , ja et faré una còpia de les actes,
Pren la paraula la senyora Àstrid Desset:
Però si ho tenim tot aquí. Tot lo de Dipsalut ho tenim aquí, no cal les còpies. M'he les he mirat hi fins
ara que no ha plogut no hem tingut . Està tot aquí contemplat. Ho podeu veure el públic, es molt
interessant 49,8 % d'humitat en aquesta analítica, en aquesta 51,4 , en la següent 39,6 .
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Això, es quan és al hivern,
Pren la paraula la senyora Àstrid Desset:
Si quan plou evidentment la meitat més.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
i al mes de juliol. A vegades ha arribat al 75% jo tinc les .
Pren la paraula la senyora Àstrid Desset:
Si, d'acord.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Bé, es demana subvenció, si hi han diners. Ha quedat clar que no es demana execució, perquè
veiem que són molts diners.
Pren la paraula la senyora Àstrid Desset:
Doncs votació.
Pren la paraula la senyora secretària:
L'argumentat seria: la proposta del grup Pau i amb una esmena sol·licitar a DIPSALUT que emeti un
informe i d'altre banda, en cas que s'atorgui la subvenció aquesta només es realitzaria si la
subvenció exclosa de concurrència que donés DIPSALUT com a mínim cobreixi el 70%. Seria en
aquests termes la moció. Ara si us sembla bé podeu votar.
VOTACIONS:
La votació de la proposta és favorable per unanimitat dels assistents.

13.403 CONTRACTACIÓ
TEMA: Acord de millores d'execució del contracte amb Aqualia
Vista la proposta presentada per l'alcaldessa, Sra Astrid Desset, que literalment diu:
=» Vist l'informe amb data 14 de juny de 2016 emès per la TAG de l'Ajuntament d'Anglès relatiu al
seguiment del contracte de la concessió del servei d'aigua i sanejament i que es transcriu literalment
a continuació:
« Antecedents
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2. Aqualia SA és l'empresa adjudicatària del contracte de gestió del servei públic d'abastament i
sanejament de la població d'Anglès, segons acord plenari de data 29/08/2006. El contracte es
va adjudicar sota la vigència del TRLC de l'any 2000, per un termini de 30 anys.
3. Segons la proposta de millores presentada per Aqualia en la licitació del concurs, plantejava
un seguit de millores valorades en 314.191,60€ sense cap cost ni per a l'Ajuntament ni pels
usuaris.
4. En data 4/02/12015 (RE 378/2015) (...) Cap del Servei Municipal d'Aigües d'Anglès, presenta
l'Informe de les Millores proposades en la Plica d'Aqualia, des de l'inici de la concessió fins a
l'actualitat (2006-2016). Segons les conclusions d'aquest informe, Aqualia SA manifesta que
porta una despesa superior a la que pertoca del conjunt de millores proposades.
Consideracions
A continuació es fa una valoració de l'informe de millores emès pel concessionari:
Primera.- Pel que fa a la relació de millores executades
Se sotmet a la comprovació per part dels serveis tècnics municipals, que resta pendent.
Segona.- Pel que fa al punt 1.15 G.I.S. i cartografia digital
El cert és que quan l'hem necessitat no hi hem pogut accedir. La cartografia que se'ns ha passat ha
estat en paper o escanejat, i aquesta no està del tot feta, s'han trobat errors i no hi ha la profunditat
dels pous. Caldria doncs, actualitzar la informació en aquest sentit i comprovar i garantir la correcta
accessibilitat al programa.
Tercera.- Interessos de demora
Pel que fa al punt 1.37 respecte a la imputació de 40.220,47€ en concepte d'interessos de demora
en el pagament d'una part de l'Estació de Tractament d'aigua potable (ETAP), cal dir que l'article 9
del Real Decreto Legislativo 4/2012 excloïa la possibilitat de cobrar interessos de demora a aquells
creditors que s'acollissin a cobrar deutes de l'administració amb el pla de proveïdors:
Artículo 9 Efectos del abono de las obligaciones pendientes de pago
1. Los contratistas que figuren en la relación prevista en el artículo 3 y aquellos que tengan
derecho al cobro de acuerdo con el artículo 4, podrán voluntariamente hacerlo efectivo
mediante presentación al cobro en las entidades de crédito.
2. El abono a favor del contratista conlleva la extinción de la deuda contraída por la entidad
local con el contratista por el principal, los intereses, costas judiciales y cualesquiera otros
gastos accesorios.
3. Las entidades de crédito facilitaran a las entidades locales y al contratista documento
justificativo del abono, que determinará la terminación del proceso judicial, si lo hubiere, por
satisfacción extraprocesal de conformidad con lo señalado en el artículo 22.1 de la Ley 1/2001,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
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Aquest mecanisme de finançament preveia el pagament «accelerat» del deute principal d'una
Administració pública sempre que el creditor renunciés al seu dret al pagament dels interessos de
demora i a la compensació per les despeses de cobrament. Com que l'adhesió a aquest mecanisme
era voluntària per part del creditor, aquest podia optar per no sumar-s'hi i conservar el seu dret a
rebre interessos de demora i una compensació pels costos del cobrament.
Per tant, no és procedent imputar els interessos de demora quan es va renunciar expressament al
seu cobrament en aplicació de la normativa exposada.
Quarta.- Millores pendents
I. En relació a les millores pendents, és de destacar la importància de la redacció del Pla director de
sanejament, ja que en coherència amb la proposta presentada per Aqualia en la licitació del
contracte, és una eina imprescindible per a la correcta gestió d'un abastament i clavegueram, ja que
ha d'incloure un programa a curt, mig i llarg termini amb les millores a efectuar en el servei. El pla
director ha de permetre adequar la infraestructura del servei al creixement del municipi.
A dia d'avui, quan ha transcorregut un terç del termini de la concessió, es considera imprescindible
disposar d'aquest Pla Director.
II. Per altra banda, es comprova que la millora consistent en «campanya de sensibilització» que
estava valorada en 167.496,60€, només ha estat executada de manera parcial, per un import de
1.903,02€; per tant, queden 165.566,58€ que corresponen a gairebé la meitat del pressupost total de
les millores proposades.
Al mateix temps, es detecta que l'import de 3.000€ previst inicialment en l'oferta d'Aqualia no ha estat
suficient per a canviar totes les escomeses de plom existents a la xarxa. Per tant, seria convenient
estudiar la possibilitat de destinar part de la partida prevista per a la campanya de sensibilització a la
de recanvi d'escomeses de plom, ja que es tracta d'una millora que afecta directament la salut dels
consumidors.
En relació a la possibilitat de fer aquesta modificació en les millores, cal tenir en compte el que al
respecte manifesten les Juntes Consultives de contractació. En aquest sentit, la Junta JCCA de
Múrcia, en l'Informe 02/2013, de 17 de maig, diu al respecte que:
«...Sobre la posibilidad apuntada de sustituir unas mejoras por otras, esta Junta entiende que
ello supondría modificar la oferta presentada y el propio contrato suscrito, cosa que sólo
podría darse en el supuesto de que concurrieran los presupuestos y límites fijados en la
normativa aplicable y que dicha modificación se llevara a cabo a través del procedimiento así
mismo establecido al efecto. Normativa que por razón de la fecha de adjudicación del
contrato, y tal como ha reflejado anteriormente, la constituye la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público en su versión anterior a la reforma efectuada por la
Ley EDL 2007/175022 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
En relación a la posibilidad de disminuir el importe de las mejoras no ejecutadas de las
certificaciones de obra o en su caso, en la liquidación del contrato, esta Junta entiende que el
supuesto de no ejecución de las mejoras por el contratista no sería procedente el descuento
indicado, pues la no ejecución de las mejoras por parte del contratista podría suponer un
incumplimiento contractual, si la obligación de ejecutar dichas mejoras pudieran tener la
consideración de obligaciones esenciales, en cuyo caso el órgano de contratación podría
resolver el contrato en cuestión, incautar la fianza e incoar procedimiento para la exigencia de
daños y perjuicios al respecto, conforme a lo previsto en los artículos 207 y 208 de la LCSP
EDL 2007/175022 antes mencionada. En cualquier caso si las obras a la hora de su
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recepción no se encuentran en estado de ser recibidas, por no haber sido ejecutadas las
mejoras, trascurrido el plazo concedido para su ejecución, podrá el órgano de contratación
declarar resuelto el contrato tal como dispone el apartado 2 del artículo 218 de la misma
norma.
Por último, esta Junta Regional de Contratación Administrativa entiende y así se recomienda
al Ayuntamiento consultante, que para futuros contratos de obra que deban licitarse, se
determine pormenorizadamente el régimen de las mejoras no valoradas en la fase de
adjudicación del contrato en el correspondiente pliego de condiciones administrativas, con el
fin de evitar y dar soluciones a las situaciones que se han planteado en la ejecución del
contrato sobre el que versa este informe.”
Així doncs, es considera viable aquest canvi de destí de la quantitat prevista per a la campanya de
sensibilització, mitjançant la tramitació d'una modificació del contracte, en els termes que preveu la
Llei de contactes.
Cinquena.- 1.38. Resum final
L'informe d'Aqualia presenta de forma desglossada un resum final de les millores realitzades des de
l'inici del contracte, en el que distingeix un seguit d'actuacions que no estaven previstes a la plica
(55.582,78€), un altre paquet d'actuacions proposades per l'Ajuntament (50.108,73€), i conclou que a
dia d'avui el total de despesa en millores supera la proposta d'Aqualia.
En aquest punt, sembla convenient fer les següents observacions:


La distinció de les actuacions, ja que d'una banda, les millores proposades en la plica
d'Aqualia no han de suposar cap cost ni per a l'Ajuntament ni per als usuaris, i han de ser les
de la llista que va proposar la pròpia concessionària, sense que aquestes millores es puguin
ampliar o modificar lliurement.

És a dir, no s'haurien d'imputar com a «millores» aquelles despeses assumides per altres conceptes
-com la substitució o ampliació de les instal·lacions de la xarxa- i pels quals que el propi plec de
clàusules del contracte ja preveu mecanismes de rescabalament.


Com que l'informe va més enllà del que són estrictament les millores, també s'hi hauria
d'incloure com a obligació pendent, la de destinar el benefici industrial del primer any de
concessió -estimat en 35.571€- a millorar la xarxa, tal com va proposar Aqualia en la seva
oferta (Sobre núm.2, Vol - IV memòria de gestió, 1.7.6).



I finalment, també derivat de la proposta que va fer Aqualia en la licitació del contracte, i en
virtut de la qual va resultar adjudicatària, també es feia constància en el Volum IV del sobre
número 2 «Memòria de Gestió», d'una sèrie d'inversions a les que no s'ha fet referència en
l'informe. Concretament, en l'apartat 1.7.6 «PLA DE MANTENIMENT INTEGRAL DELS
EQUIPS DE LES ETAP'S, MOBMAMENT I CAPTACIONS» es diu: ...Així mateix, en cas de
ser aqualia ajudicatària s'estudiarà amb tota la profunditat necessària el pla de Manteniment
Integral òptim per allargar la vida útil dels equips amb el menor cost possible, i amés a més, i
amb càrrec a aqualia, executarà obres fins a un import màxim de 300.000 € que executarà el
concessionari en instal·lacions i obres de millora d'infraestructura hidràulica.

Conclusions
Per tot això, s'informa:
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1.- La no conformitat amb la imputació de 40.220,47€ en concepte d'interessos de demora en el
pagament d'una part de l'Estació de Tractament d'aigua potable, pels motius exposats.
2.- Requerir a Aqualia l'actualització de la informació i comprovar i garantir la correcta accessibilitat al
programa d'informació geogràfica i cartografia digital.
3.- Sol·licitar l'execució de les millores pendents consistents en:
 La redacció del Pla director de sanejament, necessari per a elaborar una correcta planificació
de les obres de reposició de la xarxa.
 Executar la total substitució de les escomeses de plom pendents, mitjançant una modificació
del destí de la partida de millores relativa a la campanya de sensibilització, que requerirà la
prèvia tramitació d'una modificació del contracte.
4.- Requerir pagament del benefici industrial del primer any de concessió -estimat en 35.571€destinat a millorar la xarxa, tal com va proposar aqualia en la seva oferta (Sobre núm.2, Vol - IV
memòria de gestió, 1.7.6).
5.- Requerir el compliment de l'obligació assumida per Aqualia en l'apartat 1.7.6 «PLA DE
MANTENIMENT INTEGRAL DELS EQUIPS DE LES ETAP'S, MOBMAMENT I CAPTACIONS» de la
seva oferta, consistent en destinar un import màxim de 300.000 € per executar en instal·lacions i
obres de millora d'infraestructura hidràulica, a càrrec seu.»
Fonaments de dret:
De conformitat amb les atribucions conferides al Ple de la Corporació com a òrgan de contractació
(Disp. Addic. 2ª TRLCSP) Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. i, per tant, corresponent la resolució de quantes
incidències se suscitin amb motiu de l’execució de l’esmentat contracte.
Per tot això es PROPOSA al Ple el següent acord:

Primer.- La no conformitat amb la imputació de 40.220,47€ en concepte d'interessos de demora en el
pagament d'una part de l'Estació de Tractament d'aigua potable, motivat a l'informe jurídic transcrit a
la part expositiva.
Segon.- Requerir a Aqualia l'actualització de la informació i comprovar i garantir la correcta
accessibilitat al programa d'informació geogràfica i cartografia digital.
Tercer.- Sol·licitar l'execució de les millores pendents consistents en:
 La redacció del Pla director de sanejament, necessari per a elaborar una correcta planificació
de les obres de reposició de la xarxa.
 Executar la total substitució de les escomeses de plom pendents, mitjançant una modificació
del destí de la partida de millores relativa a la campanya de sensibilització, que requerirà la
prèvia tramitació d'una modificació del contracte.
Quart.- Requerir el pagament del benefici industrial del primer any de concessió -estimat en 35.571€destinat a millorar la xarxa, tal com va proposar aqualia en la seva oferta (Sobre núm.2, Vol - IV
memòria de gestió, 1.7.6).
Cinquè.- Requerir el compliment de l'obligació assumida per Aqualia en l'apartat 1.7.6 «PLA DE
MANTENIMENT INTEGRAL DELS EQUIPS DE LES ETAP'S, MOBMAMENT I CAPTACIONS» de la
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seva oferta, consistent en destinar un import màxim de 300.000 € per executar en instal·lacions i
obres de millora d'infraestructura hidràulica, a càrrec seu.
Sisè.- Notificar aquest acord a l'empresa interessada.
Setè.- Comunicar aquest acord als serveis tècnics municipals. «=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Parlem del contracte amb Aqualia. Aquí des que varem entrar, varem parlar primer amb l'Esteve
Callís, per veure quines eren les millores que s'havien fet i quines no. l'Esteve ens va passar una
informació que ell tenia ,quedava tot una miqueta difós, no per l'Esteve sinó per la informació que
havia arribat d'Aqualia i que era de temps enrere . Al final després d'insistir en repetides ocasions, els
senyors d'Aqualia ens varen passar l'informe sobre les millores que havien fet, aquestes millores en
el seu informe. Abans, prèviament, però us volia dir que, en el contracta amb Aqualia hi havia,
contracta de concessió amb uns preus determinats i Aqualia s'havia compromès a fer unes millores
per 314.000 €, de les quals la partida més important és la campanya de sensibilització al consum
del aigua, pujava 168.000 € aproximadament, després hi havia tot un seguit d'accions qualitatives,
d'altes accions quantitatives , quotes valorades des de millora del parc de comptadors, adequació
d'accessos , després dos punts molt importants, la redacció del pla d'abastament i la redacció del pla
director de sanejament, es a dir el pla director de la canalització del aigua i el pla director de les
clavegueres. En aquest cas, totes aquestes accions, algunes s'han dut a terme, d'altres no; les que
s'han dut a terme en data d'avui segons l'informe que ens varen passar els senyors d'Aqualia
pujaven a 145.000 €, d'aquests 145.000 €. hi havia una partida de 40.000 € que corresponia a
interessos de demora de quan es va fer la estació potabilitzadora es va pagar tar i es va pagar amb
el pla de proveïdors , una de les condicions que tenien aquests proveïdors quan acceptaven el pla
es que no podien carregar interessos de demora. Per tant una de les propostes d'acord que
proposem aquí en el dia d'avui es que, dir-los, exigir-los que aquests 40.000 € no van en aquest pla .
A banda d'això, després hem treballat amb la plica, en el moment que es va fer aquesta adjudicació a
Aqualia . En aquest cas, tant la tècnica jurídica com des de intervenció, s'ha treballat s'han llegit el
contracte , s'han mirat les condicions per les que es va concedir, per les que es va adjudicar la obra
a aquesta empresa, dintre d'aquestes condicions, hi han dues condicions econòmiques importants
més , que es que el benefici industrial del primer any , Aqualia l'havia d'abonar al Ajuntament perquè
l'Ajuntament el destines a millores de la xarxa, això no s'ha produït fins a la data, per tant es un dels
altres acords que us proposem votar avui perquè aquests diners reverteixin a l'Ajuntament . Un altre
punt important, aquí, és que Aqualia també es va comprometre a destinar 300.000 € a realitzar el
manteniment de la xarxa , a realitzar les obres oportunes dins del manteniment de la xarxa, per tal de
millorar i alhora optimitzar els seus costos de manteniment normal . Costos addicionals, costos de
obres per al manteniment. Per tant trobem que d'aquells 514, que aqualia deien que havien estat
145, doncs no tenim solament aquests, sinó que n'hi afegim aquests 300 de manteniment i afegim
aquests 35 del benefici industrial. A més a més reclamem els 40.000 € que ens diuen d'interessos de
demora i que no són realitzables . D'altra banda Aqualia també ens deia que com que sumaven
145. sobre 314, doncs, hem realitzat més inversions de les que tocarien en aquestes alçades del
contracte, perquè el contracte d'Aqualia és per 30 anys, aleshores en portem 10, tindrien que haver
realitzat un terç de les millores, però està clar que si restem aquests 40.000 € ja només n'han
realitzat 105, amb el que han realitzat amb la proporció del que toca. Això si, no es recorden dels
35.000 del benefici industrial i dels 30.000 de gestió de les obres . Amb tot això, el que també els he
demanat perquè així ho han de fer i es un altre acord que us proposem es de demanar modificar
aquestes millores, de canviar-les, perquè no te sentit gastar-se - creiem des del equip de governem sembla que no es de coherència gastar-se 168.000 € amb comunicació per a la sensibilització
de l'ús de l'aigua quan desgraciadament la crisi econòmica ha sensibilitzat més , que res més, i si
que té sentit millorar la xarxa que porta molts anys i de vegades ho hem comentat amb alguns de
vosaltres i està molt fumuda.
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Dins d'aquestes coses , la més immediata que manarem es realitzar el canvi d'escomeses de plom
que encara tenim en el poble i que realitzin aquest canvi d'escomeses dins d'aquest any.
A nivell de les inversions d'aquestes futures que s'han de fer, el que considerem primer que s'ha de
fer, que no tenen fet, és el pla general. Quan tinguem el pla general podrem saber quines són les
inversions prioritàries que calen fer en el poble , aleshores els exigirem que facin el més ràpid
possible aquest pla general i a partir d'aquí exigirem la realització de les inversions, però es per no
anar a fer cops de ganivet a cega i picar allà on no pertoca.
D'altra banda, hi ha un altre aspecte tècnic que està aquí en els acords i es que tenien que fer una
cartografia digital de les instal·lacions, tenien que fer una informació geogràfica i de cartografia digital
i no l'han fet, l'han fet només en plànols físics i no en cartografia digital, això també els exigirem ,
també proposem d'exigir-los en aquest acord, perquè la facin ja, i això ens optimitzara a aprofitar molt
el temps, de moltes accions que s'han de fer, cada vegada que s'ha de fer un forat en el poble això
ens ajudarà a optimitzar una miqueta més aquesta feina.
El que traslladàvem era la no conformitat de la imputació dels 40.000 € amb interessos de demora.
Requerir a Aqualia la actualització de la informació i comprovar i garantir la correcte accessibilitat en
aquesta cartografia digital. Sol·licitar la execució de les millores pendents consistents primer en la
redacció del pla director de sanejament , el pla d'abastament si que l'han fet, però el de sanejament
no i després executar les escomeses de plom pendents i a partir d'aquí també, requerir-los el
pagament del benefici industrial que hem comentat, requerir-los que vagin executant també les
instal·lacions i obres de millora d'infraestructura hidràulica i notificar-ho en aquest cas a la part
interessada que es Aqualia..
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
El que ha dit el senyor Bohigas, en molt estic d'acord amb tu. El tema de demora no se perquè el
demanen quan amb ells amb el tema dels 150.000 € . se'ls va dir que si entraven aquí no tenien dret
a cobrar interessos de demora, com suposo que ara, també hi han altres empreses que ho intentaran
cobrar, no. Amb l'altre, ho has explicat molt bé. Només una pregunta que vull fer notar sobre la xarxa
actual. Jo en un dels darrers mesos que hi era estaven fent un estudi, al barri antic i no se si l'han
acabat o no l'han acabat. Tot l'estudi que tenien fet, deien.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Si, si, varem exigir-los que l'acabessin, l'han acabat, hi ha el nombre d'escomeses que han de
modificar , és un nombre important . Al barri antic no és on n'hi han més, hi han altres zones .
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
N'hi han cap a 500 o 600.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
N'hi han moltes menys de 500 o 600, n'hi ha un centenar. Si disposes informació d'aquesta t'ho
agrairem perquè els exigirem .
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Si, si que les canviïn totes.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ja que esteu parlant de les escomeses que són benignes pel consum . No se si seria bo, que una de
les primeres actuacions fos anar per descobrir canonades de fibra de ciment que són cancerígenes
que en bona part del poble estan connectades i prioritàriament les línies principals , anar per aquest
tipus de primera necessitat i després també, pel que veig ens deuen diners , no se si el tancat de la
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bassa de captació , a més ara al estiu. Es un suggeriment eh. Estem d'acord amb la proposta
nosaltres.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Pere, et recollim el suggeriment. Evidentment, el que us he comentat abans el primer que
necessitem el pla director per veure quins mals hi ha ara hi llavors poder prioritzar d'acord amb el
que hi hagi.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Com diu en Pere, el tema de la bassa, ja ho havíem parlat amb ells perquè la tanquessin, perquè és
un d'aquells temes que si mai hi passes alguna cosa, ja que hi havia gent que si banyava, qui es el
responsable, Aqualia, l'Ajuntament el propietari i aquí si que s'havien compromès a fer alguna
actuació.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents.

14.
TEMA: Modificació del catàleg del lloc de monitor/socorrista
Vista la proposta presentada per l'alcaldessa, Sra Astrid Desset, que literalment diu:
=»Antecedents de fet
Atès que en el catàleg de lloc de treball consta un lloc de treball de monitor/socorrista dotat 30 hores
setmanals.
Atès que per necessitats del servei cal ampliar la jornada d'un monitor/socorrista a jornada complerta
de 40h.
Atès que la present proposta ha estat objecte de negociació a la mesa de negociació sindical
celebrada en data 20 de juny de 2016 la qual ha estat aprovada per unanimitat dels presents.
Legislació aplicable
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes
Locals.
Per tot això, es PROPOSA:
Primer.- Aprovar la modificació del catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament d'Anglès ampliant la
dotació a 40 hores, amb la mateixa retribució que els llocs dotats a 40 hores.
Segon.- Fer públic els presents acords mitjançant anunci al BOP i al DOGC.»=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora Secretària:
Actualment al catàleg de llocs de treball, una de les places que hi ha de monitor socorrista estava
dotada en 30 hores setmanals, la proposta es ampliar aquestes hores a 40 hores setmanals per
ampliar el tema de supervisió i també de socorrisme de la piscina. La proposta es fer aquesta
modificació i publicar-ho als anuncis pertinents del B.O.C i al D.O.C.
VOTACIONS:

36 de 39
C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents.

15.- ASSUMPTES URGENTS

15.1

No n'hi han
16.- PRECS I PREGUNTES
Pren la paraula el senyor Sergi Riera:
Volíem preguntar pel registre d'entitats que ara fa un any varem aprovar, volíem saber quantes entitats
han acabat fent els tràmits corresponents . Si sabem que hi hagin entitats que visquin al limbo , que no
hagin fet els tràmits corresponents i quins suports se'ls està donant des de l'Ajuntament.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Ho diré de memòria perquè encara l'altra dia . Del últim dia que es va fer el recompte formal n'hi han 30,
n'hi ha una mes que s'ha apuntat 31 . En queden relativament poques de les que estaven en el cens
que hi havia fins ara, que hagin portat la documentació. Això ho porta directament l'Isidre , la Sandra els
ha assessorat, hi ha un parell d'entitats que falta portar alguns documents. Hi ha algunes entitats que
estaven en el cens que no estan actives, se'ls ha requerit, se'ls ha demanat si feia falta alguna cosa .
Però la realitat es que tenim això, 31 entitats amb totes les dades de contactes, amb tots els membres,
amb els estatuts. Tot. Acabarem de mirar les entitats que ens ballen a veure si les acabem d'apuntar.
En tenim alguna de nova constitució.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Hem demanat un parell de vegades com queda la explanada del Pompeu Fabra, Floricel , Escoles,
quin cost es, per a l'Ajuntament.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
La explanada del Pompeu Fabra, com comentes s'està gestionant en aquest moment amb el propietari
del solar. Fins a la data no hi ha cost per a l'Ajuntament a excepció de posar les balles, posar les senyals
i la estona de la brigada per fer aquesta feina i estem gestionant la cessió, que com bé saps aquí hi ha
una cessió més amplia que entre dins d'un pla urbanístic.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Del Cementiri.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
exacte.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després, avui no hi havien les tanques.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Perquè hi ha hagut un acte vandàlic les han tirat daltabaix.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Hi va haver un «botellon»
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Perquè és una zona perillosa.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Amb un acte d'aquests les han llançat daltabaix
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Perquè hi han nanos petits hi això és un perill.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
No, aquest mati ja les havien posat i aquesta tarda tornava estar com abans.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després he vist que els veïns del carrer Antoni Gaudi han tingut filtracions, s'han sabut d'on venien

37 de 39
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 Àstrid Desset.
Perdó.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Els veïns del carrer Antoni Gaudi, carrer del Ter, diuen en un escrit a l'Ajuntament que hi han filtracions .
Diuen a vosaltres si podeu esclarir d'on venen.
Pren la paraula la senyora Àstrid Desset
Es una cosa molt recent, ho miraran els tècnics.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Està bé. Després, allà, al revolt del Cap, al carrer de la Triassa hi va haver un accident ara deu fer 4 o 5
mesos, o 6. Hi havien uns panots de protecció, que el cotxe els va tirar enlaire, ara aquells panots de
protecció no hi són . Hi hauria alguna possibilitat de tornar-los a posar. Perdó, uns panots no , unes
balles preventives., les pilones aquelles.
Pren la paraula el regidor Antoni Franco:
Son pilones de protecció em sembla que ni havien 4, i ara ni ha una, em sembla i llavors estem volaran
amb els serveis tècnics si tornar a col·locar 4, 3, 2 o deixar només aquesta.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Home, és un lloc on hi ha molta gent que transita, gent gran , la gen que va al cap cotxets. Jo crec que
seria una mesura de protecció adequada, tornar a posar les pilones aquestes .
Pren la paraula el regidor Antoni Franco:
Ens assessorarem amb els serveis tècnics.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Nosaltres diem el que ens fa arribar la gent. Després tenim un petit problemes, sinó . Al institut hi ha una
caseta de distribució de llum , fa temps que hi és, fa uns 12 anys , al Campalans, de distribució, sempre
ens barallàvem amb ensenyament per veure qui pagava o deixava de pagar. No t'han fet llevar res
més, ho dic perquè si algun dia et fan llevar alguna cosa. Nosaltres varem dir que no volíem pas pagar
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
El tema de la caseta que ell diu, que és al mig d'un camp , que era d'en Cornet.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Si tot això del camp llogat , que em sembla que estem acabant d'omplir el contracte de lloguer.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Això,del lloguer es un altre tema.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat
Ara fa poc vaig estar amb el Director General , hi no em va dir rés de la caseta.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
No, no, amb aquesta caseta amb qui t'has d'entendre és amb gent d'Endesa, o ja han tret la llum, es
aquí. Per això volíem saber si ja han tret la llum. No fos que algú veies que allà hi ha llum .
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Oh que algun nano tragues l'automàtic.
Pren la paraula el senyor Esteve Callis:
l'última vegada que varem parlar amb Endesa hi això els de manteniment ho saben, s'havia parlat que
desconnectarien
Pren la paraula la senyora Àstrid Desset:
No tenim coneixement d'això que dieu, però si que en Xavier Serra l'enginyer i a través de la empresa a
la que se li ha encarregat la revisió dels quadres i tot plegat, ho està mirant, per tant.
Pren la paraula el senyor Esteve Callis:
Aquí Ástrid,el que es tracta és que es desconnecti que no fos que hi anessin nanos del Campalans.
Pren la paraula Àstrid Desset:
Però voleu dir que hi ha llum ara.
Pren la paraula Pere Espinet:
Hi ha una caixa de instal·lació.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Quan nosaltres varem plegar hi era.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Estrany,que la Roser, no m'ho hagi comentat mai.
Pren la paraula la senyora Àstrid Desset:
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Estem parlant d'un any i mesos.
Pren la paraula Esteve Callís:
Mireu perquè,Jo una de les coses que en principi he comentat també, hi ha alguna factura pendent de
pagar o semblava que se n'ocupava ensenyament.
Pren la paraula la senyora Àstrid Desset:
Ara, per ara no ens han reclamat .
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
No, no, es que mai s'ha anat per a reclamar, tot això venia d'ensenyament . Però si que s'hauria de lligar
si a això hi ha remei i si s'estava al cas .
Pren la paraula la senyora Àstrid Desset:
Hi han unes quantes caixes al municipi que estan desballestades hi han cables. S'haurien de treure.
Pren la paraula el Senyor Esteve Callís:
Oh sigui que quan varem plegar encara hi havia llum.
Pren la paraula la senyora Àstrid Desset:
Quan vareu plegar hi havia llum. A hores d'ara no en teníem coneixement
Pren la paraula el senyor Esteve Callis:
s'ha de mirar si l'han anat a desconnectar.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Hi ha una altra pregunta que em va fer veure l'Esteve. Al Centre de Dia, quan hi va la camioneta i no
plou no passa res o particulars, però quan plou, es mullen, ell quan anava a buscar la seva mare. Es
qüestió de posar-hi un tendal. És una cosa que amb 8 anys, mai m'havia donat compte, sinó que va ser
ell qui em va fer donar compte perquè era un implicat..
Pren la paraula la senyora Marta Triadò:
Amb la reunió del Consell de Participació del Centre de Dia que es va fer a principi d'Any, aquesta
petició va sortir hi la vaig traslladar a en Toni en aquest cas, perquè quan es pogués s'estudies la
mesura.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Referent al futbol, aquest darrer any no s'ha raspallat, seria bo fer un raspallat de la gespa, perquè així
els nanos no patinarien tant
Pren la paraula el senyor Antoni Franco:
Està previst fer-ho a inicis de la temporada que bé.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Molt bé, merci.
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,
CPISR-1 C ASTRID
VICTORIA DESSET
DESSET

La secretària,

Firmado digitalmente por
CPISR-1 C
CPISR-1 C SANDRA PINOS
SANDRA PINOS MARTINEZ
Fecha: 2016.11.14
MARTINEZ
12:42:07 +01'00'

Firmado digitalmente por
CPISR-1 C ASTRID
VICTORIA DESSET DESSET
Fecha: 2016.11.14 12:41:25
+01'00'

Àstrid Desset Desset

Sandra Pinos Martínez

39 de 39
C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat

