
                                                                                

ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE ORDINÀRIA

Número: 8/2017
Caràcter: ordinària
Data: 26.09.2017
Horari: de 20:00  a 21:05  hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 

ASSISTENTS
Sra. Astrid Desset Desset, Alcaldessa
Sr. Josep Casadellà Turón, 1er Tinent d'Alcalde
Sr. Jordi Pibernat Casas, 2n Tinent d'Alcalde
Sr. Antoni Franco Caballé, 3r Tinent d'Alcalde
Sr. David Bohigas Vilalta, Regidor d'Hisenda/Economia i Patrimoni
Sra. Marta Triadó Margarit, Regidora Benestar Social, Sanitat/Salut
Sr. Pere Espinet i Coll, Regidor
Sr. Esteve Callís Prat, Regidor
Sr. Ernest Luz Aurich, Regidor
Sra. Anna Carrillo Oriol,Regidora
Sra. Montserrat Garriga Gimbernat, Regidora
Sra. Neus Moragas i Fontané,  Regidora de Promoció Econòmica i Turística, Fires
Sr. Sergi Riera Sau, Regidor

Sra.  Eugènia Iglesias Berini, secretària accidental
Sra. Leonor Martínez Lacambra, interventora 

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors, número 6 de 25 de juliol i número 7 de data

29 d'agost de 2017.

2.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del número 413 de fins al

número  547 de 2017.

3.- Aprovació del Compte General del 2016.

4.- Moció presentada pel grup municipal P.A.U.

5.- Assumptes Urgents.

6.- Precs i preguntes.

1.-

TEMA:   Aprovació de les actes de les sessions anteriors, número 6 de 25 de juliol i número 7 de
data 29 d'agost de 2017.
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Un cop llegides les actes, número 6 de 25 de juliol  i  número 7 de data 29 d'agost de 2017,
s'aproven per unanimitat dels presents.

2.-

TEMA:  Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del número 413 de fins
al número 547 de 2017.

S'informa  que  es  donarà  compte  al  Ple  dels  decrets  dictats  per  l'Alcaldia  des  de  l'ultima
convocatòria, del número 413 al 547 de 2017.

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Aquí hi han alguns punts que m'agradaria destacar. El primer i el més important és el 523 de
suport al Referèndum, és un decret evidentment amb una intencionalitat clarament  política per
donar suport al referèndum i s'ha de dir i simplement donar compte al Ple i ja està , no implica cap
despesa no implica cap moviment econòmic per a l'Ajuntament. Aleshores, m'agradaria saber la
vostra posició al respecte dels dos grups i que us pronunciéssiu.
Pren la paraula el senyor Sergi  Riera, com a portaveu de la C.U.P. d'Anglès.
La nostra posició en aquest  tema és a favor de tot  el  que sigui  per  fer  participar  el  poble i
endavant amb tots els aspectes que sigui necessari.
Pren la paraula la senyora secretaria accidental.
Em veig obligada a fer l'advertiment preceptiu, els advertiments i recomanacions de la Fiscalia del
Ministeri que hem rebut durant tota la setmana. Em veig amb la obligació de informar-vos a tots
els  que  tingueu  la  paraula  que  qualsevol  manifestació  a  favor  del  Referèndum  té  unes
conseqüències  polítiques,  més  enllà  de  les  polítiques  i  administratives  que  tots  coneixem
sobradament. És el que em pertoca fer.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres, ja com varem dir, en el programa electoral i varem posar de manifest el Grup Municipal
P.A.U., és un grup apolític, no està vinculat a cap partit  polític. El pensament de la nostra gent és
de diferents tarannàs i així, ens presentem a les eleccions municipals. Referent a aquest últim
punt que ha mencionat l'alcaldessa, nosaltres, estem d'acord amb el dret a decidir, sempre i quan
hi hagi la normativa legal de tot l'Estat . És a dir, el nostre grup està d'acord que la gent vagi a
votar, però amb les condicions de seguretat. M'explico? no votarem ni a favor ni en contra, ens
abstindrem, això vol dir que la gent nostra pugui fer el que li calgui .
Pren la paraula la senyora interventora:
No, no, és donar compte, no cal votar.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ah!, bé, nosaltres no ens posicionem ni a favor ni en contra, i que la gent vagi a votar segons la
seva ideologia, no criticarem el decret. A més a més, un cop dit això, entenem que les actuacions
fetes aquests últims dies, poden alterar la convivència ciutadana. Per això, el nostre grup dona
suport moral a la nostra alcaldessa, i als alcaldes i alcaldesses que han estat citats a declarar
amb el ben entès que tots cerquem el millor per Catalunya.
Pren la paraula la senyora alcaldessa.
Moltes gràcies. És un decret que vaig signar, unilateral ment  i volia fer-vos partícips. La C.U.P de
seguida em va traslladar el seu suport i volia ...
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
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Nosaltres, hem fet reunions amb gent nostra i donem suport a l'alcaldessa del poble, suport moral
perquè  com que no som polítics, no tenim rés darrera nostre.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:. 
Després  hi  han  uns  altres  decrets  importants,  com és el  432.  ANTEX,  va  presentar,  -us  ho
explico, he pensat que els decrets importants a partir d'ara valdria la pena comentar-los en aquest
torn de donar comptes dels decrets- ANTEX, va presentar a principis d'estiu una proposta de
modificació puntual del P.O.U.M. i d'unes parcel·les concretes de l'àmbit 10 P..A.1-10  i la petició
d'ANTEX, és incorporar nous usos i ampliar la trama urbana consolidada a tot l'àmbit d'actuació
aquest. És per entendre'ns  prop de l'actual magatzem d'ANTEX, no del nou que volen construir.
Com que està a tocar de la trama urbana consolidada, ells plantegen incloure-ho dins la trama
urbana consolidada i això s'afegiria uns usos, com per exemple, poder-ho destinar a comerços o
altres. Hi ha el que sent diu l'increment de l'aprofitament i per aquest increment de l'aprofitament,
ANTEX haurà de pagar a l'Ajuntament . L'ANTEX, va presentar una proposta, el nostre arquitecte
ha emès un informe demanant-li  que justifiqui  i  completi  aquesta  documentació  presentada i
tampoc li semblava gaire ajustats els càlculs que han fet. Està en aquest procés el tema.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Passo la paraula a l'Esteve que en aquest tema hi entén més que jo.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Ja heu anat a parlar amb ells?
Pren la paraula la senyora alcaldessa: 
Si, si, sempre pensem que és millor anar de cares, bé, anar de cares, vull dir anar a Urbanisme
per veure aquesta proposta, aquesta problemàtica que us sembla a vosaltres, si no ho veuen
viable no val la pena tirar-ho endavant, per tant, fem-ho així amb les propostes. En aquest cas
com que es un tema que al final acabarà entrant a la economia de l'Ajuntament a nivell de diners,
doncs, val la pena que estigui ben calculat i que no paguin ni més ni menys, però que paguin.
El decret 436, és un contracte menor del servei d'inspecció de l'enllumenat. Hi havien 3 quadres
que presentaven defectes greus, des de feia temps, es varen arreglar i ara simplement és torna a
passar la inspecció un cop arreglats .
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
És el que fa referència al final de la inspecció, no?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí. Després hi han dos decrets 442 i 451, que també són importants a destacar és la contractació
a la segona i tercera fase de les obres del museu del vapor de la Burés, que com sabeu conta
amb una subvenció per a la restauració de immobles de notable valor cultural de la Generalitat
del Departament de Cultura, 81.000 €, en concret  i una de la Diputació de 52.000 €. A hores
d'ara ja s'han acabat els processos de concurs i  en breu és procedirà a iniciar les obre. Si teniu
algun altre decret per preguntar, aquests són els més destacables.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No, aquest el tenia aquí apuntat, ja està.
Pren la paraula el senyor Sergi Riera:
Volia preguntar sobre el decret de la instal·lació de fibra òptica, que implica pels veïns. S'han fet
obres?, dissabte passat varen estar remenant, quin plaç?, quines hores?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Li  varem demanar  a  CEMES,  que  presentes  una  declaració  jurada,  declaració  responsable,
perdó, de fer-se responsable de certes coses que poguessin ocórrer i que varen acceptar, però
no ens varen dir quin dia començarien, hi tindrien que haver avisat, aquí hi va haver una mica de
descoordinació per part d'ells en aquest cas i varen començar dissabte, cada vegada que hagin
d'intervenir en la via pública avisaran a la policia primer. En principi, el que estan fent és aixecar
unes tapes de registre i estan passant  tubs per dins, és una obra que no piquen rés, sinó que
estan passant tubs. A tot arreu, on pugin passar tubs, els passaran per dins i apart, els hem dit
que del barri antic de moment que no toquessin rés, que no fessin rés que s'havia d'estudiar bé el
tema per veure com s'hauria de fer. No sé si t'he donat la resposta.
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3.-

TEMA: Aprovació del Compte General de 2016.

Vist la proposta presentada pel Regidor d'Hisenda, Sr David Bohigas, que literalment diu:

»=ATÈS que en data 20 de juliol de 2017, es va reunir la Comissió Especial de comptes d’aquest
Ajuntament,  per tal d’informar el  compte general corresponent a l’exercici de 2016, format pels
documents establerts a l’article 209 del text refós aprovat per RD legislatiu 2/2004, i d’acord amb
l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del model normal de
comptabilitat local. 

ATÈS que exposat al públic en forma i terminis establerts a l’article 212.3 del text refós aprovat
per RD legislatiu  2/2004, de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i  havent-se publicat
l’Edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 147 de 2 d’agost de 2017, sense que
durant el termini d’exposició al públic s’hagi produït cap reclamació,

Vist que la proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de data 21 de
setembre de 2017

Proposta d'acord
El regidor d'Hisenda, David Bohigas Vilalta, proposa al Ple l'adopció del següent

ACORD:

PRIMER.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2016, de conformitat amb el què estableix
l’article 212.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat per RD legislatiu
2/2004.

SEGON.- Trametre a la Sindicatura de Comptes l’expedient del Compte General, de conformitat
amb el que prescriu l’article 212.5 de la normativa d’Hisenda bàsica local abans esmentada, així
com la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, abans del dia 15 d’octubre. 

TERCER.- S'incorpora, per tal que el Ple en quedi assabentat, el compte de recaptació de l'any
2016. «=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el senyor David Bohigas:
La proposta és aprovar el que ja es va presentar en la Comissió Especial de Comptes del passat
20 de juliol del 2017, on hi havia una persona de cada un dels diferents partits que estem en
aquesta  comissió  i  l'alcaldessa.  En  aquesta  presentació  és  varen  presentar  els  números,
l'excedent de tresoreria va ser de 600.000 i escaig € i el resultat pressupostari era de 900.000 i
escaig mil € i a nivell de balanços hi ha un tema que arrosseguem de ja fa temps que aquest any
està en vies de solució. M'han passat ja un pre-informe de l'empresa que és dedica a fer inventari
i per tant per fer els balanços ben fets amb les seves amortitzacions corresponents ens manca
això. Aquest any 2016, encara no ho podrem tenir arreglat, però esperem que per tancar el 2017,
doncs, el tindrem a punt hi podrem tancar aquest tema. Aquesta és la proposta.
La senyora secretària accidental, llegeix els acords:
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Aprovar el Compte General de l’exercici 2016, de conformitat amb el què estableix l’article 212.4
del text refós de la Llei  reguladora de les Hisendes locals,  hi  trametre-la a la Sindicatura de
Comptes fins el 15 d'Octubre. Hi havia una petita errada en la redacció del acord, però és en
l'aprovació. Ja està, es aprovar i trametre. 
Pren la paraula el senyor Sergi Riera:
Nosaltres com que no hi érem en el dia de la presentació i per falta nostra no ho hem pogut venir
a veure, ens abstindrem, no per rés en particular sinó perquè no l'hem vist i prou. 
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Nosaltres com que ja ho varem compartir amb la comissió de comptes, ho veiem bé, hi ha hagut
superàvit, ho veiem bé, es va seguint unes directrius que estaven ben marcades però,  hi han
coses que nosaltres no ho haguéssim fet així. En aquest cas ens abstindrem.
Pren la paraula la senyora interventora:
Només deixar un aclariment al que és l'aprovació del Compte General. Jo crec que heu de tenir
en compte que no esteu aprovant cap gestió econòmica de ningú, sinó només aprovar els estats
comptables, en vull deixar constància i ja està. Jo sempre ho dic en els informes, i ja està. 

VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable 
A favor (7): CiU (4):  Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta
Triadó Margarit,  Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon,  Jordi Pibernat Casas i  Neus Moragas
Fontan.
Abstencions (6): PAU (5): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat,  Anna Carrillo Oriol,
Esteve Callís Prat i Ernest Luz Aurich; CUP (1): Sergi Riera Sau.

4.-
MOCIÓ
Tema: Moció presenta pel grup municipal PAU, Adaptació parcs infantils

Vist la moció presentada pel grup municipal PAU, la qual es transcriu:

=»Adaptació dels parcs infantils del  nostre municipi  per  tal  que siguin accessibles als
infants amb disfuncions motrius i compleixin amb les normatives establertes.

Atès que el nostre municipi disposa de diferents llocs, on estan ubicats parcs infantils o elements
individualitzats -Parc del Canyo, Floricel, Passeig de l'Estació, Puigbell, Can Cendra, Plaça Voux-
Sur-Mer, Llar d'infants,  Escola Pompeu Fabra;

Atès que les capacitats motrius dels infants no han de ser cap impediment per gaudir d'espais
d'esbarjo;

Atès que els parcs infantils accessibles no només són importants per a la qualitat de vida dels
infants  amb discapacitats,  ja  sigui  física,  psíquica  o  sensorial,  sinó  també ho  són  per  a  les
famílies;

Atès que l'objectiu no és crear nous espais de lleure aïllats, sinó que els que ja tenim adaptar-los,
com així també el seu entorn;

Atès  que  la  declaració  de  la  Convenció  sobre  els  Drets  de  l'infant,  que  fou  adoptada  per
s'Assemblea General de les Nacions Unides, els seus raonaments avalen aquesta Moció;

Per tot això exposat, proposem al Ple de la Corporació:
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Que s'adaptin progressivament tots els parcs infantils del municipi i els elements individualitzats.

Incorporar una partida pressupostaria en els propers pressupostos.

Donar trasllat a les entitats socials dei municipi, a més de les AMPES i Associacions, Mifas

Moció  que  esperem  que  pugui  rebre  el  suport  de  la  resta  de  Grups  Municipals  del  nostre
Ajuntament.

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Aquesta moció, resulta d'una trobada que fem amb diferents Ajuntaments independents. Com
que nosaltres no som de cap sigla política i ells en varen aprovar un parell i nosaltres dins de la
situació, ja ho havíem manifestat en diferents plens, en farem una per tal d'adaptar els parcs
infantils del nostre municipi perquè siguin accessibles als infants amb disfuncions motrius i que
compleixin la normativa establerta , el raonament nostre és que :

El  nostre  municipi  disposa  de  diferents  llocs,  on  estan  ubicats  parcs  infantils  o  elements
individualitzats -Parc del Canyo, Floricel, Passeig de l'Estació, Puigbell, Can Cendra, Plaça Voux-
Sur-Mer, Llar d'infants,  Escola Pompeu Fabra;
Atès que el nostre municipi disposa de diferents llocs, on estan ubicats parcs infantils o elements
individualitzats -Parc del Canyo, Floricel, Passeig de l'Estació, Puigbell, Can Cendra, Plaça Voux-
Sur-Mer, Llar d'infants,  Escola Pompeu Fabra;
També diem que les capacitats motrius dels infants no han de ser cap impediment per gaudir
d'espais d'esbarjo; Atès que els parcs infantils accessibles no només són importants per a la
qualitat de vida dels infants amb discapacitats, ja sigui física, psíquica o sensorial, sinó que també
ho és per a les famílies; 
Atès que l'objectiu no és crear nous espais de lleure aïllats, sinó que els que ja tenim adaptar-los,
com així també el seu entorn; Atès que la declaració de la Convenció sobre els Drets de l'infant,
que fou adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides, els seus raonaments avalen
aquesta Moció; 
Per tot això exposem, al Ple de la Corporació que s'elabori una ordenança que estigui al dia i que
estableixi  uns criteris bàsics de sensibilitat i seguretat amb el seu manteniment.  Que s'adaptin
progressivament tots els parcs infantils del municipi i els elements individualitzats. Incorporar una
partida  pressupostaria  en  els  propers  pressupostos.  Donar  trasllat  a  les  entitats  socials  del
municipi, a més de les AMPES i Associacions, Mifas. Finalment, esperem que aquesta moció
pugui rebre el suport de la resta de Grups Municipals del nostre Ajuntament.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Nosaltres hem estat  parlant  i  ho veiem bé,  gairebé tot,  excepte la  part  de la  ordenança,  ho
votarem a favor, hem estat parlant amb la Geni que ens ha explicat que hi ha una normativa per
sobre que vetlla per la accessibilitat que diu unes coses molt concretes. Aleshores, posar-nos a
elaborar una ordenança que porta feina i que portara feina a ella amb tot el que hi ha, no fa falta
perquè podem treballar en aquest sentit que recomana la moció de dir, doncs, tindríem de posar
jocs  que  estiguin  adaptats,  sense  la  necessitat  de  fer  les  ordenances  nosaltres  perquè  ens
podem acollir a una que està feta. Aquest seria el resum. Ho hem estat parlant i  com que la
nostra voluntat es treballar molt amb la sensibilitat no només nostra sinó de tot el poble perquè
com haureu vist en moltes voreres, encara fa falta treballar-hi i rebaixar, anirem fent. També, hem
vist que a la relació que hi heu posat la Font del Canyo, per exemple, a la Font del Canyo, ja està
col·locat, ara posar allà un joc adaptat serà complicat, però en els propers que vindran si que ho
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mirarem i en la Font del Canyo, s'haurà de mirar més endavant. El que si es traslladar a la gent,
que el de la Font del Canyo és tot un èxit  i  que estan molt  contens i tampoc ens consta de
moment  que  hi  hagi  algú  a  Anglès,  amb  aquesta  problemàtica.  N'hi  han  que  tenen  una
problemàtica més important  amb la que no poden n'hi  anar-hi,  però això no treu que estem
d'acord en el fons.  Aquest seria el resum, per tant sí, i  els propers passos ho tindrem en compte
i votarem a favor sempre hi quan no ens exigeixis la ordenança. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No, a veure, es per tenir-ho present i de mica en mica anar fent actuacions puntuals. Ho tenim
molt clar, perquè Anglès està com està!
Pren la paraula la senyora secretària accidental:
Aleshores,  si  ho he entès bé,  hi  ha una esmena a la  proposta que seria que enlloc de que
s'elabori una ordenança seria que s'estudii.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Que directament  s'apliquin  les  normatives  existents  i  que  en  els  propers  parcs  es  tingui  en
compte.
Pren la paraula la senyora secretària accidental: 
O sigui, trauríem el primer punt de l'ordenança i que progressivament s'adaptin tots els parcs
infantils del municipi i s'incorpori una partida pressupostària en el pressupost.

VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents.
A favor (13): CiU (4):  Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta
Triadó Margarit,  Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon,  Jordi Pibernat Casas i  Neus Moragas
Fontané, PAU (5):  Pere Espinet Coll,  Montserrat Garriga Gimbernat,  Anna Carrillo Oriol,  Esteve
Callís Prat i Ernest Luz Aurich; CUP (1): Sergi Riera Sau.

5.- 
ASSUMPTES URGENTS

- No n'hi han.

6.- 
PRECS I PREGUNTES

Pren la paraula el senyor Sergi Riera:
Jo, voldria preguntar una dada que va sortir en el butlletí 373 del juliol referent al reciclatge que
sortia un global del 33%, entenc que són dades vostres. Voldria preguntar, si després de veure
aquesta dada s'ha decidit  fer alguna acció, perquè de cares al 2020, o sigui, queden 4 anys
arribar al 60% que és el que es demana a tot Catalunya per si tots els pobles compleixen i tot
Catalunya hi  arriba,  hi  voldríem saber  si  s'ha  fet  alguna  acció  per  tal  d'anar  pujant  aquests
percentatges.
Pren la paraula el senyor  Josep Casadellà:
Si, mensualment ens trobem amb l'empresa Nora i és van comentant aquestes dades i d'altres
dades relacionades amb el reciclatge i recollida d'escombraries. Concretament l'any passat ja és
va fer una actuació que es varen posar cartells a cinc llocs del poble, on es donaven instruccions i
és motivava a la gent  a reciclar  més. És va fer una campanya,  on és va informar d'aquests
mateixos números que eren similars a l'any passat, han augmentat una mica amb el reciclatge de
vidre i cartó, però on hi ha problemes és amb la orgànica. La orgànica hauria de reciclar molt més
i  a no ser que és passi a l'acció d'una recollida de porta a porta normalment tot allò què es pugui
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fer  a nivell  de informació comunicació,  passar del  33 al  35% però no avances gaire més és
complicat. Aleshores, potser ens tindrem que plantejar i fins i tot econòmicament, ens obligarà a
passar al  tema de porta a porta perquè si  a  dos anys vista és continua amb aquest  mateix
percentatge, doncs no és podrà pagar. Els canons seran tan alts que es tindrà que apujar les
escombraries, no és podrà atendre i per tant sortirà més rentable fer la recollida porta a porta. Per
tant, una de les accions que s'està estudiant i mirant, però que encara no hi ha una proposta
sobre la taula, és la recollida porta a porta, per poder  incrementar aquest percentatge.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Si, nosaltres estàvem mirant les juntes de Govern i mirant les actes d'inspecció de diferents llocs
implicats, una de les preguntes que avui fem al Ple si s'han trobat mecanisme de renovació de
l'aire de la piscina municipal per tal de reduir els nivells d'humitat relatius tal com va demanar
Dipsalut  el passat mes de juliol?
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
Sobre el tema de la renovació de l'aire no ens han  fet cap consideració pública, sinó simplement
que quan hi hagi humitat, tinguem la precaució d'obrir finestres perquè l'aire circuli cap dins. És la
única cosa que ens han manifestat al respecte.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No, com que l'acta posa cal revisar els elements de la renovació de l'aire, aleshores si no s'han
revisat no és fa cas del que s'ha de fer. El nostre grup ho entenem així.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Una interpretació una mica subjectiva.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Llegeix l'acta.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Hem parlat amb Dipsalut diverses vegades, saps que varem parlar sobre la moció del tema de la
deshumectadora, Dipsalut va dir que no era una cosa subvencionable. Son ganes de cargolar
una mica i de donar un missatge que no seguim les instruccions de Dipsalut com si féssim alguna
cosa que pogués perjudicar a les persones que estan allà a dins. Tothom és lliure d'interpretar les
coses com vulgui, tothom es lliure d'escampar el que vulgui. Dipsalut la única cosa que ens ha dit
que per l'aire, obrim les finestres, no hi ha problemes de salut, no hi ha problemes greus  i si hi
haguessin sigut faria com  8 anys que hi serien perquè la instal·lació és la mateixa que hi havia
abans i que abans no semblava que fos tant important això que ara diu Dipsalut, que ho ha dit
des de fa molt de temps. Saps perfectament que les inversions que es tindrien que fer per sub-
sanar això, que no és que estiguin en contra de la normativa ni hem fet rés que pugui causar cap
mal als usuaris. Saps perfectament que la instal·lació, abans de gastar uns seixanta, setanta,
vuitanta, mil € pel tema de la vent il·lació, hi ha el tema dels lavabos dels lactants, hi ha el tema
de les dutxes, hi ha el tema de la circulació de l'aigua calenta que quan és dutxen «apreten» el
boto i els surt l'aigua freda,hi ha un piló de coses que no  s'han d'arreglar a la piscina   que no
tenen a veure amb la salut, tenen a veure amb el benestar amb l'ús i el confort dels usuaris i que
abans de ficar-se cada dia amb el que marca el hidròmetre que no sabem si està ben calibrat,
perquè està posat allà en un racó que si el poséssim en un altra, igual tindríem una dada diferent.
Centrar-se amb tot això per explicar que entenem que l'Ajuntament no segueix les  normatives de
Dipsalut i les recomanacions, es clar, evidentment  tothom és lliure de  dir el que vulgui, però jo,
com a responsable últim que se que  això és diu,  per crear la sensació de que no és compleixen
les normatives de sanitat quan estan super complertes, quan es fan anàlisis cada dia, quan ve
Dipsalut cada mes quan tenim els papers de la deshugmectadora que no ens la subvencionaven
perquè era una cosa que tenia més a veure amb el confort quan els valors que te Dipsalut, a
l'Aragó, son diferents a València són diferents, és una cosa que te a veure amb el confort, que no
te rés a veure amb la salut. Tot el que te a veure amb la salut, a la piscina està controladíssim,
controladíssim hi ho saps; i , tot el que té a veure amb el confort i el benestar es subjectiu i si, ens
diuen això, també, ens diuen que hem de fer el tema del remolí  a l'hora de desaiguar que és una
cosa que ara han descobert que potser va més bé. Hem de gastar-nos 40.000 € per un tub a
l'hora de treure l'aigua, hi han moltes coses que s'han de fer, hi està molt bé estar-hi a sobre, però
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si us plau, no barregem el que és el confort del que és la salut, perquè a mi personalment em sap
greu perquè, donar la sensació que l'Ajuntament no està vetllant pels mínims saludables de la
instal·lació jo, ho trobo molt greu, ho trobo molt greu, no barregem les coses no barregem el que
és la salut de les persones i dels usuaris que per això en vetllem amb el fet de que hi hagi coses
de confort o que hi hagi recomanacions que les fa Dipsalut que més o menys puguem fer, en
funció dels diners que tinguem. Hi ja, està! és així!. Si hi hagués alguna cosa realment perillosa,
anem a la piscina, fem les obres i  el  que faci  falti  i  Dipsalut,  ho subvencionaria, segur,  però
barrejar les dues coses, a mi personalment, em sap greu, perquè no és cert que no fem cas a les
recomanacions de sanitat, no és cert. El que és realment necessari i el que podria ésser perillós
per a la salut, això està controladissim, controladissim i altres temes de confort més subjectius
que et donin alguna suggerència tenim el dret a fer-ho. A mi em sap greu personalment a la
insinuació  aquesta  de  que  no  fem cas  a  les  recomanacions  de  seguretat,  perquè  a  les  de
seguretat si, les de confort que demanen una inversió important  per temes com la humitat o la
renovació de l'aire no ho barregem si us plau, no ho barregem.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No, però s'han fet les revisions dels mecanismes?
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
S'han fet totes les revisions.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Bé, doncs,  tornem a dir que no, les revisions dels mecanismes.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Una cosa és revisar i l'altra és fer modificacions .
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
S'han revisat els mecanismes de renovació de l'aire de la piscina municipal? Ho dic perquè a
nosaltres en la passada legislatura s'ens va obligar a fer!
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Ja ho sabem, hi varem demanar l'informe que ens el va fer cap de l'àrea de protecció de la salut
sobre el tema de la deshugmectadora.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet: 
Després hi ha un estudi fet per l'Enginyer Serra, que avala posar en marxa la deshugmectadora.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Aquest estudi  de l'enginyer Serra, recordem que no és un extern hi treballa per una empresa.
Comencem per aquí, eh..
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No si, vull dir….
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Ell, va recomanar posar una deshugmectadora de 80.000 €. Després Dipsalut ens ha presentat
un informe dient que no ens calia. Evidentment, que si la volem posar millorarem,  però, que no
ens calia n'hi per raons de sanitat, n'hi  menys per raons de salut.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Pel confort també, podríem fer una piscina al costat perquè la gent que fa aiguagim pogués estar
en l'aigua a 30º i la gent que neda…. També ho podríem fer, i també podríem instal·lar un sistema
de vent il·lació que és el que es volia fer sobre la coberta que s'obre automàticament quan es
detecte un augment. Tot això ho podríem fer si, però és confort!
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Doncs, anar destinant recursos per fer les coses ben fetes!
Pren la paraula Jordi Pibernat:
Bé, i les finances. Ja és veurà quan es pugui. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Una altra pregunta. En la Junta de Govern que estava mirant l'Esteve Callís, de 1 de juny, entre 
d'altres es va aprovar  adjudicar treballs de subministrament elèctric a l'empresa  .... Enginyers
S'han fet aquests treballs?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
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Especifica, una mica més.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
És a dir, en la Junta de Govern de 1 de juny, hi havia uns  treballs que s'havien encomanat a la
empresa …..Enginyers, que entre una cosa i l'altra 7.000 € un i 7.000  un altre, eren dos?.
Pren la paraula la senyora interventora:
La de la policia, crec , la de la policia, del problema elèctric i l'altra punt és on estava... 
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Es sol-ventar un tema que fa que no se quants anys que hi és.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
S'havien adjudicat uns treballs,s'han fet?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Si, s'està  duent a terme. 
Pren la paraula la senyora interventora:
T'ho miro demà a les factures.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No, perquè mirant a les Juntes. Així estan fets no?
Pren la paraula la senyora interventora:
Si, però ja crec que si que estan fets.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Si. S'està fent vol dir que segueix un procediment administratiu. No sé en quin punt exacte està el
procediment, però que està en marxa.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després, la pregunta que varem fer en el Ple passat i altres Plens i ara hi tornem. S'hi s'han fet
les inspeccions de llum i gas en el local dels escoltes?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Bé, aquí, vaig demanar a l'enginyer que fes un informe de l'estat elèctric en general d'aquest local
i el que es desprèn del seu informe és que la instal·lació elèctrica és correcte. Ja us ho faré
arribar. Després hi han altres temes que estan encarregats, de fet els està portant l'enginyer, que
és la revisió de quadres elèctrics  de tot el poble, i en principi, no hem detectat cap perill . O sigui,
tindrem que fer alguna actuació en senyalització, així de memòria no recordo tot el que diu, però
no hi ha massa cosa. Si més no, aquest perill que suposadament hi havia en aquest local ens ha
tret de dubtes.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No, si s'ha fet la revisió per part de l'ECA.?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Bé, les inspeccions estan demanades i s'aniran fent.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Així, que l'ECA hi passarà entenem?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Les revisions per part de l'ECA estan en procés. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després,  la  pregunta que ja  vaig  fer  en el  passat  Ple  sobre  aquella  carta que va arribar  al
Pompeu Fabra, sobre la Direcció General de Mines,
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Si, cap problema, precisament és això, és exactament el mateix, encara avui he estat parlant amb
l'enginyer, es l'aire que està pendent. L'hi he dit, escolta avui hi ha Ple i m'ho tornaran a preguntar
i  m'ha dit  pots  contestar  textualment:  l'enginyer està informat  per part  del  regidor  que ha de
passar l'ECA. L'Enginyer ho te sobre apuntat i quan pugui passarà l'ECA, però en principi és això,
està en procés. Està en el procés aquest de totes les ECA´S i de tot .
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
També, en l'edifici de Santa Magdalena, vaig assistir a la reunió de patrimoni per dir  s'hi tenien
previst  fer  alguna  actuació  i  des  de  patrimoni  em  varen  dir  que  féssim  propostes  que  es
poguessin fer i  nosaltres no d'ara, sinó des de fa molt  temps hi  ha el  sistema de salubritat  i
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seguretat   que  li  manquen   moltes  coses.  Hi  ha  humitats,  per  escalfar-se  hi  posen  estufes
elèctriques hi han goteres i així. Sobre el manteniment ja li vaig dir al regidor de patrimoni que
quan el Sr. Bartomeu  Carrillo, era regidor molt sovint tenia que anar-hi, s'hi podria parlar amb ell
que tenia un llistat de les coses que calia fer, és a dir, pensen fer alguna actuació de manteniment
en el local de Santa Magdalena, on ara actualment hi ha l'aula de música. De manteniment eh?
Propostes realistes.
Pren la paraula el senyor David Bohigas: 
El manteniment, entenc que es fa el que pertoca, quan pertoca. En la proposta que se'ns va fer,
no parlava solament d'això, sinó que també es parlava de les teules que havien caigut i del solar
que hi ha al costat on hi ha un arbre que deu tenir uns quants anys, no només dos anys sinó que
en té alguns més. Allà el vaig informar, precisament amb l'informe de l'arquitecte que deia que no
hi havia risc per a les persones.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Feia referència a la sala Santa Magdalena, on hi ha l'aula de música, allà hi convé una revisió
força àmplia, i vostè va dir que calia per al manteniment i jo li vaig dir que podia trucar al senyor
Bartomeu Carrillo.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
En el transfons d'això, em vaig confondre, el que devia entendre jo, es que el manteniment  era
fora  no a la sala de Santa Magdalena.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
D'aquest mateix caire, fa tres o quatre mesos varem demanar que si aquest any es feien els
cursos de vitralls i de pintura al local de la caixa, els varem proposar que hi hagués una ventilació
forçosa per tal que els fums  i àcids sortissin.
Pren la paraula la senyora Marta Triadó: 
Varem respondre que ho tindríem que fer, però, enguany no es faran en aquest local.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No es faran allà, els Cursos?
Pren la paraula la Senyora marta Triadó:
A l'edifici de la caixa.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No es faran?
Pren la paraula la senyora alcaldessa: 
Jo tinc més informació per afegir. Començaran allà, però marxaran aviat, d'acord. La qüestió és
clara,  hi aprofito per explicar-ho i que al final ho sàpiga tothom. La Caixa, va venir, mira, poc
després de que en un Ple tu preguntessis si podies utilitzar aquest local per fer-hi cursos, doncs,
poc després varen venir.  Varen dir,  escolteu això,  ha caducat,  aquest conveni que teníeu ha
caducat i ara us hem de cobrar a lloguer si o si. Hi varem dir, ostres, no podem pagar lloguers i el
que els varem dir, es que vinguessin a taxar-lo, llavors varen passar uns mesos varen venir uns
taxa-dors i varen passar uns mesos més i ens varen presentar les  propostes de lloguer que eren
totalment inassumibles. Ens varem reunir amb ells, una altra vegada i varem dir-los això no ho
podem pagar per tant d'entrada la gent que està fent cursets, els tindrem que dir que aquest any
no podrem continuar i la resta és el local dels jubilats que està allà també. Demanen prop de
1000 €!
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Quan demanen?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Prop de 1.000 €. Llavors, els varem dir, inclús hi havia la presidenta amb nosaltres, hi va dir,
ostres no ens feu això la Caixa,  que col·labora amb entitats socials, hi ens varen dir, que estaven
obligats a  pagar a hisenda el lloguer del 21% de l'IVA, i que com a mínim teníem que pagar el
21% d'aquest valor simbòlic que s'havia taxat. Varem dir:, bé si hem de pagar aquest IVA, es
assumible, són uns 300 €. Els varem dir que com a màxim podríem pagar això, ja ens direu si ho
accepteu o no? . A baix, crec que eren uns 800 € la taxació. Hi és clar, un local que fins ara el
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poble no havia de pagar rés i ara s'ha de pagar. Per tant, això ja ho hem transmès al curset de
pintura i els de vitralls segurament també.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Estem pendents de la Senyora Dolors de Costura que ahir em va trucar, ahir al vespre, estàvem
reunits i no la vaig poder atendre, tenim un marge.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Tenim de marge fins a finals d'any per trobar una solució, però, precisament ens trobem que
l'hotel d'entitats estarà empantanegat per obres que l'arcada de Can Verdaguer que és el futur
Centre i l'arcada també, per tant no tenim espaís físics en condicions per allotjar aquests cursos .
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després, una pregunta a un prec que varem fer el Ple passat sobre si aquest any és destinaran
alguns recursos per adaptar les carrosses dels Reis.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Amb els de la comissió de Reis, ja hem quedat que hem de ens hem de trobar un dia per parlar,
quan ens trobem ho sabrem.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
La primera pregunta és, després d'haver respost el del Sindic de Greuges, des de l'Ajuntament
com queda el tema del carrer de la Triassa-Girona?
Pren la paraula la Senyora Alcaldessa:
De moment no us podem donar gaires més detalls, perquè tot just fa pocs dies que ens varem
tornar reunir amb carreteres a Girona, i ells també tenen moltes qüestions i actituds sobre aquest
tema que han de resoldre, quan ens tornem a reunir i ens concretin els dubtes que nosaltres
teníem perquè no hi érem cap dels que som ara. Hem anat agafant informació que ens han anat
transmeten gent  del carrer Triassa, vosaltres etc.  Ara hem tingut de primera mà la versió de
carreteres  de  Girona,  però  també tenim una  versió  d'una  persona  d'aquest  departament  de
Barcelona. Quan ells s'aclareixin i ens diguin que hem de fer, us ho direm.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Després hi ha el tema de la captació de l'aigua. De la captació dels dos pous d'aigua? S'ha parlat
ja amb els propietaris ?S'ha arribat a un acord?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Ens  agafes  en  calent,  perquè  precisament  avui,  estàvem  parlant  amb  un  representant  dels
propietaris. El que està clar, es que hem arribat al acord per fer el tancament immediat i amb el
tema  del  terreny  estem en  vies  d'arribar  al  acord,  així  que  estigui  concretat,  doncs,  us  ho
comentarem.  
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Després, tinc un tema del Pompeu Fabra. Al Pompeu Fabra, a l'entrada del darrera la porta és
molt  petita s'ha de fer  alguna actuació allà,  per exemple a la porta.  Després una cosa,  com
aquest dia quan ha plogut podria ser obrir una mica abans?
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Això,  l'Ajuntament sobre els horaris d'obertura i les portes d'accés en principi us ho explico sense
cap problema a més és una cosa que n'hem estat parlant. La idea de centralitzar la entrada per
un lloc, es una cosa bastant generalitzada en tots els centres, perquè aleshores quin ha sigut el
problema, segurament que el pas que s'ha fet, no ho diré de manera precipitada però s'ha tirat
per aquí, s'ha vist que te moltes avantatges bastants, sobretot amb el tema d'obrir cinc minuts
abans sobretot per qüestions de responsabilitats, si s'obre a dos quarts i la gent deixa els nens
allà. Amb el tema aquest de l'entrada que s'està parlant amb l'equip directiu i també des del equip
de govern, l'any vinent hi ha tota una sèrie d'actuacions que s'han aprovat en els pressupostos
participatius. Teníem la paraula en una reunió que hi havia molta gent, tant de l'escola com de
l'Institut  com de l'Ajuntament, la directora d'organització és va comprometre a que si l'Ajuntament
feia una inversió important, ells també hi posarien una part important. Des de l'equip directiu una
de les coses que es vol manifestar quan es faci la reunió conjunta per veure com gestionem tot
això  perquè  estaríem  parlant  d'una  inversió  de  més  de  100.000  €,  entre  els  pressupostos
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participatius i els que pugui posar el departament i és una de les coses que està en la  llista de
veure com se soluciona.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
I els dies de pluja no es podria obrir una mica abans?
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Això, seria parlar amb l'associació de pares o amb l'AMPA o qui sigui i comentar-ho amb l'equip
directiu. Nosaltres no tenim no se si es diu  jurisprudència, no, jurisdicció o competència o el que
sigui.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Però, des de  l'Ajuntament no podria fer alguna actuació per solucionar-ho?
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Això ho diu vostè, jo ja li he dit. Jo ja els hi diré. En aquests casos el que es fa normalment és a
traves de l'associació de pares i mares.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Tornant amb el Pompeu Fabra, hi ha el tema de les senyals, quan es surt de l'aparcament 
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat
Ha s'ha de pujar cap amunt.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Cap a munt que vol dir que s'ha de pujar pel lateral o cap a munt perquè hi ha, o és canvia la
senyal perquè he vist discussions moltes vegades amb la gent perquè s'han posat al mig i no
poden passar al lateral. Després la senyal és a l'altre cantó. O és canvia la senyal o puja tothom
per l'altre cantó!
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
En principi la senyal aquella la va triar el sergent.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Jo, no dic, si la senyal estès en el seu lloc, ens estalviaríem d'anar amunt , estalviaríem a la gent
a pujar abans. Si la senyal estès en el segon, ja ho fa bé, surt hi puja amunt, es clar de vegades
és fa pujar pel lateral i allà és discutible per a la gen . Això si que ho he vist, no, es que no ho sé.
Ho canviem la senyal  o fem passar tothom per allà mateix!
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat;
 Això, de la senyalització i tot plegat s'ha de decidir. A més a més, perquè depèn de quin dia el
municipal no pot venir per alguna cosa.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Val, ja ens hem entès. Per això li dic, o canviem la senyal , fins i tot pel tema del municipal quan
surt la gent. O canviem la senyal o tothom ja ho fa bé sortint.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Dins de tot el replanteig general que hem de fer de l'entrada i tot plegat,  també varem estar
parlant amb el sergent, la ubicació de la porta, com es distribueix tot allò d'allà ara que s'han fet
aquests canvis, són coses que també tindrem present per fer això. Tothom és conscient que tot
va bé però que s'han de produir canvis.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
La última pregunta va a la atenció de la Marta, ahir al Centre de Dia hi va haver un “cacao”. Es va
ensopegar un dia de molta pluja a més de les basses que hi ha, torno a demanar al Ple a veure si
seria possible posar-hi algun “ toldo” o alguna cosa. Sobretot hi han alguns casos de persones
que els han d'ajudar a entrar o hi han alguns problemes amb certa gent que ahir va ser  bastant
greu.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
M'avançaré a la Marta perquè de cara als pressupostos d'aquest any vinent,  ella ja ha fet la
petició a l'equip de que és posi alguna cosa en aquella ubicació .
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
No ho sé, algun “toldo” fins i tot pel cotxe per carregar la gent . Aquell senyor, ahir era un drama,
per això, a veure si és podia fer alguna cosa allà. 
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:

13 de 20
C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat



En David ja ha contestat, ja hem fet la carta al reis, fa temps.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Mireu-s'ho, una mica urgent. I al final la última és una mica per donar-vos les gràcies per haver
arreglat els bancs de la plaça de la Rutlla amb urgència, rés més.
Pren la paraula la senyora Montserrat Garriga:
Jo voldria, si parlem a nivell de la piscina municipal, a nivell de confort, parlem dels  disruptors.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
els ..mooos?..
Pren la paraula la senyora Montserrat Garriga:
Si, més que rés era per preguntar-vos si en la inspecció del mes de juliol es va detectar, es va fer
una cloració i aleshores doncs, ja està, si es va tancar?
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Es va treure tota l'aigua.
Pren la paraula la senyora Montserrat Garriga:
Aquí està, es va fer el manteniment es va arreglar, es va fer la clonació que cal fer i després
s'emplena la piscina.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
 S'hi va estar dos dies per emplenar la piscina.
Pren la paraula la senyora Montserrat Garriga:
Es tornen a fer els anàlisis i torna a sortir.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Molt diferent, no era el mateix.
Pren la paraula la senyora Montserrat Garriga:
Un era el vacil de Cook 
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
i l'altre......
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
De fet et dono la raó, i a més a més, encara n'hem estat parlant, això si que és una de les coses
que hem de vigilar amb això. Es una de les coses que realment...
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
Crec que la analítica que es faci ara serà determinant per veure que passa 
Pren la paraula la senyora Montserrat Garriga:
A veure que recomanen més que tot .
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
En aquest cas ja hi estic d'acord si queda, hem de dir, “alto”, no és normal que emplenem d'aigua
de boca que hagin vingut deu persones perquè acabàvem d'obrir .
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Jo hi vaig anar aquell dia però no vaig fer rés.
Pren la paraula el Senyor Jordi Pibernat:
Estaves constipat Pere.
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
Quan agafen la mostra, l'agafen de la vora i superficial vol dir que si en aquell moment ha passat
algú per allà i s'ha mocat o ..
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Quan va venir aquesta noia, jo hi era, era un dia al matí, devia ser cap les deu, quarts d'onze i es
que no hi havia pràcticament ningú a la piscina.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
A mi em va sobtar molt,  perquè vaig dir,  a veure si hi  ha dins alguna “túberia” alguna  cosa
d'aquest tipus. 
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
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Això, és el que et deia abans, el que hem de destacar , per aquí si que hem de dir mirem que
passa. Vaig trucar de seguida a la Vanessa Dipsalut i ara estem pendents del resultat del contra
anàlisis.
Pren la paraula la senyora Montserrat Garriga:
Ara, esperar, esperar uns dies. Rés més. 
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Només, un prec, ja sé que normalment està previst, però he vist que heu demanat còpia de la
factura del Magma .
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Si, ja  la va portar la Dolors. És un premi de viu la Burés. 
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Exacte, és un premi de Viu la Burés. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ja en vaig parlar amb l'Esteve Callís i amb els companys, que era de Viu la Burés, perquè la
Dolors que és molt eficient, tant punt li vaig dir ja me la va enviar de seguida.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
En  Josep  també  vol  dir  quelcom.  Donar  les  Gràcies,  pels  pressupostos  participatius  per  la
col·laboració que hi ha hagut i gràcies també a en Sergi pel programa i ja sabeu que s'han fet
públics  els resultats i sortiran en el proper butlletí i enhorabona també al Pompeu Fabra que s'ha
mobilitzat molt i que s'emporta bona part del pastis. A la llista hi han dos premis importants que
considerem necessaris un acostament al Centre de Dia, que ja n'hem parlat amb la adequació
molt necessària i tot hi que no ha sortit en els pressupostos es tindrà de fer i potser altres coses
també es tindran que fer, però hi ha recursos que en David ens dirà fins on podem arribar. Et
passo la paraula.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Si, Pere, volia preguntar un parell de coses hi han alguns escrits que han sortit que diu: “Durant
vint anys per les Gales d'Anglès, hi ha hagut la trobada de Gegants que feia les delícies de petits
i grans, aquest any ens quedarem sense trobada”. Volia preguntar simplement si havíeu parlat
amb els geganters?
Pren la paraula  el senyor Pere Espinet:
No, 
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Si parléssiu amb els Geganters, us haurien dit que ells varen fer la trobada que normalment és
feia per Gales la varen fer un altre mes i que no veien oportú fer una nova trobada durant les
Gales, per tant, se'ls va demanar per fer-ho i ens varen dir que pels mitjans que tenien i del que
disposaven no es podia fer; per tant, no va ser un interès o desinterès de la Comissió de Festes
sinó que els Gegants.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No hi va haver trobada de gegants per les Gales.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
No, no n'hi va haver perquè ells no varen voler, la Comissió de Festes els va convidar.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Dic, alguna mentira jo?
Pren la paraula el senyor  Josep Casadellà:
No, però entenc que és una utilització, si hi ha algun problema ve de part dels gegants.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Em vas dir que era malaltís, doncs?
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
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Ja en parlarem més endavant d'això. Després, hi ha un segon escrit que diu: “ Quina pena aquest
dissabte la mainada s'ha quedat sense els gegants, feia 20 anys que no faltaven a les nostres
Gales, esperem que en les properes podrem gaudir dels nostres gegants, per cert, els carrers i
places  sense gent i pares i mares decebuts. Jo el que em pregunto Sr. Espinet, és on ha passat
les Gales vostè?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
A Anglès, aquí a Anglès.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
I, on era el dissabte la gent?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Jo estava aquí a Anglès, el dissabte!
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
I on era, si estava cercant la gent en el carrer Indústria era vuit, com a molt hi havien les rates de
sempre, però estava vuit, on era la gent el dissabte?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:   
Jo pel carrer no els veia.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Doncs la gent era veient els escuts hi havia moltíssima gent i estaven en el Pompeu Fabra.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Pel carrer no els veia, senyor Casadellà.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Hi havien actes que estaven posats: “Per la tornaboda d'enguany molt poca gent. No hi havia el
caliu dels anys passats i malauradament sense els nostres gegants que ja tenen vint anys, en
Miquel i la Remei es va llogar un grup de fora del poble que hagués sigut millor donar els diners
als nostres Gegants “. Sap com va anar  la tornaboda parlant amb els gegants?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Jo no ho vaig pas fer la programació aquest any!
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Jo dic la tornaboda, si hi ha aquesta queixa.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
A la tornaboda no hi havia gent com els altres anys.
Pren la paraula el Senyor Casadellà:
Sap com és va fer la tornaboda i en quin moment?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
A la tornaboda no hi havia tanta gent com en altres anys!
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
A quina hora és va fer la tornaboda?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Des del Canyo fins a la plaça de Catalunya. Que no hi havia gent, jo estava allà amb companys i
no hi havia gent.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Jo vaig veure la plaça plena!
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Mira, doncs són dues diferents visions. 
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
La tornaboda, durant dos anys, es va mirar, perquè al canviar la programació de les Gales és van
posar les havaneres al divendres a la nit. La tornaboda és un acte que és el tancament de Gales,
durant dos anys la Comissió de Festes va estar  demanant, jo mateix els hi vaig demanar que la
tornaboda havia de ser al final després de les havaneres, però els Gegants varen dir que amb la
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l'equip que tenien ells no podien fer-ho. Que ells ho feien a les set o a les vuit en una hora
raonable o no és podria fer. Durant dos anys s'ha intentat que ho fessin, s'han mirat diferents
projectes un any, es va fer, el primer any el 2015, ells varen agafar la tornaboda i la varen portar
fina a la plaça de Catalunya. Tota la gent que hi havia a la plaça hi va marxar amb ells  van haver
de tornar perquè a continuació hi havien les havaneres. L'any següent se'ls va proposar el mateix
que és fes al  final,  és adir  l'any 2016 i  els  Gegants ens varen dir  que no podien fer-ho i  la
proposta va ser que farien una volta per les fires i per la zona de les atraccions sense èxit perquè
no els va seguir ningú, perquè la gent estava centrada en la part de les havaneres que venia
després. Aquest any, els vaig demanar i em varen dir que no ho volien fer, que amb la experiència
que havien tingut altres anys no ho volien fer. Davant la negativa de que no és fes, jo el que vaig
fer, es buscar una xaranga o un grup i els Xiquets de Salt ens varen oferir un grup de gralles i
timbal, els grallers amb canya i aquesta gent és els qui ho varen fer, ens varen cobrar 125 €. Sap
quan varen cobrar els gegants l'any passat? Ho dic perquè sembla ser que ells ho feien de forma
gratuïta els gegants varen cobrar per la tornaboda 250 € que els hi varem pagar amb molt de
gust.
Es parla també, de que aquest any no hi havia el 9Art, l'exposició del 9Art:  Gales 2017, ens
tornem a quedar sense la mostra d'Art iniciada l'any 2008 i que era un referent a Catalunya i al
món  sencer  com  així  va  quedar  demostrat,  esperem  que  Convergència  i  Unió  i  Esquerra
reflexionin i Anglès, torni a gaudir de la mostra d'Art del 9Art d'Anglès.
El 9Art d'Anglès, es va fer el primer any el 2015, el varem organitzar com s'havia fet sempre
perquè enteníem que era una mostra que era interessant i que s'havia de mantenir, tenia uns cost
de 1.400 € fer el programa que s'imprimia per 9Art. Ens varem trobar que aquest programa corria
per tots els pobles . Es a dir que no era un programa que  dones  notorietat a Anglès, sinó que
s'utilitzava a Lloret, sense que es notifiques a Anglès, s'utilitzava en altres pobles amb material
que havia aportat Anglès. D'acord venien artistes internacionals o artistes de prestigi espanyols,
però també varem comprovar que la assistència a la exposició, la gent que feia les guàrdies i que
vigilava l'exposició ens va dir que no hi havia una assistència important . Valorant tot això, varem
considerar la Comissió de festes que no es fes i que és busquessin altres mitjans i s'han buscat
altres mitjans . Aquest any ha pogut veure l'exposició que s'ha fet?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
D'en Barcelona, no?
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
I a més a més, hi havien els quadres  que s'han fet durant tots els anys.  
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Molts d'aquests, la senyora regidora els va treure de dalt amb l'Ernest .
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
De diferents llocs.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Els va recuperar i es varen anar col·locant i així.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Si, si, estaven escampats per diferents llocs, estaven ben aprofitats, són quadres importants.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Al principi de  la legislatura passada estaven dalt les golfes mig abandonats i després la regidora
conjuntament amb l'Ernest i l'Emili varen començar a  fer una mica d'endreça i així per tal que
com que eren quadres macos, posar-los en llocs decents. 
 Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Nosaltres entenem que l'exposició tal com s'ha fet aquest any i com és va fer l'any passat amb
artistes  locals  te  molta  més afluència  i  molt  més públic  que no pas la  que tenia  abans.  La
Comissió de Festes, entén que no es cap fracàs, sinó que és un èxit que és pugui tirar això
endavant. Si es pogués tornar a fer amb aquests artistes amb un preu econòmic no hi hauria cap
problema, però gastar-se 1.400 € amb aquesta exposició doncs no ho farem.
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Parlant  de les  Gales:  “les  Gales  d'Anglès,  2017,  ens  tornem a quedar  sense  la  baixada  de
carretons, on la il·lusió i treball dels nostres joves feia que els carretons fessin força goig . Aquí hi
ha una mostra dels anys passats, podeu trobar a la xarxa, diferents anys de Gales  amb baixades
de carretons. No cal dir que l'acte hi recollia molta gent” . Hi han aquí diferents fotografies i es pot
veure molta gent. Em pot explicar com va anar la baixada de carretons de l'any 2014?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Com va anar?
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Si. quina assistència de carretons hi va haver-hi i quanta gent hi va passar?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Hi  havia  poca  assistència  perquè  hi  havien  pocs  carretons  perquè  volien  diners  i  després
paral·lelament a això varem fer baixar cotxes  vetustos i motos antigues per fer agafar més caliu i
havia molta gent.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Molta gent, no és la percepció que nosaltres tenim!
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Bé, cadascú  s'ho mira com li sembla. 
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Si, si, es pot veure. Quan es va reunir la comissió de festes en aquell moment per la baixada de
carretons, es va dir que vista la assistència i vista la quantitat de gent que hi anava que no es
tindria en compte. A mi el que m'ha estranyat és que en els dos últims anys que hi hagi hagut
quatre, cinc, sis joves que hagin demanat això, però cap d'aquells joves s'ha acostat a la comissió
de festes per demanar  poder treballar en la baixada de carretons. Des d'ara i des d'aquí dic que
si algú s'ofereix a la comissió de festes per treballar aquest tema no hi ha cap inconvenient per
organitzar-ho i organitzar-ho bé i segurament és faria, però hi ha d'haver gent per fer-ho.
A nivell de les Gales del concert de dilluns hi ha un escrit que diu: “Quina pena sense el concert
de dilluns de Gales amb més de 1.000 persones”. El dilluns 1.000 persones hi eren, hi era vostè
quan es feia l'acte del dilluns?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
El dilluns estava sopant a la Rutlla.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Doncs, en el acte que és va fer que hi havia un grup d'havaneres hi havia 950 cadires que es
varen col·locar totes hi havia moltíssima gent dreta per tant compto que sense equivocar-me hi
havia més de 1.000 persones. És cert que un bon concert sempre es ben vingut, el cost d'una
orquestra com la Malavella suposo que ja ho deu saber va de 13, 14, 15.000 €. i s'ha de justificar,
aquest any mirarem que hi hagi un bon concert hi estem fent els passos perquè hi sigui.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ja m'han informat!
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
El diumenge, però no el dilluns, el dilluns ja hi han altres activitats, però mirarem de fer un bon
concert. A nivell d'això, doncs bé, més que rés a veure si pogués ficar-se més amb el que fa i
valorar els actes que fan i l'esforç que depèn de tot l'any que ja n'és conscient de l'esforç que
representa perquè ja ho ha fet més de trenta anys, doncs, aquest esforç més que dir els quatre
punts que ens falten a les Gales i per la meva part dir-li que en molts pocs actes el vaig poder
veure, doncs, el que voldria és que valores amb algun escrit la activitat que s'han fet durant totes
les Gales i els actes que s'han fet i l'esforç que si ha posat perquè penso que la comissió de
festes s'ho mereix. Després, tot el que és pugi millorar i s'hi vulgui participar si vostè te gent que
vulgui venir a participar-hi doncs, seran molt ben vinguts. Simplement això!
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
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Els escrits que hem fet nosaltres, ja donem les gràcies a la gent  que han fet possible les Gales,
tant l'Ajuntament,  com la Comissió com els voluntaris,  però també creiem que nosaltres hem
trobat  a  faltar  aquestes  coses i  això  ho repetirem,  no perquè cregui  que no ho repetim,  ho
repetirem. A més a més, val a dir que  nosaltres en el nostre Facebook diem que som nosaltres,
no com abans que fèieu sortir a Marc Rossinyol que era com es diu això “clandestí”,i em sembla
que  varen  tenir  problemes  judicials  no,  nosaltres  continuarem  am  aquesta  marxa.  A  més
l'agraïment a la comissió de festes, a l'Ajuntament i al personal municipal en el Facebook també
ho posem i en el proper butlletí municipal tornem a repetir el mateix. Tothom fa les coses segons
les seves perspectives.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà: 
Perfecte
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No diem que estigui malfet, diem que trobem a faltar, en cap lloc diem que estigui mal fet, que
trobem a faltar les coses  hi ho tornarem a repetir.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
I,  ja que parlem d'escrits aquesta setmana varem tenir uns quants escrits a nivell  del  correu
electrònic , si en algun d'aquells escrits li vaig dir el tarannà que hi havia.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
De malalt
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
No, de malalt no el vaig tractar, li vaig dir el tarannà que te vostè és un tarannà maquiavèl·lic i
malaltís, malaltís vol dir que és molt propens a patir aquesta malaltia i jo mateix n'he petit les
conseqüències d'aquest maquiavel·lisme portat per la seva banda a la carretera d'Osor. L'any
2011,  quan vostè  és presentava amb l'equip  de P.A.U,  va venir  insistent-ment  a la  carretera
d'Osor a fer-nos veure que hi havia un gran greuge perquè ens passarien, ens ampliarien ens
traurien els jardins, ens farien un passeig entre mig  varem recollir firmes, jo vaig recollir firmes de
tot el carrer, les vaig presentar a l'equip municipal, em varen donar les explicacions que calia i em
varen dir que no hi havia cap mena de perill. Durant els quatre anys del 2011 al 2014, em pot
explicar que va fer sobre la carretera d'Osor, va venir a dir-nos alguna cosa o a explicar-nos que
podia fer vostè.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
 Al principi em recordo que amb el senyor Bartomeu Carrillo davant de les granges aquelles que
hi havia molta merda varem fer aquella  nova conducció igual que al taller de la Ford . Això sense
diners.  Després,  val  a  dir  que  a  la  carretera  d'Osor  cada  vegada  que  plou  hi  han  aquells
embossaments que vostè va dir que ho arreglaria i no ho ha arreglat . Nosaltres varem entrar  a
l'Ajuntament amb molt males condicions i tot i les males condicions varem anar fent coses. Tot el
que fa referència a la carretera d'Osor i  altres carrers, amb pocs recursos però en Bartomeu
Carrillo se'n cuidava de que tot funciones  bé .
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Jo el que pregunto es quin retorn, és a dir, a mi no em va tornar, em venia a veure dia si dia no.
Per  veure  com recollíem les  signatures i  passada l'elecció  va  desaparèixer  d'això,  jo  en dic
maquiavel·lisme és a dir buscar un interès per sobre de tot.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Senyor Casadellà, aquest és el seu problema no és pas el meu, aquest i vull que públicament
demani perdó. 
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
De què?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Per haver-me tractat de malalt.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
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No, no, no malaltís miri el diccionari 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ja l'està demanant. 
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà
Malaltís. 

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 accidental, en dono fe. 

L'alcaldessa, La secretària accidental,

Àstrid Desset Desset Eugènia Iglesias Berini
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