
ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE ORDINÀRIA

Número: 11/2017

Caràcter: ordinària

Data: 22.11.2017

Horari: de 20:03  a  21:38 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

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. Sandra Vila Llapart, secretària  accidental

Sra. Leonor Martínez Lacambra, interventora 

INTERVENCIONS.

La senyora alcaldessa, excusa la presència de la senyora Marta Triadó  per motius laborals. 
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ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors número 8, 9 i 10 de 26 de setembre, 24

d'octubre de 2017, respectivament.

2.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del número 548 fins al

número 689 de 2017.

3.- Sorteig dels membres meses per les  Eleccions Parlament de Catalunya de 2017.

4.- Aprovació inicial Pressupost 2018 i documents annexos.

5.- Modificació número 23 del Pressupost 2017, per crèdit extraordinari.

6.-Aprovació  del  Conveni  entre  el  Ministerio  de  Fomento,  Departament  de  Governació,

Administracions Públiques i Habitatge i l'Ajuntament per la rehabilitació de la «Colonia Burés»

7.- Donar compte de  l'informe de seguiment del Pla d'Ajust 3r trimestre 2017.

8.- Donar compte de les execucions trimestrals 3r trimestre 2017 LO 2/2012.

9.-Donar compte del informes trimestrals del 3r Trimestre de 2017 de la Llei Morositat i Període

Mitjà de pagaments.

10.-  Moció de condemna de la violència i la repressió efectuades per part de l’estat espanyol el

diumenge 1 d’octubre a Catalunya.( És retirada de l'ordre del dia).

11.- Moció del grup municipal de la candidatura d’unitat popular per la instal·lació de cartelleres

a Anglès.

12. Assumptes Urgents

13.- Precs i Preguntes.

1.-

TEMA:   Aprovació de les actes de les sessions anteriors 

Un cop llegides les  actes,  número 8,  9  i  10 de 26 de setembre  i  24 d'octubre de 2017,

respectivament, pendents d'aprovació, s'aproven per unanimitat dels presents.

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

En un lloc  on  tindria  que posar  E.C.A.  posa  D.E.C.A.  o  quelcom així.  Que és  una empresa

col·laboradora que és la que fa les inspeccions. 
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2.-

TEMA:  Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del número 548 fins

al número 689 de 2017.

Es  dona  compte  al  Ple  dels  decrets  dictats  per  l'Alcaldia  des  de  l'ultima  convocatòria,  del

número 548  fins al número 689 de 2017.

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora alcaldessa que dona compte d'alguns dels decrets aprovats:

El número 600 del 2 d'octubre pel que es va contractar unes obres d'instal·lació de auto-control,

és per al servei municipal d'aigua i són unes obres que estan subvencionades per Dipsalut. I

ens permetrà obtenir dades immediates sobre l'estat de l'aigua, el volum, etc. L'altre és el 623,

del 24 d'octubre que s'ha complementat pel 657, es tracta d'un contracte menor amb ENDESA.

ENDESA, ha de portar «a cap» la supervisió de les obres del  carrer Molí  i  ampliació de les

voreres pel que respecte a les línies de distribució de electricitat perquè de fet ella es la titular,

per tant se li ha encarregat aquesta supervisió i ascendeix a 15.377€. Després hi ha el decret

638 que és un contracte menor d'assistència tècnica i consultoria pel servei de neteja, després

si necessiteu més detalls se us podran donar. Com que s'ha de tornar a licitar el servei de

neteja, doncs, s'ha contractat una empresa especialista que prepara els plecs de les condicions

tècniques i també analitza el dimensionat de les càrregues de treball de neteja. Després, el 656

del  13 de novembre és la tramitació del  avant-projecte d'ordenança municipal  de sorolls  i

vibracions, tenim un mapa de capacitat acústica que és de 2010 i  la Llei  exigeix que s'ha

d'actualitzar i elaborar unes ordenances reguladores per contaminació de sorolls i vibracions,

per tant, substituirà properament en la comissió d'estudi aquesta ordenança i s'elaborarà un

nou projecte donant peu a al·legacions i a la participació ciutadana com ho venim fent. Hi ha

també el decret 666, és tracta d'un expedient d'execució forçosa per l'edifici del carrer Ponent

n.º 9, S'hi varen fer algunes reparacions però els tècnics consideren que continua havent-hi

perill i per tant..

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

És, el 666 aquest, no, que hi ha aquell balcó ?

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Sí, tenien 10 dies o 15 en el seu moment per fer la reparació, hi no han vingut, per tant, ara es

procedeix a posar-los una multa. El propietari és un banc. Després el 674, que es tracta de

l'inici de l'expedient d'adquisició de la bassa de captació de l'aigua que si  voleu després en
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David us pot donar més detalls i el 680 que està relacionat, que es tracta de contractar la

instal·lació  de  la  tanca  de  la  bassa  de  captació  d'aigua.  Aquests  són  els  decrets  més

destacables. 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Havíem comentat amb els companys l'estat de l'edifici  aquest,  del  carrer Ponent que hi  ha

aquella tanca i no hi han els baixats de l'aigua, el numero del decret és el 666?

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Esperem que no passi rés. 

3.-

TEMA: Sorteig dels membres meses per les  Eleccions Parlament de Catalunya de 2017

Atès que s'ha publicat al BOE  la convocatòria d'eleccions del Parlament de Catalunya de 2017,

es procedeix al sorteig de les meses del col·legi electoral. 
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D S M CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2 DOMI1

1 1 U P xxxx1350L N. B. C/ HORTS (DELS) 11 PISO P01 PTA 1

1 1 U PS1 xxxx0921K M.E. O. J. C/ PONENT 33 PISO P03 PTA C

1 1 U PS2 xxxx7904T R. P. R. C/ NORD (DEL) 18 PISO P03 PTA 1

1 1 U V1 xxxx1501P M D. P. R. C/ AVALL (D') 15

1 1 U V1S1 xxxx4711F M. P. C. C/ PONENT 38 PISO P02 PTA 1

1 1 U V1S2 xxxx4881H M.D P. F. C/ POMPEU FABRA 23

1 1 U V2 xxxx1134S Y. P. R. C/ PONENT 6 PISO PBJ PTA 3

1 1 U V2S1 xxxx3835T J. V. F. C/ TRIASSA 93

1 1 U V2S2 xxxx0043B X. M. Q. PLAÇA VILA (DE LA) 2 PISO P03 PTA 1

1 2 A P xxxx5205K M. B. L. C/ BELLVEÍ 14 PISO PBJ PTA 1

1 2 A PS1 xxxx7671L O. E. G. C/ VERNEDA (DE LA) 31 PISO P03 PTA 1

1 2 A PS2 xxxx9586W A. C. P. C/ SANTA BÀRBARA 19

1 2 A V1 xxxx5937D J. F. C. C/ EIXAMPLE (DE L') 20 PISO P03 PTA 3

1 2 A V1S1 xxxx0825T F. C. E. C/ NORD (DEL) 35 ESC. A PISO P02 PTA 2

1 2 A V1S2 xxxx7753V A. G. C. C/ EIXAMPLE (DE L') 22 ESC. A PISO P02 PTA 3

1 2 A V2 xxxx7313V J. C. T. PLAÇA SANT JORDI 7 BLQ 7 PISO P03

1 2 A V2S1 xxxx0977W V. L. M. C/ NORD (DEL) 46 PISO P02 PTA 5

1 2 A V2S2 xxxx6990L V. B. R. C/ EIXAMPLE (DE L') 20 PISO P04 PTA 4

1 2 B P xxxx5731M C. R. D. AV SANTIAGO ROSSINYOL 5

1 2 B PS1 xxxx6962N R. M. F. C/ INDÚSTRIA (DE LA) 21 PISO P01

1 2 B PS2 xxxx5274Y D. M. C. C/ JOAN MIRÓ (DE) 13

1 2 B V1 xxxx0401G J. P. P. PLAÇA SANT JORDI 9 BLQ 9 PISO P03 PTA B

1 2 B V1S1 xxxx4341P M. S. P. PLAÇA SANT JORDI 1 BLQ 1 PISO P01 PTA B

1 2 B V1S2 xxxx4734D J. V. B. AV FLORICEL 42

1 2 B V2 xxxx3152A N. V. V. C/ SANTA BÀRBARA 14

1 2 B V2S1 xxxx3717V F. V. G. AV FLORICEL 54

1 2 B V2S2 xxxx9298R M. V. S. AV PIUS XII 16 PTA B

1 3 A P xxxx7279M C. B. C. C/ PLA DE LA COMA 37

1 3 A PS1 xxxx4518K X. H. O. C/ ESCOLES (DE LES) 53

1 3 A PS2 xxxx3010B A. B. R. C/ TRAVESSERA 8 PISO P01 PTA 1

1 3 A V1 xxxx6062C X. B. F C/ TRIASSA 14 PISO P01

1 3 A V1S1 xxxx4481E D. F. V. C/ CAN PLANES 6

1 3 A V1S2 xxxx2318C J. E. B. C/ PUIGVENTÓS 5

1 3 A V2 xxxx1956S J. A. G. G. C/ PEP VENTURA 17 PISO PBJ PTA 2

1 3 A V2S1 xxxx7528E J. B. A. C/ PUIGVENTÓS 17 PISO P01 PTA 1

1 3 A V2S2 xxxx7650K J. D. D. L. S. H. C/ ESCOLES (DE LES) 37

1 3 B P xxxx5164S J. M. S. S. C/ PEP VENTURA 17 PISO P02 PTA 2

1 3 B PS1 xxxx0832C E. S. C. C/ AVELLANEDA 13 PISO P01 PTA 2

1 3 B PS2 xxxx3156B R. V. G.. AV FLORICEL 19 PTA A

1 3 B V1 xxxx1839C P. P. R. C/ PLA D'AMUNT 9 PTA 2

1 3 B V1S1 xxxx2413N E. M. E. C/ AVELLANEDA 7

1 3 B V1S2 xxxx1800D J. A P. H. C/ ESCOLES (DE LES) 95

1 3 B V2 xxxx2299J E P. LL. C/ NOU 10

1 3 B V2S1 xxxx5772F L R. P. AVDA SANTA COLOMA 56

1 3 B V2S2 xxxx9038K J A M. R. C/ DOCTOR RAMON VINYES 9
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En cas d'exhaurir-se el llistat i en el supòsit que s'hagi de procedir a fer un nou sorteig, es delega

la seva realització a la Junta de Govern Local. 

4.-

TEMA: Aprovació Pressupost 2018, de les bases d'execució, subvencions nominatives, de la

plantilla de personal i del catàleg de llocs de treball

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

=”Atès els articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova

el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 2 a 23 del RD 500/90, que

desenvolupa el capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/88, de 28 de desembre, i una vegada

acomplerts els requisits legals que hi resulten, amb la realització dels documents necessaris i

els informes preceptius.

Atès que els articles 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases del règim local,

126  i  127  del  Reial  Decret   legislatiu  871/1986,  de  18  d'abril  ,  determinen  que  les

Corporacions locals aprovaran anyalment en ocasió del pressupost, la plantilla de personal que

comprendrà tots els llocs de treball degudament classificats, reservats a funcionaris i  personal

laboral i eventual i que els articles 126 i 127 del Reial Decret legislatiu 871/1986, de 18 d'abril,

contenen els principis informadors per a l'elaboració de les plantilles així com el procediment

per a la seva aprovació.

Vistos la memòria d’alcaldia, l’informe econòmic financer, i els informes d’Intervenció

Es presenta al Ple de la Corporació el Pressupost General per a l'exercici del 2018, la plantilla

de la corporació, el  catàleg de llocs de treball  i  les bases d'execució, per tal  que, segons el

procediment legal, siguin aprovats, segons els següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici del 2018, el resum del qual a

nivell de Capítols, és el següent:

 INGRESSOS   DESPESES  

 pres 2018 %  pres 2018 %

capítol 1 2.236.668,29 35,9% capítol 1 1.675.000,00 26,9%

capítol 2 35.000,00 0,6% capítol 2 2.053.560,08 33,0%
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capítol 3 1.432.615,14 23,0% capítol 3 58.512,00 0,9%

capítol 4 1.352.850,00 21,7% capítol 4 100.349,62 1,6%

capítol 5 31.356,00 0,5% capítol 5 27.898,12 0,4%

capítol 6 10.000,00 0,2% capítol 6 1.682.202,01 27,0%

capítol 7 509.032,40 8,2% capítol 7 10.000,00 0,2%

capítol 8 0,00 0,0% capítol 8 0,00 0,0%

capítol 9 615.000,00 9,9% capítol 9 615.000,00 9,9%

TOTAL 6.222.521,83 100,0% TOTAL 6.222.521,83 100,0%

Segon.- Aprovar les Bases d'execució del pressupost, amb les subvencions nominatives que hi

recull. 

Tercer.-  Aprovar  la  plantilla,  i  el  catàleg  de  llocs  de  treball  per  a  l'any  2018,  segons  la

documentació incorporada en l'expedient del pressupost.

Quart.-  Exposar  al  públic  l'esmentat  Pressupost  pel  termini  de  quinze  dies  a  la  intervenció

municipal d'aquest ajuntament, mitjançant Edicte en el BOP i taulers d'anuncis de la Corporació

als  efectes d'examen i  possibles reclamacions pels  interessats.  Aquest   acord es  considerà

efectiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, i estarà

en vigor en l'exercici al qual es refereix, quan s'hagi complert el que disposen l'article 112.3 de

la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 169 del Reial decret

legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les

hisendes locals.«=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el senyor David Bohigas: 

Presenta i exposa el següent document.:     PRESSUPOST 2018      

Criteris emprats:

Prudència en els ingressos
Consideració exhaustiva de les despeses
Contingència en el pressupost fruit de la política  de l’equip de Govern i de que s’ha de continuar
complint el PLA D’AJUST
Equilibri pressupostari

Antecedents: 
La dràstica reducció de l’endeutament viu en els  darrers 5 anys ens ha portat a situar-nos al
voltant del 75%. Aquesta xifra ens permet plantejar-nos canviar  l’èmfasi dels objectius dels
pressupostos:  Deixar enrere com a objectiu principal la reducció i control  de despeses, tot i
continuar aplicant-ho de forma estricte. Per centrar-nos en la inversió en el present i futur i en la
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recuperació de l’estat òptim de les infraestructures que depenen de l’Ajuntament. 
L’augment de la Participació ciutadana als Pressupostos Participatius
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PRESSUPOST 2018 - OBJECTIUS

DONAR COLOR AL POBLE, ESTÈTICA I  SOCIALMENT:

• Millorar  els  Serveis  als  Ciutadans,  a  les  Entitats  i  a  les  Organitzacions  (comerços,
empreses, institucions,  etc.)

• Pla de Barris: Hotel d’Entitats, Centre cívic, ampliació de  voreres, carrer del Molí i del
Comerç

• ARRU del carrer Fàbriques.
• Plaça dels “palillos”, Centre de dia, Llar d’Infants, Pompeu  Fabra, Zona esportiva,Serveis

Socials, Joventut, Gent Gran, Entitats.
• Processos participatius: Consell del Poble, Pressupostos

Minimitzar riscos futurs :

• ARRU carrer Fàbriques
• Conservació del Patrimoni:

Pompeu Fabra
Cementiri
Zona esportiva
Altres a concretar, en funció de les subvencions que es puguin obtenir.

• Infraestructures:
Millores de la xarxa d’abastament d’aigua, Telecontrol dels pous de  captació, mallat de
la xarxa, tanca de la bassa de captació.

• Pla de Sanejament a 20 anys: Nova xarxa a la zona dels carrers  Eixample , Pius XII i Sant
Miquel.

• Pla de Millora de l’Enllumenat Exterior a 3 anys: Zona del Canyo, Canvi a llums led i

Millora dels quadres elèctrics.
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Què pretenem aconseguir:

Millorar la Qualitat de Vida dels ciutadans

Incrementar la inversió al nostre poble: 

Indústria

Comerç

Turisme

Que la Participació ciutadana augmenti i ens  ajudi a millorar la imatge d’ANGLÈS

COMPARATIVA PRINCIPALS INGRESSOS  2018 - 2017
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PARTIDA
PRESSUPOS

T  2017

ESTIMACIÓ  
LIQUIDACIÓ 

 2017
PRESSUPOS

T  2018
IBI 1.446.600 1.430.668 1.430.668
PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L' ESTAT 1.000.000 1.050.000 1.050.000
PRÉSTECS 615.000
RECOLLIDA ESCOMBRARIES 450.000 470.000 516.000
SUBVENCIONS INVERSIÓ 232.500 417.027 509.032
IMPOST VEHICLES (IVTM) 360.000 355.000 360.000
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) 326.000 326.000 326.000
SUBVENCIONS CORRENTS 295.875 229.048 302.850
TAXES ESPORTIVES 180.000 170.000 180.000
OCUPACIÓ SÒL, SUBSÒL VP 147.000 154.200 159.000
ALUMNES LLAR INFANTS 130.000 134.500 134.500
INGRESSOS ARRU - VEÏNS 134.100
PLUS VÀLUES 100.000 75.000 120.000
ALTRES INGRESSOS 353.892 352.332 385.371

5.021.867 5.163.776 6.222.522



COMPARATIVA PRINCIPALS DESPESES 2017-2018

PERSONAL:
Es doten pressupostos la gairebé totalitat de places del catàleg.

Es preveu que els PGE aprovaran l’increment de  l’1,5% per tota la plantilla.
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PARTIDA
PRESSUPOST 

 2017

ESTIMACIÓ
LIQUIDACIÓ 

 2017
PRESSUPOST 

 2018
Personal 1.650.000 1.550.000 1.675.000
Inversions 641.144 1.015.678 1.692.202
Neteja, Deixalles i Jardineria 589.386 558.586 714.636
Amorttzació préstecs i interessos 785.906 777.389 673.512
Reparació i conservació 165.300 181.377 273.006
Assistència Tècnica i Jurídica 178.000 250.033 187.650
Subministrament elèctric 204.500 189.832 186.006
Festes i fres 88.481 89.563 113.000
Despesa Social 111.010 79.103 111.010
Transferències a tercers 90.294 74.634 75.340
Monitoratge piscina 75.000
Centre de Dia 120.000 64.615 55.000
Gasoil escola i piscina 54.000 51.000 51.000
Altres despeses 343.846 276.895 340.160

5.021.867 5.158.704 6.222.522



INVERSIONS 2018
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INVERSIONS PRESSUPOST 2018
ARRU - Carrer de les fàbriques 589.410 35%
INVERSIONS EN L'ENLLUMENAT PUBLIC 280.000 17%
INVERSIONS CLAVAGUEREM 275.000 16%
CONSERVACIÓ PATRIMONI MUNICIPAL 115.000 7%
CONSERVACIÓ I MILLORES POMPEU FABRA 95.283 6%
ADQUISICIO TERRENY 65.580 4%
PAVIMENTACIÓ VIES PÚBLIQUES 56.000 3%
ARRANJAMENT PLAÇA DELS "PALILLOS" 50.000 3%
MOBILIARI EXTERIOR LLAR D'INFANTS 27.000 2%
MILLORES CEMENTIRI 26.620 2%
INVERSIONS PISCINA MUNICIPAL INSTAL·LACIONS 25.000 1%
RÈTOLS SENYALITZACIÓ ESTABLIMENTS I ACTIVITATS 20.000 1%
REMODELACIÓ ESPAI EXTERIOR CENTRE DE DIA 17.990 1%
PETITES INVERSIONS 49.319 3%

1.692.202 100%
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Pren la paraula el senyor  Esteve Callís:
Abans d'entrar en els pressupostos d'entrada volíem dir que estem contents perquè són uns

pressupostos que segueixen una línia que va iniciar P.A.U. L'any 2011, cosa, que no estem

gaire d'acord amb els increments que hi han hagut aquests dos últims anys, tant el 2017 com

el 2018 que més o menys ens anem a un increment d'un 7,5 a un 8%.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Increments de...

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

L'any passat l'increment ordinari va ser d'un 4 i escaig i aquest any ens anem a un 3,50, 3.60 o

un 3,70 %, que més o menys és un 7% en dos anys, és a dir, que la pressió fiscal que s'està fent

a Anglès,  tindríem de mirar de millorar-la l'any que bé,  si  podem no pujar tant.  En quant a

ingressos vostè va dir.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Perdó Esteve, vols que fem pregunta a pregunta?

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

A, sí, sí, endavant.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

En quan a la pressió  fiscal,  enguany la pressió  fiscal  no ha crescut,  les  ordenances s'han

quedat allà mateix, l'increment del creixement del pressupost és per increment d'activitat, no

per pressió fiscal, no per pujada d'impostos, fa dos anys, que és el primer any que estàvem

aquí,  la  pressió  fiscal  va  créixer  només  en  el  I.B.I,  i  era  per  compensar  una  situació  de

desequilibri que s'havia generat degut a un canvi de sols urbanitzables i no urbanitzables, el

gran creixement de pressió fiscal bé precisament de l'època del 2012  fins al 2014 i el 2015,

que  entenc  que  era  necessari  perquè  si  no,  no  estaríem  parlant  d'aquesta  reversió  de

l'endeutament, però que és quan realment va créixer i no parlem  de créixer ni un 3 o 4 % i

parlem de creixements superiors al 15% .

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Vostè sap que durant el 2012 i 2013 és va tenir que fer modificació cadastral i aquí va ser

l'increment. El que varem fer nosaltres en aquell moment ho estan visquen vostès actualment.

Ara, si les arques ja estan millor, doncs, intentem no “apretar” tant!
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Pren la paraula el senyor David Bohigas:

És que nosaltres no hem incrementat la pressió, Esteve. Nosaltres el que fem es cercar.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Vostè, m'està dient que no. Només les escombraries aquest any puja més d'un 4,4%.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

No, aquest any no augmenten, es queden allà mateix.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

No, de  450 passem a 470, deixant els 46.000 € a part.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Bé, això, és la recaptació per increment d'activitat i per una gestió feta concretament perquè es

va cercar tots els bancs que no pagaven perquè s'havien donat  els pisos o els edificis  als

propietaris,  els  pisos  embargats  es  varen  traspassar  o  cedir  als  bancs,  obligatòriament

evidentment s'havien embargat i molts d'aquests no pagaven. Es va fer una gestió al voltant i

aquestes entitats paguen una part del creixement.

Pren la paraula la senyora interventora:

Només una cosa, no és que el Consell Comarcal hagi  millorat, la recaptació està igual, eh!

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Bé, si hem millorat en un cantó podem intentar abaixar en un  altre. No? pregunto. 

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Després una altra qüestió, que és la que també hem parlat moltes vegades i que també des del

grup P.A.U, com  ja es coneix i a més que el senyor Pere Espinet en aquest cas que fa molts i

molts anys que està a l'Ajuntament, ha passat èpoques de tots els colors; èpoques de vaques

grasses, èpoques de vaques flaques, s'ha dit que hi ha una manca de manteniment en el poble

de fa, doncs, 30 anys o una cosa així,  una manca important de fa molt de temps, aquesta

manca de manteniment que ens implica, ens implica infraestructures com les que hem dit i la

conservació d'edificis com els que hem esmentat. Ara, diem que hem reduït l'endeutament, em

reduït la pressió, d'amortització però tenim tot una sèrie d'actius en el poble que ho hi actuem

oh ens provocaran problemes grans d'aquí a poc temps, dels que vosaltres sempre ho heu

comentat i us estem donant suport  en aquestes posicions. Crec que en el moment de reduir no

ha arribat encara. Hem de situar al poble una miqueta més a nivell normal.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
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Sr. Bohigas, no em posi al Sr. Espinet pel mig d'ara fa trenta anys. Estem on estem.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Sí, sí.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

No em posi un “tipus de coses” d'ara fa trenta anys, ara estem on estem. No em toqui el senyor

Espinet, que si ara no se què...

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

No, no, l'únic que toco, volia utilitzar les seves paraules en el manteniment que manca durant

aquest temps.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

No és igual, amb el tema del manteniment com hem dit hem d'anar amb el pressupost.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Només una observació,  jo no tinc constància que s'hagi pujat, en tot cas en parleu amb la

interventora però no vulgui vendre una cosa que no és.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

S'ha pujat, s'ha pujat.

Pren  la paraula el senyor David Bohigas:

S'ha incrementat la recaptació. Però no s'han apujat els impostos, no s'han apujat les tasses. 

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Si ha pujat la recaptació, la solució seria  intentar baixar per un altre costat això, és el que vull

fer entendre. Continuem amb el tema, després hi ha el tema de la participació dels tributs de

l'Estat que han estat de 1.050.000, aquí ho diu, és a dir, aquest any hem arribat a 1.000.000,

ho ja s'ha acabat un 1.050.000.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Aquest any la previsió és que arribarem a 1.050.000 € .

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Més o menys, segueix igual . Jo ho dic a vostè, perquè en la memòria diu que encara no s'ha fet

la  previsió  dels  pressupostos  que  no  ho  sabem  i  després  per  l'altre  costat  em  diu  que

s'augmenta.
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Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Fem una estimació.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Per això, per això, deia que si aquest any quedem en 1.050.000. En quan a les despeses el que

estem veient que aquí hi ha un rènting que és deu voler comprar un cotxe per a la policia.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Exacte, si !

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Després, el manteniment de la piscina que puja bastant aquest any, passem bastant amunt.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Aquí,  en el  manteniment  de la piscina i  zona esportiva  hi  ha un increment  importantíssim

d'aquests 50.000 € i és perquè s'han de fer actuacions per mantenir i evitar consums extres i

per evitar passar a majors. 

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

El butlletí informatiu puja bastant, que és que el volen fer més sovint.

Pren la paraula el senyor David Bohigas.

Aquí hi han dos conceptes,  hi ha el butlletí informatiu, però el capítol informatiu l'allarguem

perquè el que farem més sovint són fulls informatius molt més reduïts que és repartiran. Aquest

és el concepte i a més a més inclourem en aquesta partida Televisió de la Selva amb la que

col·laborem per fer filmacions que ens ajuden per promocionar el poble i que hi ha també una

partida.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Una de les partides que també veiem que s'incrementa molt és fires i festes.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Si, fires i festes l'augmentem de forma important per atreure gent i donar color al poble.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Després,  com  ha  comentat  vostè,  parcs  i  jardins  és  fa  amb  la  mateixa  empresa  aquest

contracte o és una altra.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

No, no, en aquests moments hem de treure a licitació, s'estan preparant els plecs de licitació

per fer un nou contracte.
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Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Amb una altra empresa?

Pren la paraula el senyor David Bohigas.

Bé, la que sigui, per treure la licitació de nou, però amb més hores de jardineria per “abarcar “

més.  

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

El tema del manteniment ja m'ho ha dit, el dels edificis. El tema de les escombraries, la partida

de les escombraries puja un  32%, i aquí hi han inclosos els famosos 46.000, però si travem els

46.000 queda per pujar un 12% .

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Si,  hi  han  uns  20.000 €,  traduït  a  €  seria  uns  20.000 €.  El  gruix  és  per  ampliar  l'horari

d'obertura de la deixalleria i després hi han neteges i accions puntuals entre d'altres, neteges

fitosanitàries de contenidors un cop a l'any, hi han uns  moviments de contenidors a la zona del

mercat, neteges de carrers, unes activitats addicionals que s'amplien.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Després, tenim contracte de manteniment que es pensa fer-lo amb alguna empresa?

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Si, va bé que m'ho pregunti perquè no ho he explicat . El manteniment elèctric extern, doncs,

sortirà a licitació, serà una empresa externa i és desenvoluparà un contracte nou per fer el

manteniment.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Després el monitoratge de la piscina ho farà una empresa externa que passa dels 30.000 € als

75.000.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

No, no és monitoratge, diu monitoratge en el títol però és monitoratge i socorrisme, és una

empresa externa que portarà tot el servei.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

En quan a inversions, una ja m'he l'has dit l'adquisició dels terrenys de l'Institut sembla que aquí

és farà amb 60 mesos pel que veig. Hi ha quantitat de 5 anys, més o menys.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:
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Per  la  compra,  això és  una estimació  inicial,  no està  tancat  rés,  hi  ha  un lloguer,  és  una

estimació inicial que ajustarem en funció de.., falta encara iniciar les converses i falta encara

l'estudi tècnic per ajustar una mica com s'ha fet sempre en base a la evolució que surti de

mercat.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Conservació del patrimoni, la plaça dels «palillos», aquí que pensen fer'  enquitranar o...

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

És enquitranar la zona que és municipal.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

La part que toca al carrer Eixample no?

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Sí, el carrer Eixample i el Pius XIIè. Fa una L aproximadament i només condicionar una mica

l'altra part per evitar sots i tot això, si arribem amb un acord amb el propietari.

Pren la paraula el senyor Esteve callís:

Aquí, hi ha el riu.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Sí, hi ha el riu, però passa per la zona municipal si no recordo malament. El rec passa pel tall de

dalt,  el  tram municipal  si  no vaig errat.  Evidentment el  que farem és també parlar  amb el

propietari  perquè s'enderroqui la part de l'edifici, la caseta aquella, la part que toqui perquè a

sota, ja hi ha un edifici ben fet, es veu, ens ho han certificat els senyors d'Endesa, però el que fa

falta és que hi hagi l'enderroc.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Després, vull entrar amb el tema de la Conservació del Patrimoni Municipal  aquests 115.000€.

vostè ha dit que més o menys encara no ho tenen pensat.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Tenim vàries opcions, però estem cercant subvencions i en funció  del que obtinguem.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

No se si vostès ho tenen previst, però seria fer alguna actuació a l'Arcada que fa molts anys que

se'n parla.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

18/40



L'arcada de  Can  Verdaguer  està  al  Pla  de  Barris,  ja  està  licitada  i  adjudicada en  aquests

moments que és el que varem comentar. 

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

La Trona, alguna actuació, no estem parlant d'arranjar-la tota, però si almenys alguna actuació.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Això com que ho heu esmentat ho tenim present, entra dins del pac d'opcions. 

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Després de cara a nosaltres, no se si seria bo, a la Burés, arranjar els teulats. N'hi ha un que

sobretot està molt malament, no ho sé.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

El tema de la Burés, és una altra de les opcions que tenim sobre la taula.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Per últim aquesta, haig d'agrair que hagin entrat el tema del Centre de Dia. És un tema que

aquí haig de donar les gràcies a  l'Equip  de Govern i a la Marta Triadó, la regidora, juntament

amb gent del Centre de Dia, doncs des del Grup P.A.U., vàrem fer el que vàrem poder. Aquí els

hem d'agrair que ho hagin entrat. Del Centre de Dia, només us voldria dir per veure si seria

possible,  que les inversions com més ràpides es pogués fer millor,  tots sabem el  que està

passant els dies de pluja i si no es pogués fer tot, almenys  posar-hi un cobert o un tendal

diguen-li com vulguin si és pogués fer a principis d'any o així. 

Pren la paraula el senyor David Bohiguas:

La nostra intenció és fer-ho el més ràpidament.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Almenys la part de pluja diríem.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

La nostra intenció és fer-ho tot el ràpidament que els serveis tècnics puguin assumir, doncs, ho

intentarem perquè sabem que és prioritari.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Se que és una equivocació en la memòria de l'alcaldia,  ho corregeixi perquè en el capítol 3

poseu que hi ha hagut un increment del 20% i jo entenc que és un 13,70 % és una errada ho

reconec. 
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Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Ho repassarem.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Com que això dels números ho porta l'Esteve, n'hem estat parlant hi hem vist que hi havia

coses positives i coses negatives, coses que nosaltres volíem entrar i no han entrat  i com que

són uns pressupostos que és fan dins el  que és pot  fer,  nosaltres  donarem un vot  no de

conformitat,  però,  tampoc ho  rebutjarem,  en aquest  punt  ens  abstindrem,  això vol  dir  que

donarem marge a  l'equip  de govern perquè facin   tot  el  que creguin convenient  tinguen

present tot el que ens hem trobat. Referent a, bé això s'ha de fer a precs i preguntes que va

lligat amb els pressupostos, i que és les xarxes elèctriques  en concret que heu dit que només

en el Canyo, no. Quadres i Xarxa. 

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Els quadres elèctrics i algun acord de la xarxa, d'entrada és fa al Canyo, que és el que ja havíem

comentat i que hi tenim destinat una partida ja fa un temps, que és més urgent canviar les

bombetes, canviar els fanals  en aquest cas. 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Bé, després a precs i preguntes ja en parlem.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

El pla està fet per tres anys, la resta està pensat pel 2019.

Pren la paraula la senyora interventora:

El d'ingressos puja un 20% i les despeses capítol 2 .

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Un 20%, la despesa posa un 20 %, quan és un 13,60.

Pren la paraula la senyora interventora:

Aleshores si, ja ho mirarem doncs. Si posa un 13,60.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Posa exactament, així cal assenyalar que la despesa corrent de bens i serveis es pressuposa en

un 20%, i no és un 13,6, entenem, ho entenem i aquí no fem. Vull dir,  es corregeix.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

D'acord.

Pren la paraula el senyor Sergi Riera:
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Nosaltres, tot i que podem estar d'acord amb moltes coses, també ja sabeu que sempre ens

anem queixant del mateix, que això ens va arribar dilluns, som dimecres i no hi hem pogut

entrar prou a fons, per tant avui ens abstindríem.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Jo també us demano disculpes perquè no hem pogut trametre el pressupost abans, sempre hi

ha moltíssima feina i agraeixo també tot l'esforç d'en David que ha fet tot el que ha pogut i

moltes nits de  treball i a la Leo. Passem a votar doncs.

VOTACIONS:

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

A  favor  (6): CiU  (3):  Àstrid  Desset  Desset,  Antoni  Franco  Caballé,  i  David  Bohigas  Vilalta,

Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i  Neus Moragas Fontané, 

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.

5.-

TEMA:  Modificació número 23 del Pressupost 2017, per crèdit extraordinari.

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

=»Vist l’expedient de modificació de crèdit número 23/2017 per crèdit extraordinari, finançat

amb baixa d’una part del saldo d’una aplicació pressupostària. Vista la necessitat d’efectuar els

treballs preparatoris i les IT’s per a l’actuació de l’ARRU, abans de la finalització de l’exercici.

Atès que en el pressupost 2017 la despesa s’havia pressupostat al capítol 7, en desconèixer

com es gestionaria l’actuació.

Atès que en  l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el

Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la possibilitat de dur a terme

expedients de modificació  per crèdit extraordinari.

Vist l’informe favorable de la Intervenció 43/2017,

Vist  que l’Art.52.2 f) i114.1del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual s’aprova el

Text refós de la Llei  municipal  i  de règim local  de Catalunya estableix que l’aprovació de la
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modificació  del  pressupost  és  competència  del  Ple  de  l’Ajuntament  per  majoria  simple,  es

proposa l’adopció dels següents acords:

PRIMER.-Aprovar  la  modificació  pressupostària  del  pressupost  2017 per  crèdit  extraordinari

número  23/2017, següent: 

DESPESES - ALTES

Codi Aplicació Denominació Import modificació

1522 65000 ARRU – C/ de les Fàbriques 15.000,00

TOTAL 15.000,00

DESPESES - BAIXES

Codi Aplicació Denominació Import modificació

1522 78001 Subvenció  rehabilitació  teulades  i

façanes

-15.000,00

TOTAL -15.000,00

SEGON.- Exposar l’acord de la modificació  anterior pel termini de quinze dies a la Intervenció

municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers d'anuncis de la corporació a

l’efecte  d'examen  i  possibles  reclamacions  dels  interessats.  Aquest  acord  es  considerarà

definitiu si  no s’hi  presenten reclamacions en contra durant el  termini  d’exposició pública,  i

entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article

112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora

de les hisendes locals."«=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Bé, és només una modificació de caràcter tècnic la teníem pressupostada en el capítol 7 de

subvencions  de  rehabilitacions  de  façanes  i  teulades  i  el  passem  al  capítol  6  com  a

rehabilitació del carrer de les Fàbriques, està plantejada amb la mateixa línia i aquests 15.000

€ els passem d'un capítol a un altre. 

VOTACIONS:

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

A  favor  (12): CiU  (3):  Àstrid  Desset  Desset,  Antoni  Franco  Caballé,  David  Bohigas  Vilalta,

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.

22/40



6.-

TEMA: Aprovació  del  Conveni  entre  el  Ministerio  de Fomento,  Departament  de  Governació,

Administracions Públiques i Habitatge i l'Ajuntament per la rehabilitació de la «Colonia Burés»

Vist la  proposta de l'alcaldessa, Sra. Astrid Desset Desset, que literalment diu:

»=Vist el conveni de l'acord de la comissió bilateral celebrada el 16 d'octubre de 2017, relatiu a

l'àrea de regeneració i  renovació urbana «colònia Burés»  d'Anglès signada en el  marc de la

pròrroga  del  Pla  Estatatl  de Foment  de lloguer  d'habitatges,  la  rehabilitació  edificatòria  i  la

regeneració i renovació urbanes 2013-2016, anualitat 2017, signat pel Ministeri de Foment, la

Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament d'Anglès. 

L'àrea  de  regeneració  i  renovació  urbana  objecte  del  present  Acord  s'ha  programat  la

rehabilitació de 88 habitatges:

Vista la  MEMÒRIA justificativa on s’analitzi  la seva necessitat  i  oportunitat,  el  seu impacte

econòmic.

Vist l'informe jurídic 10/2017, de 19 de novembre emès per la secretària municipal. 

Per tot això es proposa:

PRIMER.- Aprovar el Conveni de l'acord de la comissió bilateral celebrada el 16 d'octubre de

2017, relatiu a l'àrea de regeneració i renovació urbana «colònia Burés» d'Anglès signada en el

marc de la pròrroga del Pla Estatal de Foment de lloguer d'habitatges, la rehabilitació edifica-

tòria i la regeneració i renovació urbanes 2013-2016, anualitat 2017, signat pel Ministeri de

Foment, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament d'Anglès.

SEGON.- Facultar l'Alcaldessa de la Corporació per dur a terme els tràmits executius del mateix. 
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TERCER.- Notificar el present acord a la Generalitat de Catalunya i al Ministeri de Foment. 

QUART.- Publicar el present acord al Portal de la Transparència. 

CINQUÈ.- Comunicar el  present acord a les àrees d'intervenció, urbanisme i subvencions, als

efectes oportuns «=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora interventora:

Una cosa que ens hem adonat ara només, influeix  a la part expositiva, però que l'aportació de

l'Ajuntament i els veïns és una mica superior al  que diu aquí pel tema del I.V.A on diu que

l'Ajuntament aportarà 70.464,09, ha de dir 116..278,02, ja està reflectit en el pressupost.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Això ja se'n va parlar en la informativa, ja es va dir.

Pren la paraula la senyora interventora:

Bé, si se'n va parlar en la informativa d'acord.

Pren la paraula la senyora alcaldessa: 

Bé, es va portar el conveni a signar. El conveni està signat pel Ministeri de Foment, el director

d'arquitectura, el secretari d'habitatge i millora urbana i jo com a representació de l'Ajuntament.

Relatiu a l'àrea de regeneració i renovació urbana «colònia Burés» que com tots sabeu és una

antiga Colònia Tèxtil que data del 1890, i aquí simplement ens inclouen en aquest projecte.

Com hem arribat fins aquí, us faig una breu exposició de la memòria d'alcaldia. Primerament hi

ha un informe de la Clara l'aparelladora, en el qual exposava de manifest la preocupació per

l'estat d'aquests habitatges, després, també la secretària ens posa en advertiment de la llei del

dret de l'habitatge segons la qual en aquests habitatges haurien de passar les ITE's. I feia molts

anys  que  no  les  havien  passat  i  que  també  hi  ha  la  intenció  d'establir  unes  línies  d'ajut

excepcionals  als  propietaris  que  tinguin  especials  dificultats  per  assumir  les  costes  línies.

Aleshores, davant d'aquesta situació varem cercar ajut, varem anar a la Diputació a Dipsalut i

ens varen encaminar també cap a la Agència Catalana de l'Habitatge. En data 22 de març ens

varem reunir amb la secretària d'habitatge amb els serveis tècnics i la secretària, aquí, varem

considerar molt important esbrinar en quin estat estava l'habitatge, per tant va venir a Anglès,

el Director de la Agència Catalana del Habitatge i ens va dir que l'estructura era solida, però que

els cairats podien presentar perill degut a les filtracions d'aigua. Posteriorment de la Diputació

de  Girona  varen  treure  una  subvenció,  nosaltres  varem  poder  gaudir  del  75%  d'aquesta

subvenció i la varem utilitzar per constituir les comunitats de propietaris que estaven dissoltes o

no formades, després els serveis tècnics del nostre Ajuntament varen elaborar una memòria

Tècnica valorada, aquí varen incloure i valorar el canvi de teulada, les instal·lacions tècniques
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comunitàries a les escales i la restauració i impermeabilització de les façanes. A continuació

l'Agència Catalana del  Habitatge varen sol·licitar al  Ministeri  de Foment la inclusió d'aquest

avant-projecte en el Pla Estatal de  la restauració i  rehabilitació urbana. En data 5 de juliol

l'Agència  Catalana  d'Habitatge  i  el  Ministeri  de  Foment  varen  signar  la  prorroga  d'aquest

conveni estatal i en data 16 d'octubre, en varen requerir  simplement perquè acabés de signar

la inclusió de la nostra participació. Aleshores, aquí, en aquest apartat hi han els  imports sense

I.V.A. 177.000 el 35% que varem obtenir del Ministeri de Foment. Aquests són l'import amb

I.V.A.  Direm  primer  els  imports  sense  I.V.A.  Generalitat  també  177.000,  també  el  35%.

L'Ajuntament 70.000 que és un 13,93% i els particulars 81.000  que és un   16, 7%. Però ni el

Ministeri de Foment ni la Generalitat subvencionen l' I.V.A. per tant l' I.V.A. de tota l'actuació s'ha

de repartir entre l'Ajuntament i els particulars, això, fa que en definitiva, aquí tenim un excel de

treball intern, el cost amb I.V.A és de  604 hi ha una part  de l'arranjament de 36.000 sobre la

qual no hi ha I.V.A. i el I.V.A. s'ha calculat sobre aquests dos grans apartats . La rehabilitació i

desprès la redacció del projecte la direcció d'obra, la seguretat i tot el  que cal tenir per fer

aquestes obres . Aquí queda palès les quantitats sense I.V.A. que hem dit però aquí és veu la

quantitat que ha repercutida sobre l'Ajuntament que finalment en els I.V.A.S a part proporcional

queda a 119.000 € i la dels propietaris 128.000 € més 2.300 dels propietaris dels números

17-19, que com sabeu són blocs més nous i com que només requerira la restauració de la

façana. Això, traduït a percentatges finalment si tenim en compte l'I.V.A és de gairebé un 30% a

parts iguales, La Generalitat i Ministeri de Foment, un 19,82 % l 'Ajuntament i un 21,22% els

propietaris. Els propietaris, tot el que és l'arranjament, aquí l'Ajuntament no hi posarà rés, el

Ministeri de Foment i la Generalitat pagaran 12.600 € i els 10.000 € restants van a càrrec dels

propietaris.

L'objectiu i interès de tot això, nosaltres el justifiquem: primer per la obligació que teníem com a

administració de fer-hi alguna cosa, no volíem que els habitatges continuessin degradant-se,

l'altra és frenar la degradació progressiva cada vegada més exponencial dels habitatges que

tenen un impacte  negatiu sens dubte pel nostre municipi i en el mercat de l'habitatge perquè

l'habitatge degradat atreu gent de pocs recursos que a l'hora com que tenen pocs recursos no

poden rehabilitar l'habitatge i aquest habitatge és va degradant cada vegada més. Últimament,

tenir una Colònia Tèxtil  restaurada, semblaria ser que seria la primera Colònia Tèxtil de fa més

de 120 anys que seria restaurada i la imatge d'entrada al poble que també creiem que tindrà

un efecte molt positiu en la economia de la Vila i en el mercat Immobiliari. Afegir, que l'Ens

gestor de tota aquesta actuació és l'Agència Catalana de l'Habitatge que és qui l'impulsa però

nosaltres com Ajuntament hem de disposar de la totalitat de la partida per això, s'habilita de

680 i escaig mil. Hem de redactar el projecte, fer les licitacions, hem de cobrar la part dels
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propietaris  i  rebrem  segurament  primer  la  part  del  Ministeri  de  Foment,  els  diners,  i

posteriorment la de la Generalitat . Aquest conveni és va signar a la Secretaria de l'Habitatge.

VOTACIONS:

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

A  favor  (12): CiU  (3):  Àstrid  Desset  Desset,  Antoni  Franco  Caballé,  i  David  Bohigas  Vilalta,

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.

7.-

TEMA: Donar compte de  l'informe de seguiment del Pla d'Ajust 3r trimestre 2017.

Per part de la interventora, Sra. Leonor Martínez Lacambra,  es dona compte al Ple del present

document, i els regidors en resten assabentats.

Pren la paraula la senyora interventora:

Primer el Pla d'Ajust que ens hem desviat una mica però en positiu, tenim menys ingressos

corrents i  menys despeses per  tant  queda equilibrat,  sobretot l'important és que estem en

900.000 € menys del endeutament que teníem projectat. Es el que anem a explicar, poca cosa

més.

8.- 

TEMA: Donar compte de les execucions trimestrals 3r trimestre 2017 LO 2/2012.

Per part de la interventora, Sra. Leonor Martínez Lacambra, es dona compte al Ple del present

document, i els regidors en resten assabentats.

Pren la  paraula la senyora interventora:

En el  seguiment  trimestral  doncs,  també donem compte que l'objectiu  és  que s'acompleixi

l'objectiu  d'estabilitat pressupostària.
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9.-

TEMA:Donar compte del informes trimestrals del 3r Trimestre de 2017 de la Llei Morositat i

Període Mitjà de pagaments.

Per part de la interventora, Sra. Leonor Martínez Lacambra, es dona compte al Ple del present

document, i els regidors en resten assabentats.

Pren la paraula la senyora Interventora:

El període mig de pagament tenim el  període  mig de sempre. El tipus de morositat ens dona

un període mig  de 22,28 dies, això seria des que entra una factura fins que es paga, estem per

sota de 30 dies. Després surt l'altre index que és el període  mig de pagament que aquest

compte a partir dels 30 dies que entra la factura i és 0,26 dies, ja són coherents un amb l'altre.

Estem complint molt bé en aquest sentit 

10.-  Sergi Riera,  representant de la CUP, retira la moció que consta a l'ordre del dia.

Pren la paraula el senyor Sergi Riera:

Bé, el punt 10, ja varem dir per correu que el retirem.

11 .-

MOCIÓ CUP

TEMA:  Moció  del  grup  municipal  de  la  candidatura  d’unitat  popular  per  la  instal·lació  de  

cartelleres a Anglès.

Vist la Moció presentada per en Sergi Riera Sau, representant de la CUP, que literalment diu:

=»Des de la CUP Anglès som plenament conscient de la tasca que s’està fent des de l’inici de la

legislatura  per  mantenir  les  parets  dels  diferents  edificis  del  carrer  Indústria  lliures  de

propaganda, de fet, compartim amb l’actual equip de govern la voluntat de mantenir els carrers

del nostre poble el més nets possible.
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Ara  bé,  creiem  que  caldria  habilitar  espais  on  les  diferents  entitats  i  comerços  d’Anglès

poguessin penjar informació dels actes i esdeveniments que organitzen, atès que actualment no

hi ha cap espai on poder-ho fer. 

D’aquesta manera seria possible compatibilitzar dos elements essencials de la vida a la nostra

vila:

1. La necessitat de viure en un poble net.

2. El dret i la necessitat de les diferents entitats i organitzacions a donar a conèixer

els actes que realitzaran.

Amb una acció tan senzilla com aquesta és facilitaria moltíssim l’activitat diària de les entitats i

organitzacions d’Anglès i, al mateix temps, es contribuiria a que tots els anglesencs i totes les

anglesenques tinguessin més informació sobre la vida sociocultural d’Anglès.

Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple de l’Ajuntament

d’Anglès el següent acord:

 Que  l’Ajuntament  instal·li  10  cartelleres  a  Anglès  perquè  les  diferents  entitats,

organitzacions  i  comerços  puguin  penjar  lliurement  la  informació  sobre  els  actes  i

esdeveniments que organitzin, i així, donar-ne publicitat.

 Que les cartelleres siguin de lliure accés, és a dir, que no estiguin tancades amb clau

com passa amb les actuals.

 Proposem que les cartelleres s’ubiquin al Pavelló municipal, a la plaça de la Rutlla, a la

plaça  de  la  Vila,  a  la  biblioteca,  a  la  plaça  Catalunya,  a  l’entrada  de  l’IES  Rafael

Campalans, a l’entrada del CEIP Pompeu Fabra, a l’entrada de la llar d’infants El Cucut, a

l’entrada dels Jardins de Can Cendra i a l’Ajuntament.»=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el senyor Sergi Riera:

El  punt  11,  portem una moció que proposa la instal·lació  de 10 cartelleres per  l'ús de les

entitats, comerços i de més d'Anglès. Trobo que és una necessitat que té la Vila i que tindrà un

impacte mínim en el pressupost. Crec que la moció que la varem estar revisant proposàvem 10

llocs. Són els que nosaltres em cregut on tindrien que anar les 10 cartelleres però,  anirien a

l'Institut,  a les Escoles,  al  Pavelló a les Places de la Indústria,  com tot,  mes o menys,  una

miqueta de intenció per part nostra.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Nosaltres la veiem molt positiva i votarem a favor.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
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El nostre grup igual.

VOTACIONS:

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

A  favor  (12): CiU  (3):  Àstrid  Desset  Desset,  Antoni  Franco  Caballé,  i  David  Bohigas  Vilalta,

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.

12-

Assumptes Urgents.

- No n'hi han

13.-

-Precs i preguntes

Pren la paraula el senyor Sergi Riera:

Bé nosaltres,  si  en  Pere ens deixa,  avui  ens agradaria parlar  de la piscina.  Volem fer  una

proposta que és comenci a treballar en alguna forma per tenir una agenda de contactes de tota

la gent que és soci. Ho dic perquè, bàsicament s'ha de comunicar millor a la gent, hi així se'ls

pot fer arribar i bàsicament per dos temes, crec que és va demanar que la gent portes una

fotografia pel carnet i crec que al final els carnets han sortit sense fotografia i crec que hi va

haver una reunió d'usuaris de la piscina, diem que amb escassa participació .

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

En varen venir més dels que pensàvem, potser 25 o 30.

Pren la paraula el senyor Sergi Riera:

Sí, nosaltres proposem això.

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

Ara que hem fet els carnets, en principi al carnet no hi anava la fotografia, la fotografia era per

quan passis  el  carnet  surti  a  la  pantalla.  Aquesta versió  que hem comprat  nova  havia  de
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funcionar, però no va del tot correctament. Ens funciona molt bé el sistema dels carnets, com

que en «fopak» aquest que surt la fotografia en teoria l'ha de apartar cada vegada la persona

que hi ha per poder mirar, de moment no hem acabat de resoldre el tema de com surt, per tant,

hi va haver molta gent que ens ho va enviar, també tenim les fotografies d'abans. De moment

ha quedat parat per un tema purament tècnic . La base de dades d'usuaris, amb les dades de

cadascun ara ja hem fet el cens electrònic, ara  quan s'aprovin les ordenances definitivament

amb els preus de l'any vinent, farem una carta a totes les persones que actualment són socis i

les que durant l'any també han sigut socis i que per un moment s'han donat de baixa, serà on

informarem també del carnet de cara a l'estiu, tot això sortirà, tot això sortirà, ara, en principi

fins que no estiguin els preus aprovats no podem informar,  quan estigui  això continuarem

endavant. Ho tenim actualitzat, tenim d'actualitzar el nombre de socis. Tenim actualitzar quants

socis familiars tenim de 2 de 3 de 4, tot això ara ho tenim tot  ben contat, tampoc hi estaven. A

partir  d'aquí   continuarem amb això,  correus electrònics,  quan venien a  buscar  els  canets

demanàvem un correu electrònic de contacte i mes o menys ja ho tenim tot. La idea estava

aquí.

Pren la paraula el senyor Sergi Riera:

Hi ha hagut usuaris que ens han  fet arribar que hi havia aquesta mancança.

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

No, no és segura.

Pren la paraula el senyor Sergi Riera: 

Nosaltres us la traslladem, igual com d'altres usuaris també ens han fet arribar que de vegades

hi ha problemes amb els pares que és posen a mirar els cursets i crec que hi tindria que haver

alguna solució.

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

Sempre han d'estar a fora,  tenim el  problema dels socorristes,  no és policia municipal.  En

alguns cas se'ls convida a marxar. Varem començar a fer-ho l'any passat això, fins ara, fins l'any

passat és podria entrar a veure els cursets  i voltaven per allà, l'any passat ho varem treure per

diversos motius,  un dels qual  és que a l'hora de treballar estan més pel  monitor.  No tenia

constància que hi hagués problemes en aquest sentit, demà  ja miraré de parlar-hi amb en

Gerard i  ens ho mirarem. Si que per exemple hi ha hagut algun petit problema que alguna

mare ha entrat al vestuari dels homes a buscar el seu fill, això ho estem treballant, són coses

puntuals que de vegades passen i que hem de mirar. 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Seguint  amb el  company de la  Cup,  en  Sergi,  que  et  vaig  enviar  un correu  sobre   que el
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coordinador de la piscina que ha plegat, entenem  que espereu que vingui l'empresa nova. 

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat: 

No, no, són dues coses diferents, una cosa serà la figura de la persona que s'ha d'agafar, que

això , és un concurs que  té el  seu procediment i  te el  seu temps ho estem treballant.  La

persona que s'ha d'agafar ha de fer una mica d'enllaç o de coordinador.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Hi portaria la piscina i el futbol?

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

Ho estem acabant de treballar, per veure quin perfil li donarem.  

 Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Després també lligat amb la piscina aquests 25.000 € d'inversions a que és dedicaran? 

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

Ho estem acabant de mirar, però seran millores bastant útils.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

De moment no hi ha res.

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

Bé, sí, però quan veiem les despeses amb l'arquitecte municipal. La reunió que varem tenir,

varem reduir costos tan per la piscina de dintre com la piscina de fora i hem arribat aquí.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

I, el que és els vestuaris?

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

Bé,  els  vestuaris  estan  dins  dels  pressupostos  participatius  d'aquest  any,  que  anaven

relacionats amb la licitació del camp de futbol, fins que no s'ha pogut resoldre el camp de

futbol, no sabem exactament dels dies que podem disposar i ara ho acabarem de rematar.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Després, una altra pregunta i aquesta no fa pas referencia a la piscina si no  que al Ple ordinari

passat  varem preguntar  sobre  l'acord  de  junta  de  Gobern  del  1  de  juny  d'uns  treballs  de

subministrament elèctric dedicats a la rotonda de Can Biel i a la Comissaria de Policia que es

varen adjudicar a l'empresa «Devin Enginers»  i si els treballs s'havien fet, al nostre entendre
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estaven fets i una vegada fets que la senyora interventora ens envii les factures dels treballs.

S'han fet?

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Estan  en  procés  i  pel  que  tinc  entès  l'Enginyer  farà  l'informe,  quan  estigui  acabat  i  la

interventora podrà passar les factures.

Pren La paraula el senyor Pere Espinet:

Això ho varem demanar en l'últim Ple ordinari.

Pren la paraula la senyora interventora: 

Ja ho mirarem, ja li passaré a la Dolors.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Lligat amb això, la rotonda de l'ANTEX de qui depèn de l'Ajuntament o de carreteres que sempre

hem tinguts dubtes. 

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

La rotonda de l'ANTEX, no és de l'Ajuntament, o de carreteres o d'ANTEX, no ho sé. 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Sempre que hi havien problemes que si s'havien d'arranjar coses no se sabia mai si era de

carreteres o ANTEX, al final teníem que anar-hi nosaltres, però em sembla que no hi teníem que

anar. 

Després, referent al Pompeu Fabra. Si s'han fet aquelles inspeccions que havien demanat, que

vostè,  Sr.  Pibernat,  havia dit  que l'enginyer ho  tenia present,  sobre la Direcció General  de

Mines.

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

Això, de moment que que jo sàpiga , l'enginyer ha fet els tràmits, no s'han fet, però relacionat

amb això, el que si que s'ha tirat endavant és la subvenció pel telecontrol del  tema del control

de la caldera i tot això, que es realment és problemàtic perquè DIPSALUT ens demanava. 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

I després, he vist que des del departament d'ensenyament s'han fet unes inspeccions de riscos

laborals   teniu la valoració?

Pren la paraula Jordi Pibernat:

Si,  és va fer la valoració,  ens varen passar els resultats,  es va fer una reunió,  amb l'equip

directiu  i  jo  mateix  varen  repartir  quines  eren  les  feines  de  millora  que  pertocaven  a

l'Ajuntament i quines eren les que pertocaven a l'AMPA, perquè el tema de la cuina el porta
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l'AMPA i tocava directament a l'escola i les estem canviant  des de cercar tota la documentació

que estava en diferents llocs i centralitzar-la, canviar les alçades dels extintors que s'han de

posar a 1'70,  Després,  vindran a fer un altre cop la visita,  però en principi  ho tindrem tot

bastant  arreglat.   Ens  ha  anat  molt  bé  aquesta  visita  perquè  la  tècnica  va  venir  amb  la

predisposició de que ens informem de com funciona tot ens va informar de tota la normativa,

varem estar més d'un matí anant per tota la escola i  ens anirà perfecte per deixar l'escola

perfecta.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Em adreçat diferents escrits als regidors i secretària sobre una junta de govern del 2016 fent

referència a unes actes d'inspecció i demanàvem  si podríem tenir accés a les fonts.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Sí perquè no?

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Ja fa mig any que ho demanem.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Això, no som nosaltres que posem cap impediment, deu ser algun  error  des d'administració o

qui sigui.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Com que fem un inventari de la xarxa elèctrica.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Era de la xarxa elèctrica?

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Si, si, del 2016.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

 Jo sé que l'enginyer ha anat a ..

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

En canvi més cap  aquí si que les tenim, ho hem vist, abril del 2016. Mira-ho hi si ens ho podeu

fer arribar millor.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:
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Abril de 2016, i si en tenim de més recents.?

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Ja les hem vistes. Hem vist que  AQUALIA demana canviar el quadre elèctric de les bombes del

carrer de les Fàbriques  d'impulsió.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Bé, doncs esperem, quan és pugui.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Quatre, aquells quadres de fusta, al costat n'hi ha un altre de quadre, també seria bo mirar els

altres quadres.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

De fet, si, exacte, tal com tu dius, AQUALIA ens ha entrat aquesta instància i unes altres que

estan relacionades en el pla d'actualització de quadres elèctrics i  instal·lacions. 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Estem patint,  perquè allà  hi  han molts nanos,  val  més,  perquè no tingueu responsabilitats

vosaltres, perquè inclús varem dir a la Policia que hi poses una cinta d'aquelles vermelles per

treure aquesta mainada.

Pren la paraula la senyora  Alcaldessa:

Si, és resoldrà aviat.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Després, amb l'exposició dels pressupostos entenem que els manteniments elèctrics és donarà

a una empresa externa, no?

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Sí, sí,  

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Després, en la Junta de Govern del mes de novembre s'ha demanat pressupostos a  empreses

per tal de  fer actuacions per quan l'electricista no hi és. Hi s'ha donat la concessió a GIROELEC.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

L'Àngel Urquia, ja ha fet totes les hores de la prejubilació i per tant en cas d'emergència em de

poder trucar amb algú, és varen demanar pressupostos n'hi havien tres.

Pren la paraula la senyora interventora:

Això és un contracte,  l'altre  s'ha de licitar.
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Pren la paraula el senyor Pere Espinet.

És un contracte de manteniment puntual ,una vegada feta la reparació,  caldrà el vist-i-plau de

l'enginyer.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

No, perquè segurament no tindrà que entrar-hi l'enginyer.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Aneu amb compte amb això, perquè és complicat.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Tenim, estem, amb la confiança amb l'enginyer.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Després, sobre els pressupostos hem vist que també hi ha una millora al cementiri de 26.620

€. Aquí hi entra el pou que és tenia que fer i es va dir que no és feia?

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Sí, aquesta millora és el pou que s'ha de fer.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Després, Protecció Civil ha demanat a l'Ajuntament d'Anglès, elaborar el Pla de ventcat.

Pren la paraula  la senyora Alcaldessa: 

Si, ventcat s'ha d'incloure en el pla integral, igual que el de trencament de preses que també

s'ha de fer.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

S'està fent no?

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Des del Consell Comarcal és coordina els diferents municipis. No sabem quan estarà.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Després,  també hem vist,  que l'Ajuntament  de Sant  Julià  del  Llor-  Bonmatí  reclama que li

pagueu uns danys ocasionats per unes branques que varen caure durant les Gales  que varen

fer malbé una carpa.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:
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Cap problema.

Pren la paraula  el senyor Pere Espinet:

I després, si fos possible a l'equip de govern els demanaríem un informe de l'estat de l'arbrat de

la Font del Canyo.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Si de fet ja s'està fent.

Pren la paraula el senyor Antoni Franco:

Precisament demà ve una empresa especialitzada en la poda d'arbrat, i farem una visita a tot el

poble, per veure les necessitats que tenim, no només al Canyo, sinó a Can Cendra, al barri de

Cuc i a tot l'arbrat que hi ha al poble.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Dic això del Canyo perquè els plàtans llargs per si cauen com més altura més mal no. Després,

em sembla que els veïns ja s'han adreçat a vosaltres sobre el Centre de Dia, la Llar d'Infants i la

plaça que hi ha entre Can Carrillo i aquella sortida que hi ha molts s'ho han agafat com una

sortida amb cotxes,  pugen pel  cim del carril bici i travessen.

Pren la paraula el senyor Antoni Franco:

Està previst en breu que això no passi.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

I després,  de cares a les responsabilitats que puguem tenir tots i l'equip de govern sobre els

edificis  en qualsevol medi  però principalment al personal, jo sempre dic que no estaria de més

a les fàbriques, repassar la façana i el teulat  de la part de la Burés que dona a la carretera,

després també hi hauria aquells pisos de la Rutlla que també són força perillosos i després

també hi ha aquella part de l'edifici que hi ha davant del CAPRABO que ja va baixar fa tres anys

una part, si teniu pensat fer-hi alguna actuació.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

La part de davant de la Burés, 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Davant de la Policia?

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Sí,sí. La primera cosa que hem de diferenciar és que no podem obtenir la mateixa ajuda de

L'Agència Catalana de l'habitatge només accepta en habitatges que hi visquin i allà no hi viu

ningú. De moment no tenim subvencions i les estem buscant. En David, abans ho ha abordat.
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La plaça de la Rutlla és una execució que de moment està aturada per FECSA i ENDESA és

pitjor que la administració pública gairebé, properament hi haurà una reunió, ENDESA, ja està

convocada,  també els  propietaris  i  simplement  tothom està  d'acord  en  enderrocar-ho  però

ENDESA exigeix que és soterrés. 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Sí,  perquè  a  mi,  em  feia  por  i  passa  mainada,  igual  que  l'edifici  aquell  que  es  part  de

l'Ajuntament de davant del CAPRABO.

Pren la paraula la senyora Alcaldessa:

En aquest cas si caigues i fes mal a algú ENDESA tindria que respondre perquè és ella que ho

te  aturat.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Bàsicament quan fa vent la situació de risc canvia, en situacions normals el tema de les naus

Burés, ja ho hem comentat que tenim algun informe del tècnic que col·lapsa cap dintre, tot i que

en condicions de vent hi ha algun risc i per això ho tenim en el punt de mira i en l'edifici del

CAPRABO, doncs, és tres quarts del mateix els informes dels tècnics que ja és varen fer en

època  vostra,  doncs  es  va  treure  la  part  que  era  més  perillosa  i  col·lapsa  cap  dintre  i

evidentment s'ha de passar un període d'execució.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

I després el que deia l'Esteve, que són les xemeneies de la Burés, perquè si us hi fixeu estan

caient a trossos, per la meva part cap més pregunta. 

Pren la paraula el senyor Esteva Callís:

Com estan els tràmits de la deixalleria que s'ha parlat que es faria en comú, com està el tema?

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

En la última reunió que hi va haver fa aproximadament tres setmanes, amb l'alcaldessa d'Amer,

l'alcalde de la Cellera i els tècnics del Consell Comarcal i també NORA, la Cellera ha de fer taxar

el terreny adjunt  perquè s'amplia i en base a aquesta taxació acordarem, hem estimat sobre

uns 6.000 € anuals a repartir.

Pren la paraula el senyor Esteva Callís:

Entre tots els pobles?

Pren la paraula la senyora alcaldessa:
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Sí, hi ha una subvenció demanada a l'Agència Catalana de residus per posar una bàscula i fer

unes actuacions, que de paraula sabem que està concedida, no tenim el paper, però  el Consell

Comarcal ho sap perquè els va trucar. Per tant, s'està treballant en la idea de 1 de gener poder

arrancar  tot,  i  que  van  més  endarrerits  del  compte.  Un  cop  haguem  acordat  tot  l'estudi

econòmic l'ha de valorar la nostra interventora i ho hem d'aprovar per Ple tot plegat i podrem

començar a funcionar de manera ordenada.

Pren la paraula el senyor Esteva Callís:

De totes maneres tira endavant.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Sí, tira endavant. Estic pensant, està relacionat, algunes vegades preguntaves pel Consorci Ter

Brugent? 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Se sap res?

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Sí,  estic  en  condicions  de  donar  explicacions  perquè  el  dia  24  d'octubre  varem  fer  una

assemblea en el qual hi varem assistir tots els alcaldes i ens va convocar el Consell Comarcal

en aquesta Assemblea es va exposar que el Consorci Ter Brugent, es dissolia per impossibilitat

de  continuar  endavant  perquè  no  ens  varen  concedir  la  subvenció  del  AODLS,  els  agents

d'ocupació i desenvolupament locals que es va demanar, i ni tan sols podríem cobrir el sou de

la gerent.  Hi ha un supòsit per dissoldre el Consorci que és que hi hagi una possibilitat de

continuar, aquest és el supòsit que estava previst en els estatuts que s'ha utilitzat per dissoldre.

Sap molt de greu perquè s'havia fet molt bona feina, es va començar el 2006, però la situació

econòmica és la que és i a més a més, hi ha la Llei de racionalització de les Administracions

que de fet ja ens limitava molt, el que es podria fer des del Consell Comarcal d'alguna forma és

posar a disposició nostra un secretari o interventor i continuar funcionant sota l'ala del Consell,

però el Consell també té dificultats en posar una figura per continuar fent aquesta feina i el que

ens han  proposat  és  que els  acompanyem,  aquest  procés de dissolució  no serà  immediat

durarà un any i  el  31 de desembre del  2018 anem sota l'ala del  Consell  perquè hi  ha un

romanent de tresoreria de prop de 45.000 €, aproximadament, i aquests diners els guarden,

són dels municipis i caldrà fer front a les coses que vinguin, una d'elles és la subvenció europea

TEFA, ja us explicaré més endavant que és, perquè ens reunim demà amb els alcaldes per

acabar  de decidir que es farà exactament i aquests diners podrien anar  per aquesta part de la

subvenció  i  al  final  de  l'any  vinent  és  repartiria  en  funció  de  les  quotes  aportades  pels

municipis. Bona part de la feina del Consorci, em de dir que ja s'ha fet, per sort tenim la finalitat

d'elaborar  estudis i  diferents  línies d'actuació  per  tal  de promoure realment el  turisme i  el
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comerç i tot plegat, promoció econòmica, tot això ho tenim perquè la Raquel abans de plegar

ens ho va traslladar tot i per tant són feines que s'han de fer durant aquest any, per tant bona

part de la feina s'havia complert, la part de les seves funcions. Continuant amb les dificultats

sorgides, aquestes varen sorgir en no veure renovar la subvenció del tècnic, sense un tècnic no

podem funcionar. Ara bé i acabo, els alcaldes ens trobem un cop al mes, continuem abordant

problemàtiques comunes  doncs, les ambulàncies, el comerç i altres temes que van sorgint i

estudiem  en  determinats  moments  fer  convenis  entre  Ajuntaments,  d'aquesta  manera  no

necessitem secretari o interventor propi del Consorci sinó que passarà pels nostres tècnics i ja

està, crec que era això. 

Pren la paraula el senyor Esteva Callis:

Senyora  alcaldessa,  hi  ha  hagut  una  entrada  del  Sindic  de  Greuges  del  9  de  novembre

demanant si s'ha donat accés la documentació de la pavimentació del carrer de Girona, com

està?

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Sí, és el carrer Triassa.

Pren la paraula el senyor Esteva Callís:

Perdó, sí el carrer Triassa.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

He demanat a la Maria Xifra, que així que pugi truqui al veïns per fer-los venir per ensenyar tot

el projecte no hi ha voluntat d'amagar rés, sinó que va venir l'estiu pel mig, després les Gales, 1

d'octubre, tot plegat, també haig de dir que no fa gaire cosa d'un mes o així, varem anar amb la

Geni, al Departament de Carreteres a parlar amb un senyor perquè ens expliques la part que ell

sabia de tota aquesta història del Carrer de la Triassa, perquè molts no hi érem, ni tampoc

vosaltres.

Pren la paraula el senyor Esteva Callís:

Nosaltres hi érem al final.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

A part d'això, hi ha un tema econòmic que s'ha d'aclarir, però nosaltres, la nostra voluntat és

ensenyar-los tot el que sabem, aviat els rebrem i els hi ensenyarem el que tenim. 

Pren la paraula el senyor Esteva Callís:

La última, la setmana passada hi va haver una reunió, em sembla que dels propietaris de la
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zona industrial, hi va anar algun representant de l'Ajuntament, que és va fer?

Pren la paraula el senyor  David Bohigas:

No, no hi va anar ningú. 

Pren la paraula la senyora Montserrat Garriga:

Com està l'aigua de la piscina després de posar-ho en marxa i que no va anar gaire bé?

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

En principi ha anat passant tots els controls, no sabem exactament que va passar, però s'han

fet tots els controls, s'han anat passant tots. Intentem mantenir la temperatura ambient entre

un grau, un grau i mig més, el que passa és que això és tant complicat, quan toca el solet és

molt fàcil controlar-ho, però l'objectiu és aquest la temperatura de l'aigua  27,5 que és la que

està pactada amb el club de Waterpolo i temperatura ambient 21,5, 21,9 però costa d'arribar.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Per acabar, voldria felicitar a l'alcaldessa perquè va a les llistes del senyor President.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Gràcies. Haig de dir que va ser una sorpresa per a mi també.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Ja li vaig dir també amb l'Esteve, cinc mesos feia que ho dèiem, no dos o tres mesos sis.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Va ser una sorpresa molt agradable i ara aprofito per explicar una cosa que no va per vosaltres,

perquè ja se que ho sabeu, però es mou per les xarxes que el viatge a Brussel·les si l'havien

pagat  els Ajuntaments.  Òbviament,  jo me l'he pagat,  la Leo en pot donar fe.  No l'ha pagat

l'Ajuntament, l'he pagat jo. Doncs, clar, si un hi vol anar, doncs s'ho paga . Gràcies.

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   Sandra Vila Llapart
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