
ACTA  DE LA SESSIÓ DE  PLE

Número: 6/2018

Caràcter: ordinària

Data:  31.07.2018

Horari: de 20:00 a  20:35 hores.

Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 

ASSISTENTS

Sr. Josep Casadellà Turón, 1er Tinent d'Alcalde, regidor de Cultura/Festes, Policia/Seguretat, Medi Ambient

Sr. Jordi Pibernat Casas, 2n Tinent d'Alcalde, Educació/Formació,Comunicació/difusió, Joventut.

Sr. Antoni Franco Caballé, 3r Tinent d'Alcalde, Obres Públiques i Urbanisme

Sr. David Bohigas Vilalta, Regidor d'Hisenda/Economia i Patrimoni

Sra. Marta Triadó Margarit, Regidora Benestar Social, Sanitat/Salut

Sra. Neus Moragas i Fontané,  Regidora de Promoció Econòmica i Turística, Fires

Sr. Ernest Luz Aurich, Regidor

Sra. Anna Carrillo Oriol,Regidora

Sra. Montserrat Garriga Gimbernat, Regidora

Sr. Sergi Riera Sau, Regidor

Sr. Esteve Callís Prat, Regidor

Sra.  Sandra Pinos Martínez, secretària 

Sra. Leonor Martínez Lacambra, interventora 

Excusa l’assistència:

Sr. Pere Espinet i Coll, Regidor

Sra. Astrid Desset Desset 
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ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors, número 4 i 5, de 29 de maig i de 21 de juny de 2018. 

2.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del 236 al 538 de 2018.

3.- Modificació número 20 del pressupost 2018.

4.- Aprovació de l’actualització 2-2018 del Pla homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya a

data 11 de juny de 2015 incorporant el risc de trencament de Presa.

5.- Recuperació d’ofici d’una finca de titularitat municipal, immoble situat al carrer Fàbriques 11..

6.- Donar compte de la sentència definitiva i ferma del recurs abreujat 210/2016.

7.- Donar compte dels Decrets números 391 de 7 de juny i 508 de 10 de juliol de 2018, per la delegació de

funcions d'alcaldia.

8.- Donar compte de l’aprovació per JGL de 28.06.18 de l’aprovació de la quarta i última certificació de les

obres de pavimentació del carrer Molí.

9.-  Donar  compte de l’aprovació  per  JGL de 28.06.18 de l’aprovació  de la  certificació  d'obra núm.7 de

l'actuació número 1. del Projecte de Millora del Nucli Antic d'Anglès. (Pla de Barris).

10.-  Donar compte de l’aprovació per JGL de 28.06.18 de l’aprovació de la certificació d'obra núm.8 de

l'actuació número 1. del Projecte de Millora del Nucli Antic d'Anglès. (Pla de Barris).

11.- Assumptes Urgents. 

12.- Precs i preguntes.

1.-

TEMA:   Aprovació de les actes de les sessions anteriors 

Un cop llegides les actes números 4 i 5, de 29 de maig i de 21 de juny de 2018, respectivament, s'aprova per
unanimitat dels presents.

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà alcalde accidental :

Comencem el ple del dia 31 de juliol amb l'aprovació de les actes de les sessions anteriors, no hi ha
cap problema. 

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

A favor (10): CiU (3): Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó i Margarit; Anglès2015 (3): Josep
Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i  Neus Moragas Fontané, PAU (3): Esteve Callis Prat, Montserrat Garriga
Gimbernat, i Ernest Luz Aurich; CUP (1): Sergi Riera Sau.
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2.-

TEMA:  Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria 

S'informa que està a la disposició dels regidors els decrets dictats per l'Alcaldia des de l'última convocatòria,
del número 326 de fins al número 538 de 2018.

3.-

TEMA:  Modificació número 20 del pressupost 2018, per suplement de crèdit

Vist de la proposta presentada pel regidor d’Hisenda, Sr. David Bohigas Vilalta, que literalment diu:

=»PROPOSTA:

Vist l’expedient de modificació de crèdit número 20/2018 per suplement de crèdit,

Vist que l’Ajuntament d’Anglès ha rebut ingressos de subvencions no previstos al pressupost corresponents a
ingressos provinents de subvencions ingressades en aquest exercici 2018 corresponents a despeses d’exer-

cicis anteriors (per tant ingressos no afectats), que ja es troben reconegudes i pagades en exercicis anteriors.

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 su -

plement de crèdit.

Vist l’informe favorable de la Intervenció (32/2018), 

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

municipal i de règim local de Catalunya estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost és competèn-

cia del Ple de l’Ajuntament per majoria simple, es proposa l’adopció dels següents acords:

PRIMER.-Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2018 per suplement de crèdit número  20/2018,
que s’instrumentarà en les següents aplicacions pressupostàries:

SUPLEMENT DE CRÈDIT: DESPESES

Codi aplicació
pressupostària

Descripció Import modificació (€)

011 91101 Amortització crèdit ICO 26.330,67

TOTAL 26.330,67

         INGRESSOS

Codi aplicació

pressupostària

Descripció Import modificació (€)

76103 Subvenció Diputació arranjament pis 7.711,89

76106 Subvenció Diputació Burés 11.255,20
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76107 Subvenció Dipsalut 7.363,58

TOTAL 26.330,67

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«=

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Aquesta proposta es la modificació de pressupostos com a conseqüència de l’amortització del crèdit I.C.O. a

proveïdors  que  es  va  realitzar,  on  hi  falta  encara  unes  partides  al  títol  d'ingressos  per  poder  fer  la

amortització  en  aquest  cas  són  26.330,67 €  i  les  partides  que  ens  han  arribat  que no estaven  en  el

pressupost i per tant, fem la pressent modificació pressupostària que són la subvenció de la Diputació per

l'arranjament del  pis  en aquest  cas el  pis  del  carrer  Sant  Miquel  per  7.711,89 €.  Una subvenció  de la

Diputació per a la Burés, de 11.255,20 € per obres en el museu del Vapor i una subvenció de Dipsalut de

5.363,58 €. que fan el total de 26.330,67 €.

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

A favor (10): CiU (3): Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó i Margarit; Anglès2015 (3): Josep
Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i  Neus Moragas Fontané, PAU (3): Esteve Callis Prat, Montserrat Garriga
Gimbernat, i Ernest Luz Aurich; CUP (1): Sergi Riera Sau.

4.-

TEMA: Aprovació de l’actualització 2-2018 del Pla homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya
a data 11 de juny de 2015 incorporant el risc de trencament de Presa.

Vist la proposta presentada per l’alcalde accidental, Sr. Josep Casadella Turon, que literalment diu:

«Antecedents

Vista l'entrega efectuada pel Consell Comarcal de la Selva en data 06 de juny de 2018 i RE núm.2123-2 del

document d'actualització del Pla de protecció Civil  del municipi  d'Anglès homologat en data 11.06.2015,

incorporant el risc per trencament de la presa.

Vist l'Informe de l’Enginyer Tècnic Municipal, de data 23 de juliol de 2018, pel que s'informa favorablement

de l’actualització del Pla de protecció Civil del municipi d'Anglès – Manual d’actuació per riscos especials-

INFOCAT, INUNCAT, SISMICAT I NEUCAT, elaborat per l’Àrea de Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la
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Selva, que ha consistit en incorporar el risc de trencament de preses dins de l’apartat del risc d’inundacions

(INUNCAT) 

Vist el dictamen favorable de la comissió informativa de data 26 de juliol de 2018.

Fonaments de dret

De conformitat a allò establert a l’article 6 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el

contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil  municipals i s’estableix el

procediment per a la seva tramitació conjunta, els plans de protecció civil municipals s’han d’actualitzar per

adoptar-los als canvis de circumstàncies si es produeixen. 

Per tot l'exposat, l'alcalde president proposa als membres  del Ple, l’adopció del següent ACORD:

Primer.- APROVAR l’actualització del Pla de protecció Civil del municipi d'Anglès i Manual d'actuació per riscos

especial INFOCAT/INUNCAT/SISMICAT/NEUCAT, homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalanya en

data 11 de juny de 2015, i que ha consistit en incorporar el risc per trencament de preses dins de l’apartat

d’inundacions (INUNCAT) 

Segon.- COMUNICAR a la direcció  general competent en matèria de protecció civil el canvis efectuats en el
Document únic de protecció civil municipal.»

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

El pla contempla tant que es trenques  la presa de Susqueda com la de Sau, és a dir, és el conjunt.. Aquest
pla és el que toca. L'Enginyer municipal l'ha estat revisant i entén que es pot ajuntar aquest pla a Inuncat de
trencament de preses als plans  que ja tenim de Infocat, Sismicat i Neucat. Els plans de protecció civils
municipals s'han d'actualitzar per adaptar-los als canvis de circumstàncies que és puguin produir i a partir de
la informació que s'ha anat rebent des de la companyia responsable de l’embassament, doncs, s'ha pogut
elaborar tota aquesta informació. A nivell d'aquí, doncs dir això que s'ha ajuntat el pla a tot el sistema de
protecció civil que tenim pel municipi.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Si mai passes quelcom hi hauria un sistema d'alarma o alguna cosa?

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

Aquí en el seu moment quan és va parlar amb l'enginyer que va fer el  projecte aquest, es va mirar que hi

havia el compromís per part de ENDESA de posar serveis de senyalització de só, alarmes o el que fos als

pobles que podrien quedar afectats i això, han passat 20 i no s'ha fet. Aleshores, potser sí que es tindrà que

cercar que si ells no ho fan, doncs, fer-ho l'Ajuntament, però en principi se'ls ha de continuar reclamant la

responsabilitat amb ells.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Tema del simulacre ho així, n'hi ha algun?
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Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

No, s'havia comentat.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Això, és com les empreses, no? que fan una mica de simulacre.

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

El que sí informa el pla és que si és trenques la presa, allò, de cop o vingués un trencament de cop, seria

mitja hora el temps que és necessitaria i que hi han dos punt de fuga, un és pujant cap a la carretera d'Osor.

Un altre és arribar a l'alçada el Pompeu Fabra, cap a Santa Coloma i carrer Nou, amunt també. Són els punts

que ja queden fora de l'actuació prevista en aquest cas.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

D'això, és tindrà que informar a la gent en el seu moment .

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

És comunicarà, però en aquest moment hem de comunicar que s'admet i tot això. 

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

A favor (10): CiU (3): Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó i Margarit; Anglès2015 (3): Josep
Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i  Neus Moragas Fontané, PAU (3): Esteve Callis Prat, Montserrat Garriga
Gimbernat, i Ernest Luz Aurich; CUP (1): Sergi Riera Sau.

5.-

TEMA: Recuperació d’ofici d’una finca de titularitat municipal, immoble situat al carrer Fàbriques 11.

Vist la proposta presentada per l’alcalde accidental, Sr. Josep Casadella Turon, que literalment diu:

«Antecedents

1.- Per denúncia de la Policia Local de data 16 de juny de 2018 s'ha tingut coneixement de la pertorbació de

la possessió del pis de propietat municipal i de naturalesa patrimonial, situat al carrer Fàbriques 11 baixos-

segona d'Anglès.

2.- Consta a l'expedient el certificat de la Secretària acreditatiu de la naturalesa patrimonial de bé i de la seva

possessió per part de l'Ajuntament.

3.- Vist l'Informe jurídic sobre el procediment i la legislació aplicable.

4.- Vist el dictamen favorable de la comissió informativa de data 26 de juliol de 2018.

Fonaments de Dret
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- Articles 147 i 148 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament de Patrimoni dels

ens locals.

- Article 52.2.K en relació amb el 167.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació a la competència del ple per exercir les

accions administratives i judicials en matèries de la competència respectiva.

Per tot l'exposat, l'alcalde president proposa als membres  del Ple, l’adopció del següent ACORD:

PRIMER.- Iniciar expedient per a la recuperació d'ofici, per via administrativa, la possessió del pis situat al

carrer Fabriques 11, baixos segona de titularitat Municipal.

SEGON.- Concedir tràmit d'audiència pel termini de 10 dies als interessats, amb citació personal, als efectes

que puguin consultar l'expedient i presentar les al·legacions i proves que consideri oportunes per a la defensa

dels seus drets.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagin presentat al·legacions procedirà:

TERCER.- REQUERIR a les persones que de manera il·legal ocupen el bé de titularitat municipal esmentat

perquè el deixi a la lliure disposició de l'Ajuntament.

QUART.-  ADVERTIR als ocupants que en cas de no atendre voluntàriament aquest requeriment de manera

immediata, es procedirà a l'execució forçosa del desallotjament.

CINQUÈ.- ORDENAR a la Policia Local que procedeixi al desallotjament dels ocupants il·legals de l'esmentada

finca  municipal  i  dugui  a  terme  la  resta  d'actes  necessaris  per  a  la  recuperació  de  la  possessió  de

l'esmentada finca.

SISÈ.- Delegar a la Junta de Govern local l'adopció dels actes d'aplicació necessaris per a dur a terme la present
resolució, dels que haurà de donar comptes al Ple en la propera sessió.

SETÈ.- Comunicar als Serveis Socials als efectes oportuns.«

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

Per part de la policia es va rebre la informació de que aquest pis estava ocupat i ara el que fem és, atès que

aquest pis és de propietat municipal estem posant en funcionament tots els mitjans que tenim per poder-lo

recuperar. Per un costat el que es farà, és notificar a aquesta persona que ha de sortir del habitatge i per

l'altra banda hi ha la voluntat de l'Ajuntament d’anar actualitzant els pisos dels que disposem, ja se n’han

anat preparant alguns i en aquests també s'han de fer unes actuacions de preparació per tal de poder-los

utilitzar llavors com a pisos del serveis socials, perquè els poguessin tindre a disposició. És a dir, aquesta

persona en aquest moment no pot estar allà perquè impedeix que es pugui treballar sobre aquests pisos i es

pugui actualitzar, perquè si  hi  hagués una necessitat urgent és pogués cobrir.  Més que res, aquest punt

informa dels procediments que es seguiran per tal de poder aconseguir aquest desallotjament.
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VOTACIONS:

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable 

A favor (9): CiU (3): Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó i Margarit; Anglès2015 (3): Josep

Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i  Neus Moragas Fontané, PAU (3): Esteve Callis Prat, Montserrat Garriga

Gimbernat, i Ernest Luz Aurich; 

Abstencions(1): CUP (1): Sergi Riera Sau.

6.-

TEMA: Donar comptes de la sentència definitiva i ferma del recurs abreujat 210/2016.

Vist la proposta presentada per l’alcalde accidental, Sr. Josep Casadella Turon, que literalment diu:

«Antecedents

1.-  En  data  20  de  juny   de  2018  (RE:2709)  ha  tingut  entrada  a  l'Ajuntament  la  notificació  del  Jutjat

Contenciós Administratiu 1 de Girona per la qual es retorna l'expedient administratiu i el testimoniatge de la

sentència definitiva i ferma recaiguda en el present procediment, per la qual es desestima el recurs sense

imposició expressa de costes processals.

2.- L'Ajuntament ha estat defensat pels serveis jurídics municipals i representat pel Procurador Joan Ros

Cornell.

3.- Vist el dictàmen favorable de la comissió informativa de data 26 de juliol de 2018.

Fonaments de Dret

L'article 104 de la Llei jurisdiccional preveu que després que sigui ferma una sentència, s'ha de comunicar en

el termini de deu dies a l'òrgan que ha portat a terme l'activitat objecte del recurs, per tal que, una vegada

justificada la recepció de la comunicació en el mateix termini, la porti a efecte i practiqui el que exigeix el

compliment de les declaracions que contingui la decisió i en el mateix termini indiqui l'òrgan responsable del

compliment.

Per tot l'exposat, l'alcalde president proposa als membres  del Ple, l’adopció del següent ACORD:

Primer.-  DONAR  COMPTES  de  la  Sentència  definitiva  i  ferma  dictada  en  data  16/10/2017  pel  Jutjat

Contenciós Administratiu núm.1 de Girona per la que es desestima el recurs abreujat 210/2016 interposat

per Josep Ramada Comas sense fer expressa condemna en costes.

Segon.- COMUNICAR al Jutjat contenciós administratiu el present acord als efectes previstos a l'article 104 de
la Llei jurisdiccional.»
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INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

En aquest cas, simplement és donar coneixement i notificar que hem tingut una entrada del jutjat contenciós

administratiu  n.º1  en  la  qual  se’ns  retorna  l'expedient  administratiu  i  el  testimoniatge  de  la  sentència

definitiva i ferma, recollida en el present procediment per la qual es desestima el recurs sense imposició de

costes processals.

Pren la paraula la senyora secretària:

La sentència el que recull es  que si que hi havia un petit detall, el carrer no estava perfectament, però sí que

estava dins de les dades de qualitat que hi ha d'haver i que estava en plena llum del dia, perquè aquest

senyor va caure i al cap d'un temps va acabar emmalaltint , i que no es veu la vinculació directa d'una cosa

amb l'altra. Per tant, el que va sol·licitar la família se'ls ha desestimat.

Pren la paraula el Senyor Josep Casadellà:

Per tant, donem compte  de la sentència definitiva i ferma que ens ha passat el jutjat i comunicar al jutjat
Contenciós Administratiu el present acord als efectes previstos al article 104 de la llei de jurisdiccional .

7.-

TEMA: Donar compte dels Decrets números 391 de 7 de juny i 508 de 10 de juliol de 2018, per la delegació
de funcions d'alcaldia.

Vist la proposta presentada per l’alcalde accidental, Sr. Josep Casadella Turon, que literalment diu:

«Antecedents de fet

Vist els Decrets números 391 i 508, que literalment diuen :

«Decret d’alcaldia núm. 391 de  7 de juny de 2018
Delegació de funcions d'alcaldia en el 1er Tinent d'Alcalde

Astrid Desset Desset, alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament d'Anglès, en concordança amb l'article 23.3 de la
Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de Bases de Règim Local, i a fi de cobrir la meva absència temporal del 7 al
11 de juny (ambdós inclosos)  de 2018,

RESOLC:

Primer.-  Delegar  en  el  primer  tinent  d'alcalde  Sr.  Josep  Casadellà  Turon,  la  totalitat  de  les  funcions

corresponents  al  càrrec  d'alcalde de l'Ajuntament  d'Anglès,  del  7  a  l’11 de juny  (ambdós inclosos), per

absència temporal del titular d'aquest Ajuntament. 

El present decret es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici de la seva efectivitat durant
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els dies assenyalats. 

Segon.- Donar compte del present decret al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que se celebri..»

Decret d’alcaldia núm. 508  de 10 de juliol de 2018
Delegació de funcions d'alcaldia en el 1er Tinent d'Alcalde

Astrid Desset Desset, alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament d'Anglès, en concordança amb l'article 23.3 de la
Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de Bases de Règim Local, i a fi de cobrir la meva absència temporal del 13
de juliol al 5 d’agost  (ambdós inclosos)  de 2018,

RESOLC:

Primer.-  Delegar  en  el  primer  tinent  d'alcalde  Sr.  Josep  Casadellà  Turon,  la  totalitat  de  les  funcions

corresponents al càrrec d'alcalde de l'Ajuntament d'Anglès, del 13 de juliol al 5 d’agost  (ambdós inclosos),

per absència temporal del titular d'aquest Ajuntament. 

El present decret es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici de la seva efectivitat durant

els dies assenyalats. 

Segon.- Donar compte del present decret al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que se celebri.»

Per tot això, s’informa a la comissió informativa que es proposa al Ple de 31 de juliol de 2018:

ÚNIC.-  Donar compte dels Decrets números 301 i 508 de delegació de funcions d’alcaldia.»

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

Hi ha hagut una delegació del 7 al 11 de juny i en aquest moment com podeu comprovar hi ha una altra
delegació del 13 de juliol fins el 5 d'agost. Simplement informar d'aquest canvi.

8.-
TEMA: Donar compte de l’aprovació per JGL de 28.06.18 de l’aprovació de la quarta i última certificació de
les obres de pavimentació del carrer Molí.

Vist la proposta presentada pel regidor d’Urbanisme, Sr. Toni Franco Caballé, que literalment diu:

«Antecedents de fet

Vist l'acord de Junta de govern de  28 de juny de 2018, que literalment diu :

«3.4

Tema: Aprovació de la quarta i última  certificació de les obres de pavimentació del carrer Molí 
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Antecedents 

1.- Vist l'expedient de contractació de les obres de pavimentació del carrer Molí del Barri Antic (actuació núm.

4)  la societat PERE BOADA COMAS, SL amb NIF B17320268 va resultar l’adjudicatària de les obres per un

import total de 177.870,00€ ( 147.000 + 30.870,00 € IVA) 

Vista la certificació d'obra núm. 4  i última presentada per la mercantil   amb data 26 de juny de 2018 i RE

núm. 2437-1 per un import de 53.617,26€  corresponent a les obres realitzades durant el  mes juny de

2018. 

Vista la conformitat del tècnic director de l'obra Sr. Joaquim Pla Ros, al pagament de la certificació, de data

25 de juny de 2018.

Vist  l'informe tècnic  de  conformitat  de  l’arquitecte  municipal  de  data  26 de  juny  de  2018,  relatiu  a  la

l’aprovació de la certificació d’obra núm. 4  i última així com la factura corresponent núm. 2181020, de data

25 de juny de 2018, presentada per la mercantil Pere Boada Comas, SL, 

Fonaments de dret

Per acord de Ple de 30 de maig de 2017, es va delegar a  la Junta de Govern Local la competència per la

tramitació de l’expedient de la contractació de l es obres de pavimentació del carrer Molí i  ampliació de

voreres, (Pla de Barris) com a òrgan de contractació 

Article 232 i concordants del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat per la Llei 3/2011,

de 14 de novembre. 

La Junta de Govern adopta el següent ACORD:

Primer.- Aprovar  la  certificació  d'obra  núm.4  i  última  de  data  25  de  juny  de  2018,  per  un  import  de

53.617,26€   IVA inclòs, corresponent a les despeses efectuades pels conceptes que consten a la mateixa 

Segon.-  Aprovar  la  factura  número 2181020 de 25 de juny de 2018,  per  import  de  53.617,26€ Euros

(44.311,78€ + 9.305,48 d’IVA)  de l'empresa adjudicatària amb càrrec a la partida 1532. 60900 «Pla de

Barris – Carrer Molí » del pressupost vigent.

Tercer.- Notificar  el  present  acord  a  l'interessat  i  donar  trasllat  al  departament  d'intervenció  i  als  SSTT

municipals. 

Quart.- Donar compte del present acord al Ple Municipal, en la primera sessió que es celebri.»

Per tot això, s’informa a la comissió informativa que es proposa al Ple de 31 de  juliol de 2018:

ÚNIC.-  Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de 28 de juny  de l’  Aprovació de la quarta i última
certificació de les obres de pavimentació del carrer Molí.»

INTERVENCIONS;

Pren la paraula el senyor Toni Franco:

S'ha aprovat que en el carrer del Molí s'ha fet la quarta i última certificació per un import de 53.660,26 € que
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es pagarà a l'empresa Pere Boadas Comas S.L. i es comunicarà a Pere Boada.

S’incorpora a la sessió la Regidora Sra. Anna Carrillo Oriol

9.-

TEMA:  Donar compte de l’aprovació per JGL de 28.06.18 de l’aprovació de la certificació d'obra núm.7 de
l'actuació número 1. del Projecte de Millora del Nucli Antic d'Anglès. (Pla de Barris).

Vist la proposta presentada pel regidor d’Urbanisme, Sr. Toni Franco Caballé, que literalment diu:

«Antecedents de fet

Vist l'acord de Junta de govern de  28 de juny de 2018, que literalment diu :

«3.5

Tema: Aprovació de la certificació d'obra núm.7 de l'actuació número 1. del Projecte de Millora del Nucli

Antic d'Anglès. (Pla de Barris)

Antecedents

1.- Vist l'expedient de contractació  de les obres d’ampliació de voreres del Barri Antic (actuació núm. 1)  la

societat ARTíFEX INFRAESTRUCTURES, SL, amb NIF B65675365, va resultar l’adjudicatària de les obres per

un import total de 341.434,17€ (282.177,00 + 59.257.17€ IVA ).

2.- Vista la certificació d'obra núm.7 de data 28 de maig de 2018, presentada per duplicat per la mercantil

ARTÍFEX  INFRAESTRUCTURES,  S.L.  amb  data  5  de  juny  de  2018 i  RE  núm.  2095-1,  per  un  import  de

47.944,37, corresponent a les obres realitzades durant el mes d’abril de 2018; i la factura número 01049

de 29.05.18 pel mateix import (RE:1996-2 de 30/05/18).

3.- Vista la conformitat del director de l'obra Sr. Joaquim Pla Ros, al pagament de la certificació, de data 28

de maig de 2018.

4.- Vist l'informe  tècnic de conformitat de l’arquitecte municipal de data 26 de juny de 2018, relatiu a la

certificació d’obra núm. 7  i a la factura associada.

Fonaments de dret

1.- L’òrgan competent per la tramitació de l’expedient de la contractació de les obres de l’ampliació de les

voreres del Barri Antic és la Junta de Govern Local, per delegació d’acord de Ple de 30 de maig de 2017.

2.-  Article 232 i  concordants del Text refós de la Llei  de contractes del sector públic aprovat per la Llei

3/2011, de 14 de novembre. 

La Junta de Govern adopta el següent ACORD:
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Primer.- Aprovar la certificació  d'obra núm.7 de data 28 de maig de 2018, presentada per la mercantil

ARTÍFEX INFRAESTRUCTURES,  S.L.  amb data 05 de juny de 2018 i  RE núm.  2095-1,  per un import  de

47.944,37€  corresponent a les obres realitzades durant el mes d’abril de 2018; 

Segon.- Aprovar la factura número 01049 de 29 de maig de 2018, per import de 47.944,37€  (39.623,45 €

+ 8.320,92 d’IVA) de l'empresa adjudicatària amb càrrec a la partida 1532. 61901 «Pla de Barris – Voreres

Cas Antic»  del pressupost vigent.

Tercer.- Notificar  el  present  acord  a  l'interessat  i  donar  trasllat  al  departament  d'intervenció  i  als  SSTT

municipals. 

Quart.- Donar compte del present acord al Ple Municipal, en la primera sessió que es celebri»

Per tot això, s’informa a la comissió informativa que es proposa al Ple de 31 de  juliol de 2018:

ÚNIC.-  Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de 28 de juny de l’  Aprovació de la certificació d'obra
núm.7 de l'actuació número 1. del Projecte de Millora del Nucli Antic d'Anglès. (Pla de Barris)»

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el senyor Antoni Franco:

És l'aprovació del 28 del 6 del 2018 de la certificació n.º7 de l'actuació n.º1 del projecte de Millora del Nucli Antic
del Pla de Barris per un import de  47.944,37 € a l'empresa mercantil Artífex Infraestructures, S.L 

10.-

TEMA:  Donar compte de l’aprovació per JGL de 28.06.18 de l’aprovació de la certificació d'obra núm.8 de
l'actuació número 1. del Projecte de Millora del Nucli Antic d'Anglès. (Pla de Barris).

Vist la proposta presentada pel regidor d’Urbanisme, Sr. Toni Franco Caballé, que literalment diu:

«Antecedents de fet

Vist l'acord de Junta de govern de  28 de juny de 2018, que literalment diu :

«3.6

Tema: Aprovació de la certificació d'obra núm.8 de l'actuació número 1. del Projecte de Millora del Nucli

Antic d'Anglès. (Pla de Barris)

Antecedents

1.- Vist l'expedient de contractació  de les obres d’ampliació de voreres del Barri Antic (actuació núm. 1)  la

societat ARTíFEX INFRAESTRUCTURES, SL, amb NIF B65675365, va resultar l’adjudicatària de les obres per

un import total de 341.434,17€ (282.177,00 + 59.257.17€ IVA ).
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2.- Vista la certificació d'obra núm.8 de data 22 de juny de 2018, presentada per la mercantil  ARTÍFEX

INFRAESTRUCTURES, SL,  amb data 26 de juny de 2018 i RE núm. 2440-1, per un import de 225.456,12€

corresponent a les obres realitzades durant el mes de juny de 2018; i la factura número 01080 de 25.06.18

pel mateix import (RE:2413-2- de 25/06/18).

3.- Vista la conformitat del director de l'obra Sr. Joaquim Pla Ros, al pagament de la certificació, de data 22

de juny de 2018.

4.- Vist l'informe  tècnic de conformitat de l’arquitecte municipal de data 26 de juny de 2018, relatiu a la

certificació d’obra núm. 8  i a la factura associada.

Fonaments de dret

1.- L’òrgan competent per la tramitació de l’expedient de la contractació de les obres de l’ampliació de les

voreres del Barri Antic és la Junta de Govern Local, per delegació d’acord de Ple de 30 de maig de 2017.

2.-  Article 232 i  concordants del Text refós de la Llei  de contractes del sector públic aprovat per la Llei

3/2011, de 14 de novembre. 

La Junta de Govern adopta el següent ACORD:

Primer.- Aprovar  la  certificació  d'obra núm.8 de data 22 de  juny  de 2018,  presentada per  la  mercantil

ARTÍFEX INFRAESTRUCTURES,  SL,  amb data 26 de  juny  de 2018 i  RE núm.  2440-1,  per  un import  de

225.456,12€   corresponent a les obres realitzades durant el mes de juny de 2018.

Segon.-  Aprovar  la  factura  número  01080  de  25  de  juny  de  2018,  per  import  de  225.456,12  Euros

(186.327,37 + 39.128,75 d’IVA)  de l'empresa adjudicatària amb càrrec a la partida 1532. 61901 «Pla de

Barris – Voreres Cas Antic»  del pressupost vigent.

Tercer.- Notificar  el  present  acord  a  l'interessat  i  donar  trasllat  al  departament  d'intervenció  i  als  SSTT

municipals. 

Quart.- Donar compte del present acord al Ple Municipal, en la primera sessió que es celebri.»

Per tot això, s’informa a la comissió informativa que es proposa al Ple de 31 de  juliol de 2018:

ÚNIC.-  Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de 28 de juny  d’Aprovació de la certificació d'obra
núm.8 de l'actuació número 1. del Projecte de Millora del Nucli Antic d'Anglès. (Pla de Barris).»

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el senyor Antoni Franco:

L'aprovació de la certificació d'obra n.º8 de la actuació n.º1 del projecte de Millora del Nucli Antic d'Anglès del
Pla de Barris per un import de 225.456,12 € a l'empresa Artífex Infraestructures, S.L. 

11.- ASSUMPTES URGENTS

-  No n’hi han
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12.- PRECS I PREGUNTES

Vist les sol·licituds del grup municipal PAU presentades al registre d’entrada:

RE 2054 a l’atenció del Sr. Toni Franco i Sra Marta Triadó
RE 2055 a l’atenció de la Sra Sandra Pinos
RE 2056 a l’atenció del Sr Toni Franco i Sr. Xevi Serra 
RE 2161 a l’atenció de la Sra Marta Triadó i Jordi Pibernat
RE 2172 a l’atenció de la Sra Geni, Jordi Pibernat i Xevi Serra
RE 2185 a l’atenció de la Sra. Sandra Pinos
RE 2219 a l’atenció de Sr. Toni Franco 
RE 2537 a l’atenció Sr David Bohigas, Xevi Serra i Sr Toni Franco
RE 2632 a l’atenció de Sr Xevi Serra i Toni Franco 
RE 2652 a l’atenció de Sra Marta Triadó i Jordi Pibernat
RE 2666 a l’atenció del Sr Toni Franco i David Bohigas
RE 2667 a l’atenció del Sr Xevi Serra, Toni Franco i Josep Casadellà.
RE 2694 a l’atenció de la Sra Sandra Pinos, David Bohigas i Toni Franco. 
RE 2695 a l’atenció del Sr. Jordi Pibernat i Marta Triadó

i vist  el  RE 2827 a l’atenció de l’equip de govern dels precs i  preguntes que el grup municipal PAU vol
formular en aquest Ple, es dona pas als Precs i preguntes:

Pren la paraula el senyor Sergi Riera.

Nosaltres, el tema que portem avui, és que voldríem fer entrar una notícia que ens ha arribat de la piscina i
és la pèrdua d'intimitat que ha pogut tindre la gent que no pugui canviar-se en un vestidor obert a tothom,
degut a les obres que s'han fet, jo no ho he vist, se que aquesta queixa, la ha fet gent que pel que sigui  no es
vol canviar davant de tothom doncs , no té aquesta opció ara mateix.

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

Ho sabem. Quan els serveis tècnics varen valorar per fer el repartiment del espai és va creure que, de fet en
molts pocs llocs ja no hi han espais individuals, es va prioritzar en aquest sentit, dues persones m'ho han
comentat. Algunes persones estan fent servir els lavabos dels minusvàlids per a canviar-se.  L'Ajuntament el
que té més a veure amb el  pudor personal,  no es tenia la sensació que hi  hagués tanta gent que això
passaria, fins i tot la mateixa gent de la piscina. Ara per ara, és bastant difícil de resoldre, però la gent que
m'ho han comentat, és això! Ara quan passi la temporada d'estiu, que tenim cert públic que està aficionat als
nostres penjadors, posarem penjadors al mig de les dues cabines dels minusvàlids, que hi ha espai suficient
com per canviar-se perquè hi hagi aquesta opció. 

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Faré tres preguntes. Anem pel tema dels pisos del carrer de les fàbriques, faltaven fer algunes inspeccions

tècniques, si aquestes s'han fet?  i quants?  inclòs les que no les ha passat i després seguint amb la mateixa

pregunta, els que no l'han passat tindran una subvenció o ajut pels propietaris?  i després per l'inici de les

obres es va dir en l’últim ple que faltava un informe de Cultura o peritatge per iniciar l'obra, vaig entendre!

Tenim els informes aquests?

****

Pren la paraula el senyor Esteve Callís.

15 de  15



 Així, entenc que ja hi han tots els permisos.?

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

Entenc que s'han anat solucionant tots els temes.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Sobre el tema dels ajuts i tot això, teniu previst alguna cosa de moment?

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

Que hagi arribat a hores d'ara, no hi ha rés.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

En el últim Ple es va parlar del edifici del carrer Girona numero 12. Se sap si hi ha alguna cosa que se sàpiga
sobre la propietat o si és fa alguna actuació en aquest pis?

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Bé, com ja havíem comentat, en alguna altra ocasió la propietat no figura en l'inventari municipal, aquest que

hem comentat, de moment no parlem de l'Ajuntament i evidentment no s'hi farà rés ja que no pertoca a

l'Ajuntament resoldre'l.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

El tema de la propietat s'ha pogut aclarir o encara no?

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

No, encara no.   

Pren la paraula la senyora secretària:

L'adreça has dit?. El carrer Girona?

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Carrer de Girona, 10 0 12. Després, un informe de l'E.C.A sobre el Pompeu Fabra i la piscina que sembla que
hi ha alguna incidència en alguns diferencials, ús donen 6 mesos, d'acord, però sobretot no se si el Pompeu
Fabra, ara que el col·legi és tancat es pot solucionar i a la piscina no se si és urgent fer-ho ara?

Pren la paraula el senyor Antoni Franco:

Ja està.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Ja està tots dos? tan el Pompeu Fabra com la piscina?

Pren la paraula el senyor Antoni Franco:

No, no, la piscina. 
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Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

És el més urgent?

Pren la paraula el senyor Antoni Franco:

Els diferencials de la piscina ja estan solventats. L'Enginyer ja ho ha anat a verificar. Els diferencials de la

piscina ja estan solventats.

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

En el Pompeu està previst que estigui acabat abans de començar el mes. 

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

El tema de la bassa de les aigües el tenim solucionat amb els propietaris, pel que fa al tancament?

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

El tancament està encarregat, està encarregat a Aqualia i el tema de la compra venda amb els propietaris,

com varem comentar hi ha un acord, però hi han temes de registre i de cadastre que s'han de solucionar

prèviament per poder executar la compra venda. Aquestes coses van amb una altra velocitat, però si que

l'acord està fet amb els propietaris, el que passa  és que primer s'han de poder solucionar aquests temes

abans de poder-ho dur a terme.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Tenen els resultats de la taula de negociació amb el sindicat CSI?

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

M'hauries d'explicar exactament a que és refereix, perquè jo el que he estat cercant ningú m'ha sabut donar

raó.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Hi ha hagut una taula de negociació que s'havia demanat per l'Ajuntament d'Anglès.

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

Exactament.

Pren la paraula  la senyora Secretària:

Hi ha la mesa

Pren la paraula el senyor Esteve Casadellà:

Sí, sí, la mesa.

Pren la paraula la senyora Secretària:

La mesa es reuneix periòdicament i que és el que és demana?

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
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Sí s'ha fet algun informe o alguna cosa?

Pren la paraula la senyora Secretària:

En relació a ?

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

En relació a la negociació que es portava a terme amb el sindicat del personal?

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

És que jo entenc que la taula de negociació és de negociació i estem en negociació, les últimes que jo he
seguit hi he estat s'està treballant, és a dir , s’ha arribat a alguns acords i s'han fet coses però ....

Pren la paraula la senyora Secretària :

Hi ha el tema de la valoració, que s’hi està treballant.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

La valoració es va fer?

Pren la paraula la senyora secretària:

La valoració es va fer.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Després, amb el responsable principal del sistema d'il·luminació i coses elèctriques qui és aquí a Anglès?  Hi
ha algun responsable?

Pren la paraula el senyor Antoni Franco: 

En teoria, el que manipula, el que repara és en Xevi Puig que té les seves acreditacions sota la tutela o la
inspecció de l'enginyer municipal. 

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

En  l'últim  ple també es va parlar dels aparells d'aire condicionat, sabeu si ja s'ha adjudicat o encara no?

Pren la paraula el senyor Antoni Franco:

No,  no.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

El tema de la rotonda de can Biel, com està? sembla que ja es tenia que haver fet el projecte, que ja tindria
d’estar acabat el mes de juny semblava?

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

Aquí, el que ens demanava a la pregunta era si portar-hi la llum ja estava anant i jo la llum l'hi veig, ara, les
actuacions; s'hi està treballant i de llum n'hi ha més que mai, i s'han arreglat tots els focus de l'arribada a la
rotonda està bé.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Sabem alguna cosa de Mobles d'Art? Si, s’hi ha fet alguna activitat o quelcom?

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
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S'ha treballat a través de la policia, no puc donar més informació, però en principi no s'ha detectat cap
incompliment o que si s’estès fent alguna cosa. Cosa que no ha passat a la zona de Can Gassiot on s'ha
parat l'activitat i ja tot una sèrie de......

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

No, no, jo volia dir, s'hi havien demanat algun permís d'obres o s'hi havien demanat alguna cosa?

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

D'entrada s'ha inspeccionat, s'ha inspeccionat, perdó, tenim informes de la policia que tot el que hi ha allà,
les furgonetes, tot el que s'està fent està tot en ordre hi no tenim més informació. El que no vol dir que no
cerquem més. 

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

L'altra pregunta és sobre el pàrquing del CAP. Hi ha alguna queixa d'algú que m'ha dit que hi ha hagut algun
problema amb gent que hi passeja gossos i també, que han tingut algun ensurt. No sé si s'hi tindria que fer
alguna actuació o un cartell sobre prohibit portar-hi gossos.

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

Es pot valorar. Podem valorar-ho, de fet no és un espai per anar a passejar gossos.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Sí, però hi ha gent que hi entra, i, algun ensurt hi ha hagut, sí, sí, així ho tinc entès.

Pren la paraula la senyor Montserrat Garriga: 

Sí, sí, s'estan allà a la fresca sota les ombres dels arbres i després la gent quan va a cercar el cotxe, doncs,
dos gossos varen sortir  així de cop i és un abús.

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

Sí, sí, no toca, estar allà. Doncs, ho mirarem ho valorarem, ja prenc nota i ......

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Pisos Rutlla com ho tenim?, és començaran les obres, no és començaran?

Pren la paraula el senyor  Toni Franco:

Aviat, aviat. Molt aviat!

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Aviat, aviat, si no fan curt, cada ple diu vostè aviat, aviat...

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

I cada vegada és més a prop!

Pren la paraula el senyor Antoni Franco:

Aviat, aviat,  hi estem treballant. S'ha aprovat a la junta de govern?

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Avui  aprovàrem el permís per ....
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Pren la paraula el senyor Antoni Franco:

No, no, és que no m'ha deixat acabar a mi, no, no, digués, digués, et cedeixo la paraula. 

No, doncs, rés, a la junta d'avui, s'ha aprovat el soterrament de la junta que era el que ens portava més
dificultats, hem demanat permís a Endesa i s'ha  de soterrar la línia per la vorera i es tirarà endavant. Aviat,
aviat. Hi estem treballant.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Un dels últims temes és el tema de, del barri antic, de santa magdalena i del canvi de circulació. Un és el
tema de l’escorxador i de la plaça de Santa Magdalena.  El tema del escorxador és per veure si és pot fer
alguna cosa, hi ha aquella figuera que està sortint per tots els cantons, aquell teulat de tan xafat, no se si
algun dia pot baixar, almenys que és pogués netejar, hi ha molta herba ara. A la plaça de Santa Magdalena si
tenen previst posar una  barana ?

Pren la paraula el senyor Antoni Franco.

El què?

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

Dues baranes que és varen treure.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís.

Dues baranes que és varen treure i  després,  i  després si  és pogués aprofitar  hi  ha aquell  pivot que de
moment no corre perill, però si que almenys poder-hi posar una mica de «porland» 

Pren la paraula el senyor Antoni Franco:

Quin Pivot?

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Quan puges dalt la barana hi ha com un seient que està una mica fotut. Està molt escardat.

Pren la paraula el senyor Antoni Franco:

De  moment  hi  hem  posat  un  arbre  que  hi  faltava.  La  barana  s’hi  ha  de  posar,  el  que  passa  que
malauradament la barana estava una mica baldera i algú se l'ha emportat, el tros que aguantava la barana,
aleshores,  és clar ,s'ha de fer  el  ferro per aguantar la barana. Està previst  fer-ho,  ara el  paleta està de
vacances, doncs quan torni, és una actuació que farem. 

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

L'últim, és el canvi de circulació. Perquè és degut o perquè s'ha fet?, si és degut a un informe d'un tècnic o de
la policia que ho vegin clar i dels temes que ja n'hem parlat en algun ple? És de la gent que ve de la Cellera?
La gent que ve de la Cellera, en principi, jo ho he vist o tiren recte o pugen cap la Rutlla. Si van a la Rutlla que
faran? giraran al mig, tiraran cap a sentit que ve,  trobaran un semàfor i pujaran amunt?

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

Tu interpretes que per anar cap al carrer Comerç, es tindrà que anar per la Rutlla i pujar?

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Per anar al carrer Comerç, quan es vingui de la Cellera he d’anar en direcció o baix recte i cap a Santa
Coloma  o he d’anar en direcció a la Rutlla cap al  Carrer Escoles.

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
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No necessàriament!

Pren la paraula el senyor  Esteve Callís:

Bé un moment, amb la senyal haig d'anar cap al carrer Escoles.

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

No ,no.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Perquè no?, no m'ho digui.

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

No, hi ha la senyal de recta i trencar a la dreta en el semàfor, però hi havia una senyal prèvia que deia
prohibit trencar a l'esquerra, aquesta s'ha tret.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Sí, però, si hi ha l'altra que em diu que he de tirar recte o cap a la dreta?

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

Un cop passis el semàfor. És que és el que s'ha de fer, un cop passis el semàfor recte o tirar a la dreta. Més
que rés, allà el que s'evita amb aquella senyal és que algú que no conegui la situació trenqui cap al carrer
Girona. Aquella senyal el que evita és el trencament cap al carrer Girona. La que marcava cap al carrer del
Comerç, era la que hi havia abans .

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Però,  es clar , quan jo arribo allà haig d'anar recte o a la dreta!

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

Quan arribis al semàfor has d'anar recte o a la dreta si, és així.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Si, vaig a la dreta , quina opció em queda?  és pujar el carrer escoles!

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

Tècnicament ja has hagut de girar a l'esquerra abans.

Pren la paraula la senyora Montserrat Garriga:

Com està la línia del terra, és  contínua.

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

No t'ho podria dir. Si, és continua , és posarà alterna. És que no estic segur que hi hagi la línia allà!

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

Sí, sí , sí,... varen fer ara la carretera nova. 

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

I després,  dic,  si la gent gira al carrer Escoles , allà és tindria que posar almenys algun indicador que no és
pugui girar en rodó perquè, el més lògic seria girar en rodó i anar avall una altra vegada. Ara molt bé , però
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quan comencin els col·legis, entre els que venen de la Verneda i els que baixin del carrer Escoles.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

La idea és que es trenqui directament al carrer Comerç  venint de la Cellera. Que potser falta posar-hi un rètol
que digui Casc Antic direcció cap allà.

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

Està marcat, estan posats!

Pren la paraula el senyor David Bohigas.

Estan posats. Doncs aquesta és la idea. 

Pren la paraula el senyor Esteve Callís: 

 Només, els que venen de Girona ho veuen.

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

No, no, tots!

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Els que venen de la Cellera?

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

Sí.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

La idea és que es trenqui directe per aquí.

Pren la paraula el senyor Esteva Callís:

A que obeeix aquest canvi que han fet vostès?

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

El que s'ha mirat,  hi  no hi hem pas perdut poc temps, és a dir,  portem mesos rumiant-t'hi  , hem volgut
millorar  la  circulació  d'aquests  dos  carrers  i  més  que  res  la  sortida.  Es  va  comentar  també  amb  els
comerciants del carrer Comerç. Ells, veien molt i molt bé que fos de pujada el carrer Comerç.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

El tema dels camions, ja ho tenen clar?

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

Aquest matí he vist passar tots els que passen amb normalitat i passen. Hi ha un avis de límit de 2 metres,
l'hem posat molt petit perquè ningú s'equivoqui i els que saben que hi han de passar, saben que hi passen,
però no voldríem que un camió més gros quedés encallat allà al trencant davant de la Aliança, però tots els
que fan el servei, avui els hem vist que estàvem allà parlant, i això, i han pogut passar perfectament sense
cap problema.

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

Nosaltres, una de les coses que varem provar diverses vegades  va ser amb el camió de la brigada.
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Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Allà tens que contar que a més hi ha el camió del vi.

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

Mira, aquest mati ha passat. 

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

La Marta del Celler, parlant del vi precisament 

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Aquests camions són els que es veuen per allà. M'entens?

Pren la paraula el senyor David Bohigas.

En aquest cas els camions, els mateixos que passaven abans passen per allà mateix, l'únic que venen de
pujada, en lloc de baixada. El pas estret no canvia, l'avantatge de fer aquest canvi, que hem vist és que
abans de fer les obres baixaves pel carrer Comerç per anar direcció a Santa Coloma havies d'anar a la dreta
per fer-ho ben fet, fins a la rotonda o un trencant abans de donar tota la volta i recular, ara en aquests
moments si te'n vols anar cap a Santa Coloma passes per la baixada de Can Centena agafes carrer de Girona
i te'n vas cap a Santa Coloma força més directe que no tenir de fer tota la volta en aquest sentit.

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

Una de les coses que havíem comentat és que si vols  potenciar el barri antic, l'accés principal ha d'estar al
costat de la carretera principal. Si vens de Santa Coloma per cerca'l. La gent d'Anglès si que sap com va tot
plegat, però en canvi d'una manera més...

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Home, doncs que hi posin algun rètol.

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

Sí, però normalment és procura que l'entrada sigui pel carrer principal. Aviat, aviat.

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

És un rètol que s’hi podria posar, hi ha  l’Ajuntament, l’Aliança i és podria posar el de barri antic que no hi és. 

Pren la paraula la senyora Montserrat Garriga:

Sobre al respecte que és va presentar la memòria del mes de juliol referent ...

Pren la paraula el senyor Jordi  Pibernat:

a l'aigua?

Pren la paraula la senyora Montserrat Garriga:

Sí, sí, bé, això ja és.

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

Passaré a explicar-te la consulta que és va fer a Dipsalut, en Jordi ho va detectar, l'entrada d'aigua entra a
26º, per tant no és pot rebaixar. Una de les coses que es podria fer seria acabar, bé, ja ho estem fent, està
tot fet fins a la connexió que és farà de seguida que és pugui, bàsicament varem pensar que ara, en aquest
mes que hi ha la piscina exterior, posar la obra era una mica complicat, però a part d'això que també a altres
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llocs  del  poble  que  també  és  fan  controls  també  arriba  a  aquesta  temperatura  i  l'anella  ja  l'hem  fet.
Bàsicament Dipsalut el que ens ha dit, és el que estan fent, és que els xocs tèrmics és facin de manera més
regular que és el que està fent en Jordi. H anar-ho controlant. L'altra cosa és controlar-ho més de prop, són
les dues coses que Dipsalut ens va recomanar un cop varem trucar i és el que es va fent. 

I, no havent-hi més assumptes per a tractar, el President, Sr. Josep Casadellà i Turon, aixeca la sessió a l'hora
esmentada a l'encapçalament, de la qual cosa jo, la secretària, en dono fe. 

President  La secretària,

Josep Casadellà Turon Sandra Pinos Martínez 
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