
 
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 19 DE 

JULIOL DE 2021 
 

Identificació de la sessió:   

Núm.  PLE2021000005  

Caràcter: Sessió Extraordinària 

Data: 19 de juliol de 2021 

Hora d’inici: 20:01 h 

Hora de fi: 20:26 h 

Lloc: canal de Youtube anomenat Ajuntament d'Anglès o bé a l’enllaç 

https://www.youtube.com/channel/UCaglUnoZK_-PWvIcxFPMn1A 

 

Hi assisteixen: 

Àstrid Desset Desset, Alcaldessa del grup municipal Junts per Anglès 

Jordi Pibernat Casas, 1r Tinent d’alcaldessa del grup municipal Junts per Anglès 

Rosa M. Torns Vila, 2a Tinent d’alcaldessa del grup municipal Junts per Anglès 

Albert Roura Ferrer, 3r Tinent d’alcaldessa del grup municipal Junts per Angles 

Jorge Blanquez Berenguer, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

David Bohigas Vilalta, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

Neus Moragas Fontané, Regidora del grup municipal Junts per Anglès 

Esteve Trias Caparros, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

Neus Ros Vicente, Regidora del grup municipal Junts per Anglès 

Esteve Callís Prat, Regidor del grup municipal PAU 

 

Amb veu i sense vot:  

 

Sandra Pinos Martínez, Secretària municipal 

Leonor Martínez Lacambra, Interventora 

 

Han excusat la seva absència:  

 

Pere Espinet Coll, Regidor del grup municipal PAU  

Antoni Ruiz Palma, Regidor del grup municipal PAU  

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Presa en coneixement renuncia alcaldia 

 

Desenvolupament de la sessió:  

 

Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui 

iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia 

 

1.0.- Presa en coneixement renuncia alcaldia 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCaglUnoZK_-PWvIcxFPMn1A


 
 

 

Vist l’escrit presentat per la Sra. Àstrid Desset Desset, alcaldessa de l’Ajuntament 

d’Anglès amb RE número E2021004239 de data 12 de juliol de 2021 on literalment 

diu: 

 
“Àstrid Desset Desset, alcaldessa de l’Ajuntament d’Anglès, amb DNI 40.358.745R  

 
EXPOSO:  

Que el Ple d'aquest Ajuntament en data 15 de juny de 2019, em va escollir alcaldessa 

d'aquest municipi, després de la constitució d’aquest ajuntament sorgit de les eleccions 
municipals del passat 26 de maig de 2019.  

Que en compliment d’allò disposat als articles 196 i 198 LOREG i 40 ROF poso en 

coneixement del Ple de la Corporació la meva decisió de renúncia al càrrec d’alcaldessa i 
regidora de la Corporació justificant aquesta decisió en base a les següents consideracions:  

1) El Vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya i Conseller de Polítiques Digitals 
signarà el proper dia 20 de juliol el meu nomenament com a Directora del Consorci 

Administració Oberta de Catalunya, el qual té per missió impulsar la transformació digital de 

les administracions catalanes promovent governs àgils, lògics i col·laboratius.  
2) Tot i que la direcció de l’AOC no és incompatible amb l’alcaldia, és un càrrec que requereix 

molta dedicació ja que l’organisme compta amb més 500 treballadors i treballadores i presta 

servei a tots els ajuntaments del país. Per desenvolupar satisfactòriament aquest encàrrec 
del Vicepresident, considero que haig de tenir dedicació plena a l’AOC.  

3) Els grans projectes del municipi estan més encarrilats que mai i s’han pogut tancar obres 

tan importants com l’ARRU o el Pla de Barris, fruit de l’esforç de tot l’equip de govern. Sé que 
Anglès queda en bones mans i que l’equip de govern seguirà el pla de mandat.  

SOL·LICITO: Sigui acceptada la meva renúncia al càrrec d’alcaldessa i regidora de la 
corporació amb efectes a partir de que en prengui coneixement el Ple de la corporació.”  

 

Vist l’informe emès per la secretària municipal de data 13 de juliol de 2021 que obra 

a l’expedient.  

 

 Legislació aplicable 

 

Els articles 196 i 198 LO. 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General (LOREG). 

- L'article 40 RD. 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. (ROF) 

- L'article 1 RD. 707/1979, de 5 d'abril, regulador de la fórmula per presa de 

possessió de càrrecs o funcions públiques. 

 

Per tot això proposo: 

 

PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia de la Sra. Àstrid Desset Desset del 

càrrec d’alcaldessa i regidora de l’Ajuntament d’Anglès.  

 

SEGON.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central l’expedició de la credencial a favor del 

nou regidor que s’incorpora a l’equip de govern, en concret Sr. Joan Valencia Palom.  

 

TERCER.- Remetre certificació de l’acord adoptat a la Junta Electoral Central i a la 

Junta Electoral de Zona, als efectes pertinents.  

 

QUART.- Comunicar el present acord a la intervenció tresoreria i a la gestoria laboral, 

als efectes oportuns.  



 
 

 

 

 

 

Es dona compte el present punt als membres del plenari municipal  

 
ÀSTRID 

Són 6 anys de la meva vida, gaudint del camí, i sempre he comptat amb uns regidors que ja 

considero amics que m’han acompanyat. En aquests 6 anys hem pogut fer un munt de 
projectes, tots ells encarrilats.  

Tenim només pendent l’Arcada de Can Verdaguer que al final es desencalla també. Hi ha 
projectes que considero claus, el PECT FEDER i que representa dinamitzar el territori a nivell 

de cultura, patrimoni i turisme. Amb ajuda de la Diputació i la Generalitat. Hi ha molt bona 

feina dels regidors i han posat Anglès en el punt de mira. Ja ens està visitant turistes 
anglesos, alemanys.  

Gaudir de la natura a la vora del Ter. Cuidar la nostra flora i fauna, m’ha omplert molt. 

Treballar amb les ajudes de les entitats. Pex les sardanes. Les entitats esportives, que 
organitzen tornejos i bé al poble.  

Posar en valor el nostre patrimoni millorant el patrimoni antic i la Burés, són dos BCIN.  

Amb la gastronomia, també estem molt ben posicionats.  
I amb la variant, el poble esdevindrà una altra cosa.  

Estem renovant els quadres elèctrics i l’enllumenat. Quedarà un poble sostenib le i amb un 
enllumenat dels més moders.  

El clavegueram estar a punt de començar i les teulades estan a punt de començar.  

Són del poble d’Anglès, però amb la implicació te’ls sents teus. Encara que prengui un nou 
camí estaré disponible pel poble des de la meva posició i des  

L’hem vist de tots colors amb el Glòria i la covid, agrair als ciutadans que s’han implicat.  

Agrair als ciutadans que han criticat en positiu. A la gent que ens va fer confiança i a les que 
no. A l’equip humà de l’ajuntament. Estic orgullosa dels treballadors, comptem amb grans 

professionals, hi ha gent molt implicada a l’Ajuntament, des de fora criticar és molt fora.  
Agrair al grup PAU, que sé que han estès la seva ma quan em tingut moments difícils comel 

Gloria i el COVID i malgrat tenir difernts visions sé que compartim la mateixa estima pel poble i 

ho he pogut palpar.  
Al la gent de la llista de Junts per Anglès i a l’equip de govern, el suport que m’heu donat tots, 

mai el podré agrair tot.  

S’han de continuar lluitant pels somnis. I a vegades els somnis es fan realitat.  
 

ESTEVE Callís  
Felicitar a l’Àstrid per aquesta nova tasca i si durant aquests anys s’ha sentit malament, li 

demanem disculpes.  

 
ASTRID m’oblido molt ràpid del que ha sentat malament, per tant, queda lu bo.  

 

DAVID 
En nom de junts per angles i en reconeixement a la feina ben feta. 

 

Permeteu-nos començar amb el poema “VILA D’ANGLÈS” del NOSTRE POETA DE 
POBLE – JOAQUIM BAUXELL: 

 
Anglès, vila riallera 

que somrius eternament, 
i tens la noble fal·lera 

de créixer contínuament... 
Si aquest ritme no s’encalla 



 
 

 

aviat seràs ciutat; 
vila que riu i treballa 
té l’avenir assegurat. 

 
Anglès, vila delerosa 

que cantes bo i treballant 
tot teixint l’oda amorosa 

que és de tots el millor cant!. 
Si el teu si no es decanta 

ton desig es complirà; 
vila que treballa i canta 
de segur que triomfarà! 

 
Anglès, vila aixalaiada 

que cantes, treballes, rius... 
i per ço ets estimada 
de forasters i nadius. 

Si nasqueres dalt la penya 
Ara ja t’estens pel pla; 

vila que no es vol constrènyer 
Déu sap on arribarà! 

 
Anglès, vila encisadora 

d’una vall que es fa admirar... 
(Vall dels Àngels alguna hora 

Carlemany l’anomenà). 
El Ter, que mai no reposa 
també de tu s’ha agradat, 

i al mar amb veu remorosa 
va a cantar-li ta beutat. 

 
 
De ben segur que fa 6 anys i escaig, Àstrid, quan vas plantejar-te engegar el camí que 
t’ha dut fins aquí, trobaves a faltar les rialles, el deler, l’alegria i l’encís a la nostra Vila que 
en Quim Bauxell retratava fa moltes dècades, l’equip de govern ho vam definir com a 
manca de COLOR.  
 
Fent balanç d’aquests 6 anys de Govern, amb diferents equips liderats per TU, creiem 
que hem passat d’aquella escala de Grisos a una paleta amb molta varietat de 
Colors, on de ben segur que se n’hi poden incorporar més, però on hi són la majoria dels 

que ens hem compromès a posar-hi. 
 
Fent un recull d’aquests Nous Colors i tot seguint el Pla de Govern basat en les 3 potes 

que vam dissenyar:  
 
 
Mantenir i Millorar 
 
En aquest període s’ha realitzat i programat inversió per més de 6 milions d’euros (els 

diners de les inversions que encara no s’han executat es troben als comptes bancaris de 
l’Ajuntament),  i s’ha reduït el deute en més de 5 milions €, a Anglès això no havia 

succeït amb antelació (almenys des de la recuperació de la democràcia).   
 



 
 

 

Algunes d’aquestes inversions s’han destinat a la millora de les infraestructures de 
serveis, enllumenat, clavegueram, xarxa d’aigua.   
 
S’han arranjat places i parcs infantils (Palillos, Canyo, Puigbell, etc.) 

 
S’han realitzat millores a tots els edificis municipals (Escola, Llar d’infants, Zona 

Esportiva, Burés, Biblioteca, Ajuntament, Parc Caní) 
 
S’ha iniciat la tramitació per a la gestió de recollida de residus mitjançant el porta a 
porta. 

 
I el més destacable s’ha actuat de forma integral a dos barris, el Casc Antic i el carrer 
de les Fàbriques. Això ha millorat les condicions de vida dels veïns i ha modificat molt 

positivament la imatge d’Anglès a foranis facilitant l’atracció de turisme. 
 
Dinamitzar 
 
S’ha potenciat l’acció de les Entitats, culturals, socials i esportives facilitant el 

desenvolupament de les seves activitats i donant opció a que totes puguin obtenir un 
finançament adequat des de l’Ajuntament.  
 
Es va realitzar la inversió necessària per legalitzar les activitats  de  la nau 3 de la Burés, 
Museu del Vapor, Sala de Ball dels Jubilats i Polivalent, i dotar de cadires retràctils aquest 
darrer edifici ha permès realitzar-hi teatre, concerts i moltes altres activitats. 
 
S’ha inaugurat i dinamitzat la Biblioteca, que ha passat a ser un dels principals focus 

culturals del poble. S’aposta per artistes locals, en exposicions, murals i concerts per tal 
que tinguin l’oportunitat de donar-se a conèixer. 
 
Les Gales han tornat al lloc que els pertoca, gràcies a la Comissió de Festes i Voluntaris. 
S’han mantingut les Fires de Sant Antoni, la Festa del Remei, els Aplecs de la Sardana, 
de Sant Amanç i de Santa Bàrbara,  han sorgit el Viu la Burés i el Caga Tió, amb 
l’inestimable col·laboració i lideratge de diferents grups de voluntaris i associacions. 
 
Les iniciatives de promoció de turisme ens han començat a portar persones d’arreu, 

especialment de Catalunya i França a pescar, a visitar el Vapor de la Burés, el Casc 
Antic, a fer rutes en BTT o a caminar pel Vora Ter, tot i la frenada que suposa la 
pandèmia del Covid19. 
 
La Variant d’Anglès ja està en marxa, aquesta facilitarà les comunicacions i el 

desenvolupament d’activitats industrials i logístiques als polígons d’Anglès, donant peu a 
que el Comerç també es desenvolupi.  
 
I les altres comunicacions, de dades i veu,  han pres relleu en aquest període, ha arribat 
la fibra al nostre poble i progressivament es va estenent per tots els barris. 

 
Servir 
 

A cavall de servir i dinamitzar s’està realitzant un projecte de dinamització del parc 
d’habitatges buits d’Anglès, i s’han condicionat 4 pisos municipals per a usos socials. 

 
S’estan finalitzant l’Hotel d’Entitats i el Centre Cívic-Arcada de Can Verdaguer, 

edificis que es destinaran principalment a activitats socials i de dinamització. 



 
 

 

 
La Participació i Transparència són un pilar d’aquest Govern al que t’has dedicat amb 
totes les forces Àstrid, havent-se creat i desenvolupat els Consells del Poble, dels Joves i 
dels Infants; així com obtenint l’excel·lència en les puntuacions de la Generalitat dels 
darrers anys. 
 
I ens queden aquelles àrees on la feina queda més amagada, malgrat sigui ingent, a 
nivell social i educatiu on s’ha augmentat molt la inversió, tan en Càrites, com en 

beques escolars per a llibres  i ajuts a la ciutadania, especialment en els 2 darrers anys, 
arrel de les conseqüències del Covid19. En Seguretat Ciutadana, s’ha treballat 

constantment per  a la millora de l’equipament i sobretot per a tenir el nombre màxim 
possible de policies en plantilla, això, juntament amb la positiva evolució del cos ha 
permès atendre molts més casos.  
 
I  la darrera de les àrees és la de Gestió Administrativa, de ben segur l’àrea que més ha 

canviat. Els ciutadans han pogut percebre l’augment exponencial de gestions on-line que 
poden fer. Però l’equip professional i l’equip de govern sabem que gràcies a la teva 
capacitat de gestió, de treball i a la empenta que has traslladat als equips ha estat 
possible la millora dels processos que s’empraven, la definició dels llocs de treball i 
la seva retribució i la informatització i automatització de la majoria de processos.  

 
És obvi que et trobarem a faltar tan per la capacitat de gestió i treball que demostra 
l’anteriorment exposat com per les rialles franques, la sinceritat extrema (inclòs el nye, 
nye, nyé,  que sortia quan les coses es torçaven!) i la empenta i suport que ens has 
transmès.  
 
Després d’aquest balanç, en nom dels Equips de Govern que has liderat, del Grup de 
Junts per Anglès i creiem que amb el suport de bona part del Poble t’hem de dir: 
“MOLTES GRÀCIES PER LA FEINA BEN FETA!!” 

 
Per tal d’animar-te amb la decisió que has pres -una estrofa de Sopa de Cabra-: 

Mai no és massa tard per tornar a començar 
per sortir a buscar el teu tresor 

camins, somnis i promeses 
camins que ja són nous 

 
El nostres suport en paraules de Lluís Llach: 

Que tinguem sort, 
Que trobem tot el que ens va mancar 

Ahir. 
I així pren tot el fruit que et pugui donar 

El camí que, a poc a poc, escrius per a demà 
 
I el nostre desig, el teu lema Àstrid Desset: 

GAUDEIX DEL CAMÍ! 
 
 

JORDI PIBERNAT:  

Nomes volia dir que en David ho ha explicat molt bé, vull deixar molt clar que l’Àstrid no es 
deixa tirats, lÀstrid no esn abandona i l’Àstrid no ho tenia pensat.  

Una de les coses que més li ha costat assumir són les faltes de respecte ratllant al racisme 

qüestionant els seus orígens. 



 
 

 

Vull dir ben clar i alt que l’Àstrid ens va reunir i ens va demanar permís, acceptar aquest 
compromís a mí em suposarà un trasbals personal, laboral, familiar, però ho faig amb molt de 

gust.  

 
À l’Àstrid li ha passat per davant el millor que li podia haver passat, la trobarem molt a faltar, 

però jo per una amiga faig el que faci falta.  
 

Gaudeix del camí i et cuidarem el poble.  

 
I, no havent-hi més assumptes per a tractar l’alcalde accidental, aixeca la sessió a 

l'hora esmentada a l'encapçalament, de la qual cosa jo, la secretària, en dono fe. 

 

L’alcalde accidental ,      La secretària, 

Jordi Pibernat Casas      Sandra Pinos Martínez 
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