Carrer d'Avall, 31
17160 Anglès
Tel. 972 420 058
info@angles.cat

ACTA DE LA SESSIÓ NUM.1 DEL CONSELL DEL POBLE D’ANGLÈS
Sessió Ordinària núm 1
Dia, hora i lloc: Dilluns 15 de gener de 2018 a les 20:00
Assistents:
Miquel Valentí en representació de Floricel
Miquel Tolosa en representació de Càrites
Tina Galofré en representació de l’AMPA FEDAC Vall dels Àngels
Cristina Casellas en representació de l’AMPA del Pompeu Fabra
Quima Bosch en representació del Voluntariat per la Llengua
Esteve Farrés en representació d’Anglès en Xarxa
Miquel Bosch com a ciutadà
Jordi Pibernat, David Bohigas, Josep Casadellà com a regidors
Àstrid Desset com a alcaldessa

Ordre del dia

1. Constitució del Consell del Poble.
Es constitueix el Consell del Poble amb l’aprovació per unanimitat dels assistents de nomenar:
President: Esteve Farrés Berenguer
Secretari: Miquel Tolosa Presno
Vocal i membre de la comissió operativa: Tina Galofré
El lloc de Vicepresident queda temporalment vacant
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2. Aprovació del Reglament.
Es comenta i s’aprova el reglament del Consell del Poble d’Anglès publicat al web a l’apartat de
Municipi, associacions i entitats / Participació Ciutadana / Consell del poble, amb la URL següent:
http://www.angles.cat/media/sites/57/Reglament-Consell-del-Poble-Angles-1.pdf

3. Donar compte dels tràmits iniciats en relació a l'ordenança de Zones Comercials Verdes i
recollir opinions.
Respecte a l’ordenança de zones comercials verdes que l’ajuntament està tramitant es recullen les
següents aportacions dels assistents:
- 6 aparcaments verds al Carrer Ponent semblen molts. Proposen 3 inicialment, ampliable a 6 si
s’escau.
- Ajuntar les zones verdes previstes a la Plaça Catalunya a davant de la fleca Can Parramon
- Pel que fa a la possibilitat de posar una senyal d’aparcament de durada màxima de 15 minuts a la
farmàcia del carrer Verneda, es comenta que seria convenient tenir en compte que a la farmàcia del
carrer Indústria es va pintar una plaça de minusvàlid i que caldria unificar el criteri per a les dues
farmàcies.

4. Debatre sobre l'oferiment fet pels socis de l'antiga Cooperativa l'Aliança de cedir el local a
l'ajuntament.
S’explica la voluntat dels socis de l’antiga Cooperativa Agrícola l’Aliança de cedir el local a
l’ajuntament per a ús i benefici del poble i dels possibles avantatges i inconvenients d’acceptar
aquesta cessió. En cas de rebre’l, només es pot destinar a usos de cooperativa agrícola. D’altra
banda, caldria avaluar el cost de les adequacions a la normativa actual (per exemple, si cal
substituir la teulada que és d’uralita). L’Esteve Farrés comenta que en Miquel Valentí podria parlar
amb els regants.
S’acorda constituir una comissió d’estudi sobre aquest tema.
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5. Sentit únic del Carrer Escoles.
Es recullen les aportacions d’en Miquel Bosch sobre els inconvenients que ell hi veu a fer de sentit
únic el Carrer Escoles. En tot cas, de fer-se, creu que el carrer hauria de convergir a la Rutlla (en
direcció a la Rutlla i no a l’inrevés).
Es comenta també que, en cas de fer-se, l’Avda. Floricel també s’haurà de regular.
No s’acorda res al respecte ja que es tractava de debatre i recollir aportacions. Queda pendent de
presentar unes propostes que puguin ser sotmeses a votació si el Consell del Poble ho creu
necessari.

6. Altres assumptes
Els assistents pregunten per la casa de la Rutlla 9 i se’ls informa de la situació. Hi ha una ordre
d’execució que està actualment aturada a l’espera de solucionar el traçat de la línia elèctrica que
passa per la façana de l’edifici. S’ha aconseguit parlar amb Endesa i manifesten que soterrar la línia
és d’obligat compliment. Properament l’ajuntament es reunirà amb els propietaris per tal de
reprendre l’ordre d’execució. L’objectiu és haver enderrocat aquell edifici abans de l’inici del curs
2018-2019.
Com a últim tema, es proposa regular el semàfor de la Rutlla amb tempos diferents als actuals.

Anglès, 15 de gener de 2018
Signat: Àstrid Desset actuant com a secretària accidental
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