La Cristina Ribas té delegada la tasca de Promoció Econòmica i Turística a més de ser la responsable de la
coordinació de la neteja dels espais municipals, actuant d'enllaç entre l'Ajuntament i l'empresa

concessionària del servei. La Cristina està acabant de redactar la que serà la nostra proposta d'Ordenança

Cívica que, un cop aprovada, ens permetrà fer front a tot un seguit de conductes incíviques que ara mateix,
sense ordenança, no es poden sancionar. Com a responsable de Mercats i Fires, a part de visitar els

paradistes i regularitzar algunes situacions, està actualitzant l'Ordenança Municipal de Mercats i coordinant
la Fira de l'Euro de la qual aviat en tindreu més informació.

La Cristina serà la persona responsable de l'organització i coordinació de tots els actes del cap de setmana
de la Fira de Sant Antoni, per la qual cosa, un cop passades les Gales, es posarà en contacte amb la

comissió de la Fira de Sant Antoni i amb totes les entitats i persones relacionades amb la fira, per preparar
el programa d'actes de la propera edició.

Pel que fa a l'Alcaldia, des del primer moment, he rebut a la gent del poble, entitats i empresaris que han

sol·licitat poder parlar directament amb mi. Paral·lelament, a nivell de relacions institucionals, m'he reunit

amb diversos organismes per tal de conèixer la situació d'Anglès i les sinergies establertes amb ells:
Consell Comarcal, Consorci Ter Brugent, Agència Catalana de l'Aigua, Departament de biblioteques,
Departament d'Ensenyament. A principis de setembre tinc concertada una reunió amb la Presidència de la
Diputació.

També he assistit conjuntament amb els regidors a diverses reunions amb les empreses concessionàries
que realitzen serveis al nostre municipi.

A nivell de la regidoria de personal, m'he reunit amb els representants sindicals dels treballadors
municipals per tal de conèixer la seva situació i necessitats. Juntament amb el regidor d'Hisenda hem

iniciat una anàlisi de les funcions que desenvolupa el nostre personal per tal de millorar els processos
administratius que es puguin simplificar i, sense haver de fer més hores, poder ser més productius.

Finalment, vetllar pel bon funcionament de tot l'ajuntament implica «posar el nas» una mica a tot arreu,
tenir una visió global de tot el què es fa i coordinar determinades actuacions juntament amb els regidors i
el personal.

En la darrera pàgina d'aquest full informatiu hi podreu trobar el meu horari de dedicació presencial a
l'ajuntament. També hi podreu trobar el resum de les regidories i el correu de contacte de tots els regidors
de l'equip de govern perquè us hi pogueu adreçar amb total llibertat. L'Ajuntament és casa vostra i tothom
que tingui alguna cosa a dir, amb respecte, hi té les portes obertes.

Àstrid Desset i Desset
Alcaldessa d'Anglès

