AJUNTAMENT D'ANGLÈS
COMUNICAT DE PREMSA
L’Ajuntament d’Anglès portarà a ple per a la seva aprovació una pròrroga del Pla de Barris tot reajustant
el projecte a la seva situació de tresoreria
Segons resolució de 23 de juliol de 2009 la Generalitat atorgà un ajut a l’Ajuntament d’Anglès de
1.950.000 €, que correspon al 75% del cost total (2.600.000€), per a la millora del Barri Antic.
L'aportació de l'Ajuntament havia de ser de 650.000€.
El calendari d'execució inicial va de juliol de 2009 fins al 2013. A finals de l'any 2013, donades les
circumstàncies econòmiques del moment que havien portat a una frenada en el desenvolupament del
Pla, es sol·licità una pròrroga de dos anys addicionals, ampliant així el termini d'execució fins al 2015.
Durant aquests dos anys, 2014 i 2015, el Pla de Barris d'Anglès ha restat pràcticament aturat. La
situació de reajustament econòmic d'aquest Ajuntament, junt amb la incertesa de la situació
econòmica de la Generalitat, van portar a prendre la decisió de no executar cap de les actuacions de
major pes econòmic i restar a l'espera d'un aclariment i millora de la situació.
Arribats a aquest punt, i després de la reunió del passat 30 de setembre de 2015 amb el cap de
l'oficina de Gestió del Programa de Barris, es decidí sol·licitar una pròrroga addicional (fins a l'any 2018)
tot reajustat la graella econòmica i les actuacions a la situació socioeconòmica d'avui dia.
És per això que l'Ajuntament d'Anglès sol·licita una pròrroga de 3 anys, és a dir, fins a l'any 2018, per al
desenvolupament del Projecte de Rehabilitació Integral del Barri Antic d'Anglès.
La inversió total serà de 310.000€ repartits en tres anys. D'aquesta inversió, un 75% aniria a càrrec del
Pla de Barris (232.500€) i el 25% restant a càrrec de l'Ajuntament d'Anglès (77.500€). Les actuacions a
fer són la renovació de l’enllumenat del Barri Antic, l'ampliació de voreres i la col·locació de baranes en
aquells punts de més difícil accessibilitat, la pavimentació del carrer Molí i la remodelació de l'Hotel
d'Entitats per a utilitzar-lo no només com a sala de reunions sinó també com centre de formació amb
diverses aules i una sala d’estudi equipada amb ordinadors i connexió a la xarxa.
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