
ACTA DE LA SESSIÓ NÚM: 2 DEL CONSELL DEL POBLE D’ANGLÈS.

Sessió Ordinària nùm: 2

Dia Lloc i hora: Sala Fontbernat  el dilluns 16 d’abril a les 20:00 hores.

Assistents:

- President:  Esteve Farrés Berenguer.
- Secretari:   Miquel Tolosa Presno. 
- Vocal:         Tina Galofré Leon 
- Maria Melian i Rosa Puigdemont en representació d’Oncolliga.
- Quima Bosch en representació del Voluntariat per la Llengua.
- Agustí Bazaga en representació de Càritas.
- Lluís Carreras en representació FEDAC Vall dels Angels.
- Pere Caparros en representació IES Rafael Campalans.
- Jordi Pibernat, David Bohigas i Marta Triado com a regidors.
- Astrid Desset com alcaldessa.

Ordre del dia:

1.- Escollir la Vice-presidència del Consell del Poble.

     No es  presenta  cap candidat  entre  els  assistents,  queda pendent  per
propera convocatòria.

2.-  Presentar  el  projecte  d’elaboració  del  Reglament  de  Participació
Ciutadana d’Anglès.

       La Sra. Blanca Moreno, fa aquesta presentació.
       Que entenem per  participació ciutadana?  -  Dret  de  la  ciutadania
d’intervenir  en  les  polítiques  públiques,  a  través  dels  òrgans  i  mitjans  de
participació establerts al reglament i les lleis.
       Les lleis actuals inclouen la participació ciutadana (Llei de Transparència,
Pressupostos Participatius, ...)
       El Consell del Poble és un òrgan de participació ciutadana de caràcter
consultiu, on es fomenta el debat amb l’objectiu de la millora del municipi.
       Els objectius d’aquest reglament són:
       - Millorar el canals d’informació municipal i de participació de la ciutadania
       en els assumptes públics de competència municipal.
       - Promoure el desenvolupament i la millora del teixit associatiu.
       - Incloure en els espais de participació la diversitat existent al municipi.
       - Incorporar les noves tecnologies als àmbits de participació local.
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       La base perquè la ciutadania sigui corresponsable en les decisions del
Govern local és el Reglament de Participació Ciutadana.

3.-  Reprendre  el  debat  sobre  usos  de  l’antiga  Cooperativa  Agrícola
L’Aliança.

       Els socis de l’antiga Cooperativa agrícola L’Aliança volen cedir el local a
l’ajuntament per a ús i benefici del poble.
       En cas de rebre’l, s’ha de tenir en compte la següent problemàtica:
       - Només es pot destinar a usos de cooperativa agrícola.
       - Local situat zona inundable (Hortes del Ter)
       - Substituir la teulada que és d’uralita.
       S’acorda que des del Consell es farà consulta a les entitats del poble, i
l’Ajuntament farà la part d’estudi tècnic. Es continuarà treballant en properes
sessions.

4.- Proposta municipal per utilitzar la plataforma online “Anglès en Xarxa”
com  a  web  de  difusió  de  les  activitats  de  les  associacions  i  entitats
esportives del poble.

        Per tornar a fomentar l’ús de la plataforma online “Angles en Xarxa”, es
proposa fer tallers per fomentar-ne l’utilització,  es podria començar fent una
jornada formativa a la biblioteca municipal.
        Actualment  el  domini  es del  Consorci  Ter-Brugent,  i  si  no s’activés
passaria a l’Ajuntament perquè fes difusió de les activitats programades.

5.- Donar compte dels projectes d’obres.

         - Pla de Barris, finalització Juny 2019. (subvencionat 75%) – Ampliació
voreres  del  casc  antic,  pavimentació  carrer  Molí,  reforma  hotel  d’Entitats  i
Arcada can Verdaguer.
          - ARRU Àrea de Rehabilitació i Renovació Urbana del c/. Fàbriques;
finalització  desembre  2018.  (Subvencionat  35%  Generalitat,  35%  Govern
central i resta entre Propietaris i Ajuntament) – Teulada i façanes dels edificis
del c/. Fàbriques del 5 al 19 i del 8 al 18.
          - Museu de la Ciència i Tècnica de Catalunya, a la Bures, s’està fent
projecte per museïtzar el vapor, i s’ampliarà informació en el proper Consell.
          - Canvi de gespa del Camp de Futbol.
          - Remodelació vestidors de la piscina.

6.- Com podem treballar en l’àmbit del civisme?

         Quan  parlem de  civisme  ens  referim  a  actituds,  comportaments,
pràctiques i accions de les persones en l’espai públic municipal. Però l’objectiu
no és tant parlar de civisme, si no de la promoció d’una cultura cívica.
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          La cultura cívica es el conjunt de valors, pautes de comportament i
principis d’acció que fomenten el civisme.
          Es parteix de la base que la necessària existència d’una ordenança de
civisme és l’últim recurs d’actuació. Hem de treballar en la responsabilitat de les
persones i  en el fet que sigui la mateixa ciutadania qui autoreguli les seves
interaccions dins de l’espai públic - Ciutat Educadora.
           Creiem que les qüestions en les quals cal incidir de forma preferent són:
           - Les molèsties ocasionades per animals domèstics.
           - La reducció del vandalisme premeditat (pintades).
           Per realitzar aquesta tasca seria important tenir  Agents Cívics.

El president aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta.
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