
ORDRE DEL DIA

CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI
DIA: DIMARTS 11 D'AGOST DE 2015
HORA: 20:00
LLOC: SALA DE SESSIONS

1. Aprovació acta sessió anterior
2. Donar compte decrets d'alcaldia
3. Aprovació Compte General 2014 de l'Ajuntament d'Anglès
4. Expedient de modificació pressupostària número 13/2015.
5. Aprovació i reconeixement extrajudicial de crèdits d'exercicis anteriors
6. Aprovació preus públics per la Llar d'infants
7. Segona aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic de Can Aulet
8. Incoació expedient sobre la creació del registre d'entitats d'Anglès
9. Aprovació instrucció cessió d'espais municipals.
10. Compatibilitat arquitecte municipal Sr. Joaquim Ginesta Rey
11. Moció adhesió Corrallengua
12. Donar compte dels informes trimestrals de la Llei de Morositat i del
període mig de pagaments dels resultats corresponents al 2n trimestre de
l'exercici 2015.
13. Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust, període 2n
trimestre 2015
14. Donar compte de l'execució trimestral 2n trimestre 2015
15. Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal número 14,
taxa per a la utilització i prestació de serveis a les instal·lacions municipals.
16. Aprovació de la cessió d'ús d'un bé patrimonial al carrer Verneda 61
17. Assumptes urgents
18. Precs i preguntes



Benvolguts i benvolgudes,
En el Ple de dimarts es va aprovar la creació d'un Registre d'Entitats Municipal en compliment
de l'article 236 del reial decret 2568/1986 on, en el seu primer punt, deixa ben clar que els
drets legalment reconeguts a les entitats, només seran vàlids per aquelles entitats que es
trobin inscrites en el Registre Municipal d'Entitats.
Vist que l'única manera que les entitats tenen per exercir els seus drets legalment, és que
l'Ajuntament crei el Registre Municipal d'Entitats, és com a mínim irresponsable dir que el que
es pretén amb aquest registre és complicar la vida a les Entitats Municipals.
A més, en el Ple d'ahir, es va explicar perfectament que hi haurà un termini ampli per la
presentació dels documents (fins a 31 de desembre de 2015 ) i que si les entitats creuen
convenient que es facin algunes trobades ( més enllà de la trobada inicial per presentar el
Registre que tindrà lloc després de Gales ) aquest Ajuntament farà tot el que estigui a les seves
mans per tal d'ajudar-les i així poder tenir les nostres Entitats amb la cobertura legal que
necessiten i que els seus associats es mereixen.
El segon punt que també es va aprovar ahir va ser la creació d'un Reglament per a la Cessió
dels Espais Municipals. La creació d'aquest reglament respon a l'aplicació d'un Decret Català
que aprova el reglament del patrimoni, a la Llei estatal bàsica sobre patrimoni i a la Llei General
de subvencions. Una vegada més, estem parlant només de treballar per aconseguir que a
Anglès es compleixi la legalitat vigent al nostre país.
En la forma, aquest reglament és una sistematització del procés per demanar la cessió d'un
espai municipal o d'una instal·lació esportiva. En el fons és simplificar la feina de qui ha de fer la
instància perquè juntament amb el reglament s'han definit tota una serie de un formularis
normalitzats on només apareixeran les dades que s'han d'aportar en cada una de les diferents
peticions.
L'única novetat important que incorpora aquest reglament és l'establiment d'uns criteris públics
i transparents que seran els que aquest Ajuntament farà servir en el cas que dues entitats
sol·licitin el mateix espai, en el mateix dia i a la mateixa hora. Aquest criteris donen resposta a
l'obligació que, per llei altra vegada, té l'Ajuntament de garantir els principis d'objectivitat,
publicitat i concurrència en l'adjudicació pública i tenen com a primer punt, i màxima prioritat,
el foment de l'entesa i el pacte entre les entitats sol·licitants.

COMUNICAT INFORMATIU



Finalment, i com a tercer punt, com que la llei només permet cedir gratuïtament els espais per fer activitats
sense ànim de lucre que responguin a l'interès general i que en cas contrari, aquest ús ha d'estar subjecte
a unes taxes, s'ha cregut convenient modificar les ordenances fiscals ( que actualment ja preveuen taxes
per a la utilització de diversos espais municipals per activitats de caràcter lucratiu ) per donar a
possibilitat,a qui estigui interessat, a demanar els espais inferiors a 200 m2 ( els que no estan contemplats
actualment ) a raó de 15 e/hora, un import que anirà destinat, exclusivament, a la neteja i al manteniment
de l'espai en qüestió.
En aquest sentit, i per evitar confusions, dir-vos que aquest Ajuntament té molt clara la diferència entre
les activitats que busquen el lucre d'aquelles activitats que les entitats promouen amb la finalitat de
recollir ingressos per al seu funcionament. Afirmen rotundament que, en cap cas, aquestes darreres
s'inclouran dins del grup d'activitats subjectes a aquesta taxa.
Per acabar, només afegir que aquesta tasca s'ha coordinat des de la regidoria de Participació Ciutadana
amb la col·laboració de les regidories d'Hisenda, d'Esports i de Cultura i amb l'assessorament tècnic de la
Secretària i la Interventora municipals. Que s'han incorporat diverses modificacions proposades pel grups
de l'oposició i que tot el que hi ha escrit és susceptible de ser retocat, modificat i millorat a proposta tan de
les entitats com de les persones que individualment creguin convenient presentar propostes, sempre i
quan, aquestes propostes siguin dins dels marcs legals existents.
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