
En Toni Franco és el tercer tinent d'alcalde i el responsable de les àrees d'Urbanisme, Obres i Serveis i
Esports. Com a responsable de l'àrea d'Obres i Serveis en Toni és el regidor que ha hagut d'aterrar més
ràpid i posar-se en contacte amb la realitat més quotidiana de l'ajuntament des del primer minut. Seva és la
responsabilitat de coordinar les actuacions de la brigada municipal, d'atendre les queixes i els
suggeriments dels veïns, de satisfer les peticions d'espais i de material de les entitats i de donar solucions
als problemes de manteniment general del poble que constantment van apareixent: Si heu passat per la
Font de Canyo, haureu vist que s'està fent una actuació a la bassa dels peixos: hi havia una fuita important
d'aigua. Per aquest motiu també s'ha actuat en els filtres de la piscina municipal. Entre les dues actuacions
s'estalviaran més de 1500 m3 d'aigua al mes.
Relacionat amb l'estalvi i amb coordinació amb la regidoria de Medi Ambient, s'està duent a terme una
campanya per reduir la despesa en enllumenat públic: veureu enganxines als fanals que s'han apagat per
aquest motiu. I pel que fa a l'enjardinament, a part de les actuacions de condicionament i millora dels
parcs del Canyo i Can Cendra s'ha acordat amb el supermercat Dia unes pautes en el manteniment de les
seves zones enjardinades.
Un altre dels temes que s'està tractant és l'acondicionament de les zones de joc dels parcs infantils, que
estan deteriorats i en alguns casos molt malmesos. És un problema generalitzat i que necessita dos tipus
diferents d'actuacions: per una banda les reparacions més urgents en aquells punts que presenten
problemes de seguretat ( i dels quals en tenim un informe molt detallat fet la Policia Municipal ) i per l'altra
buscar la fòrmula per garantir un manteniment adequat dels elements que tenim i buscar subvencions per
millorar, de mica en mica, totes les zones.
En David Bohigas és el regidor d’Hisenda, Economia i Patrimoni. Com a responsable d’Hisenda ha donat
continuïtat a la seriositat de la feina engegada per la Interventora des de fa 3 anys. Mentre que a nivell
econòmic està desenvolupant, juntament amb les altres regidories, la millora de polítiques de compra, (per
exemple l’exigència de 3 pressupostos previs a cada comanda, o la renegociació del capítol de telefonia i
comunicacions). I també desenvolupa l’organització de la informació contractual de l’Ajuntament, així com
de l’arxiu. Els reptes del futur més immediat, són la elaboració de les ordenances fiscals i pressupost del
2016, i quelcom que urgeix tan a nivell legal com de gestió, l’inventari del Patrimoni de l’Ajuntament
d’Anglès.
La Marta Triadó és la regidora encarregada de les àrees de Benestar Social i de la Sanitat. Per ella seran
un parell de mesos de reunions i de presa de contacte amb totes les persones que treballen tant en l'àmbit
social com en el sanitari, per tal de conèixer la realitat social del nostre poble. La Marta ja s'ha reunit, o té
previst reunir-se properament, amb la treballadora i l'educadora social, l'agent d’acollida, els representants
del voluntariat social i de càrites així com amb les persones que porten la direcció i gestió del centre de dia,
la llar de jubilats i el CAP. A totes aquestes reunions cal sumar-hi accions concretes com la presentació de
dos projectes per tal d'optar a dues places del programa de Treball i Formació i la signatura d'un conveni
amb el Consell Comarcal per tal que el curs vinent, a l'Escola Pompeu Fabra, hi hagi un Servei de Suport
Psicoeducatiu adreçat a nens amb problemes de socialització.
A nivell de salut pública s'han iniciats converses amb diferents propietaris de solars no edificats, que estan
en mal estat i són un focus de plagues i problemes pels veïns, per tal que realitzin les actuacions
necessaries per mantenir netes les seves propietats.




