
 
 
ACTA DE LA REUNIÓ 
 
Dijous 20 de febrer de 2020 
Inici reunió: 20h 
Final reunió: 20.45 h 
Lloc: Sala de la Concòrdia 
 
 
Assistents: 
Pere Rodríguez 

- Albert Monserrat 
- Kemoba Gassama 
- Antoni Guil 
- LLuis Esteban 
- Dídac Santisteban 
- Jordi Manils 
- Fina Bassons 
- Marcel Comas 
- Pep Benach 
- Àngela Cartró 
- Jacint Torres 
- Jaume Monclús 
- Isma Jimenez 
- Abel Florensa 
- Àngela Parra 
- M Jesus Prieto 
- Alex Peña 
- Lalo Plata 
- Albert Santamaria 
- Sònia Pascual 

 
Excusen: 

- Esther Rodriguez 
- Antonio Segura 
- Oscar Loro 
- J.A. Balmisa 
- Joaquim Colom 
- Hassan El Ars 
- Martí Torras 
- Isabel Jurado 
- Gerard Garcia 
- Maria Jesus Cuba 
- Sonia Castillo 

 
 
  



Ordre del dia: 
 
1. Benvinguda i presentació per part de l’alcalde 

Power point agregat a l’annex 1.  
L’alcalde explica les novetats de la nova composició amb la nova legislatura i qui són 
cadascun dels membres que componen el Plenari. 
Les vicepresidències són per la M Jesús Prieto i el Marcel Comas. 
 

 
2. Comissió Permanent 

Tal com recull el reglament s’escullen els vocals de la Comissió Permanent d’entre 
els membres del Plenari i queda formada de la manera següent: 

President, Pere Rodríguez 
Vicepresidents, M Jesús Prieto i Marcel Comas 
Antoni Guil, Dídac Santisteban, Isma Jiménez, Fina Bassons 
Regidor de govern i un regidor de cada un dels partits de l’oposició 

 
3. Calendari 

Es llegeix la proposta de calendari que se’ls farà arribar. 
PLENARI – cada 4 mesos – darrer dijous de 19h a 20 h 
- Febrer. Constitució 
- Juny 
- Octubre 
- Febrer 

 
PERMANENT – cada 2 mesos – darrer dijous de 19h a 20 h 
- Març per definir la comissió 
- Maig per preparar Plenari Juny 
- Juliol per valorar funcionament  
- Setembre per preparar Plenari octubre 
- Novembre 
- Gener per preparar Plenari febrer 

 
I es constitueix formalment el Consell de Poble. 

 
4. Proposta modificació reglament 
 

L’alcalde explica que dissabte es va fer el Taller de participació per al reglament de 
participació ciutadana que, fins ara, es regulava a través del ROM. 
Amb el suport de la Diputació de Barcelona, es parteix d’un model de reglament validat 
per Diputació, Col·legi de Secretaris i Universitats. 
El reglament està a la plataforma Decidim. Es demana als membres del Plenari que 
es registrin i les seves aportacions. 
Termini obert fins a finals de mes per tal de portar al Ple del mes de març. 
Es proposa incloure al RPC el reglament de Consell de Poble i així tenir tota la 
normativa en un únic document. 
Les esmenes proposades són: 

REGLAMENT - Article 6è. La Vicepresidència 

1. L’Alcalde/essa nomenarà un/a o dos/dues Vicepresidents/es que seran 
escollits/des en la primera sessió plenària del Consell de Poble que es faci a l’inici del 
mandat corporatiu d’entre les persones que són membres del Consell de Poble i no 
són representants de l’Ajuntament,  que hagin manifestat prèviament la seva voluntat 
de ser escollits/des, i que comptin amb el suport explícit mínim de les dues terceres 
parts de la composició associativa del Consell del Poble. 

PROPOSTA - Article 6è. La Vicepresidència 



1. L’Alcalde/essa nomenarà un/a o dos/dues Vicepresidents/es que seran 
escollits/des en la primera sessió plenària del Consell de Poble que es faci a l’inici 
del mandat corporatiu d’entre les persones que són membres del Consell de 
Poble i no són representants de l’Ajuntament,  que hagin manifestat prèviament 
la seva voluntat de ser escollits/des, i que comptin amb el suport explícit mínim 
de les dues terceres parts de la composició associativa del Consell del Poble. 

S’ACCEPTA LA MODIFICACIÓ 

REGLAMENT - Article 7è. El Plenari 

d) Fins a vuit persones d’especial rellevància ciutadana proposades per 
 l’Alcaldia, un cop escoltada la Junta de Portaveus. 

e) Fins a cinc persones no vinculades a entitats associatives del municipi, que 
siguin seleccionades  aleatòriament de la borsa de participació ciutadana del 
Consell de Poble. Podrà formar part d’aquesta borsa qualsevol ciutadà o 
ciutadana major de 16 anys empadronat/da al municipi almenys dos anys 
abans del moment de la seva inscripció en la mateixa. 

PROPOSTA - Article 7è. El Plenari 

d) Fins a vuit persones d’especial rellevància ciutadana nomenades per 
 l’Alcaldia, proposades pels grups polítics que formen el Consistori. 

e) Fins a cinc Persones no vinculades a entitats associatives del municipi, que 
siguin seleccionades  aleatòriament de la borsa de participació ciutadana del 
Consell de Poble. Podrà formar part d’aquesta borsa qualsevol ciutadà o 
ciutadana major de 16 anys empadronat/da al municipi almenys dos anys 
abans del moment de la seva inscripció en la mateixa. 

Apartat d) NO ES VEU CLARA LA MODIFICACIÓ PER TANT ES DEIXA TAL COM ESTÀ 

Apartat e) S’ACCEPTA LA MODIFICACIÓ 
Antoni Guil comenta que totes les entitats estan representades a les sectorials per tant es 
duplica la representativitat de les entitats. Es refarà el redactat per tal que quedi clar que no 
venen com a representants d’entitats sinó que venen a títol individual, quedant de la manera 
següent: 

Persones seleccionades aleatòriament de la borsa de participació ciutadana 
del Consell de Poble. Podrà formar part d’aquesta borsa qualsevol ciutadà o 
ciutadana major de 16 anys empadronat/da al municipi almenys dos anys 
abans del moment de la seva inscripció en la mateixa. En cas de pertànyer 
a alguna entitat associativa del municipi, la seva representativitat dins el 
Consell de Poble és a títol individual. 

 
REGLAMENT - Article 8è. La Comissió Permanent 

3. La Comissió Permanent estarà integrada per: 
a. El President/a del Consell de Poble. 
b. Els/les Vicepresidents/es del Consell de Poble. 
c. Fins a 4 membres del Plenari del Consell proposats i ratificats pel 

 mateix Plenari. 
d. Un regidor del govern i un regidor de l’oposició. 
PROPOSTA - Article 8è. La Comissió Permanent 
3. La Comissió Permanent estarà integrada per: 
a. El President/a del Consell de Poble. 
b. Els/les Vicepresidents/es del Consell de Poble. 
c. Fins a 4 membres del Plenari del Consell proposats i ratificats  

pel mateix Plenari. 
d. Un regidor del govern i un regidor de cadascun del grups de l’oposició 

S’ACCEPTA LA MODIFICACIÓ 



REGLAMENT - Article 9è. Comissions de Treball Sectorial o Temàtic 

1. Els actuals Consells sectorials municipals s’integraran en l’estructura del Consell 
de Poble com a  Comissions de treball sectorials del mateix.  Excepte en aquells 
casos en què són requerits per normativa, la resta de Consells sectorials 
modificaran el seu estatus orgànic a fi d’esdevenir més dinàmics i participatius, però 
mantenint la seva finalitat i atribucions actuals, que desenvoluparan de manera 
independent a la dinàmica del Consell de Poble. 

PROPOSTA - Article 9è. Comissions de Treball Sectorial o Temàtic 

1. Els actuals Consells sectorials municipals s’integren en l’estructura del Consell 
de Poble com a  Comissions de treball sectorials del mateix.  Excepte en aquells 
casos en què són requerits per normativa, la resta de Consells sectorials 
modificaran el seu estatus orgànic a fi d’ esdevindran més dinàmics i 
participatius, però mantenint la seva finalitat i atribucions actuals, que 
desenvoluparan de manera independent a la dinàmica del Consell de Poble.  

S’ACCEPTA LA MODIFICACIÓ 
 
5. Torn obert de preguntes 

Ismael Jiménez comenta que el fet de no limitar el número de membres escollits de 
la Borsa de Participació queda massa obert saber qui limitarà. Potser caldria establir 
un número màxim. 
Lalo Plata proposa fer un percentatge aproximat tenint en compte el numero 
d’habitants. 
Jordi Manils, proposa fer un número màxim de membres del Plenari. 
Lalo Plata demana poder rebre la documentació amb un temps suficient per al seu 
estudi. 
 
Per tant, es proposa modificar l’article 7è. El Plenari, afegint un 4t apartat on digui: 
 
4. En cap cas, el nombre màxim de persones que componen el Plenari serà superior 
a 30. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar i un cop feta la fotografia de grup de la nova composició 
del Plenari del Consell de Poble, finalitza la reunió a les 20.45h i s’estén aquesta acta que 
firma la secretària amb la conformitat del president. 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

6. Annex: Power Point 
 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 


