
 
 
ACTA DE LA REUNIÓ 
 
Dijous 12 de maig de 2021 
Inici reunió: 20.10h 
Final reunió: 21.15 h 
Lloc: Presencial Sala de la Concòrdia 
 

Assistents: 
- Pere Rodríguez 
- Fina Bassons 
- Jacint Torres 
- Dídac Santisteban 
- Sonia Castillo 
- Marcel Comas 
- Àngela Cartró 
- Àngela Garcia  
- M Jesus Prieto 
- Lluís Esteban 

 

Excusen: 
- Martí Torras 
- Alex Peña 
- Antoni Guil 
- Pep Benach 
-  

 
Ordre del dia: 
 

1. Devolució del procés de recollida de signatures 
 

La Chús Prieto exposa al plenari que s’han fet 2 dies de recollida a la Plaça de la vila, la recollida 

de signatures al Mercat Municipal, la recollida en col·laboració dels establiments de la Unió de 

botiguers i altres col·laboracions d’altres establiments que es van sumar durant la campanya. 

S’exposa que s’han recollit 2.865 signatures. S’han incorporat les 7 signatures digitals que s’han 

recollit a través de la web de l’Ajuntament, que es va obrir la darrera setmana per a poder signar 

en format electrònic.  

Aquesta setmana s’escanejaran totes les signatures recollides manualment i s’adjuntarà els pdf 

de les digitals en únic expedient.  

Com a valoració del procés de recollida de signatures es refereix que en alguns moments ha 

costat omplir la paradeta en dies laborables al mercat. Es creu oportú que en properes 

campanyes liderades pel Consell de Poble, es centralitzin en dies no laborables per tal de no 

trobar-se amb manca de gent per cobrir els torns.    



Com a punt crític es comenta que s’ha trobat a faltar la paradeta al camp de futbol, que en un 

primer moment es va acordar i després no es va dur a terme. Es refereix que en aquest espai es 

podia haver arribat a persones d’una edat que no han estat signants del manifest. Es considera 

que s’haurien recollit signatures en aquest espai i que per falta de comunicació no s’ha acabat 

fent. 

Es refereix que avui s’ha de decidir si es continua amb la recollida o s’atura en aquest moment.  

Es refereix que les signatures s’han de dur al proper ple del mes de maig, però encara es te una 

mica de marge per seguir recollint. Finalment es decideix que s’aturi la campanya per seguir amb 

el procediment.  

Lluis Estevan fa una molt bona valoració del procés i afegeix que el nombre de signatures recollit 

es de 50% del cens de majors d’edat. Una bona dada que cal destacar.  

Pere Rodríguez refereix que ja esta previst entrar el manifest en l’ordre del dia del proper Ple, i 

que seguidament es farà demanda d’una reunió al Departament de Salut i es demanarà la 

col·laboració de representants del Consell de Poble. Exposa que des del Cap es va contactar amb 

l’Ajuntament per tal de tenir el manifest i se’ls va facilitar.  Es comunicarà també a l’ambulatori 

el procediment que es vagi seguint, ja que son part implicada en el procés.    

Finalment, el president del Consell de Poble agraeix públicament la participació de les persones 

implicades en la Recollida de Signatures i refereix que es seguirà informant dels passos que es 

realitzin a partir d’aquest moment.  

La tècnica refereix que es retiraran les pancartes penjades i es farà notícia de la recollida al 

Crònica.   

Agafa Acta: Anna Isern  


