
 
 
ACTA DE LA REUNIÓ 
 
Dijous 10 de febrer de 2022 
Inici reunió: 19.10h 
Final reunió: 21.15 h 
Lloc: Presencial Sala de la Concòrdia 
 

Assistents: 
- Pere Rodríguez 
- Fina Bassons 
- Jacint Torres 
- Dídac Santisteban 
- Marcel Comas 
- Àngela Cartró 
- Àngela Garcia  
- M Jesus Prieto 
- Lluís Esteban 
- Isma Jimenez 
- Antoni Guil 
- Pep Benach 

 

Excusen: 
- Martí Torras 
- Alex Peña 
- Sonia Castillo 

 
Ordre del dia: 
 

1. Determinar un representant del Consell de Poble per la Comissió del Nomenclàtor. 
 

Es proposa la Fina Bassons i el Antoni Guil. Toni refereix que si ha de ser només una persona que 

sigui la Fina. Pere Rodríguez refereix que hi poden col·laborar els dos de forma intercalada.  

2. Recollida de residus, actualització del procés d’implementació i determinar el paper 

del Consell de Poble. Creació d’un grup de treball o comissió si s’escau.  

Es refereix que el Consorci de Residus esta fent licitació, es preveu que acabi el mes de febrer. 

S’ha demanat a “Farmhispània” la cessió d’un espai perquè es faci la incorporació de les 

tapadores que substituiran les actuals amb el lector de targetes incorporat. A banda s’està 

buscant un local per donar les bosses , els contenidors d’orgànic i les targetes a la ciutadania. 

Esta previst que de cara al mes d’abril/maig.     

S’informa que es farà un crònica especial per parlar-ne i explicar el procés que es seguirà.  

Cal determinar el paper que hi tindrà el Consell de Poble.  



3. Canvi d’usos del POUM. Donar compte d’una proposta de canvi d’usos de locals 

comercials. 

S’ha realitzat una modificació d’usos del POUM per tal d’habilitar que alguns baixos del municipi 

per a fer-hi habitatge amb VPO. Es refereix que en la reunió permanent del Consell es va 

qüestionar un frontal de la quintana.  

Es refereix que en el plànol, cal incorporar el c/Girona amb lluís companys i major, pintat de 

groc.  

S’informa que en aquests moments hi ha una moratòria de de les llicències.   

4. Modificació del reglament de Participació per incloure a la regidoria de Participació en 

la Permanent del Consell de Poble. 

Es refereix que el proper Ple del mes de Març s’incorporarà la modificació per incloure la 

regidora de participació com a vocal de la següent forma: 

Modificar el [Capítol II. Òrgans de participació i consells municipals, Secció I. El consell de Poble 
i les comissions sectorials de treball, Article 22 Composició dels Òrgans del Consell de Poble, 
punt 3] a l’apartat “Vocals del Plenari” , incorporant la figura del responsable de la regidoria de 
Participació Ciutadana com a vocal del Plenari.  
 
Per tant, allà on diu:  
“Són Vocals del Plenari: 
a) El regidor/a portaveu de cada un dels Grups Municipals. 
b) Un/a representant associatiu escollit/da per cada una de les Comissions de treball 
sectorials o temàtiques del Consell del Poble. Aquests representants no podran ser membres de 
la Corporació Municipal i cessaran en el moment que deixin de formar part de la Comissió a la 
que representen. 
c) Una persona representant de cada organització sindical, professional i empresarial del 
poble. 
d) Fins a vuit persones d’especial rellevància ciutadana nomenades per l’Alcaldia, 
proposades pels grups polítics que formen el Consistori. 
e) Fins a vuit persones d’especial rellevància ciutadana nomenades per l’Alcaldia, 
proposades pels grups polítics que formen el Consistori” 
 
Ha de dir:  
“Són Vocals del Plenari: 
a) El regidor/a de Participació Ciutadana. 
b) El regidor/a portaveu de cada un dels Grups Municipals. 
c) Un/a representant associatiu escollit/da per cada una de les Comissions de treball 
sectorials o temàtiques del Consell del Poble. Aquests representants no podran ser membres de 
la Corporació Municipal i cessaran en el moment que deixin de formar part de la Comissió a la 
que representen. 
d) Una persona representant de cada organització sindical, professional i empresarial del 
poble. 
e) Fins a vuit persones d’especial rellevància ciutadana nomenades per l’Alcaldia, 
proposades pels grups polítics que formen el Consistori. 



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

5. Informació sobre la gestió de la reclamació al Departament de Salut sobre la recollida 

de signatures.  

Es refereix que en la reunió realitzada amb la Consellera, es va acordar que es donaria resposta 

a la reclamació formulada. Com que encara no hi ha resposta, des d’alcaldia, s’ha adreçat una 

carta reclamant la corresponent resposta.  

Es proposa des del Consell marcar-se un termini per generar altres mobilitzacions. Una proposta 

es recollir evers de signatures, el Quilometratge que fa la ciutadania i que copaga per accedir als 

Centres de Salut.  

Es proposa unificar les línies d’actuació amb els municipi de l’àrea Bàsica.  

6. Torn Obert 

Es proposa que la web de l’Ajuntament hi consti un apartat del Consell de Poble. S’acorda que 

es farà un baner on hi constaran les actes del Consell de Poble.   

Agafa Acta: Anna Isern  


