
  
 
ACTA DEL CONSELL DE LA VILA

Dia: Divendres 8 d’abril

En aquesta acta es recullen les idees principals de les intervencions i els acords 
presos. 

 

Assistents: 

Membres a títol individual:

- Gabriela López García
- Maria del Mar Llopart Sauleda
- Joan Borrell Aguilera
- Cristina Ribas Pumarola
- Pol Maresma Oliveras
- José Luis Aznar Gil
- Jaume Pujolràs Pomés

Representants d’entitats: 

- Joan Piqueras Rigau, de la Penya Xíndries
- Ricard Ibernon Pons, dels Amics de les Arts
- Carme Vives Serra, d
- Francesc Cardenyes, del Cine Club Akira
- Pere Tarridas Dalmau, de la Colla Gegantera
- Carme Vila Rovira, d’Òmnium Cultural
- Vicenç Farga, de l’Assemblea Nacional Catalana
- Raül Sancho, del Cub Bàsquet Sant Pol 07
- Josep Mestres Vergés, del

Representants de Grups Municipals:

- Andreu Tresserras, de Junts per Catalunya
- Enrique Abad Fernández, del PSC

David Hernández Teixidó, 3r Tinent d’Alcaldia i regidor de Participació i Seguretat

Albert Zanca Brossa, Alcalde

S’excusen: 

- Ferran Roig, de l’ATC Sant Po
- Marc Pomés González, d’A Tot Drap
- Ivan Moncada Betrian, de La Infernal de la Vallalta
- Josep Maria Gallego Arroyo, del Club Petanca Sant Pol
- Albert Abió Rojo, del Cau El Nus

 

DE LA VILA 

8 d’abril de 2022, 19h, Sala Polivalent 

En aquesta acta es recullen les idees principals de les intervencions i els acords 

Membres a títol individual: 

Gabriela López García 
Llopart Sauleda 

Joan Borrell Aguilera 
Cristina Ribas Pumarola 
Pol Maresma Oliveras 
José Luis Aznar Gil 
Jaume Pujolràs Pomés 

 

Joan Piqueras Rigau, de la Penya Xíndries 
Ricard Ibernon Pons, dels Amics de les Arts 
Carme Vives Serra, de la Comissió de Reis 
Francesc Cardenyes, del Cine Club Akira 
Pere Tarridas Dalmau, de la Colla Gegantera 
Carme Vila Rovira, d’Òmnium Cultural 
Vicenç Farga, de l’Assemblea Nacional Catalana 
Raül Sancho, del Cub Bàsquet Sant Pol 07 
Josep Mestres Vergés, del Centre Cultural i d’Esbarjo 

Representants de Grups Municipals: 

Andreu Tresserras, de Junts per Catalunya 
Enrique Abad Fernández, del PSC 

David Hernández Teixidó, 3r Tinent d’Alcaldia i regidor de Participació i Seguretat

Albert Zanca Brossa, Alcalde 

Ferran Roig, de l’ATC Sant Pol 
Marc Pomés González, d’A Tot Drap 
Ivan Moncada Betrian, de La Infernal de la Vallalta 
Josep Maria Gallego Arroyo, del Club Petanca Sant Pol 
Albert Abió Rojo, del Cau El Nus 

En aquesta acta es recullen les idees principals de les intervencions i els acords 

David Hernández Teixidó, 3r Tinent d’Alcaldia i regidor de Participació i Seguretat 



  
 
- Sandra Moncusí Veciana, de la CUP

 

Orde del dia: 

1. Escollir la Vicepresidència del Consell, els membres de la Comissió 
Permanent, del Consell Editorial de l’ENS i de la Comissió d’Ètica

2. Explicació de la 3a edició dels Pressupostos Participatius

1. Escollir la Vicepresidència del Consell, els membr
Permanent, del Consell Editorial de l’ENS i de la Comissió d’Ètica

El Regidor de Participació explica que cal escollir una sèrie de càrrecs per engegar 
del tot el Consell de la Vila:

- La Vicepresidència del Consell
- Els membres de la Comiss
- Els membres del Consell Editorial de l’ENS
- El membre de la Comissió d’Ètica

Explica que la Vicepresidència del Consell (regulada a l’article 20 del Reglament de 
Participació) és qui coordinarà, conjutament
Permanent i el Consell de la Vila. Pot ser
individual i de les entitats.

Explica que la Comissió Permanent (regulada a l’article 21 del Reglament de 
Participació) serà el grup mo
continguts i fer el seguiment del Consell de la Vila, és qui proposa l’ordre del dia de 
les sessions i fa el seguiment dels acords presos en el Plenari, etc.

Formen part de la Comissió Permanent: 

a) La Vicepresidència del Consell de la Vila 

b) El Regidor de Participació

c) Tres representants d’entitats

d) Tres de les persones a títol individual

e) Els representants dels Grups Municipals.

 

Igualment, a la Comissió Permanent, també hi podran assistir, amb veu però sense 
vot, aquells membres del Plenari del Consell, que així ho desitgin. 

La Comissió Permanent es reunirà com a mínim quatre vegades a l’any, en sessió 
ordinària, i de manera extraordinària t
presidència de la Comissió, a iniciativa pròpia, o a petició d’un terç dels seus 

 

Sandra Moncusí Veciana, de la CUP 

Escollir la Vicepresidència del Consell, els membres de la Comissió 
Permanent, del Consell Editorial de l’ENS i de la Comissió d’Ètica
Explicació de la 3a edició dels Pressupostos Participatius 

1. Escollir la Vicepresidència del Consell, els membres de la Comissió 
Permanent, del Consell Editorial de l’ENS i de la Comissió d’Ètica

El Regidor de Participació explica que cal escollir una sèrie de càrrecs per engegar 
del tot el Consell de la Vila: 

La Vicepresidència del Consell 
Els membres de la Comissió Permanent 
Els membres del Consell Editorial de l’ENS 
El membre de la Comissió d’Ètica 

Explica que la Vicepresidència del Consell (regulada a l’article 20 del Reglament de 
Participació) és qui coordinarà, conjutament amb el Regidor de Participació, la 
Permanent i el Consell de la Vila. Pot ser-ho una persona dels representants a títol 
individual i de les entitats. 

Explica que la Comissió Permanent (regulada a l’article 21 del Reglament de 
Participació) serà el grup motor i de treball encarregat de dinamitzar, dotar de 
continguts i fer el seguiment del Consell de la Vila, és qui proposa l’ordre del dia de 
les sessions i fa el seguiment dels acords presos en el Plenari, etc. 

Formen part de la Comissió Permanent:  

icepresidència del Consell de la Vila  

b) El Regidor de Participació 

c) Tres representants d’entitats 

d) Tres de les persones a títol individual 

e) Els representants dels Grups Municipals. 

la Comissió Permanent, també hi podran assistir, amb veu però sense 
vot, aquells membres del Plenari del Consell, que així ho desitgin.  

La Comissió Permanent es reunirà com a mínim quatre vegades a l’any, en sessió 
ordinària, i de manera extraordinària tantes vegades com sigui convocada per la 
presidència de la Comissió, a iniciativa pròpia, o a petició d’un terç dels seus 
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Permanent, del Consell Editorial de l’ENS i de la Comissió d’Ètica 

es de la Comissió 
Permanent, del Consell Editorial de l’ENS i de la Comissió d’Ètica 

El Regidor de Participació explica que cal escollir una sèrie de càrrecs per engegar 

Explica que la Vicepresidència del Consell (regulada a l’article 20 del Reglament de 
amb el Regidor de Participació, la 
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tor i de treball encarregat de dinamitzar, dotar de 

continguts i fer el seguiment del Consell de la Vila, és qui proposa l’ordre del dia de 

la Comissió Permanent, també hi podran assistir, amb veu però sense 

La Comissió Permanent es reunirà com a mínim quatre vegades a l’any, en sessió 
antes vegades com sigui convocada per la 

presidència de la Comissió, a iniciativa pròpia, o a petició d’un terç dels seus 



  
 
membres. Lo ideal és que la Permanent es reuneixi abans i després de cada sessió 
del Consell de la Vila. 

El Consell Editorial d’El Nou
és l’òrgan encarregat de coordinar els continguts i la publicacó de la revista. En 
forment part dos membres de la Junta de Govern Local i dues persones proposades 
del Consell de la Vila. 

La Comissió d’Ètica (article 6 del Codi Ètic i de Bon Govern de l’Ajuntament) és 
l’òrgan responsable d’avaluar l’aplicació i de proposar el manteniment actualitzat 
del Codi ètic i de bon govern de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, aprovat al febrer 
de 2021. Té les funcions de pensar i treballar els instruments de difusió i promoció 
dels principis o valors i normes o pautes de conducta (formació, tallers, 
publicacions, etc), resoldre dubtes sobre els continguts del codi, establir indicadors 
per avaluar l’aplicació, revisar
etc.  

Les persones que en formaran part són: 

a) El/La regidor/a de transparència.

b) Un membre de cada Grup Municipal.

c) El/la secretari/a de la corporació 

d) Un membre del Consell de la Vila

 

Pel càrrec de Vicepresidència no hi ha cap voluntari,
preguntarà a la següent reunió.

Per ser membres de la Comissió Permanent es proposen i s’escullen per 
assentiment: 

Per entitats: 
- Raül Sancho, del Club Bàsquet Sant Pol 07
- Francesc Cardenyes, pel Cine Club Akira
- Joan Piqueras, per la Penya Xíndries
 
A títol individual: 
- Maria del Mar Llopart Sauleda
- Jaume Pujolràs Pomés 
 
A la següent reunió es preguntarà si hi ha voluntaris per ocupar el lloc vacant que 
queda: Una persona a títol invididual
 

 

Lo ideal és que la Permanent es reuneixi abans i després de cada sessió 

El Consell Editorial d’El Nou Santpolenc (article 46 del Reglament de Participació) 
és l’òrgan encarregat de coordinar els continguts i la publicacó de la revista. En 
forment part dos membres de la Junta de Govern Local i dues persones proposades 

Ètica (article 6 del Codi Ètic i de Bon Govern de l’Ajuntament) és 
l’òrgan responsable d’avaluar l’aplicació i de proposar el manteniment actualitzat 
del Codi ètic i de bon govern de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, aprovat al febrer 
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per avaluar l’aplicació, revisar la informació publicada al Portal de Transparència, 

Les persones que en formaran part són:  

a) El/La regidor/a de transparència. 

b) Un membre de cada Grup Municipal. 

c) El/la secretari/a de la corporació  

d) Un membre del Consell de la Vila 

rec de Vicepresidència no hi ha cap voluntari, es deixa vacant i es 
preguntarà a la següent reunió. 

Per ser membres de la Comissió Permanent es proposen i s’escullen per 

Raül Sancho, del Club Bàsquet Sant Pol 07 
Cardenyes, pel Cine Club Akira 

Joan Piqueras, per la Penya Xíndries 

Maria del Mar Llopart Sauleda 

A la següent reunió es preguntarà si hi ha voluntaris per ocupar el lloc vacant que 
títol invididual i la vicepresidència 

Lo ideal és que la Permanent es reuneixi abans i després de cada sessió 

Santpolenc (article 46 del Reglament de Participació) 
és l’òrgan encarregat de coordinar els continguts i la publicacó de la revista. En 
forment part dos membres de la Junta de Govern Local i dues persones proposades 

Ètica (article 6 del Codi Ètic i de Bon Govern de l’Ajuntament) és 
l’òrgan responsable d’avaluar l’aplicació i de proposar el manteniment actualitzat 
del Codi ètic i de bon govern de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, aprovat al febrer 

ns de pensar i treballar els instruments de difusió i promoció 
dels principis o valors i normes o pautes de conducta (formació, tallers, 
publicacions, etc), resoldre dubtes sobre els continguts del codi, establir indicadors 

la informació publicada al Portal de Transparència, 

es deixa vacant i es 

Per ser membres de la Comissió Permanent es proposen i s’escullen per 

A la següent reunió es preguntarà si hi ha voluntaris per ocupar el lloc vacant que 



  
 
A banda, a la Permanent del Consell també hi són els representants dels Grups M
nicipals: Enrique Abad (PSC), Andreu Tresserras (JxCat), Albert Font (ERC), Daniel 
Comas (JxSP) i Sandra Moncusí (CUP).
 

Per a la Consell Editorial de l’ENS es proposen i s’escullen per assentiment 
Carme Vila Rovira i la Gabriela López García.

Per a la Comissió d’Ètica
Comissió Permanent atès que es considera que ara mateix és més important per 
donar impuls al Consell de la Vila. 

En les properes setmanes el Regidor de Participació reunirà per primer cop a la 
Comissió Permanent. S’agraeix als v

 

2. Explicació de la 3a edició dels Pressupostos Participatius

Intervé en Dani Tarragó, responsable de l’empresa NEÒPOLIS, contractada per 
desenvolupar la 3a edició dels pressupostos participatius. Fa una explicació de les 
fases del procés, metodologia, objectius, dates aproximades, el canvis en relació a 
l’anterior procés, etc. 

Sobre el Consell de la Vila, esmenta que aquest òrgan serà l’encarregat de superv
sar el procés, garantir-ne la representació de discursos i promour
Hi ha intervencions (Andreu Tresserras, Cristina Ribas...) dels membres del Consell 
de la Vila demanat que les propostes a votació siguin més clares que les anteriors 
edicions, més concretes, al que es respon que sí, que així hauria de s
demana un resum dels imports gastats a la primera edició (Cristina Ribas), el reg
dor de participació s’ho anota per fer el traspàs. Alguns membres diuen que el 
Consell de la Vila hagués pogut incidir més en el procés d’aquesta 3a edició (Mari
del Mar Llopart Sauleda), a lo què el regidor de Participació respon que
cas, abans calia crear el Consell de la Vila i elegir la Comissió Permanent, i que el 
que posem a disposició de la ciutadania són 100.000
mentre que la metodologia del procés i els seus límits s’han treballat i consensuat a 
nivell intern . També sorgeix el dubte (Joan Piqueras) de si els pressupostos part
cipatius han de servir per votar fer coses que l’Ajuntament ja hauria de fer. Se li 
respon que el pressupost és finit i que per tant no es pot fer tot de cop, que hi ha 
unes prioritats tècniques 
caiguin en la prioritat ciutadana.
Es decideix que el 6 de maig
sentació i el taller col·lectiu
cipatiu. Es demana als membres del Consell de la Vila que facin una crida a partic
par-hi. 

 

A banda, a la Permanent del Consell també hi són els representants dels Grups M
nicipals: Enrique Abad (PSC), Andreu Tresserras (JxCat), Albert Font (ERC), Daniel 
Comas (JxSP) i Sandra Moncusí (CUP). 

Editorial de l’ENS es proposen i s’escullen per assentiment 
Carme Vila Rovira i la Gabriela López García. 

Per a la Comissió d’Ètica s’hi postulava en Jaume Pujolràs finalment s’escull per la 
Comissió Permanent atès que es considera que ara mateix és més important per 
donar impuls al Consell de la Vila.  

En les properes setmanes el Regidor de Participació reunirà per primer cop a la 
Comissió Permanent. S’agraeix als voluntaris la seva predisposició. 

2. Explicació de la 3a edició dels Pressupostos Participatius 

Intervé en Dani Tarragó, responsable de l’empresa NEÒPOLIS, contractada per 
desenvolupar la 3a edició dels pressupostos participatius. Fa una explicació de les 
fases del procés, metodologia, objectius, dates aproximades, el canvis en relació a 

Sobre el Consell de la Vila, esmenta que aquest òrgan serà l’encarregat de superv
ne la representació de discursos i promoure la deliberació.

Hi ha intervencions (Andreu Tresserras, Cristina Ribas...) dels membres del Consell 
de la Vila demanat que les propostes a votació siguin més clares que les anteriors 
edicions, més concretes, al que es respon que sí, que així hauria de s
demana un resum dels imports gastats a la primera edició (Cristina Ribas), el reg
dor de participació s’ho anota per fer el traspàs. Alguns membres diuen que el 
Consell de la Vila hagués pogut incidir més en el procés d’aquesta 3a edició (Mari
del Mar Llopart Sauleda), a lo què el regidor de Participació respon que

abans calia crear el Consell de la Vila i elegir la Comissió Permanent, i que el 
que posem a disposició de la ciutadania són 100.000€ del capítol d’inversions, 

e la metodologia del procés i els seus límits s’han treballat i consensuat a 
. També sorgeix el dubte (Joan Piqueras) de si els pressupostos part

cipatius han de servir per votar fer coses que l’Ajuntament ja hauria de fer. Se li 
l pressupost és finit i que per tant no es pot fer tot de cop, que hi ha 

unes prioritats tècniques  i polítiques i que per això es decideix que 100.000
caiguin en la prioritat ciutadana. 

6 de maig a les 19h a la Sala Polivalent es farà la jornada de pr
col·lectiu de propostes del la tercera edició del Pressupost Part

cipatiu. Es demana als membres del Consell de la Vila que facin una crida a partic

A banda, a la Permanent del Consell també hi són els representants dels Grups Mu-
nicipals: Enrique Abad (PSC), Andreu Tresserras (JxCat), Albert Font (ERC), Daniel 

Editorial de l’ENS es proposen i s’escullen per assentiment la 

finalment s’escull per la 
Comissió Permanent atès que es considera que ara mateix és més important per 

En les properes setmanes el Regidor de Participació reunirà per primer cop a la 
 

Intervé en Dani Tarragó, responsable de l’empresa NEÒPOLIS, contractada per 
desenvolupar la 3a edició dels pressupostos participatius. Fa una explicació de les 
fases del procés, metodologia, objectius, dates aproximades, el canvis en relació a 

Sobre el Consell de la Vila, esmenta que aquest òrgan serà l’encarregat de supervi-
e la deliberació.  

Hi ha intervencions (Andreu Tresserras, Cristina Ribas...) dels membres del Consell 
de la Vila demanat que les propostes a votació siguin més clares que les anteriors 
edicions, més concretes, al que es respon que sí, que així hauria de ser. També es 
demana un resum dels imports gastats a la primera edició (Cristina Ribas), el regi-
dor de participació s’ho anota per fer el traspàs. Alguns membres diuen que el 
Consell de la Vila hagués pogut incidir més en el procés d’aquesta 3a edició (Maria 
del Mar Llopart Sauleda), a lo què el regidor de Participació respon que en tot 

abans calia crear el Consell de la Vila i elegir la Comissió Permanent, i que el 
€ del capítol d’inversions, 

e la metodologia del procés i els seus límits s’han treballat i consensuat a 
. També sorgeix el dubte (Joan Piqueras) de si els pressupostos parti-

cipatius han de servir per votar fer coses que l’Ajuntament ja hauria de fer. Se li 
l pressupost és finit i que per tant no es pot fer tot de cop, que hi ha 
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