
  

 

ACTA REUNIÓ CONJUNTA CONSELL
AMBIENT, EQUITAT I CULTURA

Dia i hora: Divendres 28 de febrer de 2022,

Hora: 19h 

Lloc: Ca l’Arturo 

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

presos. 

Assistents per Consells Sectorials:

Consell de Seguretat: 

• Representació de la ciutadania: 

Raquel Porcel Gordon i Esther Soldevilla Garcia.

• Representació de Grups Municipals: Xose Pérez (CUP)

Consell de Medi Ambient:

• Representació de la ciutadania: 

Belmonte  Núñez 

Excusa la seva assistència: Jaume Pujolràs Pomés

• Representació de Grups Municipals:

Excusa la seva assistència: Gustavo Romero (CUP)

Consell de Cultura: 

• Representació de l

Alonso 

Excusen la seva assistència: Núria Blanco i Anna Vila Barris

• Representants d’entitats: Joan Piqueras Rigau (Penya Xíndries), Josep 

Mestres Vergés (Centre Cultural i d’Esbarjo), Pere Tarridas (Coll

Geganters), Carme Vives (Comissió de Reis)

Akira) 

• Representació de Grups Municipals: Jordi Giné (CUP)

Consell d’Equitat: 

• Representació de la ciutadania:

Sauleda 

Excusen la seva assistè

• Representació de Grups Municipals: Esther Roig (CUP)

 

 

ACTA REUNIÓ CONJUNTA CONSELLS SECTORIALS DE SEGURETAT, MEDI 
AMBIENT, EQUITAT I CULTURA 

Dia i hora: Divendres 28 de febrer de 2022, 

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

Assistents per Consells Sectorials: 

Representació de la ciutadania: Joan Riera Esco, Bernat Ferrer Roura, 

Raquel Porcel Gordon i Esther Soldevilla Garcia. 

Representació de Grups Municipals: Xose Pérez (CUP) 

Consell de Medi Ambient: 

presentació de la ciutadania: Andrea Soto Calero, Esther Cruz i Pere 

 

Excusa la seva assistència: Jaume Pujolràs Pomés 

Representació de Grups Municipals: 

Excusa la seva assistència: Gustavo Romero (CUP) 

Representació de la ciutadania: Jordi López Mestres i Leandro Valencia 

Excusen la seva assistència: Núria Blanco i Anna Vila Barris 

Representants d’entitats: Joan Piqueras Rigau (Penya Xíndries), Josep 

(Centre Cultural i d’Esbarjo), Pere Tarridas (Coll

Geganters), Carme Vives (Comissió de Reis), Abel Pruñonosa (Cine Club 

Representació de Grups Municipals: Jordi Giné (CUP) 

Representació de la ciutadania: Jaume Farré Oto i Maria del Mar Llopart 

Excusen la seva assistència: Anna Pagès Pardo i Sara Tuñí Jaulent

Representació de Grups Municipals: Esther Roig (CUP) 
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Responsables polítics: Anna Losantos Sistach, Regidora de Cultura i Equitat; Isabel 

Llari Joya, Regidora de Medi Ambient i Urbanisme; i David Hernández 

Regidor de Seguretat i Participació

 

Ordre del dia: 

1. Benvinguda i presentació dels membres

2. Explicació sobre Participació

3. Explicació sobre els objectius de cada Consell Sectorial 

 

 

1. Benvinguda i presentació dels membres
 
El Regidor de Participació i

assistents. Es fa una ronda de presentació de tothom indicant noms i cognoms, 

consell sectorial i la seva representativitat. 

 
2. Explicació sobre Participació

 
El Regidor de Participació i Seguretat, David Hernández, explica el pla estratègic de 

Participació del Govern Municipal. Objectius: crear espais de participació estables i 

regulats per avançar cap a un poble més cohesionat. Explica que hi ha un 

Reglament de Participació que regula tota la teoria dels processos i òrgans de 

Participació. Es busca tenir espais per a la deliberació: confrontació d’idees, 

l’argumentació de posicions, la busca de les millors solucions i dels millors 

consensos. La idea és sumar a 

als coneixements tècnics dels professional, l’opinió dels ciutadans. A continuació 

explica les funcions del Consell de la Vila i dels Consells Sectorials, recollides al 

Reglament.  

 
3. Explicació sobre els objectius de cada Consell Sectorial 

 
El Regidor de Participació i Seguretat explica que els consells sectorials tenen com 

a objectiu facilitar la participació ciutadana en el seu àmbit sectorial, contribuir a la 

deliberació democràtica i fer un seguiment de l'acció de govern, així com 

assessorar-lo. També tindran com a objectiu informar i canalitzar les iniciatives i 

inquietuds ciutadanes en referència a la temàtica del Consell.

Govern marcarà els paràmetres i que 

decidirà si s’executa o no les propostes valorant si s’ajusten al model de municipi i  

les polítiques engegades pel mateix govern.
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Els assistents demanen que se’ls hi enviï el Reglament de Participació per correu 

electrònic. S’acorda que així es farà.

Intervé la Regidora de Medi Ambient i Urbanisme, Isabel Llari, per explicar els 

temes que el Consell de Medi Ambient podrà debatre, entre tots els que puguin 

sorgir a iniciativa dels membres: el Consell de Medi Ambient serà 

consultor i de seguiment de les accions mediambientals cabdals pel municipi com 

són la gestió dels residus, la preservació de parcs, espais agrícoles, forestals i 

camins rurals; la renaturalització de platges, torrents i la riera; la implantació 

d’energies renovables, la mobilitat sostenible

més de la gestió de l’aigua, el foment de l’autoconsum energètic, i en definitiva, la 

divulgació i sensibilització vers un ús més sostenible del nostre entorn per fer fron 

a l’emergènia climàtica. En aquest sentit, exposa exemples de temes a tractar com 

poden ser la reducció de residus, l’ampliació i millora del servei de recollida Porta 

a porta, el control i seguiment del servei d’abastament d’aigua, la preservació i 

gestió del nostre entorn forestal o la desincentivació del vehicle privat com a 

mesura per a reduir les emissions de Co2 en el nucli urbà.

La Regidora de Cultura i Equitat, Anna Losantos, explica també els temes que 

podrien ser objecte de debat en aquests consells

vulguin debatre: el projecte de coeducació, activitats pels dies de la dona 

treballadora, d’alliberament LGTB, contra les violències masclistes. També detecció 

de rutes insegures des de la perspectiva de gènere per trobar solu

Cultura debat sobre el model cultural, activitats conjuntes, sinergies entre entitats, 

programació cultural, etc.

En el mateix sentit, el Regidor de Participació i Seguretat, David Hernández, dóna 

exemples de qüestions que es puguin debat

d’aparcaments, les fitxes del Pla de Seguretat Local, etc. Diu que serà important en 

aquest Consell el traspàs d’informació de ciutadania cap a la Regidoria i viceversa.

Intervé Pere Belmonte preguntant si les decision

consells seran vinculants pel govern municipal i fa una relació de qüestions de 

Medi Ambient a resoldre com són la contaminació acústica de les màquines de 

neteja viària, els plans de poda de l’arbrat públic i la il·luminaci

del municipi que es pot veure afectada per la manca de poda de l’arbrat  que tapa 

l’enllumenat.  També diu que 

En el mateix sentit sobre la vinculació de les decisions intervé l’Andrea Soto 

En Pere Tarridas intervé per explicar que 

comenta és una qüestió que va explicar un formador sobre Participació a la 
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primera sessió del Consell de la Vila. En Joan Riera intervé per donar la seva opinió 

sobre diferents actuacions recents del Govern.

S’acorda que es farà una sessió de formació sobre participació amb tots els 

membres dels consells sectorials amb l’objectiu que tots els participants en els 

consells sectorials partim del mateix concepte de participació 

S’acorda que a continuació es reuniran els membres dels consells sectorials per 

separat per a que estableixin la seva primera reunió i canals de comunicació 

interns. 

 

A les 20.15h s’aixeca la sessió
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