
  
 
ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL

Dia: Divendres 13 de maig

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

 

Assistents: 

Membres a títol individual:

- Jaume Pujolràs Pomés

Representants d’entitats: 

- Joan Piqueras Rigau, de la Penya Xíndries
- Francesc Cardenyes, del Cine Club Akira

Representants de Grups Municipals:

- Andreu Tresserras, de Junts per Catalunya
- Albert Font Lacambra, d’ERC
- Daniel Comas, de Junts per Sant Pol

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

 

S’excusen: 

- Maria del Mar Llopart Sauleda (representant a títol individual)
- Raül Sancho, del Cub Bàsquet Sant Pol 07
- Sandra Moncusí Veciana, de la CUP
 

 

 

La reunió comença fent un repàs dels membres de la Permanent i les vacants que 
hi ha. 

Al ser la primera reunió no s’estableix un ordre del dia fix, sinó que es debat sobre 
el funcionament i objectius del Consell de la Vila. Es fa un repàs del que exposa el 
Reglament de Participació, el qual indica que el Consell de la Vila és l’òrgan 
encarregat de deliberar sobre les qüestions principals de la política municipal, 
emetre informes, estudis i propostes a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament, 
fomentar i coordinar procediments de participació, amb possibilitat de generar 

 

DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL DE LA VILA 

e maig de 2022, 19h, Sala de Plens 

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

Membres a títol individual: 

Pomés 

 

Joan Piqueras Rigau, de la Penya Xíndries 
Francesc Cardenyes, del Cine Club Akira 

Representants de Grups Municipals: 

Andreu Tresserras, de Junts per Catalunya 
Albert Font Lacambra, d’ERC 
Daniel Comas, de Junts per Sant Pol 

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

Maria del Mar Llopart Sauleda (representant a títol individual)
Raül Sancho, del Cub Bàsquet Sant Pol 07 
Sandra Moncusí Veciana, de la CUP 

fent un repàs dels membres de la Permanent i les vacants que 

Al ser la primera reunió no s’estableix un ordre del dia fix, sinó que es debat sobre 
el funcionament i objectius del Consell de la Vila. Es fa un repàs del que exposa el 
Reglament de Participació, el qual indica que el Consell de la Vila és l’òrgan 

egat de deliberar sobre les qüestions principals de la política municipal, 
emetre informes, estudis i propostes a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament, 
fomentar i coordinar procediments de participació, amb possibilitat de generar 

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 

Maria del Mar Llopart Sauleda (representant a títol individual) 

fent un repàs dels membres de la Permanent i les vacants que 

Al ser la primera reunió no s’estableix un ordre del dia fix, sinó que es debat sobre 
el funcionament i objectius del Consell de la Vila. Es fa un repàs del que exposa el 
Reglament de Participació, el qual indica que el Consell de la Vila és l’òrgan 

egat de deliberar sobre les qüestions principals de la política municipal, 
emetre informes, estudis i propostes a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament, 
fomentar i coordinar procediments de participació, amb possibilitat de generar 



  
 
actuacions públiques, i qu
garantir la transparència i la neutralitat dels processos participatius, organitzar el 
procés d’informació i reflexió previ a la celebració d’una consulta o procés de debat 
popular, mobilitzar a la ciuta
participació, explicar de forma pedagògica el funcionament dels diferents 
mecanismes de participació popular i drets de la ciutadania amb la intenció que 
s’utilitzin eficientment, etc. Del Consell de la Vila e
celebrar consultes populars, processos de debat popular, Audiències Públiques, 
estudis d’opinió i altres processos de participació i peticions per crear consells 
sectorials.  

Amb matisos diferents, tots els assistents expl
de participació. Es comenta que seria important que el Consell de la Vila pugui 
presentar propostes al Ple Municipal si ho creu convenient, pel que es diu que es 
podria fer en funció de l’article 19.3. 

Es reflexiona sobre el paper del Consell de la Vila en el procés dels Pressupostos 
Participatiu 2022: hi ha el dubte sobre si el taller “Top 10” de la tardor, hi ha qui 
pensa que haurà de ser un taller obert a tothom però amb la presència de tot el 
Consell de la Vila i hi ha que pensa que només hauria de participar del Taller els 
membres del Consell. El Regidor de Participació preguntarà a l’assessor extern del 
procés sobre això. 

Sorgeix la idea de fer una parada per recollir propostes del Pressupost Participatiu 
al cap de setmana 21-22. Es preguntarà als membres del Consell si hi ha qui tingui 
disponibilitat. L’objectiu, a part de recollir propostes, és visualitzar el Consell, 
explicar qui en forma part i quines tasques té, etc. També per caminar cap a que els 
processos de participació, com els Pressupostos Participatius, tinguin una vessant 
més popular i menys governamental. 

El Reglament exposa que l
vegades a l’any, en sessió ordinària, i de manera extraordinària tantes ve
sigui convocada per la presidència de la Comissió, a iniciativa pròpia, o a petició 
d’un terç dels seus membres.
després de cada sessió del Consell de la Vila.
cara al setembre. De totes maneres, s’indica que abans a petició de qualsevol 
membre la Permanent es pot reunir si hi ha algun tema que es consideri 
interessant a tractar. 

S’acorda fer un grup de WhatsApp de la Permanent.

 

A les 20.15h s’aixeca la sessió.

 

 

actuacions públiques, i que també serveixin per a estimular l'associacionisme, 
garantir la transparència i la neutralitat dels processos participatius, organitzar el 
procés d’informació i reflexió previ a la celebració d’una consulta o procés de debat 
popular, mobilitzar a la ciutadania a participar dels diferents processos de 
participació, explicar de forma pedagògica el funcionament dels diferents 
mecanismes de participació popular i drets de la ciutadania amb la intenció que 
s’utilitzin eficientment, etc. Del Consell de la Vila en poden sortir sol·licituds per a 
celebrar consultes populars, processos de debat popular, Audiències Públiques, 
estudis d’opinió i altres processos de participació i peticions per crear consells 

Amb matisos diferents, tots els assistents expliquen que és important tenir espais 
de participació. Es comenta que seria important que el Consell de la Vila pugui 
presentar propostes al Ple Municipal si ho creu convenient, pel que es diu que es 
podria fer en funció de l’article 19.3.  

re el paper del Consell de la Vila en el procés dels Pressupostos 
Participatiu 2022: hi ha el dubte sobre si el taller “Top 10” de la tardor, hi ha qui 
pensa que haurà de ser un taller obert a tothom però amb la presència de tot el 

ha que pensa que només hauria de participar del Taller els 
membres del Consell. El Regidor de Participació preguntarà a l’assessor extern del 

Sorgeix la idea de fer una parada per recollir propostes del Pressupost Participatiu 
22. Es preguntarà als membres del Consell si hi ha qui tingui 

disponibilitat. L’objectiu, a part de recollir propostes, és visualitzar el Consell, 
explicar qui en forma part i quines tasques té, etc. També per caminar cap a que els 

participació, com els Pressupostos Participatius, tinguin una vessant 
més popular i menys governamental.  

El Reglament exposa que la Comissió Permanent es reunirà com a mínim quatre 
vegades a l’any, en sessió ordinària, i de manera extraordinària tantes ve
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. Per tant, la propera reunió seria de 
cara al setembre. De totes maneres, s’indica que abans a petició de qualsevol 
membre la Permanent es pot reunir si hi ha algun tema que es consideri 

S’acorda fer un grup de WhatsApp de la Permanent. 

A les 20.15h s’aixeca la sessió. 
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a Comissió Permanent es reunirà com a mínim quatre 
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Lo ideal és que la Permanent es reuneixi abans i 
Per tant, la propera reunió seria de 

cara al setembre. De totes maneres, s’indica que abans a petició de qualsevol 
membre la Permanent es pot reunir si hi ha algun tema que es consideri 


