
ESBORRANY DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL 
CONSELL DE LA VILA D’ARGENTONA CELEBRADA EL DIA 3 DE FEBRER DE 
2015 A LA SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT . 

 
Assistents:  
President: Joan Puyo i Gatius 
 
Regidor encarregat de l’àmbit de participació ciutadana:  

- Sr. Salvador Casas i Burgués 
  
Representant d’entitats esportives:  
 

- Sr. Ricardo Fernández Vidal, en representació del Club Petanca Cros. 
 
Representant d’entitats solidàries i d’ajuda mútua:   

 
- Sr. Pep Valentí Garcia, en representació de Creu Roja 

 
Representant d’entitats d’activitats econòmiques: 

 
- Sra. Lia Ximenes Ros, en representació d’Argentona es mou(arriba a les 

8,20) 

 
Persones inscrites al Registre Ciutadà: 

 
- Sra. Assumpta Boba Caballé 
- Sra. Josefa Sánchez Crus  
- Sr.Joan Culubret i Missé  
- Sr. Joaquim Julvé Mas 

 
Assisteix també el Sr. Josep A. Capdevila, membre del Consell de la Vila 
 
Regidors de cada grup municipal a proposta del portaveu del grup: 

 
- Sr. Salvador Calafell, en qualitat de representant del grup municipal 

l’Entesa per Argentona 
- Sr. Xavier Collet Diví, en qualitat de regidor del grup municipal Tots per 

Argentona 
 
Excusen la seva assistència: 

- Sra. Rosa Masó Nogueras 
 
Assisteix també, amb veu i sense vot, el tècnic de Participació Ciutadana, Sr. 
Sergi Fernández Maraver 
 
Actua com a Secretària delegada la Sra. Carme Ruano de la Torre. 
 



Existint el quòrum de constitució que estableix l’article 89 del Reglament 
Orgànic Municipal, a les   hores i    minuts del vespre, el president obre la 
sessió d’acord amb l’ordre del dia establert. 
 

1) Aprovació acta anterior 
S’aprova per unanimitat 
 

2) Reglament funcionament intern Consell de la Vila 
En Sergi Fernández comenta les aportacions fetes. Pel que respecta al quòrum 
de les sessions, hi ha una discrepància entre el que diu el Reglament de 
Participació i la proposta del Reglament intern. S’acorda respectar el que diu 
el reglament, o sigui, 1/3 dels membres de la Comissió Permanent. 
S’obre un intens debat sobre la renovació del plenari del Consell de la Vila. Es 
proposa que les persones del registre ciutadà no repeteixin i que les persones 
en representació d’entitats estiguin un màxim de 2 mandats. 
En Vador Casas proposa treure el paràgraf 3r de la proposta per validar millor 
el 4t.   
Es torna a obrir un debat sobre com fer el sorteig per determinar l’elecció i es 
proposa de fer un acte públic previ amb tots els ciutadans interessats. 
L’Assumpta Boba proposa de fer un plenari abans del plenari de constitució 
per determinar el sorteig dels ciutadans. 
En Vador Casas proposa redactar de nou el paràgraf 6è. que parla del sorteig. 
Es debat també el tema de l’elecció del vicepresident que consta al següent 
paràgraf. S’acorda escurçar-lo eliminant “entre tots els membres que vulguin 
optar al càrrec”. 
Pel que fa a les substitucions al Plenari no s’està d’acord en que siguin 4 
absències consecutives sense justificar, s’acorda que seran 2. L’Assumpta 
Boba proposa un canvi en el redactat que sigui més flexible, no tan taxatiu. 
Sobre l’apartat de canals de comunicació, l’Assumpta Boba proposa fer 
cartells de difusió que cridin l’atenció, no només d’informació digital ja que 
és possible que no arribi a tota la població. 
En Vador Casas comenta que el nou redactat s’enviarà per estudiar-lo abans 
de la propera Comissió Permanent que està prevista pel 10 de març. 
 

3) Renovació Consell de la Vila 
En Sergi Fernández recorda el calendari ja que els consells sectorials han de 
triar el representant. 
Durant el mes de febrer i principis de març incentivar per poder trobar nous 
membres, ja que està previst com a possible data del Plenari del Consell de la 
Vila el 24 de març proper. 
En el proper número de la revista municipal Cap de Creus es farà una crida a 
la ciutadania per a què participin. Es proposa també fer un apunt a la revista 
“El Banc de la Plaça” i es compromet a tramitar-ho el president de la 
Comissió Permanent. 
 

4) Aprovació inicial POUM 
 

En Vador Casas recorda que ja es va aprovar inicialment i demana el parer a 
la Comissió sobre el que es pot fer en temes de participació. 
Esta pendent de fer reunió amb els professionals d’Argentona. 



També trasllada els dubtes sorgits perquè entre tots es pugui incentivar la 
participació. No queda clara que resoldre les al·legacions sigui un procés 
participatiu ja que ara es troba en un punt més tècnic. En Vador Casas creu 
que després de resoldre les al·legacions i acabat el termini d’exposició 
pública s’hauria de mirar com fer-ho. 
L’Assumpta Boba recorda el procediment a seguir, aprovada pels membres de 
la Comissió, per trobar el moment de fer una acció participativa. 
En Vador Casas pensa que abans d’enviar-ho a Barcelona es podria fer un 
procés de participació i demana quin tipus de mecanisme es podria fer servir. 
En Xavier Collet intervé proposa de fer un balanç de totes les al·legacions 
proposades i les que s’han inclòs al nou plantejament; amb consens, amb 
totes les al·legacions – particulars i generals-. En Vador Casas comenta que el 
que diu en Xavier Collet és que es faci un retorn de totes les al·legacions i es 
doni a conèixer el motiu d’acceptar-les o no. 
L’Assumpta Boba diu que potser caldrà més d’una sessió de retorn tot i que, 
en darrer terme, els polítics seran els que decidiran. 
En Xavier Collet proposa convidar directament a les persones que han 
presentat al·legacions. Es recorda que el termini acaba el 19 de març. 
 

5) Altres assumptes d’interès 
En Vador Casas explica que encara està pendent de fer l’exposició sobre la 
Font Picant, com també la presentació de l’estudi de Mobilitat. 
Sobre l’enquesta de Mobilitat en Sergi Fernández es compromet a traslladar 
les dades obtingudes. 
Es presenta una proposta de calendari de sessions per a l’any 2015. 
 

6) Precs i preguntes 
No se’n formulà cap. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, es tanca la sessió per ordre del Sr. 
President essent les 21,35 h, en lloc i data a dalt indicats, de tot el que com a 
Secretària delegada certifico. 
 
El  president      La secretària delegada 
 
 
 
 
Joan Puyo Gatius     Carme Ruano de la Torre 
 


