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ACTA DE L’ASSEMBLEA MUNICIPAL OBERTA DE SALLENT  

Lloc de realització :  Sala Joan Vilà i Valentí. 

Dia: 30 de novembre de 2016 

Hora d’inici:  20:10 hores 

Nombre d’assistents : 82 

Desenvolupament de la reunió. 

S’inicia la sessió recordant les característiques d’aquest tipus d’assemblees així com 

també les normes de funcionament de l’assemblea per tal que aquesta sigui àgil i es 

puguin debatre totes les propostes presentades.  

Un cop fets aquests aclariments previs, es procedeix a llegir l’ordre del dia i es proposar 

modificar l’ordre dels punts ja que una de les persones que ha de presentar la proposta 

està a Grècia i ha enviat un vídeo per tal d’explicar-la.   

 

PROPOSTA NÚMERO 1: 

Establir vincles de solidaritat sallentina amb les persones en cerca de refugi. De 

Sallent a Grècia.  

 

Presentació de la proposta a càrrec de Guillem Cabr a 

Motius de la proposta:  

Milions de persones al món fugen de conflictes bèl·lics, de la fam, de persecucions per 

motius ideològics, religiosos o de gènere, i del canvi climàtic. La guerra de Síria, iniciada 

fa cinc anys, ha causat el desplaçament de 5 milions de persones fora del país. 

D’aquestes, 60.000 es troben ara mateix estancades a Grècia, dins de la Unió Europea 

des de fa 8 mesos, en condicions infrahumanes. No se’ls permet continuar el seu camí en 

cerca de refugi. Per això, cal que Sallent materialitzi la seva solidaritat en aquest conflicte, 

duent a terme accions clares que tinguin una afectació directa.  



 

 

Objectius de la proposta:  

• Fer arribar la solidaritat sallentina a les persones en cerca de refugi estancades a 

Grècia.  

• Millorar l’espera de les persones fins a l’arribada al seu destí.  

• Establir vincles i contactes entre el poble de Sallent i les persones en cerca de 

refugi.  

Síntesis i desenvolupament de la proposta: 

Destina els 6.000€  (com a mínim) de la partida de cooperació del pressupost per a l’any 

2017 de l’Ajuntament de Sallent al projecte de la “Comunitat EKO.” 

Comunitat EKO  és un projecte que des del març del 2016 treballa amb les persones en 

cerca de refugi estancades a Grècia. Des del primer moment la solidaritat catalana ha 

estat imprescindible, ja sigui en forma de voluntariat com en donacions econòmiques. Ara 

mateix el projecte d’Eko dóna suport a 1200 persones, oferint un espai de dia alternatiu al 

camp militar de Vasilika. Allà s’hi gestiona una escola per a infants i adults, un espai 

d’activitats de lleure, una cuina, una biblioteca per a infants, distribucions de roba i zones 

comunitàries.  

Malauradament, el procés d’asil de les persones que es troben a Grècia es preveu que 

s’allargui almenys durant el 2017. Per això, mentre les persones refugiades no arribin al 

nostre poble, és important mostrar-los la nostra solidaritat concretada sobre el terreny.  

A la vegada, aquesta solidaritat es pot concretar també en establir contactes directes 

entre Sallent i les persones en cerca de refugi.  

Aplicabilitat i recursos necessaris.  

El projecte d’Eko treballa en diferents àmbits (l’educació, l’alimentació, la gestió de 

necessitats bàsiques, el lleure...) Caldrà definir directament amb la “Comunitat EKO” 

quina aplicació se li dóna a la partida de cooperació de, com a mínim, 6.000€ destinada al 

projecte.  

La solidaritat de Sallent amb la Comunitat Eko també es podrà desenvolupar en altres 

vies com l’establiment de contactes entre els infants i joves de Sallent (a través dels 

centres educatius formals i no formals) i els infants i joves del camp de Vasilika. I amb la 



   

preparació d’una acollida digna pel moment que arribin aquestes persones al nostre 

poble.  

Torn obert d’intervencions:  

David Saldoni:  

Comenta que l’ajuntament ja ha destinat la partida de cooperació als refugiats a través 

dels Fons Català de Cooperació. També comenta que Sallent disposa de dos pisos 

arreglats per acollir als refugiats.  El Fons Català de Cooperació destina les aportacions 

econòmiques per ajudar tant en el trànsit com en l’origen i s’han distribuït aquests diners 

entre entitats i ONG com podrien ser AGNUR o Creu Roja. Comenta que no coneix 

Comunitat EKO i comenta que no té clar si cal donar-ho tot a una única entitat o aglutinar-

ho a través del Fons Català de Cooperació que també treballen per al mateixa finalitat.  

Ramon Cabra.  

Recorda que la proposta parla de destinar els diners de l’Ajuntament a aquest projecte de 

la comunitat EKO i dels diners d’altres llocs.  

Clara Aguilera.  

Explica que algunes de les entitats que reben diners a través del Fons Català de 

Cooperació com podria ser el cas d’ACNUR no treballen amb la mateixa filosofia que el 

projecte de la comunitat EKO. Tenen als refugiats en condicions pèssimes on només els 

asseguren el fet de dormir i menjar però sense llibertat.  

David Saldoni  

Exposa que l’Ajuntament de Sallent destina al Fons Català de Cooperació els diners 

perquè és un organisme que gestiona i controla la situació. L’ajuntament no pot garantir si 

els diners que pot donar a una ONG, associació o institució s’està gestionant de la 

manera correcte i per això considera que el Fons Català de Cooperació és la millor 

garantia per assegurar que els diners de cooperació s’han invertit en allò que és vol, ja 

que es rep un informe detallat de les destinacions de les aportacions realitzades. No 

obstant això, creu que es podria donar també una part del pressupost de cooperació a 

“Comunitat EKO.” 



 

 

Pep Muñoz. 

Considera que la partida de cooperació de l’ajuntament de Sallent no s’ha de destinar al 

Fons Català de Cooperació perquè el paper de les institucions del país com de les 

europees ha estat pèssima en relació a aquesta problemàtica; per aquest motiu, 

considera que és millor destinar els ajuts a projectes alternatius que a grans estructures 

vinculades a les institucions públiques.  

Resposta del presentadors de la proposta: 

El fet que la persona que ha presentat la proposta no estigui de forma física a 

l’assemblea ocasiona dificultats per tal de definir que és el que s’ha de votar. En el vídeo 

de presentació es comenta que hi ha disponibilitat de modificar la proposta sempre que 

sigui amb la mateixa finalitat. Per tant es genera un debat respecte si la proposta s’ha de 

votar dient que “es realitzarà una aportació econòmica sense determinar a la comunitat 

EKO” o si l’aportació que s’ha de realitzar és la de 6000 euros tal i com estableix la 

proposta inicial presentada.  Alguns dels assistents entenen que segons el video de 

presentació es podria interpretar que el que es demana és una aportació econòmica i 

d’altres no ho veuen així; fins i tot alguns dels assistents considera que si la persona que 

presenta la proposta no està físicament a la sala aquesta jurídicament no és vàlida.  

Després d’aquest debat, la comissió considera que, ja que la persona que ha presentat la 

proposta no està físicament a la sala i per tant no pot manifestar la seva opinió al 

respecte de les consideracions que s’han realitzat al llarg del debat sobre aquesta, es 

votarà tal qual la va presentar pel registre de l’ajuntament. 

Votacions de la proposta. 

 Vots afirmatius  Vot en contra  Vot ens blanc  

 

43 14 12 

 

PROPOSTA NÚMERO 2:  

Nou plantejament de les Enramades.  

 



   

Presentació de la proposta a càrrec de Irene Badosa . 

Motius de la proposta. 

La Festa de les Enramades de Sallent és una festa tradicional d’interès nacional 

documentada des del 1325. Té el seu origen en la voluntat de guarnir els carrers pels 

quals havia de passar la processó del Corpus.  

Des de finals del segle XX el caràcter eminentment religiós de la celebració s’ha vist 

desplaçat per un caire més lúdic i festiu.  

L’esforç i dedicació per part d’amics i veïns dels diferents carrers permeten any rere any 

la festa de les Enramades.  

És evident que el problema actual és que a la gent per manca de temps, perquè s’0ha fet 

gran... els costa cada vegada més col·laborar i any rere any anem veient i constatant que 

cada vegada menys carrers enramen.  

Ve molta gent de fora però ja és habitual sentir que queda una mica pobra el fet que hi ha 

pocs carrers enramats, ens agradaria passejar pel poble i trobar una continuïtat d’un 

carrer a l’altre.  

Tenint en compte que és una festa que atrau a molta gent de fora i que és d’interès 

nacional crec que seria positiu donar-li un tomb, una nova perspectiva que les faci créixer 

però sobretot sense anul·lar-ne la seva essència.  

Objectius de la proposta.  

• Engrescar la gent a participar en la Festa (recanvi generacional) 

• Fer la festa més lluïda. Intentar donar un tomb a les Enramades a base de 

complementar-les amb espais que puguin engrescar a la gent. Que puguin aportar 

idees i sobretot que puguin servir per fer el recanvi generacional tan necessari que 

hi ha d’haver.  

Síntesis i desenvolupament de la proposta. 

He pensat que seria interessant marcar un circuit artístic al centre del poble com  a 

continuació dels carrers enramats.  

Per exemple. (Pont vell – Pl. de la Vila – Carrer Nou – Carrer d’en Cendra – Torres Amat 

– Carrer del Molí – St. Bernat – Clos – Pl. de la Pau – Pl. Pare Claret – Àngel Guimerà – 

Cos – Pl. de la Verdura – Travessia del Teatre – Unió – St. Esteve – Sta. Cristina) 



 

 

En aquests carrers hi podrien haver diferents espais dedicats a activitats artístiques lliures 

sense trencar l’estructura de carrers enramats (música, amb petits escenaris, pintura, 

escultura, teatre...) 

Aquest espais es podrien oferir i cedir a col·lectius i gent del poble, artistes locals i també 

difondre-ho a escoles d’art, música... 

Cedir espais dels carrers més cèntrics de Sallent, no es tracta d’utilitzar tot el carrer sinó 

racons o petits espais.  

Algun carrer es podria per exemple habilitat pels nens on poguessin participar d’algun 

projecte d’art col·lectiu lliure.  

Aplicabilitat i recursos necessaris.  

Utilitzar els recursos habituals que es venen destinant a la festa. Tant per publicitar-ho i 

difondre per aconseguir una òptima participació, com en els mitjans materials o 

infraestructures que pugui habilitar l’ajuntament en els llocs sol·licitats.  

 

Torn obert d’intervencions.  

Albert Prat. 

Pregunta si es tallaria el tràfic als carrers.  

Maria Calvo: 

Exposa que està molt bé que els ciutadans es preocupin per les festes de les Enramades 

i que presentin propostes a les Assemblees municipals obertes per tal de poder millorar-

les. A les reunions de l’entitat “Amics de les Enramades” s’han parlat de propostes 

semblants a la presentada avui a l’assemblea, però el perill de la festa està en el fet que 

cada any hi ha menys carrers enramats. Aquest any possiblement no hi haurà cap tramb 

del carrer del Cos que s’enrami. No hi ha locals ni per treballar ni per guardar les eines. 

En els carrers que s’enramen hi ha locals tancats que estaria bé que es poguessin obrir 

per aquesta finalitat, i que la gent fos solidària per tal de cedir-los. Cal un relleu 

generacional també  

Manel Pastor 

Considera que qualsevol iniciativa que es proposi és bona per tal de millora la festa. Ell 

ha participat en diferents Enramades i pensa que des de l’ajuntament caldria fer 

“propaganda” per tal que qualsevol persona que volgués col·laborar amb els carrers 



   

Enramats ho pogués fer encara que no visqui a la zona. Caldria fer una campanya per tal 

de fer prendre consciència a la gent de que les Enramades són de tot el poble.  

Respostes del presentadora de la proposta: 

En resposta als comentaris realitzats considera que cal fer una crida a voluntaris. 

Constata que sovint el dia d’enramar hi ha més gent voluntària però que prèviament falta 

molta gent per fer tota la feina i principalment falta gent jove.  Pel que fa al tema de tallar 

el trànsit no pot respondre la pregunta realitzada.  

Votacions de la proposta. 

 Vots afirmatius  Vot en contra  Vot ens blanc  

 

79 0 1 

PROPOSTA 3: 

Modificació de la taxa per la prestació de serveis a les instal·lacions esportives 

municipals.  

Presentació de la proposta a càrrec de El Carrilet.   

Motius de la proposta. 

El Carrilet és l’entitat organitzadora del Carnaval de Sallent, una entitat sense ànim de 

lucre, amb una organització basada en el voluntariat i sense compensacions 

econòmiques, i on els seus membres col·laboren en la festa igual que eles comparses i la 

gent del poble.  

Gràcies a l’afluència massiva de públic ha esdevingut un Carnaval de referència al Bages 

i comarques properes. Durant la setmana de Carnaval s’organitzen un seguit d’actes per 

a atots els gustos on l’únic acte de pagament és el ball de disfresses, això converteix el 

nostre carnaval en una festa al carrer, participativa i popular. I per tot això, entenem que 

és d’interès general per tots els vilatans, perquè està fet amb i per el poble i tothom en 

gaudeix. 



 

 

Des de sempre és molt costós elaborar un pressupost tan elevat, procurar que no hi 

hagin pèrdues, maximitzar els ingressos i minimitzar les despeses. Els recursos dels 

quals disposa l’entitat són el voluntarisme i el material i les instal·lacions que té el poble i 

que entenem que en podem disposar.  

Som una entitat més del poble i sabem lo complicat que és l’autogestió i obtenir uns 

ingressos per assumir les despeses que es deriven de fer activitats que en tots els casos 

han de ser públiques i per tal d’enriquir el poble.  

Objectius de la proposta:  

És per tots els motius esmentats anteriorment que entenem que s’haurien de modificar 

alguns aspectes de la taxa per la prestació de serveis a les instal·lacions esportives 

municipals, referent a l’epígraf I sobre les activitats dutes a terme al Pavelló Agustín 

Rueda de Sallent.  

Considerem que la taxa que s’aplica a les entitats locals sense ànim de lucre que volen 

exercir alguna activitat al Pavelló Agustín Rueda és elevada, ja que el municipi tampoc 

disposa de cap altre espai que pugui reunir unes condicions semblants per acollir 

determinats actes, com per exemple actes d’envergadura com seria el ball de disfresses 

del Carnaval de Sallent.  

Síntesis i desenvolupament de la proposta. 

A continuació detallem els apartats que considerem que s’haurien de modificar de 

l’ordenança fiscal  07 dins l’epígraf I. – Pavelló “Agustín Rueda”, amb una breu justificació 

de per cada punt. 

 



   

Aplicabilitat i recursos necessaris.  

Considerem que l’aplicabilitat d’aquests canvis en l’ordenança esmentada tan sols depèn 

de la voluntat política per part del consistori, el qual disposa dels mecanismes necessaris 

per modificar aquesta ordenança. 

Aquesta modificació en l’ordenança no suposa cap despesa extra a l’ajuntament ja que 

simplement es tracta d’exempcions fiscals en el lloguer del pavelló sense modificar les 

despeses extres com la neteja i la seguretat. 

Torn obert d’intervencions.  

David Saldoni. 

Exposa que aquesta proposta per anar bé s’havia d’haver entrar com una al·legació a les 

ordenances fiscals del Ple que van ser aprovades no fa gaire. Aquest concepte està 

establert a les ordenances fiscals és pel fet que qualsevol festa gran que es fa al pavelló i 

que els organitzadors cobren una entrada. El fet de pagar aquesta taxa es contempla al 

conveni que s’ha establert amb l’entitat carrilet. La taxa que han de fer front és 

aproximadament de 700 euros i el conveni estableix que l’ajuntament contribueix amb la 

festa amb una aportació econòmica de 12.000 euros. Jurídicament no sap com s’hauria 

de fer per modificar aquesta taxa ja que està aprovada, però considera que de cara a les 

properes ordenances fiscals es podria introduir l’exempció.  

Carles Pascuet.  

Comenta que quan ell havia estat a l’entitat Carrilet s’aprofitava el fet que es posés el 

terra al pavelló per tal de fer millores en la il·luminació, o entrar maquinaria que 

normalment no podia fer-se per tal de revisar instal·lacions.  

Respostes del presentador de la proposta: 

En relació als comentaris realitzats, es considera que si no hi som a temps per modificar 

l’actual, de cara a l’any vinent es podria modificar l’ordenança. Comenten que l’entitat 

quedi exempta de pagar la taxa però que es garanteix el pagament de la fiança per la 

utilització del pavelló.  



 

 

Votacions de la proposta. 

 Vots afirmatius  Vot en contra  Vot ens blanc  

 

69 1 4 

 

PROPOSTA 4: 

Canvi de denominació oficial de la “Plaça St. Anton i M. Claret” per “Plaça dels 

Arbres” mitjançant un referèndum.   

 

Presentació de la proposta per part de l’Ateneu Roc aus.  

Motius de la proposta. 

Hi ha carrers, especialment els més importants del nucli urbà, que han canviat el seu nom 

oficial una colla de vegades, però el seu nom vulgar, el que usava el ciutadà, s’ha 

mantingut invariable. Els canvis en la situació política del país s’han reflectit repetidament 

en la seva denominació però, pels que l’han habitat, el nom popular sempre ha estat el 

mateix. Aquest és el cas del l’actual “plaça St. Antoni M. Claret” popularment coneguda 

per “plaça dels Arbres”.  

El nomenclàtor d’un poble és una de les formes més visibles que té l’ajuntament per 

donar rellevància a determinats fets, indrets o personatges, tot atorgant-los un espai 

concret. D’aquesta manera, s’assegura que pervisquin en la memòria col·lectiva, i alhora 

se’ls fa un reconeixement que en molts casos, els fa justícia.  No és el cas de St. Antoni 

M. Claret a qui se li dedica el nom a la plaça més concorreguda del municipi.  

El segon motiu d’aquesta proposta és el fet que les propostes que s’aproven a les 

Assemblees Municipals Obertes, un òrgan de debat i decisió important per Sallent, han 

de ser posteriorment aprovades pel Ple Municipal. Aquest sistema dista molt de la 

democràcia participativa que voldríem. Per tal de donar més força a l’Assemblea 

Municipal Oberta, les propostes que s’hi aproven haurien de ser vinculants. Per això 

proposem que , concretament aquesta proposta, la decisió final s’acabi prenent en 

referèndum.  



   

Objectius de la proposta.  

• Mantenir la denominació popular de la plaça, transmesa a través de generacions 

de manera oral.  

• Eliminar paulatinament el caràcter religiós del nomenclàtor sallentí. En un país 

laic, el nom dels seus carrers també haurien de ser-ho. 

• Esborrar del nomenclàtor els rastres de dominació colonial i militar, de classe –des 

de figures de l’esclavisme fins afigures de la burgesia contemporànies -, de 

gènere – pel predomini clarament patriarcal – i socioreligiosa – pels noms de 

personatges destacats del nacionalcatolicisme o de figures religioses 

circumscrites exclusivament al camp del catolicisme-. 

• Crear un sentiment de pertinença més fort al municipi.  

• Recuperar les arrels de Sallent.  

• Fer tots i totes les sallentines partícips del canvi de nom proposat.  

Síntesis i desenvolupament de la proposta.  

Canviar la denominació oficial de la plaça “St. Antoni M. Claret” per la de plaça “dels 

Arbres” mitjançant un referèndum realitzat durant la primavera del 2017.  

Aplicabilitat i recursos necessaris.  

El cost de la proposta és baix: 

• Fer difusió del referèndum.  

• Preparar les paperetes pel referèndum i realitzar-lo.  

• En el cas que el resultat del referèndum sigui a favor del canvi de nom: 

o Canvi de les plaques identificatives.  

o Dur a terme els tràmits oficials per fer efectiu el canvi de nom.  



 

 

Torn obert d’intervencions.  

Elisa Claret 

Manifesta que no entén perquè s’ha de fer un referèndum per aquesta qüestió quan ningú 

no va demanar com s’havia de dir el pavelló municipal.  

Jesús Codina: 

Considera que a vegades crea confusió entre la plaça i el carrer claret. Creu que caldria 

escurçar el nom i dir-ne Plaça pare Claret.  

Ricard Palma.  

Considera que la plaça es diu així des de fa molts anys  i no cal canviar-ho. També 

recorda que abans de tenir aquest nom, la plaça és denominava plaça Nova. Considera 

que no hi ha fonamentació per canviar el nom.  

M. Eugènia de la Heras. 

Creu que Sallent és el poble on va néixer el sant i que es tracte d’un sallentí universal i 

per tant ha de tenir un reconeixement al municipi com la plaça. També considera que hi 

ha altres coses molt més importants al poble que aquesta proposta.  

Jordi Garcia.  

Es pregunta si darrera del canvi de nom hi ha motius ideològics.  

Albert Prat.  

Considera que hi ha coses més importants per discutir a l’assemblea i considera que 

gràcies a la figura del sant, el municipi rep molt turisme.  

Lluis Bonet.  

Comenta que no entrarà en la figura de valorar la persona ja que és subjectiu i que el 

personatge va fer moltes coses arreu del món. El que vol posar de manifest és el fet de 

sotmetre-ho a referèndum i que la decisió sigui presa entre tots i que això ens fa més 

lliures. Compara la situació amb el fet que fa molts anys que s’està a Espanya i ara es 

reclama un referèndum per tal de decidir si hi volem continuar estant o no.  



   

Clara Lázaro.  

Es pregunta que treu el poble de tot això i si s’han plantejat els problemes que pot 

generar a la gent que hi viu en aquesta plaça i les despeses que això podria comportar, 

pel que fa a canvis d’escriptures, correspondències, etc.  

Francesc Vázquez 

Es pregunta quanta gent hi ha a la sala que hi visquin a la plaça.  

Pep Muñoz  

Considera que s’ha de canviar el nom perquè la història del poble va lligada a l’esglèsia i 

aquesta ha tingut un paper molt important a la vida política. Ell vol formar part d’un estat 

que sigui laic i això implica fer passos com el de canviar el nom de la plaça. Creu que el 

nom proposat “plaça dels Arbres” és un nom neutre que no pot molestar a ningú, si fos 

per ell aprofitaria el moment de la mort del comandant Fidel Castro per dedicar-li plaça, 

però entén que aquest nom seria polèmic; i en canvi, plaça dels Arbres, no.  

Elisa Claret.  

Pregunta als assistents si coneixen l’any en que va morir el pare Claret. Després contesta 

que va ser l’any 1870 i que sovint s’identifica al personatge amb la dictadura franquista.  

Antoni Costa.  

Agraeix al sallentins que estimen la figura del sant. Manifesta que Sant Antoni M. Claret 

es conegut i té presència a 70 països. Li sap greu que no es valori la gent de “casa 

nostra” i posa èmfasi en el fet “que ho diu algú  que no és del poble.” Creu que cal 

treballar tots per fer una vila més bonica i pròspera. 

Gemma Codina.  

Manifesta que és la tercera assemblea municipal que es realitza i que li sap greu que no 

s’hagi utilitzat aquest espai per altres temes, i que precisament sigui un tema com aquest 

el que ha fet que la sala s’ompli de ciutadans. Creu que les assemblees són una eina que 

s’ha d’utilitzar per aquest tema i per altres que puguin interessat a la ciutadania.  

Lluís Bonet.  



 

 

Alerta que la història és subjectiva i recorda que el sant va ser confessor de Isabel II que 

va ser una reina que va donar continuisme al Decret de Nova Planta. Considera qeu les 

creences religioses s’han de quedar en l’àmbit privat, demana respecte per la diversitat 

d’opinions i considera que les persones reconegudes no siguin de l’àmbit religiós.  

David Saldoni.  

Considera que el poble té carrers amb noms de diversa índole, que mai s’ha fet cap 

referèndum per nomenar els noms dels carrers.  

Ferrran Sánchez.  

Considera que darrera la proposat hi ha un rerefons ideològic i que hi ha coses més 

important a sotmetre a referèndum que el nom de la plaça. Comenta que sempre s’ha dit 

plaça dels arbres, com també sempre s’ha dit pont vell i pont nou en compte de Pont del 

Batlle Pere Otger o pont de la Concòrdia. Cal tenir present que el sant va ser precursor 

de la renaixença i que era uns dels personatges que en el seu temps parlava que s’havia 

de predicar amb la llengua del poble. Va ser un personatge molt popular en el seu temps i 

a Cuba va intentar impulsar l’estalvi, un valor molt català. Comenta que si s’han de 

qüestionar els noms dels sants dels carrers, Sant Antoni M. Claret és dels pocs sants 

catalans que hi ha. Proposa que en les plaques consti el nom oficial i també una altre 

inscripció en la qual posés “coneguda popularment com a Pl. dels Arbres.” 

Respostes de la presentador de la proposta: 

En  resposta als comentaris que s’han anat realitzant es comenta que si que hi ha un 

motiu ideològic a la proposta perquè estem dins una societat laica. Es considera que no 

es una tonteria posar a debatre el nom d’un plaça, es  creu que el fet de sotmetre a 

referèndum la proposta dóna la possibilitat al poble de decidir. Les assemblees són una 

eina per tal que la gent pugui fer propostes i contribuir a tenir una vila millor. Respecte a 

la pregunta sobre la denominació del pavelló, comenta que en aquell moment no hi havia 

aquest instrument de participació per tal de poder decidir el nom d’aquesta instal·lació.  

Votacions de la proposta. 

 Vots afirmatius  Vot en contra  Vot ens blanc  



   

 

30 46 2 

Els membres de la comissió comuniquen que ha finalitzat el seu temps com a 

responsables de l’AMO i que s’ha d’escollir nous membres per la comissió. Durant el 

període establert per presentar candidatures no es va presentar ningú i per aquest motiu 

demanen als assistents si hi ha alguna persona a títol individual o bé alguna entitat del 

municipi que vulgui formar part de la comissió.  

Només hi ha una persona que manifesta la voluntat de formar-ne part que és el Sr. Manel 

Pastor. Es comenta que des de l’ajuntament es realitzarà accions per tal de poder 

constituir la nova comissió ja que si aquesta no existeix, les assemblees no es poden 

constituir.  

Abans de finalitzar, es cedeix novament la paraula al públic per si hi ha alguna persona 

que vulgui manifestar quelcom. La Sra. Clara Farrés, en nom de l’Agrupament Roques 

Albes, intervé per tal de manifestar que li sap greu que després de presentar una 

proposta al mes de juny, des de l’ajuntament no s’hagi comunicat a l’entitat cap de les 

actuacions que s’han portat a terme i que no s’hagi portat a Ple les propostes 

presentades a l’anterior assemblea.  El Sr. David Saldoni li respon informant-la que s’han 

portar a terme aquelles que es van considerar oportunes i que algunes d’elles s’estan 

portant a terme perquè ja estaven previstes dins l’acció del equip de govern. També 

comenta que el fet de portar propostes de les assemblees al Ple no és responsabilitat de 

l’equip de govern, i qualsevol partit polític amb representació al Ple les pot portar. També 

intervé la Sra. Rosa Serra per manifestar que caldria agilitzar el sistema d’inscriure’s a 

l’assemblea municipal oberta ja que és força complicat si es vol fer on-line. També 

considera que la proposta presentada en relació a les Enramades és pot posar en marxar 

abans no s’aprovi per Ple.  

Sense més temes a tractar, finalitza l’assemblea en el temps establert per a la seva 

realització.  

 

Gemma Codina  Ramon Garcia  Josep Escuder  Jesús Codina 

Presidenta de la Comissió  Secretari Comissió  Membre de la Comissió Membre de la Comissió
  


