
 1

Acta de la reunió del Consell de Poble 
 
Acta núm. 002/012 
Data: 7 novembre 2012 
Hora: 19:00h. 
Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca Ca l’Oliveres 
 
Assistents: 
 
Emilia Soler (ERC), Antoni Gispert (AV Ca l’Oliveres), Miguel Guillen 
(C.Bàsquet), Montse Vegara (Dones del Tenes), Agustín Pinar 
(Protecció Civil), Antoni Auferil (ciutadà). 
 
Natxo Simon, (Alcalde), Juan Miguel Valderrama (regidor de 
Participació Ciutadana), Lluís Solà (tècnic de Participació Ciutadana) 
 
S’han excusa’t: 
 
Flory Gay (PSC), Isabel Santos (AVV Palaudalba), Pau Mataró (Club 
Tennis Serra Esport) 
 
Ordre del dia: 
 

- Pressupost municipal 2013. Debat i proposta de com pensem 
que ha de ser. 

- Debat de l’Estat del Municipi.  Proposem com hauria de ser. 
- Precs i preguntes. 

 
Desenvolupament de la sessió: 
 
El regidor de Participació Ciutadana, en Juan Valderrama explica que 
a partir de la darrera reunió del Consell on es va demanar participar 
en el pressupost abans de que estigués aprovat, hem preparat un 
taller per treballar diferents àrees. Atès que no hi ha quòrum suficient 
per constituir el Consell i ja que el taller necessita de més persones 
per portar-ho a terme, es decideix no constituir-lo. Malgrat això 
s’explica la dinàmica que es volia fer perquè també opinin els 
membres assistents i poder millorar-lo si s’escau.   
 
Lluís Solà, amb suport de power point explica en què havia de 
consistir el taller. 
 
Francisco León troba correcte el format però diu que troba a faltar el 
tema d’inversions i que faltarien xifres ja que en la dinàmica del taller 
només es parla de percentatges.  
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Emi Soler comenta que també s’hauria de saber com s’ha 
desenvolupat les partides del pressupost, si s’han gastat totes o ha 
sobrat... 
 
L’alcalde,contesta que pràcticament estan totes exhaurides, només 
cooperació hi ha una partida que es destina per causes d’urgència 
(terratrèmols, inundacions, focs...) i que aquest any no s’han destinat 
a cap d’aquestes causes, més ho menys uns 14000€ aprox. 
 
Antoni Auferil voldria que hagués més informació detallada i no tan 
global. 
 
Se li contesta que la informació detallada estava previst donar-la en 
l’espai de treball en grup del taller ja que fer-ho al power point de 
presentació seria molt llarg i espès. Tot i així ho tindrem en compte 
per donar una informació més detallada per un altre sessió. 
 
Natxo afegeix que per l’any que ve incloure també els ingressos per 
tenir la referència del que suposa realment. 
 
Juan Valderrama comenta que per l’altre punt del dia sobre el Debat 
del Municipi, al no haver les persones suficients tampoc es tracte. 
 
Fco. Javier Millan diu que el tema del Debat del Municipi es pot 
proposar en un altre reunió. 
 
 
 
 


