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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

 
  
Caràcter:       Extraordinari 
Data:           25/03/2021 21:30 
Lloc:             Sala de Plens de l'Ajuntament 
 
Assisteixen: 
 
Alcalde: 
Francesc Bonet Nieto 
Regidors: 
Anna Ma Montes Cabot 
Jordi Orriols Vilaró 
Ana Viura Rodilla 
Manel Imedio Bernardo  
Marta Dominguez Gasco 
Jordi Carreras Arisa  
Monica Pons Vilaseca 
Pol Guerra Imedio 
Ramon Vilageliu Relats 
Cristina Gallego Cabanas 
Susana Barroso Valverde 
Abraham Requena Ruiz 
 
Excusen la seva assistència: 
 
Secretària accidental 
Lurdes Gimeno Maspons 
 
Interventor accidental 
Bernat Calpe Palma 
 

 
Telemàticament, el dia 25 de març de 2021, a les 21:30h es van reunir sota 

la Presidència del Sr. Alcalde, els regidors que al marge es relacionen, assistits per 
la Secretària accidental, a l’objecte de celebrar sessió de caràcter Extraordinari, en 
primera convocatòria, del ple de l'Ajuntament. 
 
 
Obert l’acte per la presidència, es procedeix al debat dels assumptes inclosos en el 
següent 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
Únic.- Celebració d’un debat sobre el procés participatiu dissenyat pel govern, envers 
els usos de l’equipament de l’escola bressol la “Font del Rieral” i votació per 
determinar si el disseny presentat pel govern, és l’adequat.  

 



 

Pàgina 2 de 3 

L’alcalde explica que la celebració d’aquest ple extraordinari, l’han demanat 
formalment els grups municipals de l’oposició (Independents-ERC, C’s i SER-CP) per 
tal que el govern expliqui el model de procés participatiu, la celebració d’un debat 
sobre la idoneïtat del model proposat i la seva votació, envers els usos de l’edifici de  
“La Font del Rieral”.   

La regidora Marta Domínguez, regidora de Participació, explica que el procés comença 
amb la fase participativa per part de la ciutadania, la qual fa propostes d’usos a través 
d’una eina de la Diputació de Barcelona, la plataforma Decidim, que s’està utilitzant 
a altres ajuntaments. Afegeix que també s’ha fet un tour virtual en forma de vídeo 
per ensenyar les instal·lacions, ja que no es pot visitar per la situació actual de les 
obres. 

El regidor Ramon Vilageliu, d’Independents-ERC, remarca que hi falta una part molt 
important que és la preparació, un pas que està molt pautat en la guia de com fer 
processos participatius. Considera que cal un consens polític, sinó el procés neix coix, 
i que la ciutadania no pot fer una pluja d’idees, a més que caldria definir un univers 
de diferents actors que hi haurien de participar.  

Creu que l’edifici s’ha de mantenir com a escola bressol, i que no es pot canviar l’ús 
d’un edifici que s’ha fet exclusivament per ser això.  

L’alcalde contesta que altres edificis s’han reformulat, com l’antiga biblioteca en un 
espai audiovisual o La Fàbrica en un centre cívic. Destaca que a més  l’altra escola 
bressol no està plena. 

El regidor Abraham Requena de SER-CP, diu  que un procés com aquest ha de garantir 
que tothom pugui participar-hi, fet que en aquest cas deixa molta gent al marge 
perquè tot es fa en format digital, que dues jornades telemàtiques són insuficients i 
que les propostes les ha de fer el govern i la ciutadania escull, no a l’inrevés. Manifesta 
que el percentatge de participació és molt baix, que a dia d’avui és de l’1,2%.  

L’alcalde li respon que les votacions són al juny i encara hi ha molt marge, alhora que 
anima a la ciutadania a participar del procés.  

La regidora Marta Domínguez en referència a la bretxa tecnològica, puntualitza que 
les propostes també es poden fer en paper amb el díptic que s'ha fet arribar a totes 
les llars. 

La regidora Susana Barroso, de Ciutadans, es mostra d’acord amb la resta de grups 
de l’oposició, ja que creu que la ciutadania no pot facilitar la feina del govern, i 
manifesta que la preferència del seu partit és fer-hi un centre per a gent gran. 

La regidora Cristina Gallego, d’Independents-ERC, explica que el dia anterior havia 
participat en una de les jornades i que no li semblava be, el fet d’haver de valorar uns 
usos que desconeixia, i que considerava el sistema de no ser honest.  

La regidora Marta Domínguez, explica que a la sessió es van discutir uns usos que 
havien sortit de la mateixa sessió i que havien fet altres persones i que, per tant, 
formava part de la dinàmica de treball. 

L’alcalde diu que fa temps que s’està treballant en aquest procés participatiu i que, 
de fet, amb la situació actual generada per la Covid, encara té més sentit que sigui 
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en format digital, tot i que igualment s’ha habilitat un punt de votació i suport tècnic 
al Punt Jove La Taka per facilitar el procés, la presentació de propostes i les votacions. 
Que la voluntat del govern és la de donar veu a la ciutadania i que encara que aquest 
no sigui perfecte, els propers processos participatius segur que aniran millorant. 

La regidora Marta Dominguez, diu que comparant els diferents processos participatius 
existents, l’aposta del govern és perquè la ciutadania estigui involucrada des del 
primer minut i explica que la valoració de les propostes les farà el personal tècnic 
municipal de totes les àrees. 

El regidor Pol Guerra, comenta que hi ha altres necessitats al poble i no es poden 
qüestionar les propostes de la ciutadania, i que el funcionament del procés és el 
mateix que se segueix a l’Assemblea Jove des de fa 16 anys i proposa, per exemple, 
que l'equipament podria ser un espai pels joves de Santa Eulàlia. Afegeix que la Font 
del Rieral és un edifici privilegiat i està en mans de la gent decidir què fer-hi. 

L’alcalde per acabar informa que la voluntat del govern és la de comptar amb la 
màxima participació de la ciutadania pot fer propostes a través de l’eina Decidim fins 
aquest diumenge 4 d’abril per fer-ho.  

Sotmès el punt a votació s’aprova amb el següents vots: 
A Favor: 9 P.U. 
Abstencions: 0 
En contra: 2 d’I-ERC, 1 de C’s i 1 de SER-CP 
 
I a les 23:10 es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, la secretària 
accidental, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde. 
 
 
L’Alcalde       Lurdes Gimeno Maspons  
Francesc Bonet Nieto 


