
 
 
 
 
 

ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Data: 6 de juliol de 2020 
Hora: 20.15 hores 
Lloc: Casal Camarlenc 
 
1. Assistents 
Assisteixen 19 representants d’entitats, els 3 representants de la Ciutadania, 4 
representants de partits polítics amb representació a l’Ajuntament, Marta Mora 
representant d’ERC i regidora de Participació Ciutadana i Josep Antoni Navarro com 
alcalde. 
 
2. Presentació i benvinguda 
 
Josep Antoni Navarro dona la benvinguda a tots els assistents a la reunió per a la creació 
de la Comissió. 
 
Marta Mora Vergés fa la presentació i explica què és la Comissió Permanent de 
Participació Ciutadana, quines són les seves funcions i per qui està formada. 
 
3. Constitució de la Comissió de Participació Ciutadana de l’any 2020 
Queda constituïda la Comissió Permanent de Participació Ciutadana pels següents 
membres: 
 

1. Representants de cada grup polític amb representació al consistori: 

• Marta Mora Verges (ERC) 

• Sandra Zaragoza Vallés (JUNTS) 

• Ramon Brull Melich (LA VEU) 

• Montserrat Bonet Caudet (NO ADSCRITS) 
2. L’Alcalde el sr. Josep Antoni Navarro 
3. La regidora de Participació Ciutadana la sra. Marta Mora. 
4. Representants de les entitats: 

• Pili Pujol Also 

• Soubina Essousi Ouass 

• Blanca Bertomeu Príncep 

• Juan Manuel Sánchez  

• Ruben Paredes Hernando 

• Ramon Bernat Pla 

• Pili Forastero 



 
 

• Valeriano Fonoll Fatsini 

• Mª Rosa Curto Mauri 

• Jaume Tomàs Paga 

• Jose Bertomeu Curto 

• Elisa BueraCurto 

• Pilar Herrero Quirós 

• Araceli Cid Adam 

• Alex Fortuño Navarro 

• Joan Guart Auxachs 

• Jordi Alegre Hierro 

• Juan Carlos Martín Casals 

• Virginia Brull Balagué 
5. Representants de la Ciutadania. 

• Paco Racó Gombau 

• Marina Guillem Clua 

• Joana Colomé Brunet 
 
4. Acords: 
- A finals del mes de juliol i hi haurà una reunió per convocar el primer procés de 
consulta. 
 
- Les reunions seran a les 20.00 hores i el lloc, per la crisi sanitària i per poder mantenir 
les mesures, es realitzarà al Casal camarlenc. 
 
- Si no s'arriba a un consens, s'acorda realitzar les votacions anònimament. 
 
- Crear un grup de WhatsApp de la Comissió de Participació Ciutadana, per poder 
realitzar la convocatòria de les reunions i enviar informació si és necessari.  En aquest 
punt, hi ha dos membres que volen rebre la informació amb paper físic perquè no 
utilitzen la plataforma de WhatsApp, i s’acorda crear una cubeta de Participació 
Ciutadana a l’ajuntament on podran recollir la informació. 
 
- Se’ls sol·licita a cadascú dels membres, tant als grups polítics com als representats de 
les associacions i entitats municipals, que designen un substitut i que ho comuniquen 
mitjançant el correu electrònic comunicacio@camarles.cat o en la propera reunió. 
 
- No es realitza el sorteig dels representants de la ciutadania, perquè sols hi va haver-hi 
tres inscrits. I per aquest motiu es realitzarà un crida per a que s’inscriguin més ciutadans 
com a substituts. 
 
- S'acorda buscar informació del mèrits del Sr. Belles i del Pla de Barra per poder realitzar 
la informació que es facilitarà al ciutadà. 
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- La reunió va ser a portes obertes per als ciutadans. 
 
5. Processos i mecanismes de Participació Ciutadana per l’any 2020 
De cara aquest any 2020 es realitzaran els següents processos de participació ciutadana 
al municipi: 

1. Canvi de nom al Camp de Futbol.  
 
7. Tancament de la sessió 
 
Es tanca la sessió a les 21.20 hores. 


