ACTA REUNIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE CIVISME I CONVIVÈNCIA
Data: 24 de novembre de 2020
Hora: 18 a 19 h
Lloc: espai virtual plataforma ZOOM
ASSISTÈNCIA
Representants institucionals
Laura Campos, alcaldessa de Montcada i Reixac, com a presidenta del Consell
Juan Carlos de la Torre, regidor de Ciutadania i Participació Ciutadana i de Serveis Municipals i Via
Pública, com a vicepresident
Oriol Serratusell, regidor de Medi Ambient, com a vicepresident
José Manuel Martín, cap de la Policia Local
Anna Carruesco, cap Servei Ciutadania i Participació Ciutadana
Quima Gimbert, tècnica de Participació Ciutadana
Pilar Cazorla, cap unitat tècnica Participació Ciutadana
Xavier Iniesta, cap Servei Informàtica
Representants grups polítics amb representació municipal
- Bartolomé Egea, representant grup municipal PSC
- Gerard Garrido, representant grup municipal ERC
- Angelina E. del Pino, representant grup municipal Ciutadans (com a suplent d’Anna Pelicer)
- Silvia Piñero, representant grup municipal En Comú Podem
Representants entitats i col·lectius
- Loli Alfonso, en representació AV Vallençana Bosc d’en Vilaró
- Sergi Argelés i Antonio D. Álvarez associació La Màquia
- Antonio Carmona i Elias Martí, representants AV Montcada Nova Pla d’en Coll
- Antonio Cera, representant de la FAVMIR (com a suplent en nom de Francesca Doval)
- Núria Garcia i Juan Carlos Ruiz, representants del col·lectiu Voreres Netes de Can Sant Joan
- Hanan Hanane, representant de la Xarxa Antirumors Montcada i Reixac (XARMIR)
- Jaime Imbernón, representant AV La Ribera
- Núria Jané, representant associació Montcada Centre Comerç
- Anabel Martínez, Associació Voluntaris Animalistes ADVAM
- Míriam Pérez, associació Helpgats
- Anna Solano, representant AV Montcada Centre
Representants d’entitats que no van poder intervenir a la sessió per qüestions tècniques
- Yolanda Gutierrez i Joan Fabián, AV Font Pudenta i Muntanyeta
- José Jiménez, Associació de Voluntaris de Protecció Civil
- Montse López, Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca ACER
- Raul Sánchez i Damaris Sánchez Durán, AV Terra Nostra
Representants d’entitats que van excusar la seva assistència
- José Luís Conejero, AV Can Sant Joan
- Amparo Gil, AV Can Cuiàs
- Alejandro Regorigo, AV Can Pomada
Altres persones assistents
Ciutadania a títol particular (15 persones)
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
La tècnica de Participació Ciutadana, Pilar Cazorla, inicia la reunió donant la benvinguda a totes les
persones assistents i recorda que es tracta d’una primera reunió de constitució del consell i de
trobada i coneixement mutu entre les persones que integraran aquest nou òrgan de participació
ciutadana i per tant, no serà una sessió de treball.
A continuació explica breument quin serà l’ordre de les intervencions; primer parlarà l’alcaldessa,
a continuació el regidor de Ciutadania i Participació Ciutadana i per últim, es donarà la paraula a
la resta de membres del Consell perquè expliquin en un termini de 2 o 3 minuts, qui són, a quina
entitat representen i quines són les seves expectatives.
Es recorda també a tothom que a través del Xat de la plataforma Zoom es pot intervenir en
qualsevol moment per consultar dubtes o fer comentaris.
INTERVENCIONS
Alcaldessa
Saluda totes les persones connectades i fa una breu intervenció remarcant la importància
d’aquest nou òrgan de participació, el seu caràcter consultiu, deliberatiu, de debat i de proposta,
on des de la ciutadania, les associacions i el consistori es podrà treballar de manera conjunta i
consensuada per millorar la convivència al municipi i construir la Montcada què volem. El govern
municipal sempre ha apostat pel foment de la participació de la ciutadania i la transparència en
les actuacions municipals i aquest consell s’emmarca en aquesta línia estratègica.
Continua dient que la millora i dignificació de l’espai públic, que és l’espai que compartim i on ens
relacionem, és un dels reptes més importants que tenim actualment a la nostra ciutat i que hem
d’assolir de forma conjunta, ciutadania i administració. És un repte clau per a la millora de la vida
quotidiana de la ciutadania, de la convivència i del desenvolupament econòmic. L’incivisme d’uns
quants té conseqüències per la resta de la ciutadania i per a la ciutat.
Comenta que l’Ajuntament està fent un gran esforç tant en el manteniment de la neteja, amb una
despesa de prop de 200.000 euros anuals, com amb l’increment del nombre de sancions i la
realització de campanyes informatives, però s’està veient que tot això no és suficient ja que, per
exemple, no s’han aturat els abocaments al medi natural i es continuen deixant voluminosos a la
via pública. És necessària, per tant, una gran feina de sensibilització i conscienciació. Per tot això,
el Consell de Civisme i Convivència pot esdevenir una eina molt important per treballar de forma
conjunta en la recerca de solucions.
L’alcaldessa finalitza la seva intervenció donat la gràcies a la ciutadania i a les entitats per la seva
implicació i encoratjant a tots i totes a continuar treballant per aconseguir la Montcada que volem
i cedeix la paraula al regidor de Ciutadania i de Serveis Municipals i Via Pública.
Juan Carlos de la Torre
En primer lloc agraeix la participació de ciutadania i entitats en aquest acte de constitució del
Consell, que demostra el seu grau de responsabilitat i d’implicació en la millora de la ciutat.
Explica que la idea de la creació del Consell sorgeix de la necessitat i l’obligació d’un enteniment
entre ajuntament i ciutadania, per treballar en l’objectiu comú d’aconseguir una ciutat de la què
sentir-nos orgullosos.
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És cert que l’Ajuntament té la potestat organitzativa, normativa i sancionadora i per això s’ha
modificat tant l’ordenança de tinença responsable d’animals, com l’ordenança reguladora de la
convivència a l’espai públic. Aquesta última recull la necessitat de treballar de forma conjunta i
consensuada amb la ciutadania i amb tots els agents socials que intervenen a la ciutat, però, com
ha dit l’alcaldessa, això no és suficient, és necessari també fer un esforç per treballar de forma
pedagògica una campanya informativa i comunicativa, per conscienciar a tothom de la necessitat
de cuidar el nostre entorn.
Per això, el passat mes de juny es va iniciar la campanya cívica de conscienciació, que en primera
instància es va centrar en la recollida de voluminosos amb l’objectiu de reduir l’impacte visual i la
sensació de degradació de l’espai públic que provoca l’incivisme d’una minoria. La campanya ha
comptat amb quatre agents cívics que estan treballant a la via pública, relacionant-se directament
amb la ciutadana i està donant resultats positius, s’ha aconseguit rebaixar el percentatge
d’abandonaments, que ha passat del 76% al 54%, estem moderadament satisfets d’aquests
resultats, però no ens hem de relaxar i s’ha de continuar treballant per continuar millorant
aquestes xifres. Sense oblidar que no només és incivisme l’abandonament de voluminosos al
carrer i que hi ha altres accions, com l’aparcament de vehicles a les voreres, per exemple, que
destorben la convivència i també s’han d’abordar.
Per lluitar contra totes aquestes actuacions incíviques s’està duent a terme un treball transversal,
on està implicat el personal de serveis municipals i de l’empresa Fomento, i la important tasca de
la Policia Local en el seguiment i denúncia dels actes incívics, que ha suposat un increment del
nombre de denúncies per fiscalitzar aquelles persones que no atenen als missatges de les
campanyes ni respecten les ordenances.
A continuació passa a descriure quins són els objectius del Consell de Convivència i civisme, la
seva composició i funcionament.
Les funcions bàsiques del Consell seran les de col·laborar en l’elaboració dels programes de
convivència i civisme, formular propostes i emetre informes i suggeriments, col·laborar en el
seguiment de les ordenances que regulen el civisme i la convivència i també la tinença
responsable d’animals.
Pel que fa a la composició, serà presidit per l’Alcaldessa o el regidor o regidora en qui delegui. Les
vicepresidències seran nomenades per l’alcaldia i aniran a càrrec dels regidors que tinguin les
competències de Ciutadania i Participació Ciutadana, Serveis Municipals i Via Pública i Medi
Natural i, per últim, els vocals que seran: una persona en representació de Policia Local, una en
nom dels Voluntaris de Protecció Civil, un representant de cada grup polític amb representació
municipal, una persona en representació de cada una de les entitats veïnals inscrites en el
Registre de l’Ajuntament, així com una persona en representació de cada una de les entitats
comercials, mediambientals, de persones nouvingudes i de gent gran; a més de col·lectius com la
Taula Activa, la Xarxa Antirumors i Voreres Netes de Can Sant Joan. Els membres amb veu però
sense vot, seran la Secretaria del Consell, exercida per una persona funcionària o laboral; personal
tècnic municipal convidat a participar en funció de la temàtica a tractar, així com persones
expertes, externes a l’Ajuntament, que siguin convidades a participar per aportar la seva
expertesa.
El mandat d’aquest consell començarà a l’inici de cada legislatura. La presidència i el secretariat
convocaran, dirigiran i traslladaran els informes i propostes als òrgans gestors que correspongui i
elaboraran l’ordre del dia i faran el seguiment dels acords. En el secretariat hi haurà una persona
de cada grup polític municipal.
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Les reunions ordinàries del plenari seran com a mínim tres vegades l’any. També es podran
convocar totes les sessions extraordinàries que siguin necessàries.
En el plenari es podran proposar accions, fer el seguiment de les actuacions que es duguin a
terme i també es podrà aprovar la creació de comissions de treball per tractar temàtiques
puntuals. Les constitució del plenari serà vàlida amb una assistència d’una tercera part dels
membres i les sessions seran públiques, la ciutadania podrà intervenir amb veu però sense vot.
Les comissions de treball estudiaran i elaboraran i elevaran informes al plenari sobre temes
concrets i es dissoldran una vegada finalitzat el seu encàrrec. La seva composició s’acordarà en el
plenari i actuarà coma secretari o secretària de la comissió la persona que la pròpia comissió
designi.
El secretariat aixecarà acta de les reunions que recolliran les principals intervencions i els acords
adoptats i seran aprovades en la reunió següent. Tant les actes com la resta de documents es
publicaran en la pàgina web de l’ajuntament. Les convocatòries s’enviaran amb una antelació
mínima de cinc dies i l’ordre del dia també estarà publicat a la web municipal.
La forma prioritària d’arribar a acords serà el consens i només en el cas de no arribar a un acord,
es procedirà a la votació i, en aquet cas, s’adoptaran els acords per majoria simple. El vot de
qualitat s’atribueix a la presidència en cas d’empat.
Juan Carlos finalitza la seva intervenció recordant que la informació sobre el funcionament del
consell la tenen més concreta i ampliada en el Reglament que se’ls va fer arribar juntament amb
la invitació a participar i reitera que la finalitat última del Consell és crear un espai de participació i
col·laboració de la ciutadana amb l’administració local amb l’objectiu comú de fer de Montcada
una ciutat millor, més amable i amb uns espais públics més dignes.
A continuació es dona la paraula a la resta de membres del Consell, començant pels representants
dels grups polítics:
Bartolomé Egea, Grup Socialista
Estan contents per la iniciativa de creació del Consell i estaran sempre disposats a col·laborar amb
l’equip de govern i amb el Consell i a treballar pel bé de la ciutat. Considera que la conservació de
les zones verdes urbanes aporta un benefici al benestar de tothom, també a nivell emocional, tal
com s’ha pogut comprovar amb la situació que estem patint amb la covid. El PSC està a disposició
de l’Ajuntament i de les entitats.
Sílvia Piñero, Grup En Comú Podem
Consideren que el Consell és una eina imprescindible. L’incivisme, que no és altra cosa que mala
educació i egoisme, està present en tots els barris. Malgrat les campanyes que està fent
l’Ajuntament, s’ha d’actuar també des d’altres àmbits per combatre la falta de sentiment de
pertinença. Aquest hauria de ser un dels objectius del Consell, restablir aquest sentiment de
pertinença, sentir-nos orgullosos del nostre poble. Considera que treballant amb il·lusió, ganes i
esforç ho podrem aconseguir.
Angelina E. del Pino, Grup Ciutadans
Comenta que assisteix en substitució d’Anna Pellicer que no ha pogut assistir. Agraeix la iniciativa
del consell de civisme, comenta que l’estat del municipi és lamentable i que hi ha un incivisme
generalitzat. Per molt que s’expliqui, hi ha persones que els hi costa entendre-ho. És una qüestió
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d’educació. Tenim un entorn privilegiat, estem envoltats de parcs, i és una pena que es doni la
imatge de decadència per aquestes actuacions egoistes i insolidàries. Acaba manifestant la total
disposició de Ciutadans a col·laborar i a aportar el seu gra de sorra en aquest Consell.
Gerard Garrido, Grup ERC
És una eina imprescindible i necessària a disposició d’entitats i ciutadania que ens permetrà
combatre i reduir l’incivisme. Estem vivint una època d’incivisme constant i notori, s’ha notat prou
darrerament i hem de ser conscients que les accions incíviques no només provoquen una mala
imatge del municipi sinó també generen contaminació i la dedicació de molts recursos humans i
econòmics per part de l’ajuntament.
ERC manifesta la seva predisposició a col·laborar en el Consell. Montcada és de tots i totes i s’ha
de cuidar entre tots i totes.
Oriol Serratusell, regidor de Medi Natural i vicepresident del Consell
Content de formar part del Consell, és una eina molt necessària, com ja s’ha dit, i tenim molta
feina per fer per aconseguir aquest objectiu comú de millorar la nostra ciutat.
José Manuel Martín Delgado, cap representant de la Policia Local
El Consell neix amb la intenció d’abordar totes les problemàtiques relacionades amb les
conductes incíviques i per això és molt important treballar de forma conjunta en la recerca de
solucions.
Vocals entitats i col·lectius
Loli Alfonso, AV Bosc d’en Vilaró
És bo per al municipi. El Bosc d’en Vilaró és un barri ubicat a la serralada de Marina i degut al
confinament últimament hi ha una gran afluència de gent, cosa que ha agreujat els problemes
d’incivisme al barri ja que s’han incrementat les aglomeracions, l’abocament de residus,
“botellons”... S’ha de fer una important tasca de conscienciació i que tothom pugui aportar i
ajudar a aconseguir millorar els espais naturals.
Sergi Argelés, La Màquia
És el representat d’una associació que intenta fomentar la promoció i protecció dels ecosistemes i
de la natura al municipi, especialment a la zona de la Vallençana i el Bosc d’en Vilaró. Montcada té
una gran riquesa d’espais naturals que cal cuidar i gaudir. La seva participació en el Consell, en
base als seus eixos de treball, és clara per intentar fer el màxim d’aportacions i col·laboracions
entre l’administració i entitats. Comenta que tenim uns ecosistemes fràgils i molt agredits per la
pressió humana i manifesta les ganes de què tiri endavant com una eina de comunicació i diàleg
amb l’administració i també amb d’altres entitats.
Antonio Carmona, AV Montcada Nova Pla d’en Coll
Dona les gràcies per la iniciativa. Destaca que sobre tot al Consell se li han de donar unes funcions
efectives que ajudin a millorar el nostre municipi entre tots i totes.
Antonio Cera, FAVMIR
Assisteix en representació de la titular de la FAVMIR; Francesca Doval, que no ha pogut assistir
avui, i també excusa l’assistència de la representant de l’AV Can Cuiàs.
La FAVMIR acull la iniciativa de molt bon grat, ja que una de les finalitats de les associacions
veïnals, que apareix reflectida en els seus estatuts, és el foment d’accions de convivència i
civisme, una tasca ben difícil que moltes vegades xoca frontalment amb els comportaments de les
persones incíviques. Hi ha molta gent a favor, però els pocs que no col·laboren es fan notar. El
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civisme, per desgràcia no està de moda i hem d’intentar posar-lo de moda amb l’ajut d’aquesta
eina. Comparteix tot el que han dit les anteriors intervencions.
Núria Garcia Pérez, col·lectiu Voreres Netes de Can Sant Joan
Voreres Netes de Can Sant Joan és un moviment veïnal que va néixer, precisament per combatre
l’incivisme al barri. És genial que s’hagi muntat aquest consell i es pot comptar amb ells. És un
tema complicat i s’ha de treballar molt. Consideren que s’ha de fer en equip per poder aconseguir
resultats, per això és molt interessant que s’hagi implicat a diferents agents: entitats,
administració i policia. Resten a l’expectativa de quines accions es plantegen i es duen a terme i
des de Voreres Netes manifesten la total disposició a col·laborar.
Demana la paraula i intervé un altre representant de Voreres Netes, Juan Carlos Ruiz. Felicita la
iniciativa, considera que és una eina necessària en aquests moments i espera, sobre tot, que sigui
útil perquè el panorama és complicat. L’onada d’incivisme s’ha de frenar, la patim tots els que
vivim en el municipi i volem gaudir de la nostra ciutat. Hem de revertir la situació.
Aquest moviment veïnal neix fa una mica més d’un any, cansats de veure la situació de la via
pública per tal de denunciar tot el que estava passant al barri: abocaments, caques de gossos,
cotxes a les voreres... amb la intenció de posar de manifest les deficiències en positiu, i en
col·laboració amb l’Ajuntament, que és qui té la responsabilitat com a administració, intentar
buscar solucions. El ritme és lent per veure resultats, comencen a veure’s algunes dades positives,
però no és una batalla fàcil ni curta, tot el contrari, és difícil i de llarg recorregut. Acaba animant a
tothom a col·laborar, cadascú des del seu àmbit, en intentar revertir la situació.
Hanan Hanane, Xarxa Antirumors
Agraeix que s’hagi comptat amb la Xarxa Antirumors, un col·lectiu creat al 2016 i integrat per
veïns i veïnes i algunes entitats, amb la intenció de millorar la convivència intercultural i combatre
els rumors i prejudicis entorn a la diversitat. Es reuneixen un cop al mes i han organitzat al llarg
d’aquests anys de funcionament diverses activitats, per exemple els micro racismes, Ramadán en
confinament, etc. Poden aportar la mirada sobre la diversitat cultural, ser un punt de mediació i
de trobada entre el Consell i les diverses comunitats culturals, visibilitzar els conflictes xenòfobs i
racistes en el marc del civisme i la convivència.
Núria Jané, Montcada Centre Comerç
Creuen que és molt necessari aquest espai ja que en l’àmbit comercial també hi ha queixes dels
comerços sobre els carrers bruts, les actituds incíviques... Esperem veure els fruits ben aviat i que
sigui realment productiu i es pugui fer molta feina.
Anabel Martínez, ADVAM
ADVAM és una associació que es dedica al control de colònies de gats i que vol donar veu a tots
els animals de Montcada. En especial els gats que són els grans desconeguts. També hi ha
incivisme en aquest àmbit: hi ha persones que ataquen les colònies de gats, qui abandona els seus
animals al carrer, quan es pot es recorre a una associació, etc. Per això, agraeixen que s’hagi
convidat a les associacions animalistes a formar part del consell i poder donar veu a les accions
incíviques vers els animals i poder promoure i impulsar la conscienciació de la població vers els
animals, que també formen part de la fauna dels nostres carrers i es mereixen un respecte.
Esperem treballar tots plegats i aconseguir moltes coses.
Míriam Pérez, associació Helpgats
Són una associació animalista. És un plaer formar part del projecte per millorar la convivència i
fomentar la tinença responsable d’animals, tant animals de companyia com els que viuen al
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carrer. Manifesta il·lusió per ajudar i col·laborar en tot el que sigui possible i millorar Montcada
entre tots.
Anna Solano, AV Montcada Centre
Felicita la iniciativa, se suma a les expectatives que ja s’han comentat, aconseguir un municipi
saludable en tots els sentits, a nivell de salut, cultura... és una tasca compartida i estan disposats a
participar en el que calgui, segur que amb tanta gent diversa sortiran propostes ben creatives i
eficaces.
Jaime Imbernón, AV La Ribera
Comenta les ganes de treballar de l’entitat i de moure’ns per Montcada. S’ha de fer una important
tasca de conscienciació per combatre l’incivisme, incidint sobretot en la gent que no està “por la
labor” i no hem de deixar que es vagin deteriorant els nostres barris.
TORN OBERT DE PARAULES
Finalitzades les intervencions de les persones inscrites com a membres del Consell, es dona
l’oportunitat de participar a la ciutadania que estigui presenciant la sessió de constitució.
Juan Carlos Ruiz Capilla, del col·lectiu Voreres Netes, pregunta quan serà la propera reunió del
Consell i si les sessions seran sempre obertes a la ciutadania i opina que tres reunions a l’any són
poques.
Juan Carlos de la Torre, contesta que la propera reunió, que ja serà de treball, està programada
per al 2 de febrer de 2021. Els plenaris seran oberts i la ciutadania podrà participar amb veu però
sense vot.
TANCAMENT DE LA SESSIÓ
L’Alcaldessa, abans de donar per tancada la reunió, fa un breu comentari, a mode de resum,
sobre el que s’ha anat dient en les diferents intervencions.
Li ha agradat molt com a eslògan la frase “posem de moda el civisme”, fem-lo valdre. Comenta
que s’han dit coses molt interessants amb les que hi està d’acord: és un gran repte, tenim molta
feina per davant, és una carrera llarga, la feina s’ha de fer en equip, s’han de compartir tasques
entre administració i entitats si volem obtenir resultats...
Destaca la voluntat i el desig de tothom de què aquest òrgan funcioni i que sigui operatiu i útil.
Una prova que demostra que des de l’Ajuntament no volem que es quedi en paper mullat, és el
fet que se l’ha dotat de recursos econòmics tal com queda reflectit en els pressupostos amb una
gran inversió en via pública, equipaments, parcs i jardins.
Per últim agraeix el compromís i la implicació a tothom i acaba amb un missatge optimista, ens en
sortirem i aconseguirem fer de Montcada un municipi del què sentir-nos orgullosos.
ACORDS
1r. Queda constituït el Consell Municipal de Civisme i Convivència, integrat per les persones
següents:
Representants institucionals
Laura Campos Ferrer, alcaldessa de Montcada i Reixac, com a presidenta del Consell
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Juan Carlos de la Torre Villarino, regidor de Ciutadania i Participació Ciutadana i de Serveis Municipals i
Via Pública, com a vicepresident
Oriol Serratusell Basachs, regidor de Medi Natural, com a vicepresident
José Manuel Martín Delgado, cap de la Policia Local, com a vocal
Representants grups polítics amb representació municipal
- Bartolomé Egea Sabaté, representant grup municipal PSC
- Gerard Garrido Gutiérrez, representant grup municipal ERC
- Anna Pellicer Mendoza i Angelina E. del Pino García (suplent), en representació de grup municipal
Ciutadans
- Sílvia Piñero Garcia, representant grup municipal En Comú Podem
Representants entitats i col·lectius
- Loli Alfonso Caro i Llorenç Arrojo Gall (suplent), en representació AV Vallençana Bosc d’en Vilaró
- Sergi Argelés Pasamar i Antonio D. Álvarez Castillo (suplent) en representació de l’associació La
Màquia
- Antonio Carmona Huertas i Elias Martí Rubio (suplent), en representació de AV Montcada Nova Pla
d’en Coll
- Francesca Doval Pitarch i Antonio Cera Rodríguez (suplent), en representació de la FAVMIR
- Núria Garcia Pérez i Juan Carlos Ruiz Capilla (suplent), en representació del col·lectiu Voreres Netes
de Can Sant Joan
- Hanan Hanane, en representació de la Xarxa Antirumors Montcada i Reixac (XARMIR)
- Jaime Imbernón Sánchez, en representació de l’AV La Ribera
- Núria Jané Mestres, en representació de Montcada Centre Comerç
- Anabel Martínez Oróñez, en representació de l’Associació Voluntaris Animalistes ADVAM
- Míriam Pérez Granero, en representació de l’Associació Helpgats
- Anna Solano Mirete, en representació de l’AV Montcada Centre
- Yolanda Gutiérrez Gallardo i Joan Fabián Andreu (suplent) en representació de l’ AV Font Pudenta i
Muntanyeta
- José Jiménez Prados, en representació de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil
- Montse López Molina, en representació de l’Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca
- Raul Sánchez Jiménez i Damaris Sánchez Durán (suplent), en representació de l’ AV Terra Nostra
- AV Can Sant Joan (falta concretar qui serà la persona representant)
- Amparo Gil Hidalgo, en representació de l’AV Can Cuiàs
- Alejandro Regorigo Prieto, en representació de l’AV Can Pomada
Membres del Consell amb veu, però sense dret de vot
- Pilar Cazorla López, com a secretària.
- Qualsevol tècnic o tècnica municipal que sigui requerit pel Consell per informar, en funció dels
temes de l’ordre del dia.
- Persones expertes que puguin ser convidades en funció dels temes a tractar en algun punt de
l’ordre del dia.
2n. Es fixa la data de la propera reunió del Consell, el dia 2 de febrer de 2021. Amb antelació suficient,
es farà arribar a totes les persones membres l’hora i el lloc.
3r. Enviar l’acta de la reunió a totes les persones membres del Consell
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