
Acta de l’assemblea ordinària de Foradada (La Noguera), celebrada el dia 6/06/09 a les
14h. en 1ª convocatòria i a les 14.30 h. en 2ª convocatòria. Hi assisteixen representants
dels següents ajuntaments:

Almatret (Sr. Evarist Giralt com  alcalde ), Aguilar de Segarra (Sr. regidor), L’Estany
(Srs. Salvador Tresserra com alcalde i Raimon Maurí com a regidor), Torrebesses ( Sr.
Mario Urrea com alcalde), Conesa ( Srs. Àngel Rodríguez com alcalde i Ramon Tort
com a regidor i tresorer de l’AMC), Argençola (Srs.Toni Lloret com a regidor i
president i Mercè Franquesa com a regidora i secretària), Alfès (Sra. Ann Gyles com a
alcaldessa), Alpens ( Sra. Montse Barniol com a alcaldessa), Vallbona de les Monges
(Sr. Carles Ahumada com a regidor), Vilagrassa (Sr. Jordi Serès com alcalde),
Vilamaniscle (Srs. Ramon Bonaterra com alcalde i un sr.regidor), Castellar del Riu (Sr.
Ramon Cabra com alcalde), Foradada (sr. Salvador Boliart com alcalde), Vilanova de
l’Aguda (Sra. Montserrat Fornells com alcaldessa), LLobera (Sr. Josep Colell com
alcalde), Cubells ( Sr. Alcalde), Montsonís (Sr. Regidor), i tambè representant les
diferents vicepresidències corresponents.

Excusen l’assistència els ajuntaments d’Abella de la Conca, Ordis, St. Esteve de la
Sarga, Senan i Clariana de Cardener.

Ordre del dia:

1-Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior (assemblea extraordinària
d’Alfès)

Es fan les degudes presentacions i es comença l’assemblea quan sòn les 14.30 h. de la
tarda, explicant l’ordre del dia i llegint l’acta anterior, a la qual si afegeix el següent:

Al punt 4- Aprovació se s’escau de la modificació dels estatuts de l’associació per a fer
posible el seu registre definitiu al Dep. de Governació de la Generalitat, sobre si
incloure als estatuts la conveniència o no de que “quan un micropoble passi dels 500
habitants, no hagi de deixar obligatòriament l’associació, es desestima incloure aquesta
anotació en els estatuts, per tant no se’n fa esment.

Al punt 5- Previsions de futur per a l’associació , quan es va parlar de fer les reunions
en pobles més gran son hi pugui accedir més la premsa, per tant amb més ressó per a la
societat, s’afegeix que la idea no va prosperar.

S’aprova per unanimitat.

2- Estat de la tresoreria

El Sr. Ramon Tort, com a tresorer de l’AMC, ens explica la situació bancària actual:

Moviments bancaris a 05/06/09

Amb un saldo inicial de 1087,10 €, si afegeix 100€ d’un ajuntament de l’any passat,
3900 € de la quota dels ajuntaments d’enguany i 50 dels socis individuals d’enguany,
més un ingrès de 300 € per treballs a la Diputació de Barcelona, i se li resten 322,94 €



del registre anual d’internet, 4,50 € per serveis bancaris i 428,46 € de les despeses del 1º
aniversari de l’associació, donant un saldo positiu de 4681,20 € a dia 05/06/09.
Tambè s’explica en què consisteixen les quotes, cada ajuntament ingressa de forma
anual 100€ i cada electe individual 10€, i s’afegeix que encara hi han ajuntaments
pendents d’ingressar les quotes.

3- Actualització de part de la Direcció Col.legiada i del Comitè Directiu

S’explica per part del president, Toni Lloret, que a causa d’haver augmentat la nostra
associació en nº d’ajuntaments, s’han posat nous membres tant a la direcció col.legiada
com al comitè directiu, i que tambè s’ha incorporat a la sra. Ann Gyles, alcaldessa
d’Alfès com a presidenta adjunta, ja que és necessari disposar d’algú altre en cas de
falta de disponibilitat del president actual. Cal afegir que s’ha tret del comitè directiu el
sr. Salvador Boliart a petició seva, i que serà substituit per la sra. Montserrat Fornells,
quedant l’organització de la següent manera:

Direcció Col.legiada

Toni Lloret- President- Argençola- (fund)- Anoia
Ann Gyles- Presidenta adjunta- Alfès- Segrià
Mercè Franquesa- Secretària-Vicepresidenta (fund)-Argençola-Anoia
Ramon Tort-Vicepresident-Tresorer-Conesa(fund)-Conca de Barberà
Nuria Albà-Vicepresidenta (fund)-Senan-Conca de Barberà
Josep Lòpez-Vicepresident (fund)-Colomers- Baix Empordà
Marcel Culell-Vicepresident (fund)- Pinòs- Solsonès
Àngel Rodríguez-Vicepresident (fund)-Conesa-Conca de Barberà
Valentí Gual- Vicepresident (fund)- Rocafort de Queralt- Conca de Barberà
Ramon Cabra- Vicepresident- Castellar del Riu- Berguedà
Julià Sala- Vicepresident- Abella de la Conca- Pallars Jussà
Albert Bajona-Vicepresident-Clariana de Cardener- Solsonès
Montserrat Barniol- Vicepresidenta- Alpens- Lluçanès
Mª Carme Freixa- Vicepresidenta (fund)- Vallfogona de Ripollès-Ripollès
Carles Ahumada-Vicepresident (fund)- Vallbona de les Monges- Urgell

Comitè Directiu

Enric Ametller-Montmaneu (fund)-Anoia
Josep Isanta-Pinòs (fund) –Anoia
Emili Santos-Boadella i les Escaules (fund)-Alt Empordà
David Marzo- La Guingueta d’Àneu (fund)-Alt Empordà
Josep Pijoan-Pira (fund)- Conca de Barberà
Ricard Solé- Conesa (fund)-Conca de Barberà
Jordi Pijoan- Querol (fund-ex –vocal)-Alt Camp
Montserrat Fornells- Vilanova de l’Aguda- La Noguera
Maria Crehuet-Ordis-Alt Empordà
Salvador Tresserra- L’Estany –Bages
Ramon Cortés-Argençola-Anoia

4- Aprovació, si s’escau, de la proposta d’objectius a curt i mitjà termini de
l’Associació



Informar que a partir d’ara presideix l’assemblea la sra. Ann Gyles, ja que el president
ha de marxar.

Aquest punt va a  càrrec de la sra. Montserrat Barniol, que ens explica que mitjançant
un sistema de gomets adhesius de colors, intentarem definir un ordre de prioritats a
l’hora de marcar els objectius de l’Associació de Micropobles de Catalunya, és a dir
cadascú marca 3 objectius a nivell social, 3 a nivell polític, i 3 a nivell econòmic,
donant-li un ordre de prioritat de 1 a 3. Les taules estan a disposició de qui vulgui
consultarles per part de la secretaria. Els resultats obtinguts avui sòn els següents:

SOCIALS:

1- Millorar les comunicacions telemàtiques d’alta velocitat en l’àmbit rural
2- Igualtat d’oportunitats per tenir serveis a les families (llars d’infants, recursos

per a persones depenents…)
3- Millorar l’accès de la gent gran i persones amb diversitat funcional als

equipaments socials

POLÍTICS:

1- Participació en les comissions consultives i decisòries del govern. Nova fòrmula
per tenir més presència dels micropobles a les comissions dels Consells
Comarcals i Diputacions. Més pes del Consell d’Alcaldes.

2- Adequació de la normativa urbanística específica per a micropobles
3- Línies específiques per a contractació de serveis tècnics

ECONÓMICS:

1- Millorar el finançament als micropobles. Possibles convenis específics per temes
sectorials (joventut, dona, medi ambient, cultura…)

2- Línia d’ajut per a manteniment d’equipaments nous  o antics
3- Millora de les instalacions de telefonia, electrificació, NTic, TDT.

S’inclouen les taules amb tot l’exposat i votat, i es comenta que si algú creu convenient
afegir o treballar en altres línies es pot tornar a valorar, comunicant-ho a l’AMC, el tema
no queda tancat avui, és per tenir una primera valoració.

5- Debat sobre la conveniència de promoure un Congrés sobre els micropobles

A càrrec d’Ann Gyles, es debat sobre la conveniència de promoure un Congrés sobre els
micropobles, en el qual es podría donar a conèixer que és un micropoble. Surten les
següents reflexions:

- Fer un congrès porta molta feina de gestió, com ho fem?
- On el fem perqué tingui més ressó?
- Es molt important fer-lo per tant de visualitzar a la societat sobre l’existència dels
micropobles que són molt vitals per a la nostra societat
- En cas de fer-ho seríem pioners en l’organització d’un congrés d’aquestes
característiques.



- Primer s’ha de veure si és viable o no de fer-lo, començant per la despesa econòmica
que suposa.
- Quina és la base de treball per fer el congrès, a nivell de pressupost i criteris per
presentar a la Diputació i poder optar a un ajut per part d’aquest organisme.
- Buscar un contexte adient per fer-lo i convidar a la FMC i ACM (Federació i
associació de municipis de Catalunya)
- S’ha de continuar treballant en la línea d’objectius per a l’associació
-  Fer unes jornades obertes per definir els objectius per als micropobles i d’aquí poder
elaborar un plà de treball.

Desprès de totes aquestes reflexions, el resultat sobre si cal fer el congrès és afirmatiu,
però n’hem de continuar parlant, ja que és un tema molt complex.

6- Precs i preguntes

Sense cap més tema a tractar, es tanca la sessió a les 6 h. de la tarda.

COMPLEMENT D’ACTIVITATS DUTES A TERME A FORADADA

Com ja sabeu abans de l’assemblea ordinària de Foradada, és van dur a terme les
següents trobades:

1- Trobada amb els srs. Marc Cerón i Cèsar García, subdirector general i Cap del
Servei respectivament, de la direcció general encarregada de les mesures
alternatives a la presó, del Departament de Justícia de la Generalitat, ja que com
a associació estem en tràmits de signar un conveni marc amb aquesta Direcció
Gral., perquè entenem que pot ser d’utilitat per als micropobles.

Ens informen sobre com treballen, generalment els penats ho són per delictes
relacionats amb l’alcohol o conducció sense papers, que compleixen la seva pena
dedicant un treball en un micropoble. Primer s’ha d’estudiar les necessitats del
municipi, definir quina tasca es pot fer i buscar personal per realitzar aquests treballs
en benefici de la comunitat.

Comptem amb 3 ajuntaments a l’AMC que ja han treballat amb ells, són: Alfès,
Foradada i Conesa, que ens han exposat els seus peros i contres.

Per a posar-nos en contacte amb ells i informar-nos del tema ens han facilitat CD’S,
documents informatius en format paper i el seu e-mail: cgarciad@gencat.cat

2- Trobada amb el Director General d’Administració Local, el sr. Carles
Bassaganya.

Primer de tot informar que en Carles Bassaganya s’ha compromès amb aquesta
associació a trametren’s l’esborrany de la nova llei d’administració local perquè la
puguem revisar i opinar,és a dir que l’AMC hi pugui participar, més els objectius
d’aquesta administració. S’ha  parlat dels següents temes:

- El PUOSC augmentar-lo a un 90%
- Atendre les necessitats del 95% de nuclis de Catalunya

mailto:cgarciad@gencat.cat


- Garantir les subvencions per tothom (5000 actuacions PUOSC)
- Es farà una 2ª convocatoria de FEIL per als municipis, es parla sobre que aquestes
noves infraestructures creades amb aquestes subvencions sovint suposen un alt cost de
manteniment.
- Els fons FEDER, per exemple que es concedeixin per aposta, no per nº d’habitants,
volen mirar de dinamitzar els municipis amb la proposta “Viure bé al poble”
- Augmentar la formació per els electes dels municipis
- Més assegurança per als municipis i electes dels pobles
- Assesoraments als municipis per part de les Diputacions, molts de nosaltres tenim
secretaris compartits, per no crear tanta despesa.
- Es demana que disposem de més temps per a poder fer els tràmits sobretot de les
subvencions.
- Es demana si és possible que els ajuntaments dels micropobles  no hagin de pagar
l’IVA, ja que suposa una despesa molt important.


