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A Vila-rodona, 4 de gener de 2013, essent les divuit hores, es reuneix la comissió 
informativa dels diferents grups municipals que conformen la corporació. 
 
Grup municipal del PSC, representant pel Sr. Josep Mª Comas Pié 
Grup municipal de CIU, representant pel Sr. Ramon Mª Bricollé Montragull 
 
Els grups municipals tal i com estan representats emetran la seva votació pel 
sistema de vot ponderat. 
 
Tot seguit l’alcalde Sr. Comas planteja la següent proposta. 
 

PROPOSTA: PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 

 
De conformitat amb el previst al punt segon del ple de la corporació de 8 d’octubre 
de 2012, es proposa constituir la comissió informativa municipal amb els grups 
polítics representats a la corporació i amb vot ponderat, per tal de desenvolupar 
les directrius del programa de participació ciutadana, pel que fa al pla de 
comunicació de la revisió del POUM per implantar un Sector d’Activitats 
Econòmiques  (SAE).  
 
Accions a realitzar: 
 
1.- Editar un fulletó en color amb tota la informació de la revisió del POUM: es 
faran 300 tríptics. 
 
2.- Aquest fulletó, juntament amb una nota informativa, es comunicarà a tot el 
veïnat i se l’informarà que el dia 11/01/13 a les 20 hores hi haurà una reunió 
informativa per parlar del SAE i la revisió del POUM a la Casa de Cultura (és farà 
una distribució general a totes les bústies). 
 
3.- S’enviarà el tríptic informatiu amb nota informativa a tots els propietaris afectats 
pel SAE, segons dades del cadastre (inclòs INCASOL), que el dia 18/01/13, a les 
22 hores, hi haurà una reunió informativa a la Casa de Cultura per parlar del SAE i 
la revisió del POUM. 
 
4.- S’enviarà un tríptic informatiu amb nota informativa a totes les entitats del poble 
(associacions, AMPA, Cooperativa, etc.) que el dia 21/01/13, a les 18 hores, hi 
haurà una reunió informativa a la Casa de Cultura per parlar del SAE i la revisió 
del POUM. 
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5.- Durant aquest període i el termini de més que es cregui convenient, a la Casa 
de Cultura i en horari d’obertura de la biblioteca, hi haurà uns plafons informatius 
de la revisió del POUM. 
 
La proposta tal i com s’ha transcrit es troba conforme i s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 


