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Essent el dia vint-i-vuit de novembre de dos mil setze, a les vuit del vespre, a la Sala 
Municipal de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, es realitza una reunió extraordinària del 
Consell del Poble, a la qual són presents les següents persones: 
 
En representació dels membres del Consell del poble: 
 
Assisteixen: 

nom i cognoms classificació 

SANTIAGO MORELL I CAPELLERA exelecte 

MANEL LLADÓ I MARQUÈS exelecte 

JAUME MISSÉ MAS particular 

ELIAS SURROCA CAMPAS particular 

NURIA VILARÓ entitat APAAM 

JAUME ROSSELL COLOMER entitat Ateneu Indepentista 

ÀNGELA BOLIVAR Particular 

VANESA MUÑOZ CM Benestar Social 

GUSTAU ADZERIAS CM Urbanisme 

JORDI ROCA I CASALS CM Esports 

ANSELM SUBIRANA I GARCIA-
CONSUEGRA CM Esports 

JOSEP SANCHEZ ERC 

ANGELS CASTILLO PSC 

JOSEP MANEL “XIMENIS” 
JIMÉNEZ  Regidor 

RAMON PLANAS PP 

ESTHER SÁNCHEZ Regidora 

 
Excusen la seva absència per motius justificats: 
  

nom i cognoms classificació 

ALFONS MOLONS entitat CENTRE MORAL 

JUAN JOSÉ PLAZAS MOLINA CM Urbanisme 

 
No assisteixen:  
 

nom i cognoms classificació 

JOSEP MARIA VALLS exelecte 

SANDRA BALLESTER JIMENEZ particular 

OSCAR TOLEDO FUENTES particular 
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CARLOS SANTAMARIA ORIOL particular 

XAVIER OLLER particular 

PILAR ZAMORA particular 

JOAN CLARET MARCH particular 

LLUÍS CAMPASOL TERRATS CIU 

MARIA BALLESTER CUP 

 
Comuniquen la seva baixa del Consell:  
 

JORDI LLADÓ UMBERT Particular 

 
Baixa per la no assistència al Consell en dues sessions consecutives:  
 

nom i cognoms classificació 

JOAQUIM MACH I ABRIL exelecte 

JOSEP JORDANA MARTIN particular 

ANTONI MOLINÉ CM Benestar Social 

 
 
Convidats:  
 
Donat que els estatuts reflecteixen la possibilitat que el president convidi a membres 
del consistori o terceres persones d’interès per l’objecte de la reunió, avui hi ha 
presents alguns regidors convidats: Sra. Marta de la Iglesia i Formatger i el Sr. Àngel 
Castillo i Vallcorba. 
 
 
Presideix aquesta reunió del Consell del Poble el Sr. Joan Rabasseda i Ferrer, alcalde 
d’Arenys de Munt, acompanyat de la funcionària municipal Sra. Pilar Torrent Foz, que 
actua com a secretària d’aquest Consell. 
 
20:00h Benvinguda i presentacions 
 
La Presidència dóna la benvinguda a tots els assistents i els dóna les gràcies per la 
seva assistència. 
 
 
20:10h Constitució formal del Consell del Poble 
 
Un cop fetes les presentacions es passa a tractar els següents punts relacionats a 
l’ordre del dia:  
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1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
 
La Presidència pregunta si hi ha esmenes a l’acta anterior, la del 24 d’octubre de 2016. 
 
El Sr. Ximenis comenta que ell n’ha fet arribar una, pel fet de considerar que no cal, a 
l’acta, posar, en totes les seves intervencions, Sr. “Ximenis” Jiménez, que tothom ja 
entén que és ell i que cal ser més àgil. S’accepta l’esmena formulada. 
 
Per tant, es dóna per aprovada aquesta acta, per unanimitat dels presents, amb les 
esmenes formulades pel Sr. Ximenis. 
 
 

2. Elecció del vicepresident/a del consell 
3. Renovació del plenari 

 
Aquest dos punts es tracten conjuntament. 
 
El Sr. Alcalde pregunta si hi ha cap candidatura. 
 
El Sr. Jordi Roca comenta que es dóna de baixa molta gent. Diu que els que són 
representants de Consells municipals, si es donen de baixa, caldria que en proposessin 
de nous. 
 
El Sr. Alcalde explica que s’ha demanat a tots els consells sectorials, a exelectes i a 
entitats per renovar els seus membres.  
 
La Sra. Castillo diu que, malgrat encara no tenen resposta de la majoria, calia convocar 
el consell sí o sí. Esperem respostes i, a mida que es convoquin consells, de forma 
presencial ja es demanaran. Era d’esperar.  
 
El Sr. Ximenis, pel que fa a l’elecció del vicepresident del consell, diu que ha de ser 
algú que no sigui regidor. També proposa, si no s’ofereix ningú, fer un sorteig i que la 
vicepresidència sigui de forma rotativa.  
 
El Sr. Lladó proposa que es voti entre dos candidats, el Sr. Anselm Subirana i en Jordi 
Roca. 
 
La Sra. Castillo explica que cal renovar representants d’entitats,  particulars... cal fer 
una crida al poble. Que això no es fa en unes setmanes. Cal que s’informi sobre que 
suposa formar-ne part, calendaritzar reunions i temes, ja de cara a l’any vinent, 
ampliar al màxim el plenari. 
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El Sr. Missé diu que les entitats s’han d’implicar més. Diu que, si es vol, que el posin 
com a representant de la Penya Barcelonista. 
 
El Sr. Alcalde explica que el vicepresident és el representant dels membres no polítics 
del Consell. 
 
La Sra. Castillo explica que el vicepresident pot proposar a l’alcalde els temes de què 
es vol parlar en el Consell. 
 
El Sr. Missé diu que no s’hi veu com a coordinador, que hi ha altres persones més 
preparades. 
 
El Sr. Ximenis comenta que primer caldria renovar el plenari. Llegeix article on diu 
quins membres i ha d’haver. Diu que cal insistir amb les entitats, amb els vilatans... cal 
fer una campanya perquè la gent del poble hi participi... diu que si sumem tota la gent 
que podria assistir al Consell del Poble, aquest consell estaria format per 50 membres i 
només en som 16, justament els no polítics. Cal revisar tot això i esperar-nos. 
 
La Sra. Castillo diu que es pot decidir consensuadament, no esperar només que 
responguin correu, cal fer una campanya, donar informació. Diu que no es pot obligar 
a la gent, sinó buscar la manera que la gent tingui ganes de participar. Que sigui 
atractiu formar-ne part. Ja que del Consell se’n poden sortir derivacions: participar 
comissió multireferèndum. Cal treballar amb temps. 
 
La Sra. Sánchez  pregunta si no es pot proposar un vicepresident provisional. 
 
El Sr. Alcalde diu que ha començat el procés de renovació, però va mica en mica. O es 
deixa desert, esperem que siguem més, o algú provisional. 
 
El Sr. Roca i el Sr. Planes diuen que ens esperem. També ho diu el Sr. Lladó. 
 
La Sra. Bolívar diu que el govern s’hauria d’esforçar més en informar perquè la gent 
participi. Diu que a la gent no li arriba el poder de convocatòria. Que quan siguem 
més, l’elegim.  
 
La Sra. Castillo li proposa que es reuneixin per buscar maneres de fer participar gent. 
 
El Sr. Ximenis proposa que es posi en la revista municipal AmuntArenys. 
 
El Sr. Sánchez diu que si la gent ve, els que no són polítics, poden considerar que les 
reunions no són prou pràctiques. La comunicació no funciona com voldrien, caldria 
modificar-ho, potser optar pel formulari web, que no sigui un consell molt tècnic, 
allunyat realitat.  
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El Sr. Ximenis proposa que després d’un Consell del Poble hi hagués un programa de 
ràdio on membres del consell expliquessin el que s’ha parlat, però membres no polítics 
del Consell. Caldria buscar mecanismes de difusió. No només un tall de veu, un 
programa d’un hora en què es pugui participar i debatre. 
 
El Sr. Sánchez diu que és una bona idea. 
 
El Sr. Alcalde diu que s’ha dit molts cops que el debat ha de ser dels no polítics. 
 
El Sr. Missé insisteix en què les entitats participin. 
 
El Sr. Planas diu com els podem motivar, que la gent vol un tracte directe. 
 
El Sr. Missé explica que, com a exelecte, abans se’ls enviava una invitació, per 
exemple, de la Festa Major, amb una carta personalitzada, i ara això ja no es fa. 
 
El Sr. Planas diu que s’ha de donar un tracte directe a les entitats, un tracte 
personalitzat, i, perquè arribin els missatges, també hi ha les xarxes socials, anuncis al 
dia al Facebook. 
 
La Sra. de la Iglesia diu que tot és millorable, però comenta que sempre som els 
mateixos i que tant de bo no fos així. 
 
El Sr. Ximenis proposa que a les bases de subvencions per a entitats, de la mateixa 
manera de què es donen punts per treballar en el poble, donar punts si un 
representant de l’entitat participa en el Consell del Poble. 
 
El Sr. Roca explica que ell ve al Consell del Poble en representació del Consell d’Esports 
i que representen a totes les entitats esportives (hoquei, futbol, patinatge...) ell i 
l’Anselm vénen en representació de tots els esports. Diu que si ja vénen ells, perquè 
han de venir de les diferents entitats esportives?  
 
El Sr. Ximenis parla de les entitats que no estan representades. Comenta que ja hi ha 
punts per col·laborar amb entitats.  
 
El Sr. Alcalde dóna el següent missatge: que s’ha iniciat la renovació, que espera que 
en el proper plenari siguem més i que, de moment, el nomenament del vicepresident 
queda ajornat. 
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4. Elecció d’un membre, no polític, del consell per a la Comissió del 
Multireferèndum 

 
El Sr. Alcalde comenta que caldria que sortís un representant per formar part d’aquesta 
Comissió. 
 
La Sra. Vilaró diu que la clau està que la gent que ve, només vénen a escoltar. Proposa 
que es posi un tema sobre la taula i es debati. Si només és per escoltar, ella plegarà. 
 
El Sr. Alcalde comenta que els mecanismes de treball seran diferents, amb taules de 
treball i amb gent diversa. Hi ha la voluntat de començar una nova època, prioritzant la 
gent que no és política. 
 
La Sra. Castillo diu que no hi ha d’haver barrera entre polítics i no polítics. Li diu que 
ells també poden fer propostes. Fem grups de treball, temes concrets, perquè la gent 
puguin parlar més. 
 
La Sra. Vilaró diu que caldria donar-li la volta, que els polítics els escoltin. No venir a 
escoltar el que ja està decidit.  
 
El Sr. Sánchez pensa que els consells ja són antiquats, hi ha d’haver coresponsabilitat. 
Cal crear espais de treball. Perquè sigui participatiu, cal crear grups i que la gent parli i 
faci propostes i després es posin en comú. No és fàcil de posar en marxa. La tendència 
és que sembli un ple.  
 
El Sr. Alcalde insisteix en què cal nomenar un representant per aquesta comissió. 
 
El Sr. Adzerias posa com a exemple la Comissió d’Urbanisme, en la qual ja els 
presenten els projectes fets. Que fos un full en blanc i es discutissin les directrius. Es 
sentirien útils. Fer-los protagonistes dels temes. 
 
El Sr. Alcalde li diu que ja ha començat una nova època. Per exemple: en el tema dels 
escossells es van presentar 4 propostes i ara comença un procés participatiu per 
recollir noves propostes i després es vota. 
 
El Sr. Adzerias comenta que el millor seria dir que tenim aquest problema, què 
proposeu, no haver de triar. La gent s’ha de sentir protagonista. 
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El Sr. Ximenis, aprofitant que cal triar una persona, proposa crear un grup de treball, i 
que un els representi. Per consultar-s’ho i després explicar-ho al Consell.  
 
La Sra. Castillo recorda que ha de ser una persona no política. 
 
El Sr. Alcalde explica que aquest representant participarà en una comissió que decidirà 
quantes preguntes es faran i quines es faran. 
 
La Sra. Castillo, diu que primer surti una persona, i creïn després el grup.  
 
El Sr. Ximenis, perquè s’iniciï la dinàmica de participar del consell. Si hi ha un grup de 
tres o quatre, si un dia un no pot, es poden anar substituint.  
 
El Sr. Alcalde explica quins són els objectius de la Comissió del Multireferèndum: 
arribar a un punt de trobada en quantes preguntes es fan i en el tipus de preguntes. 
També comenta que en la presentació de l’enquesta sociològica, es veurà els 
interessos de la gent. Diu que en la propera reunió d’aquesta Comissió, es parlarà 
d’això. El representant del Consell participarà amb el seu criteri i si és compartit amb 
tres o quatre millor. 
 
El Sr. Missé diu que si ho fa ell, serà el seu punt de vista. 
 
El Sr. Ximenis explica que en la reunió de la Comissió del Multireferèndum es va dir 
que era important l’opinió del poble i per això es va decidir que hi hagués un 
representant del Consell del Poble.  
 
El Sr. Missé diu que s’hi apunta. 
 
La Sra. Vilaró diu que vol formar part del grup de tres o quatre. 
 
El Sr. Lladó diu que nosaltres mateixos tanquem la participació. Que no tingui 
vinculació amb cap partit polític. 
 
La Sra. Vilaró diu que estima el seu poble i per això treballa pel poble. 
 
El Sr. Adzerias diu que no són polítics, però tothom és partidista. 
 
El Sr. Alcalde diu que aquesta comissió té una feina molt concreta. Qui sigui 
representant, que truqui a qui consideri del Consell, per veure què els sembla. 
 
El Sr. Missé diu que ell no pot representar l’opinió de tothom. 
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El Sr. Alcalde explica que el multireferèndum és per plantejar el model de poble. Cal 
triar unes preguntes per definir el futur d’Arenys de Munt. Qui està vinculat a un partit, 
ja tindrà el seu representant. I el representat del Consell ha de representar al Consell. 
 
El Sr. Morell també s’apunta al grup, si el Sr. Missé fa de portaveu. 
 
El Sr. Alcalde resumeix: com a portaveu, el Sr. Missé, i que es posi en contacte amb en 
Sr. Morell, amb el Sr. Roca, amb la Sra. Vilaró i amb el Sr. Subirana. També, si troba 
algun membre del Consell, també se li pot preguntar. 
 
En aquest punt, hi ha un debat sobre exregidors i exelectes i si poden participar o no 
segons els estatuts d’aquest Consell.  
 
El Sr. Alcalde diu que en la Comissió, el portaveu polític ja dirà la seva; el representant 
del Consell del Poble, el que proposi, també ha de tenir certa coherència. Si ho han 
parlat entre diversos membres del Consell, entre els no polítics, pensem que és una 
bona pregunta. 
 
La Sra. Sánchez diu que cal buscar la participació. 
 
El Sr. Roca s’estranya que del Consell d’Ensenyament s’hagin donat de baixa tots els 
representants. 
 
 

5. Precs i preguntes 
 
El Sr. Adzerias diu que ell ve al Consell del Poble com a representant del Consell 
d’Urbanisme, però que no hi podria ser perquè forma part d’una formació política. 
 
El Sr. Ximenis diu que ell entén que els que formen part de formacions polítiques no 
haurien d’optar de fer representants en els Consells. 
 
La Sra. Castillo diu que no sobra ningú, que sumem.  
 
El Sr. Ximenis recorda que tothom pot fer propostes en l’ordre del dia i convidar a gent. 
Pot fomentar la participació. Cal ser actius. 
 
La Sra. Castillo diu que qui ho pot fer és la figura del vicepresident. 
 
A continuació, es parla un moment de la presentació de l’estudi sociològic, que es farà 
a la Sala Municipal, el divendres 2 de desembre. En aquest estudi es valoren els 
serveis obligatoris, no obligatoris, al riera, el pont.. de l’ajuntament. 
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La Sra. Bolívar demana que aquest estudi es pengi al web abans de la presentació, 
per ja portar-lo treballat.  
 
El Sr. Sánchez li diu que es penjarà amb posterioritat a la presentació. 
 
El Sr. Missé pregunta com queda la Sra. Muñoz. Se li diu que és la representant del 
Consell de Benestar Social. 
 
 
S’acaba la sessió a les 21.30 h. 
 
 

ACORDS: 
 

1. S’acorda ajornar el nomenament del vicepresident del Consell del Poble perquè 
no surt cap voluntari i a l’espera de la renovació de membres. 

2. S’acorda que el Sr. Jaume Missé sigui el portaveu del Consell del Poble en la 
Comissió del Multireferèndum. Tindrà la col·laboració directa del Sr. Santiago 
Morell, el Sr. Jordi Roca, la Sra. Nuri Vilaró i el Sr. Anselm Subirana. 

 
 
Arenys de Munt, 28 de novembre de 2016 
 
 
 
El president del Consell del Poble,   La secretària del Consell del Poble, 
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