
1 

 
            Consell del Poble 

 Arenys de Munt 

 

_____ 

 

Rbla. Francesc Macià, 59  08350 Arenys de Munt Tel. 93.793.7980 Fax. 93.795.0630  e-mail: conselldelpoble@arenysdemunt.cat 

Essent el dia disset de febrer de dos mil disset, a les set de la tarda, 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 En representació 

ADZERIAS CAUSI, GUSTAU CM Urbanisme 

BALLESTA TORRENT, MIREIA  particular 

BALLESTER JIMÉNEZ, MARIA CUP 

BOLIVAR ROMERO, ÀNGELS  particular 

CAMPASOL TERRATS, LLUÍS  CIU 

JIMÉNEZ "XIMENIS" GIL, JOSEP 
MANEL  Regidor 

LLADÓ I MARQUÈS, MANEL  exelecte 

MISSÉ MAS, JAUME particular 

MORELL I CAPELLERA, SANTIAGO exelecte 

OLLER ARTIGAS, XAVIER particular 

PORCHAS SANCHEZ, TERESA particular 

ROCA I CASALS, JORDI CM Esports 

ROSSELL COLOMER, JAUME 
entitat Ateneu 
Indepentista 

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ESTHER  Regidora 

SUBIRANA I GARCIA-CONSUEGRA, 
ANSELM CM Esports 

SURROCA CAMPAS, ELIAS particular 

VALLS MACIÀ, JOSEP MARIA  exelecte 

VILARÓ BRECHA, NURIA entitat APAAM 

 
Excusen la seva absència per motius justificats: 
  

nom i cognoms En representació 

MUÑOZ FERNANDEZ, VANESA CM Benestar Social 

PLAZAS MOLINA, JUAN JOSÉ CM Urbanisme 

ZAMORA CALVET, PILAR particular 

MOLONS ANTIUS, ALFONS1 entitat CENTRE MORAL 

 

                                                 
1 Rebuda excusa amb posterioritat a la data sessió. 
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No assisteixen:  
 

nom i cognoms En representació 

CLARET MARCH, JOAN particular 

PLANAS FREIXES, RAMON PP 

SANCHEZ CAMPS, JOSEP ERC 

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

nom i cognoms En representació 

BALLESTER JIMENEZ, SANDRA particular 

SANTAMARIA ORIOL, CARLOS particular 

TOLEDO FUENTES, OSCAR particular 

 
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:  la regidora de Participació Ciutadana, Sra. Àngels 
Castillo i Campos. També la regidora Sra. Antònia Vila i Paituví. 
 
També assisteix, com a oient, el Sr. Josep Roca Casals. 
 
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. 
 
 
19:00h Benvinguda i presentacions 
 
La Presidència dóna la benvinguda a tots els assistents i els dóna les gràcies per la 
seva assistència. 
 
A continuació comenta que han excusat la seva assistència els següents membres del 
Consell:  la Sra. Vanesa Muñoz, Sra. Pilar Zamora i el Sr. Juan José Plazas. 
 
Així mateix, dóna la benvinguda les noves altes al Consell, com a particulars: 
 

BALLESTA TORRENT, MIREIA  

BOLIVAR ROMERO, ÀNGELS  

PORCHAS SANCHEZ, TERESA 

FERNÁNDEZ, IVAN 
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Diu que per motius laborals, el Sr. Ivan Fernández s’incorporarà al Consell una mica 
més tard. 
 
19:15 h Constitució formal del Consell del Poble 
 
Un cop fetes les presentacions es passa a tractar els següents punts relacionats a 
l’ordre del dia, que són els següents:  
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

2. Informació sobre la consulta/multireferèndum 

3. Torn obert de paraula  

 
  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
 
La Presidència pregunta si hi ha esmenes a l’acta anterior, la del 28 de novembre de 
2016. 
 
El Sr. Lladó diu que en té una, en el punt 4. Elecció d’un membre, no polític, del 
consell per a la Comissió del Multireferèndum,  a la pàg. 7, on diu: 
 
“El Sr. Lladó diu que nosaltres mateixos tanquem la participació. Que no tingui 
vinculació amb cap partit polític.” 
 
Ha de dir: 
 
“El Sr. Lladó diu que no s’han de tancar les portes a la participació, independentment 
de la vinculació amb un partit polític.” 
 
Per tant, es dóna per aprovada aquesta acta, per unanimitat dels presents, amb les 
esmenes formulades pel Sr. Lladó. 
 
 
En aquest punt, el Sr. Alcalde explica que es vol tenir en compte les reflexions de 
l’últim Consell en el sentit que sigui més participatiu i que siguin els membres no 
polítics qui facin més intervencions i siguin més escoltats precisament pels polítics, no 
es vol que el Consell sigui un fòrum de polítics, sinó que parlin representants d’entitats 
i particulars. 
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2. Informació sobre la consulta/multireferèndum 
 
El president dóna la paraula a la regidora Sra. Castillo, i diu que després el Sr. Missé 
ho acabarà d’explicar. 
 
La regidora Sra. Castillo explica que s’han fet tres reunions de la Comissió del 
Multireferèndum. La primera va ser de constitució de la comissió, que està formada per 
un representant de cada partit polític i allà mateix es va decidir unànimement que hi 
hagués també un representant del Consell del Poble; a la segona reunió, es va 
plantejar quantes preguntes hi hauria i quines serien. Entre tots, es va consensuar fer 
cinc preguntes. D’aquestes cinc, se’n van acordar dues: sobre el pont i sobre l’escut. I 
en l’última reunió i de la qual ara es donarà compte, ja que s’han acordat les cinc 
preguntes. 
 
En aquest punt, el Sr. Alcalde fa un incís i explica que quan es va començar a parlar 
del nombre de preguntes, hi havia diverses opcions, se’n podien fer moltes o poques. 
Però hi havia dos temes sobre els quals hi havia consens: preguntar sobre l’escut i 
sobre el pont. Per tant, per a la tercera reunió de la Comissió, els membres d’aquesta 
Comissió havien de portar propostes per les altres preguntes, sempre amb l’objectiu 
de què el referèndum és sobre model de poble que volem.  
 
La regidora Sra. Castillo explica que en aquesta última reunió, se li va preguntar quin 
pressupost tenien per fer el Multireferèndum i són 6.000 euros, amb el següent 
desglós: 

- 1.250 € destinats als membres de la comissió tècnica, 
- 1.504 € als membres de les meses,  
- 600 € als muntadors i conserges, 
- i 1.325€ a la contractació de l’empresa Legalment, que farà tasques 

d’assessorament, procediment i acompanyament. 
Dels 1.521 sobrants, s’aprofitarà per fer les paperetes i els imprevistos que puguin 
sorgir. 
Així mateix, explica que se seguirà la Llei de consultes de Catalunya. 
Pel que fa a la difusió, es faria a través de la revista AmuntArenys i no caldria gastar 
més. 
 
El Sr. Jordi Roca, pel que fa a la pregunta sobre l’escut, demana que es vegin 
gràficament les propostes. 
 
El Sr. Alcalde diu que se’n proposen tres i que hi ha hagut un treball previ de la 
Comissió del Nomenclàtor. 
 
La regidora Sra. Castillo diu que hi haurà una explicació de cada pregunta i les 
imatges. 
 
El Sr. Adzerias pregunta quin és el motiu heràldic de l’escut. 
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La Sra. Vila li diu que serà el mateix en totes tres opcions, que només canviarà l’arbre. 
 
El Sr. Adzerias diu que és perd el motiu de St. Martí i que l’arbre és el mateix motiu en 
tots tres casos. 
 
El Sr. “Ximenis” diu que la referència a St. Martí no és perdrà, perquè és el de la 
parròquia. I, a més, és un símbol amb representació franquista. 
 
El Sr. Azderias diu que és un error. Que es van deixar en un calaix altres opcions. Que 
un cop aprovat, l’escut serà per sempre. Que la gent tingui diferents opcions i pugui 
triar. Serà un arbre o ens sentirem més representants amb una altra cosa? 
 
El Sr. Alcalde explica que la Comissió del Nomenclàtor va fer el seu curs i van tenir 
l’assessorament del Sr. Armand de Fluvià. 
 
El Sr. “Ximenis” diu que, quan estava d’alcalde, ja van treballar-hi.  
 
El Sr. Adzerias diu si hi ha tres opcions diferents. 
 
El Sr. Alcalde li diu que sí. 
 
Tot seguit, la Sra. Castillo explica les preguntes escollides: 

- Sobre l’escut 

- El pont 

- Riera per als vianants? Si és que sí, si es vol només caps de setmana o 
sempre. 

- Alliberament de l’escola St. Martí per a usos del poble 

- Aparcaments de pagament 
També es va plantejar preguntar si es vol la bandera espanyola penjada al balcó de 
l’ajuntament i va quedar pendent de saber si era convenient o no ja que per qüestions 
legals es podria impugnar i, a més, aquesta és una qüestió que no fa referència al 
model de poble que es vol. 
 
El Sr. “Ximenis” diu que tot dependrà de com formulem el Multirefèndum. Si en funció 
de la llei espanyola o de la llei catalana. Per evitar problemes i en funció del que digui 
l’assessor jurídic, es va proposar que hi hagués dues urnes i, si fos el cas, que només 
se n’impugnés una. 
 
El Sr. Alcalde demana que sigui el representant el qui ho expliqui i que no cal tornar a 
discutir les qüestions que ja es van plantejar a la Comissió. 
 
El Sr. “Ximenis” li diu que ve que poden explicar-se. 
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El Sr. Missé explica que es va plantejar que la pregunta de la bandera es fes a part. 
Les altres cinc preguntes són definitives. 
 
La Sra. Castillo comenta que el text de les preguntes no és pot dir, perquè el redactat 
el farà amb  l’assessor jurídic. 
Sobre la data de la consulta, primer s’havia dit el 23 d’abril, dia de St. Jordi, que seria 
propici. Després, el Sr. Missé els va fer reflexionar, perquè en caure en diumenge, la 
gent sortiria de cap de setmana. Finalment, es va proposar el 7 de maig. 
També es va parlar dels espais: un, dos, tres, igual eleccions... Atès que la consulta 
serà presencial i comentat amb la secretària accidental de l’Ajuntament, per poder fer 
consultes al padró, es va considerar que el millor era que fos a prop de l’OAV. Per tant, 
es va quedar fer-ho únicament sala municipal. 
 
La Sra. Porchas pregunta per quina raó. 
 
La Sra. Castillo li diu que per la proximitat de l’OAV. 
 
La Sra. Porchas insisteix de perquè no es fa al mercat municipal, ja que per la gent 
que viu a la part de baix del poble, l’ajuntament els queda lluny. 
 
El Sr. “Ximenis” explica que també es va parlar de la proporcionalitat de les meses. 
Que a l’Ajuntament, per les eleccions, se’n posen nou i al mercat tres. En el cas del 
Multireferèndum, serien tres meses a la Sala i una al mercat, per tant, amb les 
dificultats tècniques per la consulta del padró, es va preferir posar-ho tot junt. 
 
El Sr. Missé diu que també necessitaven més funcionaris i que la distància no és 
excessiva. 
 
El Sr. Alcalde comenta que si hi ha més espais, més gent mobilitzada, més cost. 
 
El Sr. Surroca, sobre les preguntes, a què es deu? Són de l’equip de govern, de la 
Comissió... 
 
El Sr. Missé diu que dues van ser proposades pel Govern i les altres consensuades. 
Explica una mica com van anar els grups de treball. 
 
La Sra. Vilaró diu que si totes les preguntes són sobre el municipi, no entén perquè 
s’ha de posar la de la bandera. Diu que ara no toca. 
 
La Sra. Castillo diu que hi està completament d’acord. 
 
El Sr. Missé li diu que ja es va deixar a part, en funció de si serà legal fer-la o no. 
 
El Sr. Alcalde diu que el PAM diu que es preguntarà sobre el model de poble, no pas 
sobre la bandera. 
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La Sra. Vilaró diu que en el temps d’en Pemi com a alcalde, no es podia aparcar a la 
riera. 
 
El Sr. Missé diu que es proposa fer aparcaments nous, sota la plaça de l’Església. 
 
El Sr. Jordi Roca diu que ell va entendre fer aparcaments nous de pagament a la riera. 
 
La Sra. Ballesta diu que troba les preguntes molt agosarades. Per exemple, en el cas 
de l’escola St. Martí, suposarà fer una escola nova i que hi altres espais municipals 
més convenients que es podrien fer servir. L’aparcament rotatori és una cosa, però fer 
un aparcament sota la plaça... s’han de fer preguntes que es pugin realitzar. No hi 
troba lògica. 
 
La Sra. Vilaró diu que es canvia l’escola de lloc. 
 
El Sr. Missé diu que el Departament ja la farà. 
 
La Sra. Ballesta diu que, per exemple, les cases de Can Globus es podrien fer servir. 
 
El Sr. Surroca diu que també cal reformar-ho. L’únic problema és que la Generalitat 
pagui l’escola nova. 
 
El Sr. Jordi Roca pregunta si hi ha un percentatge mínim en la votació. 
 
El Sr. Alcalde diu que la Comissió del Referèndum, a banda de triar les preguntes, ha  
d’establir el percentatge de vot que serà necessari perquè sigui vinculant. 
 
El Sr. Lladó diu que això és perillós, perquè si la gent no va a votar, què passarà. 
 
El Sr. Surroca demana que s’expliquin les propostes de preguntes rebutjades. 
 
El Sr. Alcalde diu que si la Comissió ja ha decidit, pren uns acords, i després el Consell 
els canvia, no estaria bé. 
 
El Sr. Lladó li diu que seria desautoritzar els que hi van treballar. 
 
El Sr. “Ximenis” diu que no va ser fàcil triar temes. Per ex. Una pregunta era per 
preguntar sobre els aparcaments soterranis, aparcaments a diferents zones del poble. 
Per tant, la pregunta va acabar sent si es volien més aparcaments en general. El 
consens no va ser fàcil, va ser complicat. Hi havia formacions que volien més 
preguntes, el govern entre 3 i 5. I al final són cinc, més una, i tots van estar-hi d’acord. 
No cal posar sobre la taula els temes no acceptats. 
 
El Sr. Surroca ho diu per afegir-ne. 
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El Sr. “Ximenis” diu que hi ha hagut grups que van renunciar a portar preguntes, 
perquè no n’hi haguessin massa. Fins i tot gent del govern, perquè no sortissin 10 
preguntes. 
 
El Sr. Morell pregunta pel redactat de les preguntes. 
 
La Sra. Castillo li respon que no les tenen redactades, que ho farà un assessor legal. 
 
El Sr. Missé deia de posar aparcaments a tot: llavors es va fer pregunta genèrica. 
 
El Sr. Morell pregunta si les preguntes aniran marcades per l’assessor legal. 
 
La Sra. Castillo diu que no es volen canviar, sinó que les redactarà ell perquè siguin 
curtes i clares. 
 
El Sr. Alcalde recorda el tema de les preguntes, a petició Sr. Ivan Fernández: 
 

- Pont sí, pont no 

- Escut 

- Aparcament 

- Alliberar escola St. Martí 

- Riera per als vianants 
 
El Sr. “Ximenis” diu que també es va consensuar que fos l’assessor qui redactés les 
preguntes.   
 
El Sr. Josep Roca pregunta com serà la redacció dels temes. 
 
La Sra. Castillo diu que en la informació que es doni s’explicarà els pros i els contres, i 
serà molt neutral. 
 
El Sr. “Ximenis” comenta que es va acordar que els arguments serien políticament 
neutrals... i que cada partit, entitats, podrien fer la seva campanya. 
 
El Sr. Josep Roca diu que en funció de com ho redactis, pots influir en la resposta. 
 
El Sr. “Ximenis” diu que va quedar clar que serien neutres. 
 
El Sr. Campasol diu que si ho fa un assessor legal, s’ha de confiar en aquesta 
transparència. 
 
La Sra. Bolívar pregunta pels criteris de participació. 
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El Sr. Alcalde diu que es decidirà en la propera reunió de la Comissió del 
multireferèndum. 
 
El Sr. Missé diu que s’ha agafat el model de Salt, que ja s’ha fet.  
 
El Sr. Alcalde explica que a Premià de Mar s’ha fet una consulta urbanística, amb una 
única pregunta i mitjançant votació electrònica i hi ha hagut un 18 % de participació. 
Que a Tortosa, la participació va ser del 30 % i a Salt, per si volien l’Ikea o no, va ser 
d’un 25 %. 
 
El Sr. “Ximenis” recorda que a Arenys de Munt tenim el precedent de la consulta sobre 
la riera. 
 
La Sra. Castillo explica que la participació ha sigut més alta en funció de la pregunta i 
que només era una pregunta. També explica que va posar sobre la taula si el 
percentatge havia de ser igual per totes les preguntes o per cada una. Diu que s’haurà 
de parlar en la propera Comissió. 
 
El Sr. Lladó comenta que, per exemple, en la pregunta sobre l’escola, tots els pares 
aniran a votar per dir que no. S’ha de saber on posar-la. 
 
El Sr. Ivan Fernández diu que, per un tema emocional, ell vol que els seus fills vagin al 
St. Martí i pregunta quin problema hi ha? 
 
El Sr. Missé li explica que l’edifici és municipal, no de la Generalitat. 
 
La Sra. Sánchez diu que si es fan moltes preguntes pot portar a confusió. Però si en 
tens més, hi ha més temes que et poden interessar i pot haver-hi més participació. 
 
El Sr. Alcalde resumeix que s’ha parlat de les cinc preguntes, més una, el dia i el lloc.  
 
El Sr. Lladó vol que se li resolgui el dubte sobre els aparcaments. Els nous o tots? 
 
El Sr. Missé diu que aquest és el tema, però s’ha d’acordar la pregunta. 
 
El Sr. “Ximenis” diu que ara ja se’n podrà parlar. 
 
La Sra. Porchas pregunta sobre la bandera. Diu que no es faci. 
 
La Sra. Castillo li diu que respecta el que digui la majoria. 
 
El Sr. Missé li explica que les preguntes ja estan acordades. 
 
El Sr. Ivan Fernández, en relació amb la pregunta sobre la bandera, pregunta si la 
mateixa és legal o no? 
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El Sr. Alcalde diu que no ho és. 
 
El Sr. “Ximenis” diu que la consulta és per saber l’opinió de la gent. 
 
El Sr. Alcalde explica que la consulta és per saber el model de poble. 
 
La Sra. Vilaró pregunta si a les meses hi haurà voluntaris. 
 
La Sra. Castillo diu que seran 4 meses i han de ser funcionaris. 
 
El Sr. Missé diu que ja es va comentar que fossin funcionaris, per un tema legal. 
 
El Sr. Rossell diu que l’AmuntArenys sortirà el 23 d’abril i pensa que hi ha poc temps 
perquè la gent s’ho miri. 
 
La Sra. Castillo diu que la campanya legal són 15 dies. 
 
El Sr. “Ximenis” diu que també va quedar pendent si es passaria un full volant abans 
de la votació. 
 
La Sra. Castillo ratifica que va quedar pendent. 
 
El Sr. Josep Roca diu que també es pot posar un anunci al Batec, que surt uns dies 
abans. 
 
El Sr. “Ximenis” diu que interessa que hi hagi molta participació, el màxim possible. 
 
El Sr. Alcalde resumeix: 

- Gent nova al consell 

- S’està treballant perquè el Consell faci cas al seu nom. Que sigui un fòrum de 
debat centrat amb la ciutadania. 

- Fixar periodicitats i temes a debatre. 
El proper Consell no serà en aquest format, sinó que es decidirà una nova sistemàtica 
de treball. També es portarà el PAM per revisar-lo. 
 
La Sra. Ballester proposa que, de cara a la propera Comissió del multireferèndum, el 
Consell del Poble faci proposta del percentatge de vinculació de les preguntes.  
 
El Sr. Missé diu que d’això es queixa, que només va poder consultar, amb 3 o 4, i que 
s’expressin ara: sobre el total o sobre cada una. 
 
El Sr. Campasol diu que dir-ho sense tenir coneixement, que no. 
 
El Sr. Missé diu que un 20 %, seria correcte, per cada pregunta. 
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Alcalde explica el cas de la consulta de Tortosa.  
 
El Sr. Campasol diu que és parlar per parlar, que esperem a escoltar als assessors. 
 
El Sr. “Ximenis” diu que és una qüestió de voluntat política, el resultat, de portar-ho a 
terme o no. 
 
El Sr. Josep Roca pregunta si serà vinculant. 
 
El Sr. “Ximenis” diu que, per ex., si no s’arriba al 15 %, ell consideraria que no és 
vinculant. 
 
El Sr. Ivan Fernández diu que amb les preguntes tothom està d’acord, també els 
diferents partits. Que hi ha predisposició. 
 
En aquest punt, es discuteix sobre els percentatges per tirar-ho endavant. 
 
El Sr. Morell diu que potser no cal que hi hagi un mínim. 
 
La Sra. Castillo diu que tothom dirà el seu i s’arribarà a un consens. 
 
La Sra. Ballester també comenta que es podrà votar a partir 16 anys. 
 
El Sr. Lladó diu que potser un 15 %. 
 
 

3. Torn obert de paraula 
 
No s’escau aquest punt, ja que s’ha intervingut en el punt anterior. 
 
 
S’acaba la sessió a les 20.30 h. 
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CONCLUSIONS I/O ACORDS: 
 
1 
 
 

Els membres de la Comissió pel multireferèndum han informat que: 
 
- S’ha acordat preguntar sobre l’escut del poble, la riera per a vianants, el pont, 
l’alliberament de l’escola Sant Martí, els aparcaments de pagament i resta 
pendent tema bandera. Les preguntes les formularà un assessor jurídic. 
 
-Que el multireferèndum es realitzarà el dia 7 de maig a la sala municipal i es farà 
seguint la Llei de consultes catalana. 
 
-Que l’equipament per votar serà únicament la sala municipal i serà presencial. 
 
-Que es podrà votar a partir de 16 anys. 
 
-S’utilitzarà  l’Amunt Arenys per funcions de promoció del multireferèndum. 
 
 

2 En la propera sessió del Consell del Poble es portarà el PAM per revisar-lo. 

 
 
Arenys de Munt, 17 de febrer de 2017 
 
 
 
El president del Consell del Poble,   La secretària del Consell del Poble, 
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