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Consell del Poble
Arenys de Munt
Essent el dia sis de juliol 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 ordinària 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

BALLESTA TORRENT, MIREIA

particular

CAMPASOL TERRATS, LLUÍS

PDeCAT

JIMÉNEZ "XIMENIS" GIL, JOSEP MANEL

Regidor

MORELL I CAPELLERA, SANTIAGO

exelecte

OLLER ARTIGAS, XAVIER

particular

SANCHEZ CAMPS, JOSEP

ERC

FERNANDEZ, IVAN

particular

Excusen la seva absència per motius justificats:
nom i cognoms

classificació

BOLIVAR ROMERO, ÀNGELS

particular

MISSÉ MAS, JAUME

particular

MUÑOZ FERNANDEZ, VANESA

CM Benestar Social

ROCA I CASALS, JORDI

CM Esports

ROSSELL COLOMER, JAUME

entitat Ateneu Indepentista

SUBIRANA I GARCIA-CONSUEGRA, ANSELM

CM Esports

SURROCA CAMPAS, ELIAS

particular

VILARÓ BRECHA, NURIA

entitat APAAM

ZAMORA CALVET, PILAR

particular

No assisteixen:
nom i cognoms

classificació

ADZERIAS CAUSI, GUSTAU

CM Urbanisme

BALLESTER JIMÉNEZ, MARIA

CUP

CLARET MARCH, JOAN

particular

LLADÓ I MARQUÈS, MANEL

exelecte
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MOLONS ANTIUS, ALFONS

entitat CENTRE MORAL

PLANAS FREIXES, RAMON

PP

PLAZAS MOLINA, JUAN JOSÉ

CM Urbanisme

PORCHAS SANCHEZ, TERESA

particular

VALLS MACIÀ, JOSEP MARIA

exelecte

No assisteix, per un error informàtic en la tramesa de la convocatòria:
nom i cognoms

classificació

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ESTHER

Regidora

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 i el regidor 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.

19:00h Benvinguda
19:10 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. Seguiment del Pla d’Actuació Municipal 2015-2019. Revisió 2017.
Modificacions. Prioritats.
3. Balanç del Multireferèndum del 7 de maig.
4. Sistemàtica, calendari i ordre del dia per als propers Consells del Poble.
5. 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 17 de febrer de 2017.
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El Sr. Ximenis pregunta perquè en el llistat d’assistents de l’acta anterior hi ha la
classificació per particulars, ex-electes, regidors..., ja que no ho acaba d’entendre, atès
que hi ha ex-regidors que consten com a particulars.
La regidora de Participació Ciutadana, Sra. Castillo, li explica que quan es va constituir
el Consell del Poble es van seguir els criteris regulats en els Estatuts del Consell, és a
dir, en podien formar part representants dels diferents consells sectorials,
representants de les formacions polítiques amb representació municipal, una persona
de cada una de les entitats del municipi, vilatans i vilatanes a títol individual, així com
ex-electes. Tothom que s’hi va apuntar, es va incloure en un d’aquests grups.
Fet aquest aclariment, es dóna per aprovada aquesta acta, per unanimitat dels
presents.
2. Seguiment del Pla d’Actuació Municipal 2015-2019. Revisió 2017.
Modificacions. Prioritats.
El Sr. Alcalde comenta que a tots els membres del Consell se’ls va fer arribar la revisió
del PAM 2015-2019, amb un doble objectiu: donar-ne compte al Consell del Poble i
perquè s’ho poguessin mirar amb temps de cara a aquest punt de l’ordre del dia, per si
volien fer modificacions. Pregunta si algú vol afegir alguna cosa.
La Sra. Castillo afegeix que s’ha enviat abans perquè tothom s’ho pogués mirar, per si
hi ha algun projecte que es vol prioritzar o per si es vol comentar alguna cosa dels que
s’han fet, preguntar com s’han fet, que es justifiqui alguna actuació...
El Sr. Alcalde torna a preguntar què n’opinen.
El Sr. Morell diu que no té res a dir.
El Sr. Ivan Fernández diu que ell, de moment, n’està aprenent i que prefereix escoltar.
La Sra. Castillo diu que fins al moment s’ha fet molta planificació i que a partir d’ara ja
es començarà a veure la feina feta.
El Sr. Alcalde, en relació al PAM, diu que van rebre dos documents: la revisió del PAM
2015-2019 (Annex 1) i el llistat dels 118 objectius assolits (Annex 2). Explica que hi ha
objectius que s’han assolit, que també hi ha hagut canvis, canvis motivats per canvis
en el govern i d’altres per un canvi de prioritats del govern. Per ex. en el tema de Can
Comulada.
La Sra. Ballesta parla de la funció del Consell del Poble. Diu que el PAM relaciona els
objectius del govern municipal. Que ella entén que l’objectiu del Consell ha de ser el
de sumar als objectius del govern, no una ramificació del govern. Per tant, que venir a
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escoltar els objectius del govern, i no poder-hi fer res, que considera que la planificació
del Consell hauria de canviar.
El Sr. Alcalde li diu que això que està comentant, s’està referint al punt 4 de l’ordre del
dia i que se’ls va adjuntar aquest document per poder-ne parlar.
El Sr. Ximenis diu que tothom ve a fer aportacions, no debat polític. A construir poble.
Pregunta, en el mateix sentit que ha parlat la Sra. Ballesta, si el Consell podrà fer
propostes al PAM i substituir-ne alguna.
El Sr. Alcalde li respon que el PAM és un document viu i que es pot modificar.
El Sr. Ivan Fernández diu que no tenen ni veu ni vot. Li sembla molt bé poder fer
propostes, però si després no arriben enlloc, quin sentit té. Diu que ara només pot
comentar el que s’ha fet, no aportar res. Els regidors escombren cap a casa seva i,
com a particular, vol tenir la seguretat que venir aquí serveix d’alguna cosa.
La Sra. Castillo respon que entén perfectament la seva percepció ja que el PAM l’han
fet els dos partits que estan al govern i per tant no s’ho pot fer seu. Que ara, en el
Consell, se’ls dóna l’oportunitat de valorar-lo, de criticar-lo. Diu que el punt 4 de l’odre
del dia va d’això, de la dinàmica de funcionament del Consell i que creu respon al que
ell desitja.
El Sr. Alcalde comenta que es va enviar el primer correu amb dos objectius (llegeix
textualment els objectius): “el de passar comptes periòdicament amb el Consell del
Poble i el d’avançar en el punt de l’ordre del dia del proper Consell que tractarà de
possibles modificacions d’aquest compromís amb la ciutadania.” La idea era que dels
diferents punts es digués si ho volien treure, canviar, fer propostes...
La Sra. Ballesta diu que sembla que tots han de treballar un Pla fet per uns altres. El
plantejament hauria de ser diferent.
El Sr. Campasol proposa fer taules de treball, sense polítics.
El Sr. Morell comenta que pel tema multireferèndum van ser 5 membres del Consell
que es van reunir i que va anar molt bé.
El Sr. Sánchez diu que el govern vol que els membres del Consell facin propostes, que
es reuneixin sempre que vulguin, que les reunions les convoquin els mateixos
membres i que no cal un full de ruta.
El Sr. Ivan Fernández diu que té la sensació que, malgrat les propostes que puguin fer,
només es parla del que s’ha fet. Que només pot dir si li sembla o molt bé o molt
malament. Desitja que li canviï la sensació, que pugui oferir coses.
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El Sr. Sánchez diu que es pot fer una reunió més endavant, on es reuneixin i on facin
propostes.
La Sra. Vila li diu que llegeixi el PAM i el que vulgui fer que ho proposi i mirarà de ferse, d’adaptar-ho.
El Sr. Ivan Fernández demana que la crítica sigui constructiva, no destructiva. Per ex.
en el tema pista.
El Sr. Ximenis diu que de cara a la reunió de setembre, ja hi hagi una proposta per
substituir al PAM.
La Sra. Ballesta proposa que es facin grups de treball, per àrees, per sectors, que serà
molt més productiu.
El Sr. Morell diu que serà en funció de la gent que s’apunti a cada taula. Diu que es
parla del PAM perquè està en un punt de l’ordre del dia. Un altre dia, es parlarà del
que proposin els mateixos membres Consell. Planteja, també, fer equips de treball.
La Sra. Vila comenta que ja hi ha reunions sectorials, referint-se als diferents consells
municipals, que són espais de treball i de debat i que la gent ha d’aprofitar.
El Sr. Sánchez diu que millor taules de treball, amb temes més acotats, ja que segons
quins consells no són pràctics ni àgils.

3. Balanç del Multireferèndum del 7 de maig.
El Sr. Alcalde diu que, si els sembla bé, atès que en el Consell es va parlar sobre el
Multireferèndum del 7 de maig i que s’hi van plantejar diverses qüestions, es projectarà
un vídeo informatiu sobre el Multireferèndum fet per AMUNTV, que es pot trobar al
web i que dura pocs minuts.
Es visualitza el vídeo (enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=jU5SyvmF7uI )

La Sra. Castillo aprofita per repartir una fotocòpia amb les despeses del
Multireferèdum. (Annex 3)
El Sr. Sánchez aclareix el que ha costat al final.
El Sr. Alcalde diu que ja han vist el vídeo amb el resum de com va anar i el cost final.
Pregunta si volen fer balanç?
La Sra. Ballesta diu que li ha agradat molt el vídeo, que està molt ben editat.
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El Sr. Sánchez comenta que el Consell del Poble va fer una proposta i que aquesta va
ser inclosa en el Multireferèndum i que, ara, ha començat el procés participatiu pel
tema del pressupost i des del Consell es poden fer propostes.
El Sr. Ivan Fernández vol fer una pregunta en relació amb el pont. Vist el resultat de la
consulta, caldrà fer un canvi de projecte?
El Sr. Alcalde explica que en el Consell d’Urbanisme ja es va parlar d’aquest tema, de
com afectaria a la urbanització de la riera. Diu que caldrà fer un projecte nou i que han
estimat arreglar el pont en uns 70.000 euros.
El Sr. Ivan Fernández pregunta com és que es fa la pista de l’escola Sant Martí sense
un accés per discapacitats. Pel que fa al camí de Lourdes també és fa malament.
Comenta que està molt bé fer coses, però que es facin ben fetes.
El Sr. Alcalde diu que ja s’ha rectificat.
La Sra. Vila ho compara amb un paleta quan et fa la cuina. Que també es vetlla perquè
t’ho faci bé.
El Sr. Castillo Vallcorba explica que l’empresa de les tanques les va posar malament i
que es va detectar abans, però van tardar 15 dies a esmenar-ho. I que fins que no
s’arregla no es paga. No es va fer l’arranjament a partir del rumor.
El Sr. Ivan Fernández diu que en tres coses que s’ha fixat que s’han fet, les tres estan
malament. Tal com ha anat, li ha sorprès.
El Sr. Castillo Vallcorba diu que es va fer córrer el rumor, però les tanques ja havien de
ser així, amb l’accés per a minusvàlids.
El Sr. Campasol pregunta que si el partit ha començat, com pot una persona amb
discapacitat accedir a la zona de banquetes?
El Sr. Castillo Vallcorba diu que es pot mirar d’arreglar.
El Sr. Ivan Fernández diu que no es tracta del color de la tanca, sinó l’accés per
discapacitats. Considera que és una cosa important i no entén perquè no s’ha tingut en
compte.
La Sra. Vila, en relació amb el que ha comentat, diu que es referia a què a l’empresa
sempre se li ha d’exigir que compleixi el contracte.
El Sr. Alcalde diu que segur que els requisits mínims es compleixen.
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El Sr. Castillo Vallcorba diu que en pren nota.

4. Sistemàtica, calendari i ordre del dia per als propers Consells del Poble.
El Sr. Alcalde diu que amb la convocatòria ja es va avançar la proposta de
dinamització del Consell del Poble (Annex 4) i que de cara al proper Consell, volen que
els membres no polítics facin la convocatòria.
La Sra. Castillo explica que s’ha passat una proposta de dinamització i que tots plegats
volen que el Consell no sigui tan informatiu, sinó més participatiu. Vol aclarir que hi ha
regidors que es pensen que el Govern no vol que parlin, però no és això. Com que els
polítics ja ens expressem per altres canals, es vol deixar parlar més als membres no
polítics, per tal que expressin el que pensen. Continua dient que la proposta és
consensuar un pla de treball, amb dues parts:
- calendari (reunir-nos tres cops a l’any o més)
- sobre quins temes volem parlar, i marcar-los per tot un any. Si cal treballar-ne
un altres, ja s’afegiran. No venir un dia a parlar-ne, sinó fer reunions de treball, i
després exposar-ho al Consell.
Diu que estem en període per presentar propostes al pressupost per a l’any 2018.
Pensar una data, reunir-nos i fer. Seria interessant que sortís un vicepresident que
s’encarregués de fer aquests grups de treball i les convocatòries. Si es vol que ho faci
la regidoria de Participació, se’n pot parlar, però no ho vol polititzar.
La Sra. Ballesta diu que s’ajusta al que demanaven. Considera que fer tres reunions a
l’any no és operatiu, pensa que potser caldria cada tres mesos. Pregunta si cal fixar-ho
ja? Comenta que falta molta gent.
El Sr. Alcalde diu que es reuneixin entre ells i que facin convocatòria. Que siguin les
mateixes persones que es van reunir pel multireferèndum.
El Sr. Morell diu que, en funció de la gent, poden fer diferents grups de treball. Que
caldria passar un correu a tots els membres no polítics del Consell per preguntar qui
vol formar part d’aquests grups.
El Sr. Ximenis diu que si s’envia aquest correu, passarà que seran pocs. Proposa que
sigui la secretària del Consell qui enviï la convocatòria per fer una reunió dels
membres no polítics per treballar el pressupost participatiu.
El Sr. Ivan Fernández diu que entre tots els particulars que hi ha avui en el Consell es
proposi un dia, per parlar d’un tema concret.
La Sra. Castillo diu que el punt de vista del ciutadà és molt important.
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El Sr. Ximenis diu que no cal entrar a analitzar tècnicament una proposta, sinó la idea
de, per exemple, una millor neteja del poble.
La Sra. Ballesta aprofita, atès que hi ha el regidor d’Espai públic, a comentar-li que si
s’ha d’adquirir una màquina per netejar carrers, que sigui elèctrica.
Sr. Ivan Fernández comenta el tema dels horaris de neteja de la via pública.
El Sr. Castillo Vallcorba diu que no hi ha al mercat camions elèctrics per fer la neteja
de carrers i comenta que la brigada vol adquirir un camionet elèctric.
El Sr. Ivan Fernández comenta que, entre els bufadors i els horaris, la neteja és un
problema. Ell proposaria canviar els horaris, no les màquines.
El Sr. Castillo Vallcorba li diu que es vol el poble net, però que és complicat.
El Sr. Ximenis diu que es pot fer una proposta en relació amb això.
La Sra. Ballesta diu que sempre està brut.
El Sr. Castillo Vallcorba diu que el 50 % dels recursos estan destinats a la riera i hauria
de ser un 15.
El Sr. Morell pregunta que si es fa aquesta reunió de particulars, si es podria fer a
l’ajuntament?
La Sra. Vila diu que es pot fer servir l’espai municipal que vulguin, però cal que avisin
amb temps.
El Sr. Ximenis diu que hi ha quatre objectius en la proposta enviada per dinamitzar el
Consell, però que n’hi ha un de negatiu. Diu que trauria la proposta negativa, perquè
pot caure en la subjectivitat. I, pel que fa a les dinàmiques de les sessions, diu que
afegiria un “tots” on diu que els polítics en actiu no parlin tant.
El Sr. Ivan Fernández diu que no li fa res que parli tothom, però els exregidors o els
polítics, a l’hora de donar la seva opinió, seran més partidistes.
El Sr. Ximenis diu que els regidors hi van entrar per treballar pel poble.
El Sr. Ivan Fernández creu que els exregidors no haurien de ser al Consell, que hauria
d’estar format per gent particular.
El Sr. Campasol proposa que les trobades siguin de particulars. Que treballin les seves
inquietuds.
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La Sra. Ballesta diu que es podria fer una reunió per parlar del pressupost participatiu,
que acaba el 31 de juliol.
El Sr. Sánchez diu que si ho parlen també es tindrà en compte, encara que se li faci
arribar amb posterioritat.
La Sra. Castillo pregunta si s’ho gestionaran sense participació de l’ajuntament.
El Sr. Alcalde comenta que el fet de ser pocs, serveix per concretar més.
La Sra. Ballesta diu que la reunió podria ser de particulars, amb la participació de la
regidora de Participació. Que caldria algú per centrar el tema.
El Sr. Ximenis diu que no cal acotar, que s’ha de poder parlar de tot.
El Sr. Ivan Fernández diu que potser els hi faltarà informació.
El Sr. Sánchez diu que els que han liderat la reunió del multireferèndum, ja són
capaços per informar i centrar temes.
La Sra. Vila diu que perquè sigui una reunió efectiva, cal marcar unes pautes, de què
es vol parlar.
El Sr. Campasol diu que es faci una primera reunió per fixar els temes de debat.
La Sra. Castillo diu de fer una reunió quan abans millor i que passi la convocatòria la
secretaria del Consell.
El Sr. Alcalde diu que es fixi una data.
S’acorda, entre tots els presents, convocar una reunió dels representants no polítics
del Consell del Poble el dijous 20 de juliol, a les 19 h, a la sala municipal. La reunió
serà per posar temes, explicar la dinàmica de treball i fixar data Consell del Poble i
ordre del dia. Que en la convocatòria s’indiqui que es respongui el correu dient si hi
poden anar o no.
El Sr. Alcalde insisteix en el tema de nomenar un vicepresident que representi a la part
no política del Consell.
El Sr. Oller comenta que ja ha expressat el que pensa de la dinàmica dels consells.
Que quan era regidor, participava en el Consell d’Esports, i sempre hi havia baralles.
Considera que no serveixen per res.
El Sr. Campasol diu que els mateixos membres del consell poden decidir no fer-los si
no han de servir.
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La Sra. Castillo diu que un cop s’hagin reunit, marcat un calendari, relacionat uns
temes a tractar, que els hi facin arribar, a través del correu del Consell del Poble, per
tal de convocar el següent Consell.
El Sr. Alcalde considera que el Consell ha estat productiu.
La Sra. Castillo diu que s’intercanviaran els papers, que parlaran els particulars.
El Sr. Ximenis diu que caldria aquesta figura del vicepresident, per dinamitzar els
grups de treball particulars.

5. Torn obert de paraula
No s’escau aquest punt, ja que s’ha intervingut en el punt anterior.
La Sra. Castillo aprofita aquest punt per explicar un nou mitja de participació que es vol
posar en marxa. Es tracta del regidor núm. 14. A través del web, hi haurà un formulari
per fer un prec i una pregunta que després anirà al Ple. El regidor que toqui
contestarà. S’haurà de formular una setmana abans, perquè s’inclogui en l’ordre del
dia del Ple. Hauran de ser temes relacionats amb el municipi i s’hi podran adjuntar
arxius. També es podrà rebutjar si és ofensiu, si no és del municipi... S’ha limitat
màxim 3 preguntes o precs per ple i la mateixa persona només en pot presentar 3 com
a màxim a l’any. Sobre la marxa, s’anirà adaptant.
El Sr. Ivan Fernández diu que és una eina més.
El Sr. Ximenis pregunta si hi haurà el formulari al web, si s’informarà de tot això i si
s’explicarà com s’han de formular.
La Sra. Castillo diu que sí i que anirà amb noms i cognoms. Pregunta com ho veuen?
El Sr. Campasol diu que podrien ser quatre, igual que els regidors.
El Sr. Alcalde dóna per finalitzada la reunió.
S’acaba la sessió a les 20.40 h.

_____
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CONCLUSIONS I/O ACORDS:
1. El Consell del Poble pot, en qualsevol moment, fer aportacions, proposar
canvis, prioritzar o debatre els objectius marcats en el PAM, així com de
qualsevol procés participatiu engegat per l’ajuntament.
2. Visualitzat el vídeo informatiu realitzat sobre el multireferèndum del 7 de maig,
el balanç és positiu, així com la dinàmica de funcionament del grup de treball
que es va crear.
3. Pel que fa a la dinamització del Consell, s’acorda que els representants no
polítics del Consell (membres no polítics o polítics que no estan en actiu) es
reuniran el dia 20 de juliol, a les 19 h, a la Sala municipal, amb l’objectiu de
crear un grup de treball que marqui els àmbits que es volen treballar, així com
les temàtiques concretes, que fixi un calendari de reunions del Consell i en
proposi l’ordre del dia.
4. Finalment, s’informa d’un nou mitjà de participació: el regidor núm. 14.

Arenys de Munt, 6 de juliol de 2017

El president del Consell del Poble,

TCAT P Joan
Rabasseda Ferrer
- DNI 40295052H
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La secretària del Consell del Poble,
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Pilar
Torrent
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