
Consell del Poble

Essent el dia divuit de desembre de dos mil dinou, a dos quarts i cinc minuts de set de la 
tarda, a la Masia Can Borrell, es realitza una reunió extraordinària del Consell del Poble, 
a la qual són presents les persones següents:

En representació dels membres del Consell del poble:

Assisteixen:

ARTIGAS FERNANDEZ, RAMON particular
BALLESTA TORRENT, MIREIA particular
GARCIA DE LA SERRANA, DANIEL particular
OLLER ARTIGAS, XAVIER particular
ROCA I CASALS, JORDI CM Esports
VALVERDE CAHIZ, LEOPOLDO particular
VILARÓ BRECHA, NURIA entitat APAAM

Excusa la seva absència per motius justificats:

ROSSELL COLOMER, JAUME
entitat Ateneu 
Independentista

No assisteixen: 

ADZERIAS CAUSI, GUSTAU CM Urbanisme
BOLIVAR ROMERO, ÀNGELS particular
CLARET MARCH, JOAN particular
GARCIA MIGUEL, JORGE APAAM
LLADÓ I MARQUÈS, MANEL CM Esports
MISSÉ MAS, JAUME particular
MOLONS ANTIUS, ALFONS entitat CENTRE MORAL
SURROCA CAMPAS, ELIAS particular
RABASSEDA I FERRER, JOAN En representació ERC
CAMPASOL I TERRATS, LLUÍS En representació JUNTS
CASTILLO I CAMPOS, ÀNGELS En representació PSC
PUIG MARPONS, KAI En representació CUP



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 
algunes regidores convidades: M. Àngels Gros i Argelés. 

Presideix aquesta reunió del Consell del Poble el Sr. Josep Sànchez i Camps, alcalde 
d’Arenys de Munt, actuant de secretària la regidora M. Àngels Gros i Argelés.

18:35 h Benvinguda 

La Presidència dona la benvinguda a tothom i els dona les gràcies per la seva assistència.  

Tot seguit, es passa a tractar els següents punts relacionats a l’ordre del dia, que són els 
següents: 

1. Debat del Pressupost Municipal 2020.

Abans d’entrar en el debat del pressupost, es comenta que la xarxa de canonades 
d'aigua té moltes fuites i el Sr. Alcalde respon que paral·lelament a les reparacions es 
fan inversions.

Tot seguit, el Sr. Alcalde fa el retorn del que es va parlar en l'anterior Consell del Poble:

Pel que fa a la Residència geriàtrica el compromís es recull al PAM i al pressupost actual 
i futurs exercissis:

1- Crear el servei públic per a la gestió de la residència 2020
2- Licitar el projecte de la residència entre el 2021-2022
3- Inici de les obres 2023-2024

La residència a Can Globus només és viable si es fa pública, si és privada hauria de ser 
amb més places per ser rendible.

Pel que fa al tema de la Brigada, el Sr. Alcalde diu que s'agafa el compromís que els nous 
que entrin a la brigada treballaran de torn de tarda.



El Sr. Roca diu que això ja s'havia fet i es feien boicots entre els treballadors.

El Sr. Alcalde, pel que fa al tema dels fanals fotovoltaics, explica que es farà compra 
agregada al Consell Comarcal del Maresme (CCM), que no es posaran torres a Can Jalpí, 
sinó que s’hi posaran fanals fotovoltaics.

La Sra. Ballesta  demana compromís del Govern per mantenir el projecte de la residència 
més enllà del mandat actual.

El Sr. Roca diu que abans el Consell del Poble tenia una partida per poder fer alguna 
petició.

El Sr. Oller agraeix que tinguem un Consell del Poble amb aquest debat tan enriquidor i 
demana que el Consell del Poble sigui vinculant.

El Sr. Alcalde diu que és vinculant en tant que es considerin interessants les propostes.

El Sr. Oller aporta un retall de diari del diumenge on hi surt un despatx d'arquitectes 
especialitzats en residències per tal que hi fem una consulta. B/TA d'Av. Diagonal (Marc 
Trepat)

El Sr. Alcalde diu que farem consulta, posarem una petita partida al pressupost.

El Sr. Oller diu, respecte Can Globus, posar-hi un paleta i un manobre per anar treballant.

El Sr. Alcalde comenta que la idea de rehabilitar les masies de Can Globus és amb joves 
que les  rehabilitin com escola taller.

La Sra. Ballesta pregunta què es farà amb l'aparcament, si es fa una placeta a Can 
Globus?

El Sr. Alcalde explica que a Can Globus farem una placeta o parc públic amb una 
aparcament soterrat amb GUSAM i consultar quants veïns estarien interessats a 
comprar una plaça d'aparcament i fer una cessió després d'uns anys.

El Sr. Valverde diu de fer una zona verda al pàrquing que es construeixi. La residència 
amb o sense patronat?



El Sr. Alcalde comenta que a la visita amb el Conseller de Benestar social i li van demanar 
més places públiques. Per mantenir el patronat o bé s'hauria de municipalitzar o licitar 
la seva gestió.

La Sra. Ballesta pregunta per què ha d'existir el Patronat a la nova residència?

El Sr. Alcalde diu que ja parlarem de si cal el Patronat o no. El que sí que està clar és que 
hem de preservar al personal per la seva qualitat humana.

El Sr. Garcia de la Serrana demana compromís amb la residència, que sigui un projecte 
més enllà del mandat actual.

El Sr. Alcalde diu que posarem una partida al pressupost per la residència.

La Sra. Vilaró demana que es creï una comissió de treball per la residència.

El Sr. Valverde diu de posar un representant de cada partit a la comissió.

El Sr. Alcalde diu que la comissió sigui o surti del Consell del Poble. Diu que el Govern es 
compromet al 2021 a posar una línia de subvencions amb línia verda, bonificacions per 
plaques fotovoltaiques.

El Sr. Garcia de la Serrana diu que hem de canviar el model de vida. Les plaques 
fotovoltaiques costen molt de reciclar. Les plaques solars ens ajudaran a modular el 
consum dins les nostres possibilitats des del punt de vista dels recursos planetaris.

El Sr. Roca recorda que fa tres mesos hi va haver una averia de gas al polígon i demana 
fer una infraestructura paral·lela perquè no es quedi tot el poble sense gas quan hi hagi 
una averia. Pregunta si hi ha opció que quan hi hagi alguna averia no es quedi tot el 
poble sense gas.

Es respon que aquestes averies són puntuals i fer una infraestructura d'aquestes 
magnituds per averies que són molt puntuals no val la pena.

El Sr. Valverde diu que la Unió Europea dona subvencions per a calderes amb pallets del 
85% de l'import.

La Sra. Ballesta es queixa de les barreres arquitectòniques del Panagall. Concretament, 
diu que no hi ha cap coherència amb els dissenys dels baixadors ni dels passos a vianants, 
de vegades no són coincidents.



El Sr. Alcalde explica que hi ha un projecte del c/ de les Flors i c/ Panagall, segurament 
s'anirà cap a plataforma única.

El Sr. Garcia de la Serrana diu que hi ha una partida forestal de 30.000 € (codi 22.700). 
1.000 € per camins forestals: què és i què implica? Comenta que s'ha de vigilar perquè 
per la zona de Can Jalpí i a la zona del far hi ha una acumulació de combustible (fustes 
d'arbres tallats) perillós pels incendis. 

La Sra. Ballesta proposa fer una campanya per tal que qui necessiti fusta per cremar per 
llar de foc o barbacoa que la vagi a buscar.

El Sr. Garcia de la Serrana diu que si l'Ajuntament tingués una trituradora de fusta també 
la podrien llogar els pagesos per destruir els rostolls.

El Sr. Oller comenta que en l’orgànic 7, la suma està equivocada.

19:36h abandona la sessió el Sr. Artigas.

El Sr. Roca comenta que a la Secretària i a la interventora de l’Ajuntament no les ha votat 
ningú i moltes vegades volen prendre decisions que no els pertoca perquè són decisions 
polítiques i si ens hi hem d'enfrontar pel bé del poble el Consell del Poble ens recolzarà.

El Sr. Alcalde diu que té un servei jurídic extern que li fa consultes.

El Sr. Garcia de la Serrana pregunta per l’orgànic 7 FEDER de turisme CCM, què és això? 
no s'havia dit que no ens hi afegíem? 

El Sr. Alcalde diu que s'ha reconsiderat, que és més una oportunitat que un problema.

El Sr. Garcia de la Serrana pregunta pel “Servei de prospecció d'empreses”.

El Sr. Alcalde diu que és una administrativa que està i ajuda a les empreses del poble al 
que necessitin. Fa d'enllaç entre serveis d'empresa. És una contractació externa.

La Sra. Ballesta pregunta per Educació, sobre la subvenció que ha desaparegut del 
pressupost i que una subvenció tant acotada a compra de llibres no els va bé, demana 
que s’ampliïn les opcions.  



El Sr. Alcalde diu que arribin a una acord les AMPAS i Regidoria d'Educació per tal que 
les subvencions siguin igual a tots els centres eductius.

La Sra. Ballesta diu que no hi ha servei de logopèdia en aquest pressupost.

El Sr. Alcalde diu que podem millorar la subvenció o fer-la nominativa a les diferents 
escoles, però la nominativa i la competitiva han de ser projectes diferents.

El Sr. Valverde pregunta per què tants diners per al Centre Moral? Aula de música 
19.000€?

El Sr. Alcalde explica que perquè fa les carrosses, pessebre, cessió de sales,... Comenta, 
respecte a l’Escola de música, que la regidora voldria una escola de música pública.

El Sr. Garcia de la Serrana pregunta per què no hi ha pressupost pel centre cívic?

El Sr. Alcalde respon perquè es paga amb romanents, no préstecs.

La Sra. Vilaró diu que la calefacció de la sala no funciona.

El Sr. Alcalde diu que el manteniment dels equipaments públics segueix sent insuficient.

El Sr. Garcia de la Serrana pregunta per què estan engegats els llums de Nadal tota la 
nit. Remarca que els llums li semblen molt bé, per eficients.

El Sr. Alcalde diu que s'acorda tancar les llums de Nadal a les 3h de la matinada. Explica 
que tenim licitades les llums de Nadal: lloguer i col·locació. Se'n van comprar una part i 
la resta és de lloguer. L'any que ve farem licitació on hi entri tant les llums de Nadal com 
tota la resta.

El Sr. Roca es queixa de la brigada de la neteja pel tema de l'esmorzar.

El Sr. Alcalde diu que ja els hem obert un expedient.

El Sr. Valverde diu que no pot estar la riera 4 dies sense llum.

La Sra. Ballesta diu que s’ha tret la partida d’ Activitats d'estiu a la riera. Li preocupen les 
activitats pels nens.



El Sr. Alcalde diu que no volen subvencionar la festa dels bars. Hem tret coses que no es 
poden anar acumulant perquè si només anem afegint i no traiem res no es pot pagar 
tot. Si no es gasta bé ho traiem del pressupost, com farem amb el trenet.

La Sra. Vilaró diu que el cementiri s'ha convertit en una abocador.

El Sr. Alcalde diu que és cert, i que de tant en tant ve una empresa i s'ho emporta.

La Sra. Vilaró pregunta com es gestionen els IBIS impagats.

El Sr. Alcalde explica que es fa el requeriment i si no poden pagar es fa fraccionament 
amb 3-4 anys. Si no paguen, s'embarguen.

El Sr. Valverde pregunta si s'ha fet una normativa pels patinets. Es multarà als ciclistes 
que baixen en direcció contrària per la riera?

El Sr. Alcalde diu que s'està redactant la normativa dels patinets. Les bicicletes ja es 
multen.

La Sra. Vilaró pregunta si es preveu el policia de proximitat o de barri.

El Sr. Alcalde diu que no es preveu però sí que es vol que siguin més assertius amb les 
seves respostes amb els veïns i veïnes i les seves dinàmiques.

La Sra. Ballesta es queixa que un policia li va contestar molt malament.

El Sr. Roca diu que hi ha habitatges privats que hi ha perill d'incendis: el Sr. Antonio 
Vernis, el drapaire, té un munt de deixalles. Es comenta que no té llicència per a 
l'activitat. Té una finca al camí del Pollastre que apunta  molt de perill.

El Sr. Alcalde recomana que enviïn un mail que farem una inspecció. Explica que hi ha 
mals vicis adquirits i que ens hi estem aplicant.

El Sr. Valverde diu que l'aplicació d'Acció social ha baixat molt: fons social, Creu Roja...

El Sr. Alcalde diu que ajudem el que ajudem sempre, però si no es gasta, s’ajusta a la 
despesa que realment es pot gastar.

El Sr. Garcia de la Serrana diu que ens hauríem de preguntar perquè no es gasta. S'ha de 
mirar.



El Sr. Alcalde comenta que els tràmits són un drama.

La Sra. Ballesta pregunta per què es diferent Àpats en companyia i menjador social.

El Sr. Alcalde diu que es complementen. El menjador social el portarem a l'Esplai.

El Sr. Roca demana que es fiscalitzin les ajudes que es donen des de serveis socials 
perquè hi ha qui rep ajudes i després els veus amb Mercedes pel poble.

El Sr. Alcalde diu que sempre n'hi ha d'aquests.

El Sr. Valverde diu de posar unes lloses als escocells, que queden molt bé.

El Sr. Alcalde diu que esperarem a passat Reis i després farem uns escocells més 
definitius amb pedres o alguna cosa així.

El Sr. Roca diu que els desaigües davant del basar xinès estan plens. No s'han buidat. 
S'ha de buidar la bassa?

El Sr. Garcia de la Serrana pregunta si està previst fer una previsió de tenir tot net per 
quan plou que l'aigua no baixi bruta i col·lapsi el calaix de la riera i salti l'aigua per sobre.

El Sr. Alcalde diu que es recull el suggeriment.

2. Torn obert de paraules

No es fan.

El Sr. Alcalde dona per finalitzada la reunió.

S’acaba la sessió a les 21:00 h.
Arenys de Munt, 18 de desembre de 2019

El president del Consell del Poble, La secretària del Consell del Poble,
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