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Consell del Poble 
 
Essent el dia dotze de juliol de dos mil divuit, 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 persones següents: 
 
En representació dels membres del Consell del poble: 
 
Assisteixen: 
 

nom i cognoms classificació 

ADZERIAS CAUSI, GUSTAU CM Urbanisme 

ARTIGAS FERNANDEZ, RAMON Particular 

BALLESTA TORRENT, MIREIA  Particular 

CAMPASOL TERRATS, LLUÍS  PDeCAT 

CASTILLO CAMPOS, ANGELS PSC 

JIMÉNEZ "XIMENIS" GIL, JOSEP MANEL  CUP 

LLADÓ I MARQUÈS, MANEL  Exelecte 

MISSÉ MAS, JAUME Particular 

MORELL I CAPELLERA, SANTIAGO Exelecte 

OLLER ARTIGAS, XAVIER Particular 

ROCA I CASALS, JORDI CM Esports 

ROSSELL COLOMER, JAUME entitat Ateneu Indepentista 

SANCHEZ CAMPS, JOSEP ERC 

SANCHEZ MORALES, ALICIA particular 

VALLS MACIÀ, JOSEP MARIA  Exelecte 

VILARÓ BRECHA, NURIA entitat APAAM 

 
 
Excusen la seva absència per motius justificats: 
  

nom i cognoms classificació 

BOLIVAR ROMERO, ÀNGELS  particular 

CLARET MARCH, JOAN particular 

ESCRICHE BOGUÑA, JOSEFINA particular 

GARCIA MIGUEL, JORGE APAAM 

MUÑOZ FERNANDEZ, VANESA CM Benestar Social 
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No assisteixen:  
 

nom i cognoms classificació 

MOLONS ANTIUS, ALFONS entitat CENTRE MORAL 

PLANAS FREIXAS, RAMON PP 

PORCHAS SANCHEZ, TERESA particular 

SURROCA CAMPAS, ELIAS particular 

ZAMORA CALVET, PILAR particular 

FERNANDEZ, IVAN 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 Sra. Antònia Vila i Paituví, la regidora 
Sra. Marta de la Iglesia i Formatger i el regidor Sr. Àngel Castillo i Vallcorba. 
 
També assisteixen, com a oients, el Sr. Leopoldo Valverde Cahiz i la regidora Sra. 
Lourdes Paituví i Colomer. 
 
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. 
 
 
19:05 h Benvinguda  
 
La Presidència dóna la benvinguda a tots els assistents i els dóna les gràcies per la seva 
assistència. A continuació, comenta que s’han excusat la Sra. Bolívar, el Sr. Claret, la 
Sra. Escriche, el Sr. Garcia i la Sra. Muñoz. 
 
 
19:10 h Constitució formal del Consell del Poble 
 
Tot seguit, es passa a tractar els següents punts relacionats a l’ordre del dia, que són 
els següents:  
  

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior. 
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2. Presentació dels nous membres del Consell del Poble i aprovació de la seva 
incorporació al Consell, si  escau. 

3. Propostes i nomenament, si escau, de vicepresident/a del Consell del Poble. 
4. Debat sobre els equipaments per a la gent gran, a proposta dels membres no 

polítics del Consell del Poble. 
5. Debat sobre festes i fires (activitats espai públic), a proposta pels membres no 

polítics del Consell del Poble. 
6. Propera sessió del Consell del Poble: calendari i temes a tractar. 
7. Torn obert de paraules 

 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
 
La Presidència pregunta si hi ha esmenes a l’acta anterior, la del 12 d’abril de 2018.  
 
Hi ha una esmena de la Sra. Escriche, a la pàg. 8, on diu: 
“La Sra. Escriche comenta que, un cop, ella mateixa s’hi va trobar. 
 
Ha de dir: 
“La Sra. Escriche comenta que, un cop, a ella se li va demanar amablement el canvi de 
taula.” 
 
Es dóna per aprovada aquesta acta, incloent aquesta esmena, per unanimitat dels 
presents. 
 
 

2. Presentació dels nous membres del Consell del Poble i aprovació de la seva 
incorporació al Consell, si  escau. 

 
El Sr. Alcalde explica que hi ha uns estatuts que defineixen el funcionament del 
Consell, però es va quedar en anteriors Consells que es prioritzarien els membres no 
polítics. Recorda que per la radio i per la web es continua fent una crida a la 
participació. 
 
Comenta que hi ha sis sol·licituds d’alta, però només tres persones presents, que són: 
 

CRUAÑAS COMAS, PAULINO particular 

MASDEU CARMEN, LAURA particular 

LLAVADOR OLIVET, JOAN particular 
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Es fan les presentacions i tots tres agraeixen poder participar en el Consell.  
 
S’aprova la seva incorporació.  
 
 

3. Propostes i nomenament, si escau, de vicepresident/a del Consell del Poble. 
 
Tot seguit, el Sr. Alcalde introdueix el punt 3 de l’ordre del dia. 
 
Abans de continuar, el Sr. Roca comenta que es va quedar que si hi havia novetats o 
temes pendents d’anteriors consells, s’explicarien al principi del següent Consell.  
 
El Sr. “Ximenis” ho concreta: que les preguntes que quedin obertes, surtin a l’ordre del 
dia i es comentin al principi del Consell del Poble. 
 
El Sr. Alcalde diu que en prenen nota i que no hi ha novetats (encara estan pendent 
estudis Diputació, en el cas tema Esplai). 
 
El Sr. Alcalde pregunta qui vol fer de vicepresident/a del Consell. Comenta que ja hi ha 
una persona que se n’està cuidant, però que s’ha de formalitzar. 
 
La Sra. Ballesta diu que no té cap problema en fer-ho. 
 
El Sr. Alcalde pregunta si hi ha més propostes? 
 
El Sr. Artigas vol saber si s’han reunit els membre no polítics del Consell. 
 
La Sra. Ballesta diu que no, que només alguna conversa de carrer. 
 
El Sr. Alcalde diu que li facilitarà els correus de tots els membres no polítics per 
gestionar-ho. 
 
La Sra. Ballesta explica als nous membres que en anteriors consells es va acordar 
canviar la dinàmica de funcionament, fer taules de treball amb els membres no 
polítics, fer propostes al govern, i que aquest en faci el retorn. 
 
El Sr. Alcalde explica que hi ha altres fòrums de treball pels membres polítics, que 
Consell del poble, com a òrgan consultiu, pot fer propostes, fiscalitzar el Govern, que si 
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només servís per informar, tant el Govern com l’oposició, poden fer-ho en altres llocs. 
Per estructurar això, que no està recollit exactament als estatuts, les propostes a 
debatre surten dels fòrums de treball dels membres no polítics. 
 
El Sr. “Ximenis” diu que és un fòrum dels vilatans perquè sigui més productiu i per 
fomentar la participació. 
 
Es procedeix a votar la proposta de nomenar a la Sra. Ballesta vicepresidenta del 
Consell: 
Vots a favor: 20 
Abstencions: convidats 
Cap vot en contra 
 
El Sr. Alcalde li agraeix la feina feta fins ara i que es posi al davant d’aquestes reunions. 
 
La Sra. Ballesta diu de modificar els estatuts. 
 
El Sr. “Ximenis” diu que modificar-los és molt complicat. 
 
La Sra. Ballesta diu que les propostes que es facin que tinguin pes, continuïtat i 
esdevinguin fermes. 
 
El Sr. Alcalde diu que aquesta és la voluntat del Govern. 
 
 

4. Proposta pels membres no polítics del Consell del Poble: debat sobre els 
equipaments per a la gent gran. 

 
El Sr. Alcalde introdueix el següent punt de l’ordre del dia, el dels equipaments per a la 
gent gran. Comenta que poden veure a la pantalla un plànol del poble (Annex 1) on hi 
ha marcades les zones d’equipaments municipals. Planteja dos elements de reflexió: 
de quin tipus d’equipament parlaríem? I a on? Explica que aquest és un tema de futur i 
que aquests debats no resten. Per exemple, en el cas de la biblioteca, s’ha estudiat i les 
conclusions són que on està ja és el millor lloc. A continuació, dona pas a la regidora de 
Gent Gran, Sra. de la Iglesia, que fa el retorn i la reflexió sobre aquest punt. 
 
La regidora de Gent Gran, Sra. de la Iglesia, diu que ha preparat un PowerPoint per 
acompanyar la seva explicació (Annex 2). Pensa que la millor opció per a la gent gran 
és que puguin estar al seu municipi.   
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Els recursos de la gent gran són: 
- Servei d’Assistència Domiciliària (SAD) 
- SAD avançat 
- Habitatge tutelat 
- Centres de dia 
- Sociosanitari  
- Residències (de grau 1 (autònoms), de grau 2 (autonomia controlada) i de grau 

3 (gent sense autonomia que necessita ajut personal especialitzat) 
Explica que els ajuntaments per sota dels 10.000 habitants no tenen obligació de tenir  
un SAD. Ens trobem en un impàs, no som ni molts grans ni molts petits (però estem 
per sota dels 10.000 habitants).  
 
El Sr. Alcalde fa un incís sobre el SAD, explicant que cal tornar a crear el servei. 
 
La Sra. Ballesta comenta que una persona que tingui una dependència aprovada, si 
aquí no tinguéssim SAD, hauria d’anar al Consell Comarcal. 
 
La regidora Sra. de la Iglesia diu que és un cost per l’ajuntament i que el CCM no dóna 
l’abast. Diu que dona recolzament, però no dona l’abast. 
Continua explicant que les residències públiques no són competència dels 
ajuntaments, sinó de l’ICASS (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials), i les places 
van en una bossa i no hi ha territorialitat, sinó que es donen segons les necessitats. 
Legalment és així. Si es fa una residència, quan necessitis una plaça, ningú et garanteix 
que tinguis la plaça aquí. 
La Residència Verge del Remei té places públiques i places privades. El Departament 
paga per una plaça de grau 3, 1.800 €; si la plaça és privada, la mitjana són 2.500 €. 
Ens trobem en el territori amb més residències, però les carteres de serveis són per  
augmentar el SAD, no el número de residències. 
 
El Sr. Alcalde explica que si l’ajuntament construeix una residència, la titularitat és 
pública, però no s’inclouen dins les places que ofereix la Generalitat. 
 
El regidor Sr. “Ximenis” diu que si la fa l’ajuntament és pública, però es considerarien 
places privades. 
 
La regidora Sra. de la Iglesia diu que no et garanteix que la tinguis al costat de casa. 
Explica el cas de la seva tieta. Es va haver d’esperar a poder anar una residència al 
costat del seu  barri. 
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La regidora Sra. Paituví diu que no hi ha un barem de territorialitat, com a les escoles. 
 
La regidora Sra. de la Iglesia diu que el millor seria tenir un servei SAD potent, en el 
temps d’espera. 
 
El regidor Sr. “Ximenis” abandona la sessió. 
 
La regidora Sra. de la Iglesia continua dient que el millor serien els pisos tutelats, però 
que la Generalitat no en vol fer. Aposten pel SAD i perquè la gent es quedi al seu 
domicili. Si l’ajuntament en volgués fer, el cost anual de manteniment són uns 3 
milions d’euros. En termes mitjans, has de tenir uns serveis i el cost és important. 
Privats: cal cedir el terreny i fer concessió administrativa. 
Comenta les competències de la Generalitat, que són constitució, ordenació i gestió de 
les places públiques, així com els serveis. Remarca que no hi ha territorialitat, és a dir, 
que el ciutadà té dret a assistència, però no hi ha dret al territori. 
Tendència de la Generalitat: es vol que la gent sigui el màxim d’autònoma i s’estiguin al 
seu habitatge. És a dir, teleassistència bàsica, teleassistència avançada (per prescripció 
professional), amb dispositius d’alerta (mecanismes que eviten que la gent ingressi 
residències i s’evita tema infeccions) i SAD. 
 
El Sr. Alcalde li dóna les gràcies per l’explicació. El repte que té el Consell: quan parlem 
d’equipaments gent gran, què volem prioritzar? Temes d’esbarjo o assistencials? 
 
La Sra. Ballesta comenta que si la residència no és possible, que es poden plantejar 
alternatives: per ex. centres de dia, ubicats en un geriàtric. Supervisats durant la 
setmana, més viable que una residència. 
 
S’incorpora a la sessió la Sra. Alicia Garcia. 
 
La regidora Sra. de la Iglesia diu que s’està intentant ampliar els serveis del SAD. No ha 
empitjorat, es canviarà el servei. 
 
La regidora Sra. Castillo diu que el servei funciona, és un tema administratiu. 
 
La regidora Sra. de la Iglesia diu que l’ajuntament té un pressupost. Com a idees de 
crear coses, està molt bé. Però si es construeix, s’ha de mantenir. Tenim el lloc, ho 
porta una empresa, però el cost és elevat. 
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El Sr. Alcalde resumeix: prioritari residència. En aquest context, a nivell de recollir 
idees, aquests equipaments, al casc urbà o fora poble? Hi ha hagut alguna oferta 
privada, però fora de poble.  
 
La Sra. Ballesta pensa que el poble és prou tranquil, que hauria de ser a prop d’on 
viuen. 
 
El regidor Sr. Sánchez diu que Arenys de Munt va pujant de població. Que si fem una 
foto ara, no arribem a 10.000 habitants, i no podem tenir més recursos, però de cara al 
futur, pensa que sí que superarem aquesta xifra, tindrem més ingressos, més ajudes, i, 
per tant, de cara al futur, podrem plantejar nous escenaris. 
 
Marxa Sr. Llavador. 
 
El Sr. Alcalde explica que la Fundació Privada Bellaterra té 116 places i 7 són privades. 
Hi ha un acord amb la Generalitat. També comenta una notícia que va llegir sobre gent 
gran que esperen plaça per entrar en una residència i, a l’àrea de Barcelona, hi ha una 
llista d’espera de 3.500 persones. 
 
La Sra. Ballesta, explica, per un cas personal, que encara espera plaça, i ja han passat 
uns 8 mesos. 
 
El Sr. Lladó diu que la llista d’espera va de 14 a 20 persones en cada residència, i que, 
quan fas la sol·licitud, demanes per 3 residències. 
 
El Sr. Alcalde torna al tema dels emplaçaments, si prefereixen que sigui al casc urbà.  
 
El Sr. Roca considera que no cal al centre poble: que podria ser entre la benzinera i fins 
a l’escola Sobirans. 
 
La Sra. Masdeu diu que no cal que sigui al centre del poble. 
 
El Sr. Morell diu que si es fes, necessites un espai gran, i no pot ser a la riera. 
 
La Sra. Vilaró diu que a les afores no. 
 
El Sr. Artigas es pregunta si es farà la residència? Si és que no, no té sentit dir si dins o 
fora poble. 
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El Sr. Missé pregunta si hi ha una zona d’equipaments a Sobirans. 
 
El Sr. Alcalde li diu que sí. També comenta que ara no és viable fer la residència. Fa un 
resum del que s’ha dit: 

- Model Generalitat: aposta atenció domiciliària i no residències. 
- A nivell Consell del Poble, es prioritza geriàtric. 
- En el casc urbà 
- Majoritàriament, entre la benzinera i fins a Sobirans. 

 
Reflexió del regidor Sr. Sánchez: l’estratègia Generalitat potser canviarà, perquè hi ha 
gent amb moltes malalties i no es podran tractar a través del SAD. Si més endavant és 
viable, està bé dir llocs viables. 
 
La Sra. Vilaró pregunta si es pot fer reserva de sòl? 
 
El Sr. Alcalde explica que les reserves es fan per equipaments, no per una escola, una 
residència... Quan es desenvolupa una unitat d’actuació, es fa cessió del sòl per 
equipaments.  
 
La Sra. Ballesta, com a proposta innovadora, planteja fer un acompanyament voluntari 
intergeneracional, fer grups de nens i des de l’Institut fer acompanyament voluntari 
avis. 
 
La regidora Sra. de la Iglesia diu que ja s’està treballant amb l’Institut. 
 
El Sr. Valverde planteja fer un programa on la gent gran ensenyin jocs d’abans als 
joves. 
 
La Sra. Ballesta diu que va quedar pendent l’accessibilitat al cementiri, que no hi ha 
rampes. 
 
El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, respon que abans de l’octubre es faran 
tres rampes al cementiri. El projecte té un cost de 120.000 euros. Es vol una total 
accessibilitat al cementiri i per complir amb la normativa. Aquest projecte s’ha dividit 
en tres fases. Com que no hi ha disponibilitat pressupostària, entre setembre i octubre 
es començarà la primera fase. En un parell anys, es farà tot. 
 
La Sra. Ballesta, referent al cementiri, diu que d’igual manera que s’està plantejant un 
transport a l’hospital de Mataró, diu que potser, trimestralment, es podria donar accés 
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al transport fins al cementiri, amb servei bus. També pensat de cara a la gent gran, 
amb problemes de mobilitat. 
 
El Sr. Missé diu que podria parar el bus que baixa de Torrentbó. 
 
 

5. Proposta pels membres no polítics del Consell del Poble: debat sobre festes i 
fires (activitats espai públic). 

 
El Sr. Alcalde introdueix el punt. El debat que es planteja és si cal renovar, si n’hi ha 
masses... Presentarà el punt la regidora de Festes, Sra. Vila. 
 
La regidora Sra. Vila comenta un PowerPoint (Annex 3) que ha preparat i que recull les 
festes de l’any 2018. Es pot veure un calendari de tot l’any, on es marquen en groc 
totes les festes que es celebren al municipi. En aquest calendari no hi ha incloses les 
activitats culturals, com és el cas, per exemple, dels festivals de música que es fan 
durant el mes de maig (Re-Vers, Insòlits, Essencials...) Com es pot comprovar, cada 
mes hi ha festes. Tot seguit, detalla les festes que es fan, mes a mes. Comenta, en el 
cas del Carnaval, que es fa al febrer, que és un carnaval essencialment infantil i que 
s’ha parlat, amb la Breda de l’Eixample, per fer un ball de nit més per a la gent gran. 
També explica, com a novetat, que pel setembre es presentarà el ball de gitanes, que 
es recupera després de molts anys, i que també hi haurà la festa d’aniversari de Ràdio 
d’Arenys de Munt. 
 
La Sra. Masdeu diu que troba a faltar la Nit Bruixa i que s’hauria de recuperar. 
 
La regidora Sra. Vila diu que s’ha de buscar un altre dia, que no coincideixi amb la 
Breda de l’Eixample. Que era una iniciativa dels botiguers. També era un concurs 
nocturn de pintura. 
 
El Sr. Alcalde comenta que també hi ha la fira de la cirera, de la maduixa i que també hi 
ha altres activitats com el Tria i remena. 
 
El Sr. Artigas també parla de la Revetlla de Sant Joan. 
 
El Sr. Alcalde comenta que a vegades hi ha actes que es solapen. Pregunta: el Consell 
comparteix que hi ha festes que són inamovibles? Com ara Nadal, St. Jordi... D’altres es 
poden moure? Demana idees per coordinar solapacions. També comenta si la Festa 
Major no es podria fer a l’estiu. És una festa inamovible? Fa broma dient que si es 
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busca un titular per l’endemà a la ràdio, aquest podria ser: “el Consell acorda canviar la 
data de la festa major”. 
 
La Sra. Ballesta diu que aquest és més un tema de consulta popular. 
 
El regidor Sr. Sánchez, en l’àmbit de promoció econòmica, fa dues reflexions: 

- Ens hem de vendre millor.  
- Cal reinventar fires, per vendre altres coses, com ara productes de proximitat. 

 
Marxa Sr. Oller i Sr. Roca. 
 
El regidor Sr. Sánchez explica el tema de la Nit Bruixa: diu que era una iniciativa de 
l’ABIC, però coincidia amb d’altres activitats. La finalitat de fons, era una festa. Ell va 
fer proposta de reactivar-la en una altra data (per la castanyada), amb la complicitat 
del comerç i amb unes dates coherents amb tema bruixes. 
 
El Sr. Adzerias diu que la Nit Bruixa va ser creada per l’Associació de pintors i que quan 
s’hi va incorporar l’ABIC , es va diluir. 
 
El Sr. Alcalde entén que les festes tradicionals són inamovibles. Pregunta si quan es va 
plantejar pels membres no polítics parlar d’aquest tema, era per reduir-ne? 
 
El Sr. Artigas, com a Breda de l’Eixample, diu que falta organització. Ho demanen amb 
antelació, però després acaba coincidint amb altres actes. 
 
El Sr. Alcalde pregunta si es veu bé que es digui a una entitat que aquest acte no es 
deixa fer perquè ja coincideix amb un altre? 
 
El regidor Sr. Castillo diu que són les mateixes entitats les que es solapen. En les 
reunions de treball pels actes del cap de setmana, es troben moltes vegades que els 
actes coincideixen. Per ex. coincideix la Breda del Pi Gros amb el sopar d’una altra 
entitat. 
 
El Sr. Artigas diu que hi ha actes inamovibles, i que prevaldria una breda, que es fa 
cada any. Que ells, quan demanen fer un acte, tenen en compte que no hi hagi res més 
i que, si no pot ser, que se’ls digui que no. 
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El regidor Sr. Castillo diu que, malgrat que es tingui en compte que no coincideixi, on 
serà el material? Suposa hores extres portar el material. A ell li sap greu dir que no. Diu 
que s’ho troben pràcticament cada setmana. 
 
El Sr. Alcalde diu que surtin propostes sobre com coordinar-se millor. 
 
El Sr. Rossell proposa que la festa es faci on hi hagi el material. 
 
El Sr. Artigas diu que si es tracta d’un acte que organitza la Breda de l’Eixample, no es 
farà en un altre lloc. 
 
La Sra. Alicia Sánchez diu que s’obri un calendari i que tothom s’ho apunti. 
 
La regidora Sra. Vila explica que a final d’any reuneix bredes i entitats per marcar 
calendaris. Sempre hi ha coses improvisades. 
 
La Sra. Masdeu diu que un cop fet calendari, que algú des de l’ajuntament ho controli. 
 
El Sr. Alcalde pregunta si es veu bé que si coincideixen activitats, a alguna entitat se li 
digui que no? 
 
Marxa regidora Sra. Castillo.  
 
El Sr. Artigas diu que hi ha mancança de material.  
 
El regidor Sr. Castillo diu que el material es reparteix i que potser sí que hi ha una 
mancança. També comenta que a la Brigada només són 4 persones i treballen, juliol, 
tot els caps de setmana. 
 
La Sra. Alicia Sánchez diu de demanar col·laboració als Voluntaris.  
 
La Sra. Ballesta comenta que potser es podria fer previsió de més material i així no 
caldria pagar hores extres. Potser l’ajuntament assumeix moltes coses, que potser no 
caldria. 
 
El Sr. Artigas dóna les gracies a la Brigada perquè compleix al 100%. 
 
El regidor Sr. Campasol, en relació amb el tema del calendari únic, diu que ja hi és i es 
pot consulta pel web. Més que prohibir, cal millorar la coordinació i la comunicació.  
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La regidora Sra. Paituví diu que dintre del que es pugui, mirar d’abastar el màxim 
possible. I potenciar coses noves. 
 
El Sr. Missé explica un cas en què van coincidir dos actes: una entitat va suspendre un 
acte programat, el van canviar de data i llavors es va solapar amb un altre acte. Pensa 
que cada entitat va a la seva i que no hi ha cooperació. 
 
El Sr. Alcalde pregunta si es vol recuperar la Nit Bruixa, en el context de la castanyada. 
 
El Sr. Artigas, sobre la Nit Bruixa, diu que quan va començar era per pintar. Quan ho va 
agafar l’ABIC, ja els va treure gent. Considera que el dia de la castanyada estaria bé. 
 
La Sra. Ballesta, com a proposta del Consell, diu que ho treballaran els membres no 
polítics. 
 
La Sra. Vilaró diu de recuperar la festa de la primavera. 
 
La Sra. Ballesta diu que la gent de fora d’Arenys de Munt diuen que el poble és 
perfecte perquè sempre es fan coses. 
 
El regidor Sr. Sánchez diu que la Nit Bruixa es pot fer el dia de la castanyada, però s’han 
d’implicar les entitats. Explica que l’ABIC li han fet proposta de fer una fira de la Llum, 
per Nadal. 
 
La Sra. Alicia Sánchez diu que va proposar el tema de botigues al carrer, obrir 
esdeveniments al Facebook perquè arribin amés gent. Diu que ha de buscar la 
informació, que no li arriba. No ens venem bé. Una altra proposta, dir als comerciants 
que tinguin un representant al Consell, així com de totes les entitats. 
 
El Sr. Alcalde resumeix: 

- Hi ha festes inamovibles. 
- Altres es poden recuperar, s’ho estudiaran els membres no polítics. 
- Solapament actes: coordinació, comunicació, mitjans telemàtics. 
- Valorar tema material, si és escàs. 
- Pel que fa a les fires, repensar-les. 

 
El regidor Sr. Sánchez proposa fer reunió membres no polítics amb l’ABIC. 
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La Sra. Ballesta diu que s’ajudi a les botigues. 
 
El regidor Sr. Sánchez proposa parlar un dia del comerç i de tot el que es fa. 
 
 

6. Propera sessió del Consell del Poble: calendari i temes a tractar. 
 
El Sr. Alcalde diu que es facilitaren les dades dels nous membres perquè es reuneixin. 
Propera reunió del Consell a l’octubre. 
 
 

7. Torn obert de paraules 
 
La Sra. Ballesta diu que per parlar tema festes, comerç, cal que s’impliqui més gent a 
les reunions de treball. 
 
El Sr. Missé pregunta per la relació ajuntament – ABIC. Potenciar botiga al carrer, 
promocionar-los. 
 
Marxa Sra. Masdeu. 
 
La regidora Sra. Vila parla de la Nit Bruixa. Aspecte contradictori. 
 
Marxa el Sr. Rossell. 
 
La Sra. Alicia Garcia, tot i no saber si el Consell del Poble és el lloc adequat, comenta el 
mal estat de la vorera del carrer de les Flors. 
 
El Sr. Adzerias diu que la Nit Bruixa de pintura fa més de 15 anys que existeix. 
 
Marxa Sr. Valverde. 
 
El Sr. Missé pregunta per les càmeres de seguretat a l’entrada del poble. 
 
El regidor Sr. Castillo li explica que ja funcionen. 
 
El Sr. Missé, en relació amb els contenidors de recollida de vidres, comenta que no es 
recullen els vidres del terra. 
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El regidor Sr. Castillo li explica que és un problema del Consell Comarcal i que no es 
pagarà el servei perquè no es fa bé. 
 
El Sr. Missé demana que les places d’aparcament reservades a l’Ajuntament s’hi pugui 
aparcar a la nit. 
 
El regidor Sr. Castillo respon que no es multa a la nit. 
 
El regidor Sr. Sánchez convida a tothom a una reunió sobre el pressupost participatiu, 
el dia 18 de juliol, a les 18 h, a l’Espai Catà.  
 
Marxa el Sr. Morell. 
 
El Sr. Missé pregunta si les terrasses de la riera compleixen la normativa. 
 
El regidor Sr. Castillo li diu que sí, que compleixen mides i la carta de colors. 
 
La Sra. Ballesta, en relació amb el carrer St. Josep, pregunta si la renovació de la 
pavimentació queda tal qual. Estèticament, diu que ha quedat horrorós. Ha perdut el 
seu encant. 
 
El regidor Sr. Castillo explica que per on surten els cotxes no es posa asfalt marró 
perquè es desgasta molt. És un tema tècnic.  
 
El Sr. Missé pregunta per les papereres de la Rbla. St. Martí. 
 
El regidor Sr. Castillo li diu que es canviaran. 
 
La Sra. Ballesta comenta que el tema de l’enjardinament ha quedat molt bé i que es 
faci extensiu a altres parts del poble. 
 
El Sr. Missé pregunta sobre la màquina d’escombrar. Que comenci més tard, a partir 
de les vuit del matí. 
 
El regidor Sr. Castillo diu que el soroll el fa l’aspirador, no el motor. Si es fa més tard, el 
moviment de la gent complica la neteja. 
 
El Sr. Alcalde dóna per finalitzada la reunió. 
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S’acaba la sessió a les 21.15 h. 
 
 
CONCLUSIONS I/O ACORDS: 

 
1. Incorporació de tres nous membres al Consell del Poble. 
2. Elecció Sra. Mireia Ballesta com a vicepresidenta del Consell. 
3. Equipaments gent gran: es prioritza la residència geriàtrica, emplaçada entre 

l’Ajup i l’Escola Sobirans. 
4. Festes i fires: s’acorda que els membres no polítics estudiaran propostes 

concretes per recuperar o reinventar fires i festes. 
 
 
Arenys de Munt, 12 de juliol de 2018 
 
 
 

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




















































		2019-03-22T15:04:12+0100
	CPISR-1 C Pilar Torrent Foz


		2019-05-07T13:42:29+0200
	TCAT P Joan Rabasseda Ferrer - DNI 40295052H




