
 

 

MEMÒRIA-RESUM MANDAT 2015-2019 CONSELL DEL POBLE 
 
El Consell del Poble es va constituir formalment el 30/01/2014, com a “òrgan de 
participació on representants de la ciutadania debaten amb responsables polítics i 
tècnics municipals els assumptes públics de la ciutat” (art. 1 dels Estatuts del Consell de 
Poble).  
 
Durant el mandat municipal 2015-2019, el Consell del Poble s’ha reunit 9 vegades 
(04/02/2016, 24/10/2016, 28/11/2016, 17/02/2017, 06/07/2017, 23/01/2018, 
12/04/2018, 12/07/2018, 28/02/2019). 
 
Les principals actuacions del Consell del Poble en el període 2015-2019 s’apunten, 
sintèticament, a continuació: 
 

- Difusió del Consell: s’ha fet una crida a la participació, creant un espai al web 
municipal amb informació sobre el Consell del Poble, i també se n’ha fet difusió 
a través de l’emissora de ràdio municipal, en diferents programes i formats. 

- Organització interna: en les diferents sessions s’ha informat de les altes i baixes 
de membres del Consell; s’ha renovat la vicepresidència, així com s’ha nomenat 
secretari un funcionari de l’Ajuntament; les actes de cadascuna de les sessions 
s’han publicat al web municipal.  

- Funcionament intern: s’han modificat les dinàmiques de treball per agilitzar el 
funcionament del Consell,  tot i no estar recollides formalment als Estatuts,  amb 
l’objectiu de donar més veu als representants no polítics.  S’ha acordat que la 
dinàmica de treball del Consell sigui la següent: una reunió del plenari cada tres 
mesos i, entremig, reunions dels representants no polítics per presentar 
propostes de cara al següent Consell. 

- Informació / Seguiment de la gestió municipal: s’ha donat compte, per part del 
Govern municipal, del contingut del Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2015-2019 i 
se n’ha fet el seguiment; s’han explicat els pressupostos municipals dels diferents 
anys; així mateix, també s’ha fet balanç del Multireferèndum del 7/05/2017, en 
què un membre del Consell va ser designat per a la comissió organitzadora, i 
s’han explicat les característiques del centre cívic, com a nou equipament, entre 
d’altres. 

- Propostes membres no polítics: s’han presentat idees i propostes que han estat 
tractades en el Consell del Poble i que el Govern ha recollit/estudiat (Annex – 
Relació propostes).  

 
La secretària del Consell del Poble, 
 



ANNEX
Recull propostes/idees formulades pel Consell del Poble

Consell Proposta / Idea P I Descripció Compromís Govern Consell Retorn

Esplai de Jubilats X Accés lliure i possibilitats de millora de la gestió

El govern iniciarà converses amb la Junta de l'Esplai per a 

una millor gestió si escau i corroborar que tothom té accés 

a l'equipament.

12/4/2018

Després de parlar amb la Junta de l'Esplai, s'acorda que 

s'esperarà als resultats de l'estudi que farà la DB  i que els 

ajudarà a marcar pautes a seguir per modernitzar l'Esplai i 

millorar-ne la gestió. Sempre hi ha hagut accés lliure a 

l'equipament

Piscina municipal X
Que la gestió la faci GUSAM SA per rendibilitzar la 

instal·lació.

El govern estudiarà la proposta de què sigui GUSAM qui 

gestiona el bar i els serveis de la piscina, i es mirarà si és 

viable.

12/4/2018

S'ha parlat amb GUSAM: 2 opcions. 

- Gestionar directament els tres mesos de piscina a l'estiu

- Tenir la piscina oberta tot l'any, fent-hi activitats 

esportives

S'informa que s'ha contractat una empresa per fer aquest 

estudi de vialitat.

Civisme X
Concienciar jovent a través manteniment zones verdes 

(Can Borrell i voral riera Sobirans) a través escoles
El govern ho plantejarà al Consell d'Ensenyament 12/4/2018

S’informa de les línies mestres d’una campanya transversal

que s’iniciarà aquest any i s’està a l’espera de què les

escoles facin proposta d’encaix.

Equipaments per a la gent gran 

(geriàtric, pisos tutelats...)
X Envelliment població: tipus equipament Fer debat sobre els equipaments per a la gent gran 12/7/2018

S'informa sobre els recursos que té la gent gran, que les 

residències públiques són competència de l'ICASS i que no 

hi ha territorialitat a l'hora de donar les places.

Resum debat:

 -	Model Generalitat: aposta atenció domiciliària i no 

residències.

-	A nivell Consell del Poble, es prioritza geriàtric, en el casc 

urbà i majoritàriament, entre la benzinera i fins a Sobirans.

Festes i fires (activitas espai 

públic)
X

Per veure quines festes i fires se celebre a Arenys de 

Munt, i si funcionen o no, i oportunitats d'impulsar nous 

esdeveniments

Fer calendari del que es fa 2018. 12/7/2018

S'explica el calendari que s'ha fet amb totes les festes de 

l'any 2018, que no inclou les activitats culturals (festivals...)

Resum debat:

-	Hi ha festes inamovibles.

-	Altres es poden recuperar, s’ho estudiaran els membres 

no polítics del Consell

-	Solapament actes: coordinació, comunicació, mitjans 

telemàtics.

-	Valorar tema material, si és escàs.

-	Pel que fa a les fires, repensar-les.

Accessibilitat cementiri X
No hi ha rampes per accedir a diferents zones del 

cementiri
S'informa que abans final any es faran 3 rampes. 28/2/2019

S'informa que les obres de millora accessibilitat comencen 

ja.

Transport trimestral autobus 

fins al cementiri
X Pensat de cara a la gent gran, amb problemes de mobilitat. S'estudiarà. 28/2/2019 S'informa que el transport al cementiri es contempla amb 

la línia regular i que s'haurà d'acabar d'estudiar.

Residència geriàtrica X
Debat sobre si la residència geriàtrica ha de ser un  

equipament prioritari

El govern estudiarà el tema en el marc de la col·laboració 

público-privada.

Centre cívic X Debat sobre la funcionalitat del Centre Cívic de Can Mallol
S’obrirà un procés participatiu perquè tothom hi pugui dir 

la seva.

23/1/2018

12/4/2018

12/7/2018

28/2/2019
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