Consell del Poble
Essent el dia dotze d’abril 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

BALLESTA TORRENT, MIREIA

Particular

BOLIVAR ROMERO, ÀNGELS

Particular

TARRÉS CRUANYES, MARC

PDeCAT

JIMÉNEZ "XIMENIS" GIL, JOSEP MANEL

Regidor

MISSÉ MAS, JAUME

Particular

OLLER ARTIGAS, XAVIER

Particular

ROCA I CASALS, JORDI

CM Esports

SANCHEZ CAMPS, JOSEP

ERC

VALLS MACIÀ, JOSEP MARIA

Exelecte

VILARÓ BRECHA, NURIA

entitat APAAM

Excusen la seva absència per motius justificats:
nom i cognoms

classificació

CASTILLO CAMPOS, ANGELS

PSC

MOLONS ANTIUS, ALFONS

entitat CENTRE MORAL

MUÑOZ FERNANDEZ, VANESA

CM Benestar Social
entitat Ateneu
Independentista

ROSSELL COLOMER, JAUME

No assisteixen:
nom i cognoms

classificació

CLARET MARCH, JOAN

Particular

LLADÓ I MARQUÈS, MANEL

Exelecte

MORELL I CAPELLERA, SANTIAGO

Exelecte

PLANAS FREIXAS, RAMON

PP
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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. Marta de la Iglesia i Formatger.
Amb posterioritat a l’inici de la sessió, s’incorporen com a convidats la regidora Sra.
Antònia Vila i Paituví i el regidor Sr. Àngel Castillo i Vallcorba.
També assisteixen, com a oients, el Sr. Paulino Cruañas i el Sr. Àlex Soler, que actua
com a president de l’Esplai de Jubilats Verge del Remei.
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.

19:09 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 el Sr. Molons, la Sra. Fernández,
el Sr. Rossell i la regidora Sra. Castillo.

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.
2. Presentació dels nous membres del Consell del Poble i aprovació de la seva
incorporació al Consell, si escau.
3. Valoració de la necessitat de modificar els Estatuts del Consell del Poble, si
escau.
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4. Respostes a les propostes dels membres no polítics del Consell: temes en
relació a l’Esplai, la piscina municipal i el civisme.
5. Noves línies de treball proposades pels membres no polítics del Consell del
Poble.
6. Calendari del Pla de Treball 2018
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 23 de gener de 2018.
Atès que no n’hi ha, es dóna per aprovada aquesta acta, 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 en l’anterior Consell del Poble es va acordar fer una crida a la
participació, creant un espai al web municipal amb informació sobre el Consell, així
com anar a la ràdio a fer-ne difusió.
D’aquesta crida a la participació, n’han sortit una sèrie de sol·licituds per formar-ne
part, que enumera tot seguit:
RUEDA CARRERAS, GEMMA

particular

ARTIGAS FERNANDEZ, RAMON

particular

OLIVAN MAYORAL, FELIX

particular / exelecte

ESCRICHE BOGUÑA, JOSEFINA

particular

SANCHEZ MORALES, ALICIA

particular

GARCIA MIGUEL, JORGE

APAAM

D’aquestes sis sol·licituds, s’han presentat a la sessió les persones següents:
ARTIGAS FERNANDEZ, RAMON

particular

ESCRICHE BOGUÑA, JOSEFINA

particular

SANCHEZ MORALES, ALICIA

particular

GARCIA MIGUEL, JORGE

APAAM
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A continuació, el Sr. Alcalde fa una presentació dels presents, dient-ne el nom així com
la seva classificació (exelectes, particulars, representant partit polític o representant
d’una entitat del municipi) per tal que els nous membres els coneguin.
Tot seguit, amb l’ajuda d’un PowerPoint (Annex 1), comenta que aviat farà tres anys
que van entrar en vigor els Estatuts del Consell del Poble, concretament el 23 d’abril de
2015, i llegeix els següents articles, que parlen de l’objecte, la naturalesa i les funcions
del Consell:
“Article 1.- Consell del Poble
És l’òrgan de participació on, representants de la ciutadania debaten amb
responsables polítics i tècnics municipals els assumptes públics de la ciutat.
Article 2.- Funcions del Consell del Poble
Les seves funcions principals són debatre els plans d'actuació generals, canalitzar
queixes i suggeriments, emetre informes, promoure estudis i fer propostes en matèria
de desenvolupament econòmic, local, planificació estratègica del municipi i grans
projectes urbans.”
També comenta qui pot formar part del plenari, llegint l’article següent:
“Article 5.- Membres del Plenari
Podran formar-ne part:
a) Una persona delegada per part de l'Alcalde, amb interès notori en participar en el
Consell de Poble.
b) Dos representants de cada Consell Sectorial i Territorial que no podrà ser membre
de la Corporació, ni formar part de cap formació política al municipi.
c) Un representant de les formacions polítiques al municipi amb representació
municipal.
d) Una persona de cada una de les associacions inscrites al Registre Municipal
d’entitats, escollit per les mateixes entitats mitjançant el procediment que elles
mateixes determinin.
e) Vilatans i vilatanes a títol individual majors de 16 anys, seleccionats a l’atzar entre
aquells que s’hi presentin com a candidats.
f) Un màxim de 10 persones que hagin estat electes al llarg de la democràcia
seleccionades a l'atzar d'entre tots els ex-càrrecs electes que resideixin al municipi.
g) Podran assistir, amb veu però sense vot, qualsevol regidor/a i el personal tècnic
convocat per l'alcalde/essa, així com representants d’altres administracions.”
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Per tant, amb la voluntat d’incrementar els membres del Consell i atès que s’han
apuntat 6 persones per formar-ne part, proposa que s’aprovi la incorporació de totes
elles al plenari.
S’accepta la incorporació dels nous membres presentats.

3. Valoració de la necessitat de modificar els Estatuts del Consell del Poble, si
escau.
El Sr. Alcalde diu que els estatuts són públics i que tots els tenen, però comenta que la
nova dinàmica no hi queda recollida. Per tant, hi ha dues opcions:
- Modificar els estatuts, perquè recullin nova sistemàtica de funcionament.
- O no modificar-los, però funcionant igualment de la manera proposada, encara
que no hi estigui recollit.
El Sr. Garcia diu que potser no val la pena, partint de la base de la bona fe.
El Sr. “Ximenis” diu que, quan es van redactar els estatuts, la burocràcia va cansar
molt, que no caldria modificar-los.
El Sr. Alcalde, pel que diuen, sembla que estan d’acord en no modificar-los.
D’altra banda, aprofita per comentar que el Consell no té vicepresidència. Que no està
a l’ordre del dia, per tant, no es debatrà, però si en alguna reunió dels membres no
polítics del Consell volen tractar el tema, es pot posar en l’ordre del dia del proper
Consell.
La Sra. Vilaró diu que la Sra. Ballesta és la portaveu dels membres que van a les
reunions de no polítics.
El Sr. Alcalde comenta que els estatuts són una formalitat.
El Sr. Roca, fent memòria, diu que al Consell van començar amb 50 persones i era molt
feixuc el seu funcionament. Per això es van posar tantes normes. Pensa que s’ha fet
més feina en aquests últims consells, que no abans.
El Sr. “Ximenis” diu que per això ho ha dit.
El Sr. Roca diu que si així funciona, no cal fer res més.
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El Sr. Alcalde, resumint, diu de seguir, doncs, per aquesta línia.

4. Respostes a les propostes dels membres no polítics del Consell: temes en
relació a l’Esplai, la piscina municipal i el civisme.
El Sr. Alcalde explica que al gener, el govern es va comprometre a fer el retorn de les
propostes presentades en l’anterior Consell:
a. Referent a l’Esplai: lliure accés
b. Referent a la piscina municipal: gestió per part de GUSAM SA
c. Referent a civisme: manteniment zones verdes (Can Borrell i riera) a
través escoles.
Pel que fa a l’Esplai, diu que s’ha parlat amb els interlocutors de forma directa. És a
dir, s’ha parlat amb el president i els membres de la Junta. Per una banda, es va dir que
com a equipament municipal ha de tenir les portes obertes a tothom. La resposta va
ser que ja es fa de portes obertes: anar lavabo o fer-hi un cafè, si algú acompanya soci.
També es va posar en valor que fer-se soci són 12 euros any. També tenir dues tarifes
(soci no soci) complicaria la gestió. I que podria ser competència deslleial, que cal
tenir-ho present.
Es va posar sobre la taula que, potser en un moment donat, podria haver-hi hagut
problema per anar lavabo, però mai s’ha privat l’entrada a ningú. També tenen uns
estatuts que marquen les pautes de funcionament, excursions.. i que tot és revisable.
En qualsevol cas, les portes són obertes.
La Sra. Escriche diu que un dels motius per fer-se membre del Consell del Poble va ser
perquè va escoltar el programa de ràdio. Diu que abans de parlar d’un tema, en aquest
cas del funcionament de l’Esplai, es parli amb les persones involucrades. Li va doldre,
com a vilatana i com a membre de l’Esplai, moltes de les opinions que es van donar,
que li sembla es van fer sense fonament. I recalca que s’ha fet membre del Consell
perquè això no passi en altres temes.
El Sr. Soler, com a president de l’Esplai, diu que el que ha explicat el Sr. Alcalde és tal
qual es va dir.
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El Sr. Alcalde diu que ells fan d’interlocutors i que és normal que hi hagi diferents punts
de vista. Posa com a exemple, les urbanitzacions, que el problema és que si no hi ha
junta, no hi ha interlocutor.
La Sra. Ballesta, per al·lusions, diu que ella va anar a la ràdio i que va donar l’opinió
d’una proposta que els havien fet gent jubilada.
El Sr. Missé, sobre la ràdio, pregunta quin tema no esta bé?
La Sra. Escriche li dol que es digui que no pugui entrar-hi tothom, ja que no és cert.
La Sra. Bolívar fa dues preguntes: en relació amb l’exposició que ha fet el Sr. Alcalde,
una, si per entrar-hi, s’ha d’entrar amb un soci. Pel que sembla és barat ser soci. I dos,
sobre si l’Esplai rep una subvenció. Per tant, si l’Esplai té subvenció, ha de ser de lliure
accés i cal més transparència.
La Sra. de la Iglesia, com a regidora de la Gent Gran, diu que el problema de l’Esplai és
la seva gestió. És una entitat més del poble. Fa molts anys, la Caixa feia contractes
esplais per facilitar materials, però deixant la gestió a les entitats. Com a entitat, té uns
socis i tenen els seus estatuts. El problema està en la gestió del bar, que potser no està
a l’alçada del que es demana. Han demanat un recurs a la Diputació de Barcelona per
saber com gestionar l’Esplai.
La Sra. Bolívar diu que no entenia el que s’havia explicat, que semblava que quedava
igual.
La Sra. de la Iglesia diu que amb aquest recurs, veurem si ho fem bé o no.
El Sr. Alcalde diu que explicant-ho aquí ja hi ha transparència. L’ajuntament no pot dir
a l’Esplai que ho facin ara d’una determinada manera.
La Sra. de la Iglesia insisteix en què la Diputació de Barcelona farà un estudi.
El Sr. Alcalde diu que la reunió del Projecte Radars també es va fer a l’Esplai.
El Sr. Soler diu que vol parlar amb coneixement de causa. Reben subvenció
ajuntament. També hi ha un conveni entre l’ajuntament, La Caixa i l’Esplai. Ells tenen
uns estatuts que diuen que és per gaudi del socis. Pel que fa al bar, pot entrar-hi
tothom qui vulgui. Que no s’ha prohibit mai l’entrada a ningú. Però pel que fa a les
7

activitat que es fan, sí que cal ser soci. La transparència és total, no s’amaga res. Diu
que si és obert a tothom, el preu que es fa, seria competència deslleial. La gestió de
l’Esplai la fa la junta de l’Esplai. Quin problema hi ha amb el Bar?
La Sra. de la Iglesia diu que el problema no l’ha portat ella, sinó que ho ha proposat el
Consell.
El Sr. Soler diu que es digui qui ho ha dit, que es portin proves.
El Sr. “Ximenis” diu que ja s’està mirant.
El Sr. Adzerias diu que el problema no és que no pugui entrar la gent de fora, sinó que
si algú hi va, les taules estan reservades i no es pot seure. Explica que ell es va trobar
que hi havia taules lliures i no els van deixar seure. També ho ha sentit a dir a d’altres
socis.
La Sra. de la Iglesia diu que quan hi ha una queixa, és obligació de l’ajuntament de
parlar amb cada part. Diu que no només va ser una queixa, sinó més d’una. Diu que
una cosa és la gestió de l’Esplai i l’altra, la del bar. Comenta que quan sapiguem com
ha de funcionar l’Esplai, en tornaran a parlar.
El Sr. Soler diu que això ha de ser puntual, perquè ell hi és cada dia. Li diu al Sr.
Adzerias que se’l creu.
El Sr. Missé diu que té familiars que els han fet aixecar d’una taula, perquè eren
reservades.
La Sra. Escriche comenta que, un cop, a ella se li va demanar amablement el canvi de
taula.
El Sr. Missé continua dient, pel que fa a la terrassa, que s’és més estricte. Que ell va
estar dos mesos sense anar-hi per l’actitud de la conserge, amb els socis i amb ell
mateix. Diu que el president i la Junta de l’Esplai tenen un correu seu en relació amb el
que es va trobar ell. No es parla de la funció de l’Esplai, sinó del funcionament del bar.
El Sr. “Ximenis” diu que quan hi hagi els resultats de l’estudi de la Diputació, ja se’n
tornarà a parlar.
La Sra. Ballesta pregunta, sobre aquest estudi, si també es mirarà tema contractació.
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La Sra. de la Iglesia diu que li van explicar que hi havia 12 municipis amb la mateixa
característica.
El Sr. Roca explica la cronologia: la proposta va sortir d’un grup de treball, es va
plantejar al Consell del Poble i el Govern va dir que ho treballaria. Diu que en cap
moment, s’ha parlat contra l’Esplai.
La Sra. Escriche demana que s’aclareixi que el conserge no és un treballador de
l’ajuntament, sinó un empleat de l’Esplai.
El Sr. Alcalde, per tancar el punt, diu que se n’ha de treure un missatge positiu:
s’havien detectat unes circumstàncies, s’han posat sobre la taula, la Diputació de
Barcelona farà un estudi i, quan aquest estigui, ja es farà el retorn.
Pel que fa a la piscina municipal, el Sr. Alcalde diu que es va parlar amb GUSAM.
La Sra. de la Iglesia, com a regidora d’Esports, diu que la piscina s’utilitza dos mesos a
l’any i que és un forat dels grossos a l’ajuntament. Només de manteniment, són 20.000
euros/any. En un any especial, són 40.000 euros, perquè s’ha de fer buidat, arbres,
s’han trencat motors... més la gestió mitjançant concessió. Hi ha hagut la demanda de
cobrir la piscina i que la gestioni GUSAM. Ja es va plantejar dur-ho GUSAM, i ara ja té
més bagatge. Aquest cost surt del manteniment aigua (tot l’any) i els tres mesos estiu
augmenta més el cost d’aquest manteniment.
El Sr. Sánchez, regidor d’Economia i com a president de GUSAM, li sembla que ho
podrien assumir. A continuació, amb l’ajuda del mateix PowerPoint (Annex 1), explica
que hi ha dos escenaris possibles si s’encarrega la gestió a l’empresa municipal:
- Gestionar directament els tres mesos de piscina a l’estiu
- Tenir la piscina oberta tot l’any, fent-hi activitats esportives
Explica que si es té en compte els ingressos que es generen amb les entrades de la
piscina i les despeses que s’assumeixen, hi ha un dèficit de 37.000 euros anuals que cal
posar per poder-la obrir a l’estiu. Per tant, la piscina és deficitària. L’opció política és
tenir-la oberta només a l’estiu. Amb la gestió directa, es podria mirar que hi treballés
gent del poble. De moment, s’està estudiant, per part de GUSAM SA, la viabilitat de
tenir-la oberta durant tot l’any i disminuir el dèficit. Explica que s’ha contractat a una
empresa per fer aquest estudi:
- Viabilitat econòmica de la gestió directa de la piscina d’estiu
- Viabilitat ampliar piscina esportiva
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D’altra banda, s’hi s’optés per la segona opció, també caldria fer-hi una inversió per
cobrir-la. Més enllà de l’amortització al llarg dels anys, s’ha de veure si seria viable a la
llarga. Diu que quan tinguin els resultats, ja els compartiran amb el Consell.
El Sr. “Ximenis” diu que l’encàrrec que va fer el Consell al Govern era estudiar aquesta
viabilitat. Si amb la gestió directa es poden rebaixar costos i, si és possible, cobrir-la.
El Sr. Sánchez diu que amb l’estudi es veurà quina és la millor opció.
La Sra. de la Iglesia diu que potser seria més rentable fer una piscina nova on es fan les
pistes pàdel, que allà on està.
El Sr. Alcalde explica que el compromís del Govern és entomar les propostes que els
fan.
El Sr. Sánchez diu que el Govern veu amb bons ulls la gestió directa.
La Sra. de la Iglesia diu que l’empresa que gestiona la piscina està oberta a propostes
de l’ajuntament... que els han ajudat molt a què la piscina tiri endavant.
El Sr. Tarrés pregunta si s’ha estudiat una concessió perquè la cobreixin i l’explotin tot
l’any.
El Sr. Sánchez diu que ens estem avançant a l’estudi i que ell comparteix que la gestió
pot ser directe. Caldrà valorar si es vol cobrir, com, mitjançant concessió... s’ha de
veure com surt l’estudi.
La Sra. Ballesta pregunta si podrà ser per aquest any.
La Sra. de la Iglesia li diu que la concessió s’acaba aquest any.
El Sr. Adzerias pregunta pels usuaris que la fan servir?
La Sra. de la Iglesia diu que el passat estiu, un diumenge d’agost, no es va arribar a la
mitjana. És la més maca de la zona però si hi ha un núvol, hi fa fred.
El Sr. Roca pregunta si s’ha plantejat deixar la piscina parada i, un mes abans, tornar a
posar-la en funcionament.
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El Sr. Sánchez li respon dient que li sembla que els costos són els mateixos.
El Sr. Roca li diu que surt més a compte deixar-la morta i, després, reactivar-la.
El Sr. Garcia diu està d’acord amb el Sr. Roca. Pensa que seria bo mirar això.
El Sr. Alcalde, sobre les concessions, diu que en diferents pobles i amb núm. similar
d’usuaris, parlant-ho amb altres alcaldes, no acaba de sortir. Els ajuntaments que ho
han fet amb topalls núm. usuaris.... Canet, Arenys de Mar.. estan patint.
La Sra. Alícia Sánchez pregunta, en el cas que la piscina es cobrís, si es planteja fer
cursets, competicions...
La Sra. de la Iglesia diu que l’estudi dirà quan costarà i quants possibles usuaris hi
anirà... la piscina té unes característiques que la fan atractiva a l’estiu, no ho fa a
l’hivern.
El Sr. Sánchez diu que sense activitats esportives, no té sentit cobrir-la.
A continuació, el Sr. Alcalde introdueix el tema de civisme.
El Sr. Sánchez, ajudant-se amb el PowerPoint (Annex 1), fa una mica d’autocrítica. Diu
que abans de fer campanyes molt potents, potser cal reforçar la base, allò que es
necessita pel dia a dia. La idea és fer una campanya de civisme continuada en el temps,
amb informació fixa, informació puntual i amb campanyes de reforç. Sobretot, ens
centrem en dos temes: amb el tema gossos i amb la brossa. Però quan parlem de
civisme parlem de moltes coses, per tant, es busca que sigui transversal, ja que afecta
diferents àmbits:
- espai públic: façanes, brutícia, caques de gos
- medi ambient: brossa, orgànica
- joventut: “botellón”
- seguretat: mobilitat cotxes
- esports: civisme a l’esport
- ...
Començaran amb una campanya de base aquest estiu, amb cartellera fixa, en
equipaments públics, zones recollida selectiva, espais lúdics, revista... també en el web
municipal. Un cop iniciada aquesta campanya general, es faran accions concretes en
diferents àmbits del civisme. Està contractant el disseny d’aquesta campanya.
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La Sra. de la Iglesia, amb el tema de les caques, diu que estudiaran mirar l’ADN. Que es
farà conjuntament xipar gossos i informar portar ampolla aigua pels pipis.
El Sr. “Ximenis” diu que en el Ple es va aprovar modificar l’Ordenança de tinença
d’animals per tirar aigua en els pipis.
El Sr. Missé diu que li sembla que la meitat de gossos no estan censats. Pregunta per
les sancions.
La Sra. de la Iglesia diu que sí, que n’hi ha molts de censats, sobretot els gossos
perillosos.
El Sr. Alcalde, pel que fa a les sancions, diu que de convivència i civisme any 2017 n’hi
va haver 41; l’any 2016, 21 sancions; l’any 2015, 4 sancions. Diu que no només és
sancionar, sinó que s’ha d’educar. Pel que fa a les sortides de la Policia, l’any 2015 n’hi
va haver 12; el 2016, n’hi va haver 25 i el 2017, n’hi va haver 28.
La Sra. Ballesta pregunta si s’ha proposat a les escoles, ja que l’escola St. Martí ara és
escola verda. Treballar el civisme a les escoles.
El Sr. Sánchez diu que s’ha enfocat en tema comunicació i que s’ha de fer pedagogia a
fills i a pares.
El Sr. Alcalde comenta que la regidora Sra. Vila i el regidor Sr. Castillo estan en una
altra reunió. També comenta que la videovigilància ha millorat molt el tema civisme.
Per ex. a Can Borrell. També a l’àrea emergència del Bellsolell.
La Sra. Vilaró, sobre els cartells municipals, si es fan servir cartelleres tancades o no?
El Sr. Sánchez diu que ha prohibit a l’empresa que reparteix els cartells de treure les
esqueles.
El Sr. Missé fa un incís sobre el tema gossos: diu que si fan la urbanització de la riera
nova, que les papereres siguin fora de la vorera. Pregunta si hi ha denúncies de gent
que no les recull?
El Sr. Alcalde diu que ha augmentat el número d’expedients oberts. Que si la Policia ho
veu, ja actua.
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La Sra. Alícia Sánchez diu que s’ha preparat diverses propostes i li sembla que ara ve al
cas esmentar-les. Diu de proposar als alumnes de l’Institut que escullin representants
juvenils per formar part del Consell i que portin idees. Que vegin una alternativa a fer
el “botellón”. Pot ser més efectiu.
Abandona la sessió el Sr. Adzerias.
La Sra. de la Iglesia diu que el problema és l’alcohol i la marihuana, que la gent jove no
pensa que prendre marihuana tingui més importància.
La Sra. Alícia Sánchez explica que si formen part de la campanya, els motives més amb
el civisme.
En aquest punt, s’incorporen a la sessió la regidora Sra. Vila i el regidor Sr. Castillo.
La Sra. Alicia Sánchez, continua dient, en relació amb el tema de les façanes, que
estaria bé fer un concurs de grafitis, ja que hi ha façanes molt lletges, com per exemple
la part del darrera del mur de l’escola St. Martí.
El Sr. Alcalde comenta que hi ha el projecte de brigada jove, que es contracten joves
d’una franja d’edat, que ja va en aquesta línia. Pel que fa a la campanya de tirar aigua
als pipis, encara no s’ha implementat, però ell ja ha vist algú que ho feia.
La Sra. Alicia Sánchez pregunta quants pipi-can hi ha? I quantes fonts hi ha?
El Sr. Castillo respon que hi ha un pipi-can d’esbarjo a Can Jalpí i un altre a Can Borrell,
més dos pendents de muntar. Comenta que hi ha fonts a cada parc públic.
La Sra. Ballesta pregunta a la regidora Sra. Vila sobre la proposta de civisme adreçada a
les escoles.
La Sra. Vila diu que ho va plantejar al Consell d’Ensenyament i que li faran proposta de
com poden recollir-ho.
Abandona la sessió la Sra. Ballesta

5. Noves línies de treball proposades pels membres no polítics del Consell del
Poble.
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El Sr. Alcalde pregunta si hi ha noves propostes.
El Sr. Garcia diu (ho han parlat amb la Sra. Vilaró, amb el Sr. Missé i amb la Sra.
Ballesta) de ressuscitar el tema del geriàtric proposat per la CUP. Diu que ha estudiat
l’estudi de viabilitat. Parla de possibles emplaçaments. La proposta seria fer un
geriàtric, a banda del que ja hi ha. (Annex 21)
La Sra. de la Iglesia diu que amb les places que tenim, ja estem coberts. Potser millor
seria el tema dels pisos tutelats. S’està estudiant, per proporcionar millor qualitat de
vida, la tendència amb els pisos tutelats, espai on viure bé, amb serveis comuns, i que
puguin tenir vida prou autònoma.
El Sr. Garcia diu que, si ja estem coberts, no li discutirà. Que potser no té sentit
plantejar un geriàtric. Quan apuntava aquest tema, era a llarg termini. Fer reserva d’un
espai per si a llarg termini cal fer-hi un geriàtric.
El Sr. Alcalde, resumint, diu que la proposta seria geriàtric-pisos tutelats – centres de
dia. Recorda que quan es tornin a reunir, que pensin el tema de la vicepresidència. Els
diu que ells facin proposta i el Consell ho validarà.
La Sra. Alicia Sánchez planteja una sèrie de propostes (Annex 2), a banda de les que ja
ha dit:
-

Cinema d’estiu

El regidor Sr. Castillo li diu de treballar un taller de grafitis des de l’Escorxador.
La Sra. Alicia Sánchez comenta tasques municipals per als joves, de cara estiu...
El regidor Sr. Castillo li explica que ja hi ha la brigada jove.
La Sra. Alicia Sánchez comenta zona industrial, camí Can Jalpí, ordenar-ho.
El regidor Sr. Sánchez li diu que es vol arranjar el polígon i Can Jalpí i endreçar-ho.

1

Proposta conjunta feta arribar a la secretària del Consell, amb un resum dels temes plantejats pel Sr.
Garcia i Sra. Alícia Sánchez.

14

La Sra. Alicia Sánchez parla de “la Braderi” (en francès). Com un mercat que es fa dos
cops anys: una botiga al carrer i una altra de particulars. També alguna cosa similar per
als nens.
El Sr. Alcalde li pregunta si coneix el “Tria i el Remena”, ja que és molt similar.
El Sr. Garcia explica que a Terrassa, l’últim dissabte de mes, es fa el mercat de les
puces. Pagant 10 euros ajuntament, es pot sortir al carrer a vendre.
Abandona la sessió la regidora Sra. Vila.
El regidor Sr. Sánchez explica que el “Tria i remena” és una mica el que diu, però
centrat en una zona del poble.
Abandona la sessió el Sr. Ollé.
La Sra. Vilaró, en relació amb el geriàtric a l’aparcament Bellsolell, si no es fa, que es
faci un centre lúdic, que donaria vida al poble. Com que queda a prop del centre del
poble, hi hauria moviment de gent.
El Sr. Garcia, per ex., que hi hagués un Frankfurt, sala billar, futbolins, ping-pong.
El Sr. Alcalde, per concretar, diu que surtin idees. Equipament gent gran és un tema de
debat que pot recollir la regidora i que es debati en la propera sessió. Que festes i fires,
activitats espai públic, pot ser un altre eix, i es pot fer una altra petita diagnosi, veure
que tenim i veure què funciona i què no. Podem tenir un calendari del que es fa i
debatre-ho.
Quedem propera sessió per parlar de festes.
El Sr. Missé demana que es facilitin a la Sra. Ballesta les dades de contacte dels
membres no polítics nous perquè puguin assistir a les reunions. Vol preguntar pel tema
del centre cívic? Vol més debat sobre el centre cívic. Diu que hi ha temes que són més
del Consell d’urbanisme que del Consell del Poble.
El regidor Sr. Sánchez diu que es pot parlar de tot al Consell del Poble.

15

6. Calendari del Pla de Treball 2018
El Sr. Roca diu que anem fent sobre la marxa.
S’acorda fer nova reunió al mes de juny.

7. Torn obert de paraules
El Sr. Roca vol matissar dues coses:
-

Deixar piscina morta: ho diu per experiència.
Geriàtric: diu que obrim el poble, que no centralitzem tot al centre. Obrim els
espais, que hi hagi bona comunicació. Si es planteja fer geriàtric nou, pisos
tutelats..., no concentrar-ho tot.

La Sra. Vilaró diu que el geriàtric sigui cèntric, que puguin anar a comprar.
El Sr. Alcalde diu que al mes de juny faran debat sobre:
-

Geriàtric
Fires...
Vicepresident, si l’han triat

També diu de mantenir debat de la ràdio.
El Sr. Missé, pel que fa a la piscina, comenta que es va parlar de pujar el bus en hores
puntuals. O el trenet.
El regidor Sr. Castillo diu que l’any 2019 es renova la concessió línia autobusos. Potser
es podrà demanar.
El regidor Sr. Sánchez diu que es farà el trenet, juliol i agost, dissabtes i diumenges.

El Sr. Alcalde dóna per finalitzada la reunió.

S’acaba la sessió a les 21.03 h.
16

CONCLUSIONS I/O ACORDS:

1. Incorporació de quatre nous membres al Consell del Poble.
2. Ratificació dinàmica de funcionament, sense modificar Estatuts del Consell.
3. Retorn, per part del Govern, de les tres propostes plantejades en el Consell del
Poble anterior:
a. Referent a l’Esplai: lliure accés - S’està a l’espera de l’estudi que faci la
Diputació de Barcelona per tal de millorar el funcionament de l’Esplai.
b. Referent a la piscina municipal: gestió per part de GUSAM SA – S’està
fent estudi de viabilitat: gestió directa mesos d’estiu / tenir-la oberta tot
l’any.
c. Referent a civisme: manteniment zones verdes (Can Borrell i riera) a
través escoles – S’informa línies mestres d’una campanya transversal
que s’iniciarà aquest any / S’està a l’espera de què les escoles facin
proposta d’encaix.
4. S’acorda que, en el proper Consell, es treballi les següents propostes
formulades pels membres no polítics:
a. Tema equipaments per a la gent gran (geriàtric, pisos tutelats...)
b. Tema festes i fires (activitats espai públic)
5. S’insisteix en la figura del vicepresident del Consell.

Arenys de Munt, 12 d’abril de 2018

El president del Consell del Poble,

TCAT P Joan
Rabasseda
Ferrer - DNI
40295052H

Firmado digitalmente
por TCAT P Joan
Rabasseda Ferrer DNI 40295052H
Fecha: 2019.05.07
13:40:12 +02'00'

La secretària del Consell del Poble,

CPISR-1
C Pilar
Torrent
Foz

Firmado
digitalmente
por CPISR-1 C
Pilar Torrent Foz
Fecha:
2019.03.22
14:55:13 +01'00'
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#1 NOUS MEMBRES
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#2 PISCINA MUNICIPAL
#3 CAMPANYA CIVISME
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PISCINA MUNICIPAL
ENCÀRREC
✓ GESTIÓ DIRECTE
PISCINA D’ESTIU

✓ AMPLIAR OBERTURA
A TOT L’ANY
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PISCINA MUNICIPAL

PRESSUPOST 2018 (PREVISIÓ)
✓
✓
✓
✓

INGRESSOS ABONAMENTS
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES MANTENIMENT
ALTRES DESPESES
DÈFICIT:
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25.000 €
20.000 €
40.000 €
2.000 €
37.000 €

PISCINA MUNICIPAL
HEM CONTACTAT UN ESTUDI PER:
✓ VIABILITAT ECONÒMICA GESTIÓ DIRECTE
PISCINA D’ESTIU
✓ VIABILITAT AMPLIAR A PISCINA ESPORTIVA
(INVERSIÓ EN COBERTURA I AMPLIAR OFERTA)
300.000 € – 500.000 €
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CAMPANYA CIVISME

#1. AUTOCRÍTICA

+ MOLT ANÀLISI / ESTUDI
- POBRE EXECUCIÓ:
>> CAMPANYES AÏLLADES
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IMPLEMENTACIÓ

CAMPANYA CONTINUADA
✓ INFORMACIÓ FIXA
✓ INFORMACIÓ PUNTUAL

✓ CAMPANYES DE REFORÇ
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CAMPANYA CIVISME

#2. AUTOCRÍTICA
✓ GOSSOS
✓ BROSSA
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TRANSVERSALITAT

ESPAI PÚBLIC
MEDI AMBIENT
JOVENTUT
SEGURETAT
ESPORTS,
SANITAT...
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TRANSVERSALITAT

ESPAI PÚBLIC: FAÇANES,
BRUTÍCIA, CAQUES DE GOS
MEDI AMBIENT:
BROSSA, ORGÀNICA
JOVENTUT: BOTELLÓN
SEGURETAT: MOBILITAT COTXES
ESPORTS: CIVISME A L’ESPORT...
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IMPLEMENTACIÓ
✓ INFORMACIÓ FIXA
• CARTELLERIA A ESPAIS PÚBLICS
• TÒTEMS PERMANENTS
• ZONES DE RECOLLIDA
• WEB
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IMPLEMENTACIÓ
✓ INFORMACIÓ PUNTUAL
• LLANÇAMENT CAMPANYA
(REVISTA, DÍPTICS, XARXES,
IMANTS...)
+ ACCIONS CALENDARITZADES:
• GENERAL, BROSSA, ESPAI
PÚBLIC
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IMPLEMENTACIÓ
✓ INFORMACIÓ PUNTUAL
• LLANÇAMENT CAMPANYA
(REVISTA, DÍPTICS, XARXES,
IMANTS...)
+ ACCIONS CALENDARITZADES:
• GENERAL, BROSSA, ESPAI
PÚBLIC
CONSELL DEL POBLE – 12 d’abril de 2018

MOLTES GRÀCIES
:)
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PROPOSTES FETES EN EL CONSELL DEL POBLE 12-4-2018.

Proposta: Construcció d'un geriàtric i centre de dia.
(Jaume Missé, Núri Vilaró i Jordi García)

1. Objecte i finalitat.
De tots és sabut l'envelliment més llarg de la població i malauradament,
l'augment de pobresa.
Aquest fet unit a altres fa que les necessitats en l'àmbit social dels
municipis siguin grans.
D'altra banda, aquest tipus de projectes tenen una enorme acollida per la
ciutadania ja que veuen que els seus impostos es fan servir per a fins
socials, que en definitiva demanem tots.
Finalment, creen llocs de treball.

2. Lloc de construcció i capacitat estimada del geriàtric.
Pel que fa al lloc, s'ha pensat amb 3 opcions, l’ordre no vol dir
preferència :
-Opció 1
Terreny on hi ha l’actual aparcament al Rial del Bellsolell
-Opció 2
La nau amb terreny d’en Roca que té l’entrada pel carrer Enric Morera i
terreny amb una superfície aproximada de 1.000 m2 ( fer un pàrquing
soterrat) . Hi ha una nau veïna d’uns 500 m2 per si 1.000 m2, no fossin
suficients . El 9/4/2018, ho hem anat a veure.
-Opció 3
En Jordi Sirvent apunta en la reunió del Consell del Poble, en un lloc menys
cèntric per eixamplar el poble, però gens aïllat. Si hi ha un terreny adient,
a mi em sembla molt bé.
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CAL ESTUDIAR BÉ SI ARENYS DE MUNT NECESSITA REALMENT
UN ALTRE GERIÀTRIC.
L’ajuntament té dades d’ocupació de l’actual geriàtric públic El Remei
(crec de 60 places) que demano aporti pel proper Consell del Poble.
M’han comentat que molts residents no són d’Arenys de Munt i que hi ha
mesos que l’ocupació és del 60%.
Si això és així, jo personalment (no sé la Núri Vilaró i en Jaume Missé)

descartaria la proposta.
La capacitat del geriàtric s'estima per a unes 80 – 120 persones.
Aquest fet requereix la conformitat de què el lloc és factible.
Tècnics d'urbanisme de l'ajuntament han de certificar que el terreny és
suficient i fins i tot es podria fer un petit pàrquing.

3. Construcció i finançament del geriàtric.
Fem referència al projecte presentat per la CUP al 2011.
Préstec hipotecari de 5.400.000,00 euros i venciment a 30 anys.
Els ingressos pel finançament es farien mitjançant el cobrament dels
serveis prestats als residents tant concertats com particulars.
Evidentment, cal refer l’estudi fet al 2011 però com la part grossa ja
està feta seria relativament fàcil actualitzar el projecte.
Per posar un exemple: en l’estudi de viabilitat es considera un euroibor
d’un 4% i avui és NEGATIU i del -0,191%.
Els càlculs s’han fet amb una ocupació del 100% i això és impossible,
penso s’haurien de fer màxim amb un 80% .

PROPOSTES FETES EN EL CONSELL DEL POBLE 12-4-2018.
ANNEX.
ADJUNTEM NOTA D'UN ARTICLE DEL DIARI ARA QUE CERTIFICA LA GRAN
NECESSITAT DE GERIÀTRICS
PÚBLICS.
ENVELLIMENT ELS REPTES DE FER-SE GRAN.
L'espera per accedir a un geriàtric públic es pot allargar dos anys mentre a
la privada hi ha 5.000 places buides.

Tot el que s'ha de saber sobre l'atenció d'avis en residències.
El cost de referència d'una plaça residencial assistida per a ancians amb
una gran dependència (grau III) és de 1.869 euros mensuals. És una xifra
utilitzada pel conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries,
quan vol recordar que l'Estat aporta una prestació econòmica vinculada a
aquest servei que no arriba al 50% del cost (833 euros). La despesa està
vinculada al grau de dependència de l'usuari i, per tant, als recursos que
reclama la seva atenció. El preu mitjà d'una residència privada catalana és
de 1.820 euros al mes, mentre que a Espanya és de 1.724 euros, segons un
informe d'Inforesidencias.com.

Com es tramita l'accés a una plaça residencial?
A les residències finançades amb fons públics, només es pot accedir a una
plaça si a l'usuari se li ha concedit un ajut de la llei de la dependència,
després d'haver passat per un procés de valoració.
El beneficiari pot escollir entre tres centres del seu territori, ja siguin
públics, concertats o col·laboradors.
Aquests últims són centres que han estat acreditats per la Generalitat per
oferir places d'acolliment residencial, en què l'usuari rep directament
l'ajuda per pagar la plaça.
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"La llei de la dependència ha canviat les regles del joc perquè abans anava
a la residència qui ho decidia", puntualitza Assumpció Ros, presidenta de
la Federació d'Entitats d'Assistència a la Tercera Edat (Feate).

Hi ha un edat concreta per accedir a un geriàtric?
El factor determinant és el grau de dependència de l'usuari.
"Abans, accedir a una residència tenia relació amb un projecte de vida, ara
la majoria dels ingressos estan vinculats amb el deteriorament de la
persona", exposa Ros.
Els ciutadans ingressen en un geriàtric pel seu grau de dependència.
L'estat de salut de l'ancià és el factor determinant, en lloc de l'edat.
Tanmateix, un 53,8% de les persones que sol·liciten un ajut de la llei de la
dependència tenen més de 80 anys. Segons les dades de Benestar Social i
Família -a 1 de gener del 2012-, des de la posada en marxa de la llei, a
Catalunya s'han concedit 180.332 prestacions i serveis de 392.347
sol·licituds inicials de valoració.
Fins a 23.869 de les 71.497 ajudes validades en forma de serveis minoritàries encara en relació amb la prestació econòmica per cuidador no
professional- són per satisfer una plaça de residència de gent gran. El
sector que atén persones dependents recorda que s'haurien de prioritzar
els serveis -com els residencials-, perquè un abús de prestacions
econòmiques desvirtua l'esperit de la llei, que és afavorir l'autonomia
personal.

Hi ha llistes d'espera per accedir a les residències?
A les públiques sobren peticions i a les privades hi ha places buides.
El temps d'espera per accedir a una plaça de residència és diferent segons
el centre i el territori. El sector estima que als geriàtrics finançats amb fons
públics com a mínim hi ha un marge de sis mesos entre la sol·licitud i
l'ingrés, una demora que es pot allargar fins més enllà dels dos anys en
determinats casos.

PROPOSTES FETES EN EL CONSELL DEL POBLE 12-4-2018.
En canvi, l'oferta privada a Catalunya compta amb unes 23.000 places
arreu del territori, i n'hi ha 5.000 de buides. "Faria falta concertar més
places, però això depèn dels recursos pressupostaris", detalla Cinta
Pascual, presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials
(ACRA), la principal entitat de residències de Catalunya. Pascual recorda
que al territori no hi ha dèficit de places, una situació que sí que es
produeix a Barcelona (falten més de 2.000 places segons la planificació de
la Generalitat 2008-2012).

Quins serveis existeixen d'atenció a la gent gran?
Habitatges tutelats i centres de dia, alternatives al geriàtric.
La gent gran disposa d'altres recursos com les llars residència, pensades
per donar suport a persones que viuen situacions de solitud.
L'oferta es completa amb els habitatges tutelats -permeten una vida més
autònoma amb la supervisió de professionals-, els centres de dia i els
centres sociosanitaris, per a malalts crònics. En total, hi ha 34.256 places
públiques entre residències, centres de dia i habitatges tutelats.
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PROPOSTES FETES EN EL CONSELL DEL POBLE 12-4-2018.
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ALTRES PROPOSTES.
1. ESPAI LÚDIC (Núri Vilaró Brecha)
Seria per entreteniment i esbarjo.
-Sala de futbolins
-Sala de ping-pong
-Sala de billars
-El típic Frankfurt
-Botigues
-etc.
El lloc podria ser la nau d’en Roca i la veïna

2. Propostes fetes per l’Alicia
-Proposar als alumnes de l'institut que cada any votin per escollir a sis
representants (un de cada curs des de primer d'Eso fins a segon de
Batxillerat) perquè formin part del consell i proposin les seves idees de
millora, sobretot a l'àmbit de civisme. Seria una forma de responsabilitzar
i motivar al jovent. Entre reunions del consell ells podrien fer una mena
d’assemblees amb altres joves interessats en aportar idees.
-Demanar a cada entitat que tingui un representant al consell, és
important per promoure i millorar cada àmbit. Per exemple el comerç i
l’hostaleria.
-Millorar la comunicació digital, per exemple, creant cada esdeveniment
al facebook per tal que aquests tinguin el màxim possible de participació.
A l'hora de fer esdeveniments al poble que tinguin com objectiu incentivar
el consum s'hauria d'obrir el públic objectiu a tot el Maresme.

PROPOSTES FETES EN EL CONSELL DEL POBLE 12-4-2018.
-Cinema d’estiu a la gespa. Si el pressupost no ho permet es podria fer
amb la col·laboració del Centre Moral, per exemple.
-Concurs de grafitis prèvia neteja de les façanes i murs feta pels mateixos
concursants. Amb l'objectiu d'estalviar a la neteja (en lloc de contractar
cinc treballadors especialistes de neteja de façanes, es podrien contactar 2
i que estiguin ajudats pels participants) i aconseguir un nou atractiu pel
poble d'art urbà. Es podrien obrir les inscripcions a tot el Maresme. Es
podria organitzar amb la col·laboració de la brigada jove, ja que un noi va
comentar que tenien pensat fer un taller de grafitis.
-Embellir la zona de la riera que va des del començament del polígon fins
al Monument de la Independència. Construir un parc tancat amb zones
infantils per a diferents edats, un passeig per patinar, una zona per bicis,
trial, berenador, etc. Potser es podria aprofitar la tirolina y les taules que hi
han a la zona de més avall. Fins i tot, i al menys fins que estigui
amortitzada la inversió es podria cobrar una quota anual a les famílies dels
dos Arenys i una entrada simbòlica per la resta de famílies visitants. Inclús
deixar espais lliures per feriants que vulguin llogar-los, amb atraccions,
“stands” d'artesans, de menjar, etc. La part de decoració que s'hagi de fer
amb pintura, també podria ser part del concurs de grafitis.
-Tria i remena infantil fet per els nens amb joguines, roba, llibres,
llimonada, galetes ,etc. Tot lo que ells vulguin vendre. Amb taules de
cartró fetes per ells a la seva mida. 2 cops l'any durant les vacances del
col·legi.
-Botigues al carrer. No em va quedar clar si es feia i es va deixar de fer o si
es segueix fent. Per internet no vaig trobar cap jornada que es fes
actualment i trobo que es una acció que dona vida, al temps que incentiva
el consum als comerços del poble.
-Tastet de tapes i vins. Com les botigues al carrer però amb els bars i/o
restaurants i/o botigues d'alimentació que hi vulguin participar i donar a
tastar els seus productes a petits preus per incentivar el consum i que no
es concentri tothom en un mateix lloc. Es podrien vendre a dos punts
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tiquets d'un, de dos i de tres euros, i que tots els puestos tinguessin
preparats a les seves paradetes tastets per a aquests preus.

FESTES I CELEBRACIONS
ARENYS DE MUNT

FESTES I CELEBRACIONS 2018
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gener
✓ Cavalcada de Reis

febrer
✓ carnaval

març
✓ Dia de la dona
✓ Concert de sardanes

abril
✓
✓
✓
✓
✓

01.04 | Aplec dels 2 Arenys
07, 08 i 09.04 |Festes del Remei
22.04 | Mostra literària
23.04 |Diada de Sant Jordi
29.04 |Dia de la dansa

maig
✓ Festivals música (Re-Vers,
Insòlits, Essencials…)

juny
✓
✓
✓
✓
✓
✓

02.06 |Concurs nocturn de sardanes
16 i 17.06 |Breda de Torrentbo
21-06 | Dia de la música
23.06 | Flama del Canigó
24.06 | Diada de Sant Joan
29, 30. 06 | Breda de Plaça

juliol
✓
✓
✓
✓

01.07 | Breda de Plaça
13 i 14.07 | Breda del Sindicat
20, 21 i 22.07 | Breda del Pi Gros
27, 28 i 29.07 | Breda Eixample

agost
✓ 12, 19 i 26.08 | Sardanes a plaça

setembre
✓ 11.09 | Diada Nacional de Catalunya
✓ 15.09 | Presentació del ball de
gitanes.
✓ 22.09 | Festa d’aniversari de Ràdio
Arenys de Munt.

octubre
✓ 15.10 | Homenatge a Lluís
Companys.

novembre
✓ 09, 10, 11 i 12.11 | Festa Major
de Sant Martí.

desembre
✓ 22.11 | Cagada del Tió
✓ 02 i 03.01 | Parc de Nadal La Neula

