
 
 
ACTA DE LA REUNIÓ 
 
Dijous 5 de novembre de 2020 
Inici reunió: 19h 
Final reunió: 20.55 h 
Lloc: Virtual  
 
 

Assistents: 
- Pere Rodríguez 
- Esther Rodriguez 
- Antoni Guil 
- Fina Bassons 
- Albert Santamaria 
- Alex Peña 
- M Jesus Prieto 
- Jacint Torres 
- LLuis Esteban 
- Mar Hernandez 
- Marcel Comas 
- Pep Benach 
- Dídac Santisteban 
- Maria Jesus Cuba 
- Sito Jimenez 
- Sonia Castillo 

 
- Marc Rojas i Manel Gil (E.D.A.S) 

Excusen: 
- Àngela Cartró 
- Gonzalo Plata 
- Antonio Segura 
- Albert Monserrat 
- Kemoba Gassama 
- Jordi Manils 
- Jaume Monclús 
- Isma Jimenez 
- Abel Florensa 
- Àngela Parra 
- Sònia Pascual 
- Oscar Loro 
- J.A. Balmisa 
- Joaquim Colom 
- Hassan El Ars 
- Martí Torras 
- Isabel Jurado 
- Gerard Garcia 

 

 
Ordre del dia: 
 
S’exposa que hi ha una alteració en l’ordre del dia, ja que l’empresa Espai D’Anàlisi Social, EDAS d’ara 

en endavant, encarregada de la redacció i la proposta de debat del Pam, ens ha sol·licitat alterar l’ordre 

del dia per estar al principi de la reunió i després poder marxar.  

 

1. Donar conèixer el PAM  

Pere Rodríguez explica els àmbits estratègics del Pla d’Acció de Mandat. Per a fer-ho utilitza un 

Power Point annexat en el darrer punt d’aquest acta.  

 

2. Explicació de EDAS de la priorització d’accions al plenari del Consell de Poble  

Manel Gil exposa com es farà la priorització 53 objectius estratègics per part del membres del Plenari 

del Consell de Poble. Refereix que EDAS ha treballat els programes de tots els grups polítics per a 

l’elaboració del PAM.  



S’ha fet una enquesta que es prioritzaran amb els criteris d’urgència i importància. La priorització es 

realitzarà mitjançant el qüestionari https://es.surveymonkey.com/r/JH8RKGK 

Marcel Comas, vicepresident refereix la possibilitat de fer extensiva l’enquesta a tota la ciutadania. Es 

declina la proposta per una qüestió de temps.  

 

3. Aprovació acta sessió anterior Plenari  

S’aprova l’acta de l’anterior plenari.  

 

4. Representant del Consell Plenari del Consell en la presentació pública del PAM definitiu  

Es farà una presentació telemàtica del Pam, per aquest motiu es refereix la importància de que en 

l’acte hi hagi algun participant del Consell de Poble. Pere Rodríguez proposa que ho facin el 

vicepresident i la vicepresidenta. Finalment la Maria Jesús Prieto com a vicepresidenta del Consell de 

Poble accepta i a la resta els sembla correcte.  

 

5. Donar compte de la comissió de les olors  

S’exposa que s’està treballat amb la UPC per participar en un estudi que té una durada de 2 anys. Es 

farà una aportació d’uns 12.000 € de pressupost. Aquest estudi proporcionarà resultats per conèixer 

qui produeix les olors amb resultats molt fiables. Pere exposa que aquesta es una opció  amb la que es 

treballa a llarg termini.  

Per a tenir propostes de forma més ràpida, s’ha contactat amb una altre empresa amb la que s’està 

pendent de fer una reunió perquè exposin les accions que es poden dur a terme. Aquesta empresa 

oferirà una bateria de propostes més immediates.  

Pere Rodríguez exposa que s’han fet trobades amb empreses que es considera que podrien produir les 

males olors, tot i que cal conèixer l’origen i poder-ne acreditar l’autoria i determinar quins són els 

productors.     

Alex Peña refereix que cal tenir resultats fiables per a poder portar a termes expedients sancionadors. 

Maria Jesús refereix que aquesta qüestió s’ha enquistat i genera molt malestar a la ciutadania.  

 

6. Revisió i priorització dels pressupostos participatius  

S’exposa l’estat de les propostes guanyadores dels darrers Pressupostos participatius.  

- Ampliació del Pavelló municipal 100.000. Es contempla la despesa per als pressupostos del 

2021. L’ampliació de la sala de Fitness, no s’ha portat a terme. Es refereix que s’ha aturat el 

projecte per poder valorar una proposta que doni una resposta que permeti fer més activitats. 

Es valora fer un projecte més ambiciós, que es faci com annex al pavelló projectat en part de 

l’actual pàrquing. La intervenció va lligada a la Fase 2 de la Llosa.  

https://es.surveymonkey.com/r/JH8RKGK


- Millora de l’accessibilitat 30.000. Es refereix que s’han fet diverses intervencions durant aquest 

any. L’adaptació de la Plaça de la Cucurny, dos nous passos al carrer Blas Infante i Parc del Sant 

Crist, s’han adaptat banys del Centre de dia, una petita rampa al pati de l’escola Sant Jordi. 

Aquesta setmana s’ha aprovat per Junta un remunta ble al carrer Vic amb Doctor Robert.  

Mar refereix que s’està treballant l’accessibilitat en diversos punts, que s’ha treballat amb col·lectius 

amb dificultat de mobilitat.   

Albert, Maria Jesús, Sonia Castillo i Alex Peña refereixen algunes adaptacions que es podrien fer en 

diversos punts. Mar Hernandez refereix que s’anota les aportacions i les revisarà.  

Pep Benach, refereix que manca una rampa d’accés a les grades del Camp de Futbol. Proposa fer una 

zona adaptada en el camp. Pere Rodriguez refereix que aquesta acció està pendent i es reballarà.   

- Càmeres de videovigilància 20.000. Pere refereix que s’han incorporat a les escoles, tot i que 

esta pendent incorporar als accessos al municipi. S’està esperant que surti normativa per a 

poder treballar amb els Mossos per als projectes d’espais oberts.  L’objectiu que es que les 

càmeres siguin homologades en la regulació pendent i els Mossos d’esquadra puguin tenir 

alertes d’aquestes càmeres.    

 

7. Donar a conèixer les propostes que la Comissió Permanent ha proposat com a 

possibles  processos participatius per al 2021  

Pere refereix les propostes sorgides:  

a. Pressupostos participatius pel 2021 

b. Procés participatiu pel model de recollida de residus 

c. Rehabilitació del monument de les 3 creus 

d. Procés participatiu en matèria de Festes i tradicions 

e. Procés participatiu per l’elaboració del Pla d’equipaments de Montmeló 

f. Procés participatiu per debatre sobre la mobilitat a Montmeló, nou Pla de Mobilitat.  

Es traspassarà les propostes perquè es prioritzin. Si alguna persona ho desitja també podrà afegir una 

nova proposta. Pere Rodriguez refereix que considera que les més importants són el b, e i f.  

 

8. Precs i preguntes.  

Dídac pregunta data aproximada de presentació del PAM. Es refereix que serà a inicis de desembre.    

 

9. Power Point PAM 



 


