
 
 
ACTA DE LA REUNIÓ 
 
Dijous 25 de febrer de 2021 
Inici reunió: 19h 
Final reunió: 19.45 h 
Lloc: Virtual  
 
 

Assistents: 
- Pere Rodríguez 
- Fina Bassons 
- M Jesus Prieto 
- Jacint Torres 
- Lluís Esteban 
- Marcel Comas 
- Pep Benach 
- Dídac Santisteban 
- Sonia Castillo 
- Oscar Loro 
- Àngela Cartró 
- Sònia Pascual 
- Albert Monserrat 
- Gonzalo Plata 

 
 
 

Excusen: 
- Antonio Segura 
- Kemoba Gassama 
- Jordi Manils 
- Jaume Monclús 
- Isma Jimenez 
- Abel Florensa 
- Àngela Parra 
- J.A. Balmisa 
- Joaquim Colom 
- Hassan El Ars 
- Martí Torras 
- Isabel Jurado 
- Gerard Garcia 
- Maria Jesus Cuba 
- Albert Santamaria 
- Alex Peña 
- Esther Rodriguez 
- Antoni Guil 

 
Ordre del dia: 
 
S’exposa que la sessió del Plenari del Consell de Poble és un acte públic i que, per tant, es transmetrà 

a través del canal de Youtube de l’Ajuntament i es gravarà per tal de que es pugui consultar.   

 

1. Devolució de la priorització de la Proposta dels Pressupostos Participatius 

Pere Rodríguez exposa el resultat de la priorització que els membres del plenari del Consell de Poble 

van fer sobre els possibles processos participatius.  

RESULTAT DE LA PRIORITZACIÓ  

a. Pressupostos participatius pel 2021 73 

f. Procés participatiu per debatre sobre la mobilitat a Montmeló 62 

e. Procés participatiu per l'elaboració del Pla d'equipaments de Montmeló 60 

b. Procés participatiu pel model de recollida de residus 59 

d. Procés participatiu en matèria de Festes i tradicions 47 

c. Rehabilitació del monument de les 3 creus 39 

 

Els pressupostos participatius S’explica que aquest any els pressupostos estan dotats de 100.000€.   



 

2. Proposta de Pressupostos Participatius com a projecte principal 

S’exposa que en la comissió Permanent del Consell de Poble va proposar que el Consell, aquest any, 

treballi principalment en Pressupostos Participatius 2021. Es considera que el projecte de Pressupostos 

comporta força tasques i que per començar a treballar, és adequat treballar principalment en aquest 

projecte.     

Dídac Santiesteban refereix que algunes propostes, com la rehabilitació de les Tres Creus, podrien estar 

dins de pressupostos com a una proposta. Pere Rodriguez refereix que si que es pot contemplar, 

puntualitza, que amb el terreny de les Tres Creus s’ha de tenir en compte que és una propietat privada.   

Gonzalo Plata refereix que la comissió hauria de tenir un petit reglament on constin les funcions que 

han de fer. Pere Rodríguex refereix que aquestes funcions estan definides en el Reglament de 

Participació, però que es interesant que estiguin clares. Es faran arribar als diversos membres.    

Es refereix la proposta de fer un Plenari Extraordinari del Consell, si hi ha possibilitat, de forma 

presencial. Es proposa el dia 6 de març com a data, i fer-ho al matí. Queda pendent de confirmar, a 

l’espera de la modificació de les restriccions del Procicat.  

Les qüestions que es treballarien en el plenari són; la proposta de relacionar les propostes dels 

Pressupostos Participatius amb les ODS, treballar el protocol de funcionament de pressupostos 

participatius, treballar el calendari i les tasques a realitzar, presentació de les fitxes per a presentar 

propostes i la creació de la comissió de treball que pugui liderar el projecte.   

 

3. Proposta de treball en comissions 

Es refereix la necessitat de començar a treballar en comissions per treballar amb els projectes ens 

espais fora del plenari i la permanent del consell. Consolidar una metodologia de treball autònoma 

que nodreixi la permanent i el plenari.  

Pep Benach refereix que la comissió del Consell de Poble hauria d’estar formada per persones que no 

formen part de la Comissió Permanent. Pere Rodriguez refereix que està d’acord en que la comissió 

no sigui amb els membres de la permanent però no sigui excloent.         

 

4. Canvi de data dels plenaris 

Es proposa alternar els dies de reunió del Consell de Poble i no fer-lo sempre el dijous, ja que hi ha 

gent que no hi pot ser. S’acorda que aquests dies aniran canviant perquè tothom pugui participar.    

   

5. Manifest de per recuperar el Servei de guàrdies del Cap de Montmeló 

Es comenta que s’activi una comissió per treballar el document. S’ha compartit un document perquè 

els membres del Consell poguessin redactar una proposta. Com que no hi ha hagut aportacions s’hi ha 

enganxat una moció feta pel grup PSC en data 27/10/2020, afegint el comentari de Canviem 

Montmeló. La comissió treballarà el document per consensuar el text.  



Chús refereix que ella va fer la proposta perquè la necessitat de recuperar el servei del CAP que tenia 

Montmeló, en aquests moments és mes necessària que mai.  

Gonzalo Plata refereix que no es pot generar expectatives falses, ja que el nou model que s’imposa a 

tots els municipis  per part de la Generalitat és mantenir el servei actual.   

Sonia Castillo refereix que cal reivindicar perquè el poble recuperi aquest servei i que cal no fer 

diferències polítiques amb aquesta qüestió.  

Marcel Comas refereix que recuperarà els documents del seu grup va fer i els incorporarà al document 

compartit. En Pep Benach refereix que ha sortit un document d’Amnistia Internacional, on es denuncia 

la vulneració al dret de la salut per l’abandonament de la primària. Proposa incorporar-lo també com 

a document de treball.  

Les persones voluntàries per treballat en la comissió per al manifest són:  

Maria Jesús Prieto, Gonzalo Plata, Jacin Torres i Marcel Comas.  

Es refereix que si hi ha altres persones del poble que els interessi participar en la comissió s’hi poden 

incorporar per aquesta proposta concreta. Tant del sector de la salut, com d’altres, les comisions han 

de servir per incorporar gent interessada en qüestions concretes que després es deslliguin del Consell.   

 

6. Altres qüestions no incloses a l’ordre del dia 

Sonia Castillo, pregunta per un tema d’un carrer Barcelona. Es refereix que s’està treballant amb la 

idea de posar pivots.  Es pregunta també per els passos de peatonals d’1 de maig, si es poden pintar. 

Es refereix que es treballa per modificar asfalt i es pintarà quan estigui fet.   


