
 
 
ACTA DE LA REUNIÓ 
 
Dijous 14 de juny de 2022 
Inici reunió: 19.10h 
Final reunió: 21.00 h 
Lloc: Presencial Sala de la Concòrdia 
 

Assistents: 
- Pere Rodríguez 
- Ariadna Ojeda 
- Fina Bassons 
- Jacint Torres 
- Dídac Santisteban 
- Marcel Comas 
- Isabel Garcia Parra 
- Àngela Cartró 
- Maria Jesús Cuba 
- M Jesus Prieto 
- Abel Florensa 
- Pep Benach 

 

Excusen: 
- Martí Torras 
- Alex Peña 
- Sonia Castillo 
- Lluís Esteban 
- Isma Jimenez 
- Antoni Guil 
- Àngela Garcia  

 

 
Ordre del dia: 
 

1. Repensar els temes que es tracten al Consell de Poble. 

S’inicia la reunió aclarint que el model actual del Consell de Poble contempla que les sectorials 

tinguin representació al Consell de Poble. Es refereix que el model actual defineix el Consell com 

a òrgan consultiu dels processos de participació que pot emetre informe i proposta a 

l’Ajuntament de Montmeló. Es un espai on els i les representants de l’Ajuntament i els i les 

representants de la societat civil debaten els principals afers públics per a traçar eines de 

participació per a que la ciutadania participi.    

Es refereix que cal fugir de qüestions polítiques i promoure la participació en els debats del 

Consell.  

S’apunta que en algunes sessions s’han produït converses on els interlocutors parlen de 

temàtiques que els membres representants de la ciutadania no en tenen coneixement. Es 



considera que en ocasions es parla de qüestions de les quals les persones que no formen part 

de partits polítics, els falta informació.   

Es refereix que es consideraran les qüestions i que quan es donin aquestes situacions, es 

comparteixi amb la resta de membre per tal d’evitar-ho.  

2. Actualització situació Centre de Salut i noves accions 

Es refereix que no s’ha rebut resposta de la Generalitat en relació a la reclamació i l’entrega de 

signatures ni s’ha donat entrevista amb la consellera. Es refereix que la única resposta que s’ha 

rebut es que el model actual que s’està implantant es el mateix a Montmeló que a la resta del 

municipi. Es refereix que a Granollers s’ha inaugurat un CUAB i que s’han seguit tancant centres. 

La estratègia del Departament s’ha anat instaurant durant aquests mesos.  

Davant d’aquesta afirmació es planteja quines accions pot fer el Consell, es proposa:  

- Buscar una mancomunitat de forces entre Montornès Vallromanes i Vilanova. Quedar 

entesos amb els pobles del voltant per enfortit la reivindicació.  

- El president del Consell proposar als grups del Plenari per interpel·lar al conseller, a la 

Comissió de Salut, al Plenari del Parlament. Fer una interpel·lació parlamentaria. 

- Es refereix fer una “casserolada” el dia de la sessió plenària.  

- Es proposa fer una queixa al Síndic de Greuges. Demanar que s’intercedeixi mes en la 

sanitat pública, en l’Atenció Primària concretament.     

- Crear un grup de Treball. Es proposen per ser-hi: Maria Jesús Prieto, Pere Rodríguez, 

Àngela Garcia, Àngela Cartró, Ariadna Ojeda, Dídac Santiesteban, Fina Bassons, Isabel 

Jurado i jacint Torres.  

3. Donar compte de Pressupostos Participatius 

Es dona compte de l’estat dels Pressupostos Participatius:  

- MÀQUINES DE RETORN D’ENVASOS AMB INCENTIUS 

Des del mes de maig Montmeló compta amb una màquina de retorn d’envasos “Reciclos” al 

pavelló Municipal. La maquina premia el compromís amb el reciclatge de llaunes i ampolles de 

plàstic de begudes. D'aquesta manera, els veïns i veïnes que passin pel pavelló podran continuar 

reciclant fora de casa les llaunes i ampolles de plàstic de begudes que consumeixin, facilitant la 

circularitat d'aquests residus. Es tracta d’una prova pilot que es podrà replicar en altres 

equipaments.  



- PROGRAMA MUNICIPAL CONTRA L’ABANDONAMENT ESCOLAR 

Al mes d’abril, amb l’objectiu d'afavorir el progrés en l'àmbit acadèmic dels infants, disminuir el 

risc de fracàs escolar i reduir el nombre d'abandonaments prematurs de l'Educació Secundària 

Obligatòria es va posar en funcionament el programa Contra l’abandonament escolar. En el 

projecte s’han tingut en compte l’alumnat de 1r a 4 d’ESO seleccionat per els professors de 

l’institut. En la prova pilot  s’ha contemplat un total de 20 alumnes que hi participen realitzant 

un reforç de 2 hores setmanals. Segons es va acordar al Consell Escolar Municipal del dia 24 de 

febrer de 2022, s'ampliarà aquest projecte a alumnat de 5è i 6è curs de les escoles de primària 

del municipi. 

- PROGRAMA D’ASSESORAMENT ENERGÈTIC 

Es refereix que durant el mes de juny es va posar en funcionament el punt d’assessorament 

energètic dins l’Oficina Local d’Habitatge.  S’informa que s’ha incorporat un arquitecte tècnic i 

una enginyera al Servei que, prèvia visita concertada, oferiran assessorament en matèria 

energètica i programaran, si s’escau, visites als domicilis per orientar en la millora de l’eficiència. 

Per concertar la visita cal enviar un correu electrònic a habitatge@montmelo.cat o bé trucar al 

telèfon 935720000. L’horari d'aquest servei és dimarts i dijous de 9 a 14 h i els dimarts de 16 h 

a 18.30 h. 

4. Proposar el contingut de la plana web del Consell de Poble  

En relació a les dades proposades a la web es considera que caldria modificar el text per fer-lo 

mes entenedor. També es refereix la possibilitat de posar una bústia o un formulari amb nom, 

correu i text, per tal de treballar suggeriments o propostes al consell de poble.  

Es portarà una proposta al següent plenari.  

 

Agafa Acta: Anna Isern  

mailto:habitatge@montmelo.cat

