
ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA DEL DIA 18 D’ABRIL DE DOS MIL DIVUIT DEL CONSELL DE POBLE. 
 
 

A la sala “Les Golfes de Can Lleonart”, a les 19 hores, del dia 18 d’abril de 2018, als efectes de 
celebrar la sessió del Consell de Poble, sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. alcalde, Andreu Francisco i 

Roger, es reuneixen els membres que a continuació s’indiquen: 
 

Com a representants de l’Ajuntament hi assisteixen: 
 

- Sra. Ana Fernández i Amela, regidora (ERC-SxA-AM) 

- Sra. Laura Ribalaiga i Prats, regidora (ERC-SxA-AM) 

- Sr. Frederic Salas i Mañas, regidor (ERC-SxA-AM) 

- Sra. Maria Teresa Vilarò i Comas, regidora (ERC-SxA-AM) 

 
 

Hi assisteixen presidents o representants de les següents entitats inscrites al Registre Municipal 
d’Entitats:  

 
  - ADF ASSOCIACIÓ DEFENSA FORESTAL D´ALELLA 

- AMPA INSTITUT D´ALELLA 

- ASSOCIACIÓ  DE VEÏNS COMA-FOSCA 

- ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DE CAN TEIXIDÓ 

- ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CAN SORS 

- ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA SERRETA 

- ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA SOLEIA 

- ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MAR I MUNTANYA 

- CERCLE FILATÈLIC BÍBLIC 

- CLUB FUTBOL ALELLA 

- CLUB RUGBY ALELLA 

- COMITÈ D´AGERMANAMENT ALELLA-CARQUEFOU 

- POLIFÒNICA JÒIA D’ALELLA. 

Assisteix com a assessora de la Regidoria de participació ciutadana la Sra. Paula Morey Rius.  

 



Assistits per mi, Montserrat Corral Saldaña, actuant com a secretària del Consell de Poble. 

 
El president obre l’acte i manifesta que aquesta reunió tindrà dues parts: una per tractar els punts de 

l’ordre del dia i una segona més dinàmica, en la qual els assistents faran una sessió de treball del 

procés participatiu tram Riera de Can Lleonart a Canonge, on podran aportar idees.  

 

A continuació s’entra a conèixer dels assumptes següents: 
 

1.-  APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL DE POBLE CELEBRADA EL DIA 
27 DE DESEMBRE DE 2017.- El Consell de Poble acorda l’aprovació de l’acta de la sessió celebrada el 

dia 27 de desembre de 2017. 

 
2.- APROVACIÓ REGLAMENT CONSELL DE POBLE.-  El President cedeix la paraula al Sr. Frederic Salas i 

Mañas que explica que  en el text del reglament s’ha anat treballant i incorporant totes les esmenes 
que s’han fet. Actualment ja es té la versió definitiva del text del Consell de Poble i s’informa que si 

no hi ha cap manifestació en contra, es dona el text per aprovat. El Sr. Frederic Salas i Mañas 
manifesta que si avui s’aprova el Reglament del Consell de Poble, farà arribar la versió definitiva del 

text a les entitats. El Sr. Frederic Salas i Mañas vol agrair les aportacions que s’han fet per part de 
les entitats per anar acotant el text. Tanmateix afegeix que una vegada aprovat es podran 

desenvolupar els òrgans que consten en el Reglament del Consell de poble.  
 

El Sr. Carles Romeu Nedwed demana que s’expliquin les diferències entre l’anterior text i les noves 
aportacions que s’han fet. El Sr. Frederic Salas i Mañas  informa de les principals modificacions 

realitzades:  que es realitza és la incorporació de més entitats en la comissió permanent del Consell 
de Poble.  

 
També s’introdueixen petites modificacions aclaridores del text. 

 
Les sessions de plenari, s’havia previst que es fer una l’any i amb les aportacions s’estableix siguin 

dues sessions anuals.  

 
El Sr. Frederic Salas i Mañas comenta que  el reglament  té la missió de regular el funcionament del 

Consell de poble  i considera molt important crear  en el plenari  la Comissió permanent que estarà 
formada per un representant del Consell Escolar Municipal, Consell Municipal de l’Habitatge Social, 

Comissió de Cooperació Internacional, Consell Sectorial Municipal de Barris i quatre representants de 
les entitats d’àmbits diferenciats.  

 
En aquesta sessió no es podrà constituir aquest òrgan per la qual cosa es sol·licitarà a totes les 

entitats per tal que facin arribar les propostes de candidats. 
 

També formaran part de la comissió permanent dos regidors: un regidor de govern i un altre regidor 
de l’oposició. Hi haurà també un tercer regidor que  anirà canviant i actuarà com a convidat per 

tractar temes de la seva competència que estiguin establerts en l’ordre del dia de la sessió.  
 

El Sr. Frederic Salas i Mañas  demana que si hi ha algú en aquest plenari que vulgui formar part  de 
la comissió permanent  es prendrà nota per tal que així consti. Es presenten les següents persones: 

El Sr. Jesús Ruíz Martínez en representació del Comité d’Agermanament amb Carquefou. 
El Sr. Carles Romeu Nedwed, en representació de L’AAVV de Coma Fosca.  



El Sr. Josep Ballester Sanagustin, en representació de l’ADF. 

El Sr. Frederic Salas i Mañas, manifesta que el nomenament d’aquestes persones quedarà condicionat 
a les propostes de candidats de la resta d’entitats.  

 
 

3.- SESSIÓ DE TREBALL DEL PROCÉS PARTICIPATIU TRAM RIERA DE CAN LLEONART A CANONGE.- El Sr. 
President cedeix la paraula  al Sr. Marc de l’empresa  INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries el 

qual explica com s’ha treballat el Procés de participació entorn la urbanització de la riera d’Alella. 
En primer lloc  va haver-hi una Presentació al Consell de Poble, amb posterioritat es van fer sessions 

amb tècnics i tècniques municipals i una trobada oberta 

Pel que fa a les sessions sectorials es van realizar : amb dones, infants, gent gran i amb adolescents. 

 
Com és la riera avui? 

 

 Una ubicació estratègica,  
 zona propera a diversos serveis, equipaments i comerços  

 zona principalment de pas i d’aparcament, que es troba situada en un espai proper a 
nombrosos equipaments i serveis  

 

 Un espai on es fan activitats 
 bici, passejar i jugar amb el gos  

 L’ús augmenta en les festes populars  
 Per als infants és un espai de joc on córrer  

 Els usos que fan els i les adolescents i el jovent es centren en l’skate park i les activitats 
vinculades  

 Un espai natural que cal millorar 
 Es valora molt positivament el seu valor i aspecte natural.  

 aspectes que menys agraden està el manteniment, la brutícia i el mal estat d’alguns 
elements ( 

 Els accessos no estan ben ressolts . 
 elevada contaminació acústica degut a la proximitat amb l’autopista i poca il·luminació i 

sensació d’insegurat. 
  

Com ens la imaginem? 
 

 Espai amable,acollidor i segur 
 Un gran entrada del poble  
 Un espai amb menys cotxes, diàfan, amb verd i el més naturalitzat possible  

 Un espai que convidi a passar-hi i a estar-hi  
 Un gran passeig per a vianants, connectat, accessible i amb serveis  

 

 Espai d’activitats 

 Un espai multifuncional  
 Un espai pensat per a tothom  

 Un espai de trobada i joc  
 Amb elements per a la pràctica esportiva  

 

 Espai amb vitalitat 



 Un espai on poder fer activitats i on poder descansar.  

 Amb espais de trobada i interessos per diferents col·lectius ( infants, adolescents i joves; 
gent gran; trobada veïnal;…)  

 
Què caldria fer-hi? 

 
 Caixò. Condiciona el pendent de la urbanització i el tipus d’activitat que s’hi poden fer.  

 Evacuació de les aigües superficials i drenatges.   
 Necessitat d’espai obert i diàfan per tal de compatibilitzar usos i preveure zones on poder 

desenvolupar les activitats de la Festa Major (ubicació de els atraccions, etc), els Tres 

Tombs, Sant Joan i altres.  
 Preservar l’entorn natural de la riera, donat el valor paisatgístic i patrimonial d’aquest espai. 

Recuperar espècies vegetals i respectar la vegetació i l'arbrat que hi ha al tram.  
 L'accessibilitat i la mobilitat.  

 La seguretat.  
 La ubicació actual de la deixalleria mòbil, del bicibox i l'skate park no són una limitació.  

 
Elements a tenir en compte 

 

 Espai amable,acollidor i segur 
 Millorar la connectivitat amb el nucli del municipi. Gran passeig que connecti Can Lleonart i  

el centre històric amb el parc de la Miralda i tot el municipi situat al sud del centre històric.  
 Potenciar el paper urbà de la riera, ampliant els espais per als vianants  

 Potenciar el tram com un espai d’entrada digne del poble.  
 Donar-li continuïtat i connectar-la amb el mar.  

 La riera com a gran passeig. Possibles ubicacions:  
o A la part central de la riera  

o A la banda de la carretera, sota els plataners per aprofitar espais d'ombra.  

 Carril bici, separat i diferenciat del passeig per a vianants. O bé fora de la riera, a la banda 
del Sorli.  

 Assegurar la il·luminació en tot el tram.  
 Poder veure i ser vista.  

 Millorar els accessos per a vianants (amb cotxets, carrets de la compra, cadira de rodes; etc).  
 Vincular el projecte d’urbanització a millores en la mobilitat a l’entorn proper a la riera.  

 Reduir i limitar l’espai d’aparcament i preveure altres zones d’aparcament properes a la riera.  
 

 Espai d’activitats 
 Concebre’l com un espai multifuncional per a activitats diverses (espais lúdics per a infants; 

generar espais de trobada per a adolescents i joves; espais habilitats per a art urbà, espais 

per a gent gran; quioscos, terrasses i altres espais singulars; espai per a gossos) .  
 Amb paviment porós per assegurar el filtratge de les aigües. La sorra és un element 

d’identitat de la riera.  
 Allargar el mercat setmanal.  

 Replantejar la ubicació del bikepark (bicibox). 
 Parc de salut.  

 Ampliar i millorar l’skate.  

o La ubicació actual és adient. Alternativa: sota el pont de l’autopista. Necessitat 
d'ombra.  



o Facilitar més punts d’entrada.  

o Millorar els elements de joc ( ampliar les half, elements per fer trucs, etc.  
o El paviment de ciment és adequat.  

o Cal comptar amb la participació dels propis adolescents en el disseny del futur skate 
park .  

o Posar una zona de porxo.  
o Col·locar un mur per fer grafitis.  

o Amb bancs repartits per l’skatepark  
o Amb una font.  

  

o Espai per parkour, proper a l’skatepark  
o Rocòdrom exterior aprofitant les columnes de l’autopista.  

o Espai de joc infantil per a nens i nenes de 0 a 8 anys.  
o Taules de ping-pong; taules d’escacs, i altres zones d’activitats diverses.  

  
 -hi lavabos públics i fonts.  

 

 Espai d’activitats 
 Generar espais de trobada i de descans  

o Col·locar una glorieta com a espai de trobada i d’activitats (musicals, timbalers, 
etc.).  

o Col·locar taules amb bancs  
o Quioscos, terrasses i altres espais singulars.  

o Preveure zones de descans amb bancs: al passeig, entre els arbres, per aprofitar 
l’ombra, combinant espais amb bancs individuals i altres amb varis bancs junts per 

generar espais de relació i convivència.  
 

 

4.- RETORN ESTUDI DIPUTACIÓ.- El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Paula Morey,  que explica 
que  la Diputació de Barcelona a aportat l’estudi, però que degut a la poca representació de les 

entitats que assisteixen en aquesta sessió  no es creu necessari portar-lo al plenari, es proposa anar-
lo implementant a mida que es vagi desenvolupant. També es marca com a repte esbrinar el motiu  

de la poca participació en el Consell de Poble. 
  

 
5.- INFORMACIÓ I  RESOLUCIÓ  DE DUBTES SUBVENCIONS ENTITATS 2018.-  El Sr. President cedeix la 

paraula a la Sra. Paula Morey  que manifesta que es tenia previst en aquesta sessió informar i 
detallar tots aquells aspectes en vers a les subvencions rebudes per les entitats, però vist que les 

entitats que assisteixen aquesta sessió no representen una majoria o  bé  directament no reben 
subvencions i si no hi ha res en contra aquests dubtes es resoldran en un altre moment.  

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 21:00 min de la qual 

s’estén aquesta acta que, com a secretària, CERTIFICO. 
 

 
 

 

 



 


