ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 14 D’ABRIL DE DOS MIL VINT-I-UN DEL CONSELL
DE POBLE.
A través de plataforma virtual, a les 19:00 hores del dia 14 d’abril de 2021, i als efectes
de celebrar la sessió del Consell de Poble, sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde,
Marc Almendro i Campillo, es reuneixen els membres que a continuació s’indiquen:
Com a representants de l’Ajuntament hi assisteixen:
Sr. José Antonio Bernal Tejido, regidor (Cs)
Sra. Natàlia Brenes Cordero, regidora (JxCat-JUNTS)
Sra. Xènia Matas i Castany, 3r tinent d’alcalde (ERC+SxA-AM)
Sr. Israel Payà i Todolí, 2n tinent d’alcalde (ERC+SxA-AM)
Sra. Laura Ribalaiga i Prats, 4t tinent d’alcalde (ERC+SxA-AM
Sr. Marc Ullod López, regidor (AA-CUP-AMUNT)
Sra. Elisabet Vilaró i Gea, regidora (ERC+SxA-AM)
Sra. Mercè Vizern i López, regidora (ERC+SxA-AM)
Sr. Cristóbal Zueras Rosales ( AP- PSC-CP)
Hi assisteixen els presidents o representants de les següents entitats inscrites al
Registre Municipal d’Entitats:
NOM I COGNOMS

ENTITAT

Albert Frago

ANC Alella

Catalina Torla

Club Esportiu Serra Marina Alella

Daniel Rodríguez

Agrupació Astronomia Alella

Laia Monterde

AFA La Serreta

Lola Pitarch

Associació Dones Montserrat Roig

Magda Lienas

Associació Dones Solidàries d'Alella

Salvador Parent

Creu Roja El Masnou- Alella- Teià

Toni Mayol

Casal d'Alella

Víctor Montesó

AFA Escola Fabra

Assisteixen com a assessores de la Regidoria de participació ciutadana la Sra. Núria
Rodríguez i Jordina Altafaja.
Assistits per mi, Montserrat Corral Saldaña, actuant com a secretària del Consell de
Poble.
El Sr. Alcalde obre l’acte, dona la benvinguda i explica que avui és primer plenari del
CEM de l’any 2021 i que la intenció és, almenys, fer un plenari més al final de l’any.
Durant la resta de mesos es continuarà reforçant la comunicació i els temes d’interès a
través del DECIDIM Alella.
El Sr. Alcalde manifesta que el repte és la millora del funcionament del Consell de
Poble (en endavant CP) per tal que sigui més participatiu com ja s’ha començat a fer
amb el CEM.
Així mateix, vol recordar que si algú es queda amb les ganes de dir més coses els
canals de comunicació i participació queden oberts: com el correu electrònic, el
DECIDIM, el whatsapp etcètera.
La idea és poder-nos expressar amb la càmera engegada i a través del micròfon per
sentir-nos més connectades. Per demanar la paraula ho farem pel xat o aixecant la
icona.
El Sr. Alcalde cedeix la paraula a l’assessora de la Regidoria de participació ciutadana
la Sra. Núria Rodríguez, qui explica que seguidament faran una dinàmica per grups

per tal que entre tots fem una reflexió i puguem valorar què s’espera del Consell de
Poble.
A continuació s’entra a conèixer dels assumptes següents:
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA EL
17 DE NOVEMBRE DE 2020.
El Consell de Poble acorda l’aprovació de l’acta de la sessió celebrada el dia 17 de
novembre 2020.
2. MODIFICACIÓ DEL PAM I APROVACIÓ I SEGUIMENT PACTE DE POBLE.
El Sr. Alcalde manifesta que en aquest punt el que es vol informar al Consell de Poble
és que durant el Ple municipal en sessió ordinària celebrada el dia 25 de febrer de
2021, es va aprovar la proposta de l’Alcaldia sobre modificació del Pla d’Actuació
Municipal (PAM) 2019-2023, en el sentit de reformular algunes actuacions de
l’Ajuntament d’Alella per tal d’adequar-lo a la nova realitat social i econòmica derivada
de la pandèmia sanitària que estem patint.
El Pacte de Poble d’Alella s’ha plantejat per aconseguir la recuperació econòmica,
social i emocional d’Alella a través d’accions que pretenen cercar solucions, des de la
creativitat, la cooperació, la coresponsabilitat i la col·laboració conjunta, per a pal·liar
els efectes de la pandèmia.

El Pacte de Poble d’Alella aglutina a totes les forces polítiques amb representació
municipal i la representació dels agents econòmics i socials del poble. Un pacte que
s’ha fet amb la participació oberta a la ciutadania, mitjançant la plataforma Decidim
Alella, per iniciar la reconstrucció del municipi i adaptar-nos a les noves necessitats.

Cal afegir però, que les prioritats van canviant i continuen essent incertes i per això, és
important garantir que les actuacions siguin coherents amb el context d’emergència
davant la pandèmia fins a acabar l’any. El Consell de Poble a través de la plataforma
Decidim Alella serà l’encarregada de fer el seguiment.

3.- PROPOSTES PER A LES ACCIONS DEL PLA DIRECTOR DE PARTICIPACIÓ.
El Sr. Alcalde cedeix la paraula a l’assessora de la Regidoria de Participació
Ciutadana, la Sra. Núria Rodríguez, qui explica que per tal de poder fer la Diagnosi del
Pla Director de participació s’ha anat treballant durant el 2020.
Així mateix, explica que durant el mes de febrer es va fer una formació sobre tema de
participació i equitat a 56 persones del personal de l’Ajuntament més l’equip de
Govern.
Amb posterioritat s’han creat quatre grups de debat, integrats per personal de
l’administració, tant tècnic com administratiu, i càrrecs polítics, tant membres de
govern com de l’oposició.
La Sra. Núria Rodríguez fa un resum
comunicació dins l’Ajuntament i fora.

de la diagnosi de l’apartat dels canals de

Punts forts








Regidoria de Comunicació i Participació que depèn d'Alcaldia. Aporta mirada
transversal i garanteix la transparència de dades ( comissió de transparència).
Diversitat de les xarxes socials, tant les culturals com d’altres activitats.
El Full (format paper i digital) arriba a totes les bústies per arribar a més gent
Proximitat al carrer entre la ciutadania i els regidors/es i el personal tècnic.
Comunicació directe.
El servei de la OAC és la porta d'entrada de tota la ciutadania.
Comunicació molt directa.
L’apartat de participació del web de l’ajuntament s’ha modificat i estructurat
segons la definició de model de govern obert

Punts febles






Molta programació, a vegades hi ha confusió de totes les activitats.
La web cada vegada es va actualitzant més tot, i també es valora que té molta
informació.
No tothom accedeix a les xarxes socials o la web.
Vetllar per no donar més importància a les peticions de la ciutadania per la
xarxa en comptes d'utilitzar els canals formals com les instàncies.

Resum diagnosi respecte els òrgans de participació i teixit associatiu.
Punts forts:
 Relacions entre associacions Ajuntament són bones i directes
 Reforç de l'Àrea de participació i suport al projecte d'associacionisme
 Teixit associatiu molt nombrós amb una gran organització d'activitats.
Punts febles
 Cal una revisió del Reglament de Participació i adaptar-ho a la llei de
transparència 19/2014.
 Òrgans poc participatius i consultius. No se sap el funcionament dels òrgans.
 Audiència pública prèvia el ple no s'hi participa.
 Els òrgans de participació són dirigits i organitzats a nivell politico- tècnic.
 Manca de relleu entre les associacions. Sempre són les mateixes persones i
falta un sentiment de comunitat i vincle.
 Dificultats per incorporar a la nova ciutadania a les associacions
 Manca d’actualització del portal d'entitats
 Poca difusió de les activitats que es realitzen a través de canals corporatius.
 No hi ha un espai estable de participació per compartir entres les associacions.
Pocs moments de trobada. Manca de temps per crear una taula d'entitats.
 Manca de treball en xarxa
Així mateix, la Sra. Núria Rodríguez informa que el model de govern és obert i
relacional, basat en la transparència, els espais de participació i la cultura participativa.
El pla està basat en sis línies estratègies i de participació.
La Sra. Núria Rodríguez manifesta que a la jornada d’avui ens centrarem en les línies
que tenen a veure amb la participació de les associacions i de la ciutadania.

Seguidament es proposa fer dos grups per fer propostes d’actuació de les línies
estratègies. Un dels grups estarà integrat per membres polítics i l’altre grup per
membres de les entitats. El que es proposa és que de forma col·laborativa s’ompli una
graella amb propostes.
Una vegada finalitzada la dinàmica de grups es confecciona la graella que a
continuació s’adjunta.
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4.- ALTRES INFORMACIONS.
El Sr. Alcalde informa que vol fer el recordatori que les subvencions ordinàries de les
entitats estan obertes fins el dia 23 d’abril.
Una altra qüestió és la situació de la Festa Major, Les dates en què es realitzarà la
festa major són els dies previs a l’1 d’agost. En qualsevol cas es treballarà sobre la
base de la tipologia de festa major que es va realitzar l’any passat: recintes
perimetrals, activitats estàtiques, reserves prèvies. Qualsevol entitat que vulgui fer
alguna proposta sota aquest paràmetres ho pot fer a través de la Mireia Fernandez.
La Sra. Vizern informa que s’està treballant en la diagnosi de la Festa Major i que creu
que a final del més d’abril, tindran els informes definitius i finals que els farà arribar.
Segurament durant aquest propera Festa Major es podrà implementar algunes de les
propostes que surtin d’aquest informe.
El Sr. Alcalde cedeix la paraula

a la Sra. Núria Rodríguez, que informa que els

agradaria fer una jornada participativa, durant el mes de juny, i que fos d’escolta activa
de les associacions i col·lectius d’Alella.

els

PRECS I PREGUNTES
La Sra. Lola Pitarch de l’Associació de Dones Montserrat Roig, manifesta que vol
agrair el suport que han rebut per poder realitzar les classes de ball i esport en el
poliesportiu. Igualment manifesta que vol oferir-se, si és necessari, per a donar suport
a l’Ajuntament i donar la informació que sigui necessària en matèria de Covid.
El Sr. Alcalde manifesta que preguntarà al personal tècnic de Serveis a les persones
per si es pot col·laborar.
El regidor Sr. José Antonio Bernal, informa que va veure una noticia a TV3 sobre el
control dels contactes i contagis de persones amb Covid que viuen a l’illa de Menorca.
Es pregunta si a nivell municipal es podria fer alguna col·laboració amb els serveis
mèdics per poder controlar els contactes de les persones contagiades.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les
20:30h de la qual s’estén aquesta acta que, com a secretària, CERTIFICO.

