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NÚM. 02/21

ACTA DE SESSIÓ NÚM.02/21
CONSELL DEL POBLE DE DATA 27.01.2021
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
Núm.: 02/21 de Consell del Poble.
Caràcter: ordinari
Convocatòria: Primera.
Lloc: telematica

Data de reunió: 27.01.2021
Hora d’inici de la sessió: 19:00
Hora d’acabament de sessió: 20,30
Codi e-document: ACTA02CPP20210127

PERSONES ASSISTENTS
President
Sr. Joan Borràs i Alborch - Alcalde
Vicepresident
Sra. Cristina Torrent i Oriol - Regidor de Participació Ciutadana
Representants de les formacions i partits polítics del Papiol
Sr. Monica Mateo Lopez Esquerra Republicana de Catalunya
Sra. Maite Galiano Garcia – Sumen pel Papiol
Sra. Miriam Hernandez Miño – Junts per Catalunya
AMPAS locals
Sra. Xavier Trejo Rius – AMPA Escola Pau Vila
Associacions culturals
Sra. Teresa Bofarull Mora– Museu del Papiol
Sra. Sandra Posada Salazar – Setmana Cultural
Associacions esportives
Sra. Montse Sardañons Lopez- AELE
Entitats socials
Sr. Albert Sanchez Estruch- ADF Puig Madrona Olorde
Associació del Polígon Industrial Sud del Papiol
Sr. Carles Portabella de Nadal
Secretària
Sra. Olga Cervelló Arcos
Excusen la seva assistència
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Sr. José Antonio Avilés Roa - Unió de Comerciants del Papiol
Sra. Neus Fernandez Soria-AMPA Llar d’infants EL cucut
Convidats:
Jordi Bou i Compte- Primer Tinent d’Alcalde
Silvia Romero i Segarra- Regidora de Sanitat
ORDRE DEL DIA
ÚNIC.- Constitució del Consell del Poble.
INICI, NOTES i OBSERVACIONS
Inici de la sessió: Un cop comprovat el quòrum d’assistència necessari per a la
vàlida celebració de la sessió, la presidència obre la sessió a l’hora indicada i es
procedeix a l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
Pren la paraula el Sr. Joan Borràs i Alborch, alcalde-president de l’Ajuntament i
president del Consell del Poble, el qual comença donant la benvinguda a aquest
nou Consell, i al Sr, Bou i Sra. Romero dient
“ Fa quatre anys estaven a la biblioteca Municipal i ens podien veure personalment.
Actualment el tema de la COVID ha fet que s’hanes retrasant la constitució i al final
ha tingut que ser telematica
Comença dient que fa al segle XX la administració era molt rígida, molt
burocratitzada sense relacionar-se amb el ciutadà. Als anys 80 i 90 l’administració
intenta actuaitzar-se. Es una administració més eficient però son mes importants els
documents que les persones.
Fa uns 20 anys es produeix un canvi a la societat. Apareix un nou concepte
d’administració racional, on es considera molt important la participació ciutadana i
es produeixen la creació d’òrgans de participació com els Consells del Poble. Uns
dels models de relació es l’exemple del països nòrdics on l’Administració i el
Govern no es desenten del seu rol. Es un Plan mitxe relació i clientelisme. Cal ser
líders i ser sensibles.
Actualment es tendeix a dotar a les administracions d’òrgans consultius, però que
no decideixen la política del govern local, sinó que es valoren les seves
aportacions. Per tot això, el Papiol vol relacionar-se amb tots els sectors i tindre’ls
en compte, però mantenint el rol de lideratge. Per aquest motiu el Consell del
Poble, que avui es constitueix, és un òrgan consultiu que pot opinar i aportar el seu
granet de sorra als futurs projectes. L’administració actual va cap a una
administració intel·ligent i al servei de la societat.
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A l’anterior Consell del Poble, corresponent al mandant anterior es van tractar
temes important per la població com són:
-Centre cultural, es van traslladar les idees del Consell a la Diputació
-Es ve parlar de nou criteris de subvencions a les entitats.
-Remodelació carrer Major
-Pla de turisme, rutes turístiques.
-Valoració de la neteja viaria i el canvi dels contenidors.
-Reglament de protocol.
-Pressupostos participatius.
-Escogir l’espai que porta el nom de 1 d’octubre.
I altres temes, proposats al Consell que ha sigut un òrgan de participació i és una
opinió qualificada que aquest Ajuntament te en compteTan de debò el canvi sigui profitós, agraeixo la vostra col·laboració i uns animo a
participar.
Tot seguit dóna la paraula a la Sra. Cristina Torrent , regidora de Participació
Ciutadanaque diu:
Alcalde, Companyes i companys del Plenari de l’Ajuntament, membres del
Consell del poble, veïnes i veïns del Papiol, gràcies per la vostra assistència a
aquest acte important per a la vida política i ciutadana del nostre poble.
Tal com el mandat anterior la participació me la crec, i ens la creiem, és
fonamental per a la salut democràtica del nostre poble.
Qualsevol actuació on participi la ciutadania per influir de manera directa o
indirecta en les polítiques públiques a través del diàleg, el debat i el consens. ÉS
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
La Participació ciutadana s’entronca en el respecte dels DRETS de la
CIUTADANIA:
DRET A LA INFORMACIÓ
Les ciutadanes i ciutadans tenen dret a ser informats de les activitats municipals, i
accedir als mitjans de comunicació que estableix l’Ajuntament, mitjançant l'ús de
les noves tecnologies al servei de la comunicació i informació.
DRET AL CONEIXEMENT DELS INDICADORS DE LA GESTIÓ MUNICIPAL
Les veïnes i veïns del Papiol tenen el dret de ser informats dels resultats de la
gestió municipal. És donar curs al
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principi de transparència. El primer estament en rebre aquesta informació serà el
Consell del Poble.
DRET DE PETICIÓ
Totes les persones físiques i jurídiques podran formular sol·licituds en termes de
competència municipal i del Consell del Poble, així com demanar aclariments
sobre actuacions municipals que afectin la vida col·lectiva diària.
DRET A LA INICIATIVA CIUTADANA
El dret d’elevar propostes a l’Ajuntament sobre iniciatives ciutadanes que vagin
orientades a la millora de la vida col·lectiva.
Tal com el mandat anterior tenim la responsabilitat que el Consell del Poble tingui
continuïtat i utilitat.
La Junta General del Consell celebrarà reunió ordinària cada sis mesos. Així
mateix, celebrarà sessions extraordinàries quan les convoqui la presidència, per
iniciativa pròpia o a sol·licitud d’una tercera part del seus membres.
I ara passo la paraula a l'Alcalde Joan Borràs, que diu.
Tenim la responsabilitat que el Consell del Poble tingui continuïtat i utilitat i que
sigui una eina que doni curs al principi de transparència i responsabilitat.
La primera feina dels membres del Consell del Poble és pensar el nom de dues o
tres persones de reconegut prestigi al poble per ser nomenats, com a membres
del Consell.
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordi Bou, per dona la benvinguda al Consellers
en aquest nou mandat, també comenta que aquest any amb la pandèmia ha sigut
una prova de foc per persones i administracions i demana tindre idees
imaginatives per veure que surt, en aquest sentit l’altre Consell va ser molt profitós
i esta segur que aquest també ho serà, per tan ha pensar i col·laborar.

FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ
I no havent-hi més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la sessió a l’hora
especificada a l’encapçalament d’aquest document, de la qual cosa en dono fe,
com a secretària del Consell del Poble, mitjançant la present acta signada amb el
seu vist i plau del Sr. Alcalde.
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Joan Borràs i Alborch
ALCALDE

Olga Cervelló Arcos
SECRETÀRIA

ACTA APROVADA.
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