SESSIÓ CONSELL DEL POBLE
NÚM. 03/2021

ACTA DE SESSIÓ NÚM.03/21
CONSELL DEL POBLE DE DATA 29.04.2021
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
Núm.: 03/21 de Consell del Poble.
Caràcter: Constitució
Convocatòria: Primera.
Lloc: telemàtica

Data de reunió: 29 de maig de 2021
Hora d’inici de la sessió: 19:00
Hora d’acabament de sessió: 21,00
Codi e-document: ACTA01CPP20210429

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 ( no es suma per problemes
informàtics)
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 (excusa la seva assistència)
Associacions esportives
Sra. Montse Sardañons Lopez- AELE
Entitats socials
Sr. Albert Sanchez Estruch- ADF Puig Madrona Olorde (excusa la seva assistència
Associació del Polígon Industrial Sud del Papiol
Sr. Carles Portabella de Nadal
Unió de comerciants
José Aviles Roa
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ANC AT EL PAPIOL
Ferran Massana Perez ( no pot per problemes informàtics
Secretària
Sra. Olga Cervelló Arcos
Convidats:
Jordi Bou i Compte- Primer Tinent d’Alcalde

ORDRE DEL DIA
Designació de dos membres a proposta del Consell
Usos de la part de dalt de la Sala Gran
Nova ubicació del monument dels caiguts a la guerra (1936-1940) actualment
ubicat a l’Avinguda de la Generalitat
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
sessió i comença amb el punt primer, que es la designació de dos membres a
propostes del Consell, dues persones vinculades a moviments associatius,
participatives i que poden aportar punts de vista necessaris als temes a tractar en
els Consells del Poble.
És proposant varis ciutadans i ciutadanes del Papiol, després d’un debat entre els
membres assistents es decideix parlar per proposar-li formar part del Consell a:
Jordi Clua Fernandes i Fatima Figueras Pagés,
Punt 2.- Usos de la part de dalt de la Sala Gran
El Sr. Jordi Bou, fa una introducció del edifici anomenat “SALA GRAN” que es troba
ubicat a Papiol d’abaix, i ens presenta una sèrie de propostes per la seva
rehabilitació.
Aquest edifici es composa de tres plantes. A la planta baixa es s’aprofitarà per la
instal·lació del Museu del Papiol. I al altell i el pis superior es podria destinar a fer
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tot un seguit d’activitats . Per fer aquesta restauració es comptaria amb fons EDER i
subvencions de la Generalitat, es una rehabilitació que es podria fer per fases. Es
un edifici del sigla XVII que els seus propietaris han mantingut fidel a l’estat original,
es tracta d’un edifici atípic ja que la part de baix es mes industrial i la part de dalt es
mes senyorial.
Els usos a que es pot dedicar la sala de dalt poden ser molt i mol polivalents, amb
envans mòbils, es pot dedicar a exposicions, fires, tallers i mols mes usos.
Després de la presentació dels planells, tant el Sr. Portabella, com la Sra. Bofarull o
el Sr. Trejo feliciten a l’Ajuntament per la seva adquisició i proposen que a banda de
la rehabilitació de la Sala Gran caldria reurbanitzar el carrer i pensar en zones
d’aparcament, ja que seria una llàstima que desprès de la seva adquisició i
rehabilitació al estar ubicada a la part baixa del poble no tingués una utilitat.
El Sr. Bou manifesta que els temes de l’accés i el carrer ja s’estan plantejant i que
inclús es planteja fer una rotonda, tot això esta en fase inicial. La Generalitat te un
projecte de desdoblament de la C-1413, i per això es demana una rotonda en
aquest punt.
Tot seguit es comença un debat entre als assistents a la reunió, la sra, Bofarull
manifesta que es podia realitzar un mercat del pagès per incentivar aquesta zona i
el producte de proximitat. El Sr. Joan Borràs manifesta que el mercat de pagès que
es realitzava es va deixar de fer.El Sr, Trejo manifesta que considera un encert les
parets retràctils, ja que així es poden fer diversos usos .El Sr. Aviles manifesta que,
encara que li sembla perfecte aquest espai força interessant es un lloc que esta
bastant lluny del nucli del poble.
La Sra, Bofarull, manifesta que el museu necessita ajuda ja que els components
tenen tots una certa edat i cal sàlvia nova. També manifesta que es un espai ideal
per entitats o grups artístic, a això se li contesta que per part del Departament de
Cultura de l’Ajuntament s’estan buscant possibles entitats que els pot interessar
com pot ser el MNAC.
Per el projecte de la Sala Gran es poden donar idees al llarg del temps no és un
tema tanca per a usos.
Punt 3.- Nova ubicació del monument dels caiguts a la guerra (1936-1940)
actualment ubicat a l’Avinguda de la Generalitat
Per part del Sr. Bou es comunica que es tindria de canviar la placa i es podria
canviar d’ubicació aquest monument, aprofitant unes obres que es tenen de fer a
l’Avinguda de la Generalitat.
La Sra. Mateo manifesta que ella no canviari de lloc el monument. El Sr. Bou
manifesta que aquest monument ja ha tingut diversos moviments al llarg de la seva
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historia, va estar davant de la antiga farmàcia, mes amunt a la l’Avinguda de la
Generalitat i després l’indret actual. La placa actual deu portar uns 36 o 39 anys.
Manifesta que altres pobles el que han fet es portar aquest tipus de monuments als
cementiris.
EL Sr. Joan Borràs diu que el que la Diputació vol fer a l’Avinguda de la Generalitat
es actuar sobre les voreres, per això proposen el seu canvi. El cementiri es
parroquial, un cementiri cristià.
Tot seguit s’estableix un debat entre els membres del Consell on es diu que s’han
perdut coses emblemàtiques del poble com pot ser el fanal de la Plaça de
l’Església, el monument al vi i d’altres. La Sra. Mateo continua manifestant que ella
no el canviaria de lloc. EL Sr. Trejo manifesta que actualment queda com amagat,
sense una visió clara del monument. La Sr. Bofarull manifesta que creu que el que
diu la Sra, Mateo te raó, que cal dignificar les coses encontra de treure-les. Després
d’un breu debat el Consell considera que el que es tindria de fer es donar mes
visibilitat al monument però en el lloc actual.
Tot seguit la Sra. Cristina Torrent agraeix les aportacions i pregunta si algú te algun
prec a fer. I no sortint cap.

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.

Joan Borràs i Alborch
ALCALDE

Olga Cervelló Arcos
SECRETÀRIA

ACTA APROVADA.
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