SESSIÓ CONSELL DEL POBLE
NÚM. 02/16

ACTA DE SESSIÓ NÚM.02/16
CONSELL DEL POBLE DE DATA 06.04.2016
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
Núm.: 02/16 de Consell del Poble.
Caràcter: Constitució
Convocatòria: Primera.
Lloc: Sala Actes Ajuntament

Data de reunió: 6 d’abril de 2016.
Hora d’inici de la sessió: 20.30 hores.
Hora d’acabament de sessió: 21.15 hores.
Codi e-document: ACTA02CPP20160406

PERSONES ASSISTENTS
President
Sr. Joan Borràs i Alborch - Alcalde
Vicepresident
Sr. Salvador Auberni i Serra - Regidor de Participació Ciutadana
Representants de les formacions i partits polítics del Papiol
Sr. Martín Giménez Garrido - Junts pel Papiol
Sra. Maria Teresa Bofarull Mora - Convergència Democràtica per Catalunya
Sra. Cristina Torrent Oriol – Esquerra Republicana de Catalunya
Sra. Ana Schkot Lozano – Sumem pel Papiol
AMPAS locals
Sr. Ramón Fernández Torres – AMPA Escola Bressol El Cucut
Sra. Anna Serra García – AMPA Escola Pau Vila
Associacions culturals
Sr. Eduard Serra Subirà – Museu del Papiol
Sra. Maria Solé Catalán – Setmana Cultural
Associacions esportives
cap
Entitats socials
Sr. Jaume Vendrell Faura – Casal d’Avis Alexandre Figueras
Sra. Núria Martín Molina – Esplai Pa amb tomàquet
Unió de Comerciants del Papiol
Sr. José Antonio Avilés Roa - Unió de Comerciants del Papiol
Associació del Polígon Industrial Sud del Papiol
Sr. Carles Portabella de Nadal
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Secretària
Sra. Olga Cervelló Arcos
Excusen la seva assistència
Sr. Ramon Figueras Garriga – Grup Excursionista del Papiol (GEP)
Sr. Nelson Nicola Liesegang – Triatló
ORDRE DEL DIA
PRIMER.- Presentació i elecció dels candidats o candidates (2 persones) a
membres del Consell del Poble. Membres que són presentats i elegits pel propi
Consell.
SEGON.- Presentació per part d’alcaldia d’un encàrrec d’anàlisi i consultoria d’un
projecte emblemàtic del nostre poble.
TERCER.- Precs i preguntes.

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.
PRIMER.- Presentació i elecció dels candidats o candidates (2 persones) a
membres del Consell del Poble. Membres que són presentats i elegits pel
propi Consell.
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 i pregunta,
si tal i com diu el punt primer, els membres dels Consell han pensat amb veïns o
veïnes de la població per formar part del Consell del Poble, que en tot cas i sinó hi
ha propostes es pot decidir mes endavant.
Tot seguit pren la paraula la Sr. Maria Teresa Bofarull Mora, que manifesta que ella
ha pensat amb les següents persones, que creu poden aportar molt al Consell:
Sr. Gerhard Manfred Grenzing
Sra. Sandra Mariet Posada Salazar
Sra. Mercè Asunción Pastor
Sr. Luc Eliane Richard Dierckx
Tal i com ha dit abans la Sra. Bofarull, manifesta que totes elles són persones
implicades en la vida cultural del poble .
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Tot seguit la Sra. Maria Solé i Catalán., manifesta que ella havia pensat amb la
Sra. Sandra Posada Salazar, però que quant li va comentar, aquesta va manifestar
que en aquest moment no pot dedicar-se. El Sr. Borràs pregunta que si es pot
insistir, manifestant la Sra. Solé que no creu que canviï d’opinió. El Sr. Borràs
explica que tot i que, no formin part del Consell del Poble, es pot convidar a les
comissions de treball a totes les persones que es creguin convenients, i que en tot
cas a la Sra. Posada, se la pot tenir en compte com a consultora per a determinats
temes del Consell.
La Sra. Anna Serra Garcia, manifesta que ella havia pensat en:
Sra. M. Mar Pongiluppi Gomila, ja que és una persona molt treballadora i implicada
amb els temes educatius de la població .
El Sr. Eduard Serra Subirà, diu que ell va pensar en:
La Sra. Sandra Posada Salazar i la Sra. Paquita Maranges Granja.
El Sr. Jaume Vendrell manifesta que al seu parer no és qüestió de quantitat, sinó
que en moments determinats es pot convidar a altres persones per col·laborar amb
el Consell i aportar les seves idees i experiències.
La Sra. Núria Martín Molina, manifesta que ella va pensar en la Sra. Judith Arias
Carbó, ja que és una persona que per la seva feina i manera de ser esta molt
implicada amb la joventut del Papiol i pot aportar moltes coses.
Finalment i després d’una petita deliberació del membres del Consell del Poble, es
decideix proposar, per aquest ordre i fins a dues persones, per a membres del
Consell, passant al següent candidat nominat si la persona declina formar part del
Consell:
Sr. Gerhard Manfred Grenzing
Sra. M. Mar Pongiluppi Gomila
Sra. Mercè Asunción Pastor
Sr. Paquita Maranges Granja
Sr. Luc Eliane Richard Dierckx
I es decideix que tant la Sra. Posada, com la Sra. Arias podran ser cridades com a
assessores en temes puntuals del Consell, doncs poden aportar punts de vista i
experiències valuoses per a realitzar les valoracions.
SEGON.- Presentació per part d’alcaldia d’un encàrrec d’anàlisi i consultoria
d’un projecte emblemàtic del nostre poble
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Tot seguit el Sr. Borràs comunica que el primer encàrrec que es vol fer al Consell
del Poble és una reflexió de com es creu que hauria de ser el nou Centre Cultural
del Poble, és a dir, el nou centre que ha de fer, per una part, la funció que feia el
“casino” i per altre part, la de un espai soci cultural. Això és un projecte inclòs a tots
els programes electorals de tots els partits i un projecte reclamat per una gran part
de la societat del Papiol.
Continua dient que als anys 90, ja hi va haver un primer avantprojecte al mateix lloc
a on es troba el “casino”, carrer de Joaquim Blume. Que a l’any 2002, es va
realitzar un altre i que a l’any 2015, un altre a un altre lloc.
Fa 10 anys i dins del Pla Estratègic del Papiol, es va considerar que el centre soci
cultural tenia prioritat màxima. Però per diferents raons no s’ha pogut realitzar, tot i
ser un espai reclamat per gran part de la ciutadania.
Per això proposem la creació d’una comissió de treball entre els membres del
Consell del Poble, gent a la qual es vingui de gust treballar en aquest tema.
Un cop creada la Comissió, es podria partir de zero, imaginant com seria el projecte
ideal, que hauria d’incloure quin volum, on situar-lo. Tenim un exemple a Molins de
Rei, que quant es va proposar reestructurar l’antiga Federació Obrera, primer es va
fer un consens amb la ciutadania per veure que creia que es necessitava.
El Sr. Auberni, afegeix que si es treu aquest tema no és per fer volar coloms, sinó
que és una reivindicació cultural del poble, que sempre ha tingut la idea de Casino,
que des que no es fa servir s’ha trobat a faltar un espai que fes la seva funció.
Que les tres forces actualment al govern, el tenen als seus programes i que dins
del programa de l’oposició també hi és. L’objecte d’aquest govern és finalitzar el
mandat amb un espai molt avançat. És un projecte sobre el qual tots podem tenir
una motivació, com diu el Sr, Joan Borràs, i pensar quins espais podriem tenir,
segons les necessitats que cadascun de nosaltres cregui són necessaris.
Al Pla Estratègic, no es va acabar de definir mai que es volia , van faltar esl treballs
de les comissions. El tema d’un centre polivalent sempre ha estat molt important
per a tothom és un equipament que des de fa molts anys s’ha trobat a faltar.
Un espai d’aquestes característiques suposaria poder celebrar uns actes que a
hores d’ara per no tenir un espai adient no es poden realitzar. Per exemple, afegeix
que forma part d’una comissió Molins-Sant Feliu-El Papiol, que premia els treballs
de recerca i que cada any l’entrega dels premis es realitza a una població, però mai
al Papiol, degut a la manca d’un espai adient, que reuneixi les condicions per acogir
a unes 400 persones. Per tant, es considera un tema important per a la població.
El Sr. Jaume Vendrell explica que és un espai molt important al igual que la
biblioteca o qualsevol equipament cultural o esportiu que pot existir. Considera que
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encara que els temps han canviat i els gustos del joves no són el mateixos, i posa
com exemple l’Orquestra Maravella que abans no si hi cabia i que actualment
assisteixen unes 300 persones, però que un espai multifunció com el Casino tindria
que existir, posant com exemple a Castellbisbal, a on fins hi tot els usuaris de la
Llar del Jubilat prefereixen utilitzar el casino més que l’espai construït per a ells. I fa
una petita explicació de com es va construir el Casino.
El Sr. Borràs, explica que dintre del Pla estratègic té prioritat .
El Sr. Auberni, diu que primer pensem amb el contingut i desprès amb el continent i
s’ha de pensar en la manera de finançar un espai d’aquestes característiques, que
una manera podria ser el micromecenatge.
Tot seguit diferents membres del Consell volen estar dins de la comissió de treball.
Finalment i veient que la totalitat dels membres consideren que és un tema
important i volen prendre part, s’acorda que siguin tots els que formin la comissió de
treball, d’una manera o altra.
El Sr. Portabella, manifesta que la seva feina amb aquest tema la farà amb una
segona part, buscant finançament per a la seva construcció, ja que considera que
és un tema molt important, i que cada poble hauria de tenir el seu casino (centre
cultural).
Es decideix que per a la propera reunió de treball es farà una llista amb les
necessitats que el centre la de cobrir, que la imaginació és lliure. També manifesta
que ell no és tan optimista com el Sr. Auberni en quant a la seva construcció, que
seria bo que al finalitzar la legislatura pogués estar avançat, però que es parla d’un
pressupost elevat.
Tot seguit el Sr. Borràs manifesta que el proper dia 18 d’abril a les 20 hores a la
biblioteca municipal, es realitza una jornada per explicar el Pla d’actuació
Metropolità (que engloba temes de transport, residus, etc). Que per les
característiques del municipi, son un dels 5 municipis de l’Àrea als quals es
desplaçaran els tècnics per explicar-nos aquest Pla. La resta de municipis
s’agruparan i es faran les explicacions conjuntes a un dels municipis.
La Sra. Bofarull, fa una proposta a la Comissió, demanant s’aportin idees per a la
realització d’alguna mena d’aprofitament de l’espai de l’Antic Ajuntament al carrer
Major. El Sr. Borràs manifesta que no és un espai massa gran, que s’ha de
respectar la façana per estar protegida, que actualment es l’únic que queda de
l’antic edifici i que al seu parer com espai cultural és petit.
La Sra. Bofarull manifesta que podria fer-se servir com a espai del museu del
Papiol, com a plaça pública, ja que actualment la població no disposa d’un espai
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que es pugui fer servir com a tal. També manifesta que és un espai que es troba al
centre del poble, i que caldria estudiar donar-li una utilitat.
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
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