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ACTA DE SESSIÓ NÚM.01/16
CONSELL DEL POBLE DE DATA 03.03.2016
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
Núm.: 01/16 de Consell del Poble.
Caràcter: Constitució
Convocatòria: Primera.
Lloc: Biblioteca Valentí Almirall.

Data de reunió: 3 de març de 2016.
Hora d’inici de la sessió: 20.30 hores.
Hora d’acabament de sessió: 21.15 hores.
Codi e-document: ACTA01CPP20160303

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
Sr. Nelson Nicola Liesegang – Triatló
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Entitats socials
Sr. Jaume Vendrell Faura – Casal d’Avis Alexandre Figueras
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Sra. Núria Martín Molina – Esplai Pa amb tomàquet
Associació del Polígon Industrial Sud del Papiol
Sr. Carles Portabella de Nadal
Secretària
Sra. Olga Cervelló Arcos
Excusen la seva assistència
Sr. Ramon Figueras Garriga – Grup Excursionista del Papiol (GEP)
Sr. José Antonio Avilés Roa - Unió de Comerciants del Papiol
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 i comenta
que el Sr. Auberni dirà que és i quins objectius té el Consell del Poble.
Tot seguit es procedeix a fer entrega, als membres assistents del Consell, del
reglament i les bases per les quals es regiran.
El Sr. Borràs explica que farà una petita introducció d’on ve i cap a on va
l’administració.
Comença dient que fa 40 anys, a l’època post franquista l’administració era rígida i
amb molt de poder per part dels funcionaris, no es tenia cap interès en la
participació ciutadana ni en la constitució d’òrgans de participació ni de consells
consultius. Era una administració tancada, tipus cadena de muntatge, on importava
l’eficiència racional i despersonalitzada i on no hi havia un valor de la persona, sinó
que prevalia el procediment administratiu.
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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. És
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important governar amb la societat civil però això comporta un perill, la falta de
lideratge enfront un augment del clientelisme (és important ja que són les persones
que et poden votar), fa que no es puguin dur a terme les línies de govern. Hi ha una
frase d’uns grans magatzems que resumeix perfectament la societat “el cliente
siempre tiene razón”.
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.
Tot seguit dóna la paraula al Sr. Salvador Auberni, regidor de Participació
Ciutadana, el qual diu:
Senyor Alcalde, companys i companyes 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.
Deixeu-me expressar en primer lloc la gran satisfacció que tinc en participar aquí i
en directe, en la sessió constitutiva del Consell del Poble. Vaig ser protagonista
directe, ara fa 16 anys, de l’aprovació pel Plenari de l’Ajuntament del Consell del
Poble, un consell que ha trigat 16 anys a veure la llum, aleshores i ara em sento
protagonista dels dos moments, perquè abans i ara tinc la mateixa responsabilitat,
ser el regidor de Participació Ciutadana. La participació me la crec, i ens la
creiem, és necessària i 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.
En aquest nou escenari el lideratge és de l’Ajuntament, però el protagonisme ha
de ser compartit amb la ciutadania, “ la diferència entre el cap i el líder es entre fer
i fem“. L’Ajuntament ha d’aprendre a escoltar, a promoure xarxes de treball,
facilitar les iniciatives ciutadanes que siguin socialment innovadores, que les
coses flueixin, i construir conjuntament les polítiques públiques que comprenen
l’anàlisi de la realitat, la priorització dels problemes i oportunitats, el disseny de
plans i programes i l’avaluació de costos i resultats.
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Els espais de participació poden ser molt diversos, des de la promoció de
l’associativisme i la facilitació de les seves activitats, fins a les audiències
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públiques (plenaris i sessions obertes), el treball en comissió, les consultes i
finalment un element estable de diàleg i debat com el Consell del Poble.
L’Ajuntament del Papiol opta així d’una manera decidida per la democràcia
participativa, com a complement i aprofundiment de la democràcia representativa.
Hem d’entendre la participació ciutadana com la possibilitat de generar una
coproducció de les polítiques públiques.
A banda dels aspectes ara assenyalats, la Participació Ciutadana s’entronca en el
respecte dels DRETS de la CIUTADANIA:
DRET A LA INFORMACIÓ
Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a ser informats de les activitats municipals, i
accedir als mitjans de comunicació que estableixi 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
Els veïns i veïnes del Papiol tenen el dret a ser informats dels resultats de la
gestió municipal. És donar curs al 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 temes 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.
DRET A LA GESTIÓ CÍVICA D’EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS
Alguns en funcionament: AMPA del CUCUT, Casal de la Dona, Casal de la Gent
Gran, ...
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Quins són els beneficis directes ?
•

Aportar punts de vista dels usuaris/clients que poden millorar els
projectes i plans municipals.

•

Demostrar un compromís amb la gestió eficient i transparent dels afers
públics.

•

Ajudar a millorar la presa de decisions.
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•

Per evitar seriosos problemes d’oposició i contestació a plans
municipals, que demorin o invalidin determinats projectes.

•

Facilitar el desenvolupament de projectes municipals en la fase de
construcció i més acurats amb el punt de vista de la ciutadania.

El fracàs en alguns ajuntaments de la participació ciutadana, ve donat perquè van
ser creats més com un afegit a la gestió pública, que com una eina de consulta,
buits de contingut.
Un altre problema es produeix per traslladar la lluita partidista al Consell. Per tal
que funcioni cal separar les dues coses, s’ha de convertir en un espai de diàleg i
consens, de responsabilitat, amb contingut i utilitat. Si no s’aconsegueix això
s’hauria fracassat. Però jo crec que això no succeirà i que tindrà una utilitat i un
servei per al poble.
Tenim la responsabilitat que el Consell del Poble tingui continuïtat i utilitat.
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, en sessió plenària,
com a membres del Consell.
I com a cloenda cal afegir que avui innovem al Papiol, que acceptem el risc de ferho bé i acceptem quan no ho fem bé, com deia Aristóteles “el més savi dels savis
no és més savi que tots els savis”.
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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ACTA APROVADA.
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