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ACTA DE SESSIÓ NÚM.03/16
CONSELL DEL POBLE DE DATA 13.12.2016
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
Núm.: 03/16 de Consell del Poble.
Caràcter: Ordinaria
Convocatòria: Primera.
Lloc: Sala Actes Ajuntament

Data de reunió: 13 de desembre de 2016.
Hora d’inici de la sessió: 20.05 hores.
Hora d’acabament de sessió: 21.45 hores.
Codi e-document: ACTA03CPP20161213

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 (JPP)
Sra. Maria Teresa Bofarull Mora – Partit Democrata (PDeCAT)
Sra. Cristina Torrent Oriol – Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Sra. Ana Schkot Lozano – Sumem pel Papiol (SPP)
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
Associacions esportives
Assisteix amb veu sense vot el Sr. Joan Manuel Sànchez
Eccursionista del Papiol (GEP)
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
Associació del Polígon Industrial Sud del Papiol
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Sr. Carles Portabella de Nadal
Altres membres
Sr. Gerhard Manfred Grenzing
Sra, M. Mar Pongiluppi Gomila
Secretària
Sra. Olga Cervelló Arcos
Excusen la seva assistència
Sr. Ramon Figueras Garriga – Grup Excursionista del Papiol (GEP)
Sr. Nelson Nicola Liesegang – Triatló
Sra. Maria Solé Catalán- Setmana Cultural
Assessors
Sr. Jordi Bou i Compte, Regidor d’obres serveis i cultura.
ORDRE DEL DIA
PRIMER.- Informació sobre el procés del futur centre cultural polivalent.
SEGON.- Subvencions a les entitats del poble. Criteris. Deures i obligacions de les
entitats.
TERCER.- Informació exhaustiva de la remodelació del carrer Major i dela plaça de
l’Església.
QUART.- 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.
El Sr. Salvador Auberni, dóna la benvinguda, tot dient que a banda de la sessió de
Constitució és la segona sessió plenària del Consell del Poble i comenta que el
primer punt que es tractarà serà la informació exhaustiva de la remodelació del
carrer Major i plaça de l’Església, per part del Sr. Jordi Bou i Compte.
PRIMER.- .- INFORMACIÓ EXHAUSTIVA DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER
MAJOR I PLAÇA DE L’ESGLÉSIA.
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordi Bou i Compte, regidor d’Urbanisme, el qual
mitjançant una projecció explica el nou projecte de remodelació del carrer Major i
plaça de l’Església. Els materials que s’utilitzaran i la presentació de com quedarà
tant la plaça Gaudi, com el carrer Major i la plaça de l’Església.
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Comenta el Sr. Bou que aquesta obra va en la línia de com s’ha anat urbanitzant el
nucli antic, i mantenint els mateixos materials, la pedra i altres. Que el material que
s’utilitzarà serà com el que es va fer servir al carrer Diputació.
També comenta que a la nova remodelació es dóna més importància als vianants
que als cotxes i que tot el carrer serà al mateix nivell, essent pràcticament una zona
de vianants. Amb aquesta remodelació es guanyen dues places per poder fer
activitats.
A la plaça de l’Església les escales fan un ventall que queda amb forma de grada i
es crea un espai no tant dur com el que hi ha actualment.
Un dels temes que van sortir quan es va presentar el projecte, als veïns, va ser per
part dels comerciants en relació a les zones d’aparcament, que queden reduïdes o
inexistents. Segons comentaris de les persones que han realitzat un estudi per
l’elaboració del projecte, en altres pobles també es va veure problemàtic que fos de
vianants, però que després tothom esta encantat.
Per altra banda s’ha de tenir en compte que al tram de la plaça de Cal Xico que és
més ample hi haurà uns 6 ò 7 aparcaments i que es podrà comptar amb el pàrquin
de la biblioteca que s’està mirant com es gestionarà al ser un pàrquin tancat, això
pot solucionar en part el problema de l’aparcament.
El Sr. Avilés remarca que la reubicació dels cotxes és important i que hi hagi zones
de càrrega i descàrrega .
El Sr. Vendrell proposa que es pugui arribar amb cotxe a la plaça de l’Església.
La Sra Serra pregunta que quantes places d’aparcament ès podran tenir, al que el
Sr.Bou respon que s’està estudiant.
El Sr. Avilés diu que actualment és una tendència general als pobles de fer zona de
vianants el nucli antic, i que els comerciants després estan contents que sigui així,
ja que dóna més vida al centre.
Com torna a dir el Sr. Bou en un principi el problema són els cotxes, després
tothom està content.
El Sr. Avilés manifesta que encara es té la mentalitat de que s’ha d’arribar amb el
cotxe a la porta.
El Sr. Serra comenta que és molt maco que al centre de la plaça hi hagi arbres però
que això resta espai per activitats. El Sr. Bou manifesta que s’ha fet per tenir ombra
en el futur.
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El Sr. Serra diu que estèticament està molt bé però que és un espai petit i amb els
arbres es pot tenir problemes d’espai. Que potser, per a l’ombra, amb un arbre al
mig hi hauria prou.
El Sr. Bou manifesta que sense arbres és massa dura, que els arbres li donen més
humanitat i dignifiquen l’espai.
La Sra. Martín manifesta que cal ombra a les places, sinó passa com a la pista
polivalent que als mesos de calor no es pot fer servir a les hores de sol.
La Sra. Bofarull diu que s’agraeix que al Papiol hi hagi verd. Que ella encara troba
a faltar els arbres que hi havia a l’avinguda de la Generalitat, que sense verd
sembla altre poble. També manifesta que les places sense vegetació del Papiol són
molt dures .
Recorda la foto antiga de l’escales de l’església del Papiol, quant no hi havien
escales sinó una rampa i pregunta si és possible fer una rampa. El Sr. Bou li diu
que no, que l’espai no es suficient segons la legislació actual per tenir les dues
coses.
El Sr. Auberni manifesta la importància dels elements per recuperar espai verd,
que a molts pobles es tenia por de treure el cotxes del centre i després tothom està
encantat, i ja no es voldria tornar enrera.
També comenta que les voreres actuals són estretes que al fer-les al mateix nivell
que el carrer facilita la circulació, i això pot ser positiu, i queda un carrer més de la
ciutadania.
El Sr. Bou explica que la font de la plaça Gaudi es canvia de lloc passant altra
vegada a la part de davant de la plaça, que creu tindrà més utilitat.
La Sra. Schkot manifesta que hi ha un problema amb la rotonda de la plaça de
Gaudí, on molts cotxes freguen amb el revolt, ja que ningú fa el cediu el pas.
El Sr. Bou manifesta que això no es pot solucionar per problemes del mur.
La Sra. Martin, es qüestiona la utilitat de la plaça, com per exemple el tema de
l’ombra i la seva adaptació per fer activitats. El Sr. Bou manifesta que no és pot
carregar amb altres elements per no generar sensació de tancament.
El Sr. Vendrell manifesta que el tema de l’ombra a la Florida està mal enfocat degut
a la poda dels arbres existents. El Sr. Bou explica que la tendència actual és deixar
que els arbres creixin lliurement.
La Sra Serra pregunta si la font serà la mateixa o no, ja que la que hi ha és molt
incomoda per beure els nens. El Sr. Bou li contesta que en principi sí.
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El Sr. Bou diu que es pot mirar el tema de la font, perquè l’actual no és l’original
sinó una reproducció.
El Sr. Grenzing diu que a la plaça de l’Església, amb els arbres, aquesta queda
hipotecada per a la celebració de la fira de la cirera i altres actes
El Sr. Bou manifesta que de fet serà més gran i pot existir un equilibri entre tot,
carpes, arbres....
El Sr. Borràs manifesta que han vist diversos dissenys de la plaça però que al final
aquest és el que tenia més equilibri entre verd i asfalt. Que el tema de l’ombra amb
els edificis actuals queda resolt, ja que aquests projecten ombra a la plaça.
La Sra. Martín manifesta la seva por que al final no hi vagi ningú a la plaça.
La Sra. Bofarull creu que pot ser un punt de trobada, a l’igual que ho va ser durant
una època el bar de la plaça, si es dota dels elements necessaris.
El Sr. Borràs explica que la gent el que vol és estar a la Florida, que aquesta s’ha
convertit en el centre de tot.
La Sra. Bofarull torna a manifestar la seva preocupació pel tema dels aparcaments i
la part més estreta del carrer de l’ Abat Escarré.
El Sr. Bou li comenta que aquesta primera fase arriba només fins a la plaça de
Serafi Pitarra. El carrer de l’Abat Escarré pertany a una segona fase.
Tant la Sra. Bofarull com la Sra. Martín, manifesten que un clar exemple de plaça
dura i inútil és aquesta.
El Sr. Bou també explica que al carrer Major hi ha el terreny de l’antic Ajuntament
que amb el temps és una ubicació d’un possible equipament o espai municipal.
El Sr. Auberni manifesta que s’intentarà contenta a tothom dintre del possible.
Tot seguit el Sr. Auberni, comenta que ja que no s’ha pogut llegir l’acta de la sessió
anterior es dóna per aprovada amb bona fe.
Tot seguit el Sr. Borràs demana disculpes pel retard.
Informació sobre el procés del futur Centre Cultural polivalent.
El Sr. Borràs informa que des de l’equip de govern s’està treballant amb els tècnics
de la Diputació per establir com hauria de ser aquest centre. Aquest treball es va
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endarrerir molt. Es va començar amb unes enquestes a entitats per tal que
donessin la seva opinió al respecte.
En aquesta primera fase es tracta de recollir les opinions de les enquestes i establir
com ha de ser aquest centre, teatre, sales, etc. Els tècnics van manifestar que
segons la ràtio de població aquest tipus de centres han de tenir uns serveis o
d’altres.
Que actualment s’ha produït un canvi de tècnic, per tant a principis de gener el nou
tècnic explicarà que cal fer i quines característiques cal que tingui segons el nombre
d’habitants. Això comporta que l’adjudicació porti més temps del que en un principi
es pensava. A principi d’any s’espera que vingui en tècnic a presentar les idees a
aquest Consell.
Subvencions a les entitats del poble. Criteris. Deures i obligacions de les
entitats.
Tot seguit el Sr. Borràs manifesta que hi ha un tema molt important i que fa temps
que es vol fer una modificació, ès refereix a les subvencions a entitats. Actualment
no existeix un barem, hi ha entitats que s’autogestionen i altres que no.
S’hauria de fer un debat, una aportació d’idees. No hi ha criteris. Es funciona per la
tradició, per una petició de demanda de necessitats. Ens troben que hi ha entitats
que fan una tasca entre els seus associats per autogestionar-se el màxim possible i
d’altres que tenen un costum més tradicionalista de demanar més ajuts.
Aquest tema l’hem parlat amb la totalitat dels grups del Consistori. Tots creiem que
s’hauria de fer i decidir en ple els criteris a aplicar.
També és cert que estem en lloc una mica desconegut i que les entitats que estan
acostumades a autogestionar-se ho continuaran fent però aquelles que tenen la
costum de demanar per realitzar totes les activitats, al final és tindra d’establir uns
criteris que hauran de complir. Pensa que tot el que realitza una activitat ha de ser
conscient que ha de gestionar-se, que l’administració està per ajudar, donar un cop
de mà, com pot ser el material, brigada i altres. Actualment aquesta feina s’està
començant a quantificar i explicar que representa un afegit molt important a les
subvencions atorgades.
Per aquesta manca de criteris actuals, o criteris insuficients és pel que es voldria
obrir un debat .
Cal establir unes normes clares que es puguin aplicar i explicar d’una forma clara i
objectiva.
Però que no fos com ara que hi ha una tradició història i les entitats estan en
aquesta zona de confort, no totes, però si que una gran majoria.
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A nivell d’esport s’està realitzant el Pla Esportiu, és possible que ens doni alguna
pista, alguns criteris que es poden aplicar. Així com la Diputació de Barcelona que
ens pugui aportar criteris que s’apliquen en altres municipis.
Aquesta és la proposta i si algú vol aportar idees, estem oberts a tots els
suggeriments.
La Sra. Serra pregunta que com funciona, si cada entitat demana el que vol.
La Sra Martín pregunta si es pot saber quina és la quantitat que té atorgada cada
entitat. El Sr. Borràs diu que hi ha un llistat on es veu una mica el que es dóna a
cada entitat. En números globals el què reparteix l’Ajuntament a les entitats són uns
90.000 euros, però d’una manera molt desigual hi ha entitats que no demanen mai
res i altres que ho fan per a totes les activitats, això és el que es vol regular.
Actualment funciona presentant el seu projecte, i un resum de les despeses, el seu
pressupost i en base a això s’assigna una quantitat, amb això s’avança una mica,
s’apliquen uns criteris de justificació, no tot val, cal factura i una mica de confiança.
És difícil per què hi ha entitats que fan molts actes i mouen molta gent i d’altres que
ès limiten a un nombre molt reduït d’activitats anuals. Es un tema complexe. Però
caldria que s’aportessin uns criteris objectius. Perquè això també comporta
malfiança entre les entitats degut a perquè a les entitats se’ls hi dona una quantitat
o altra. Es un tema que coneixeu ja que molts veniu d’entitats o esteu en entitats i
es un tema que s’ha de tractar.
El Sr. Vendrell diu que el Casal d’Avis, que té un 20% de la població, realitza les
activitats segons les subvencions i les quotes dels socis. Que creu que al casal li
manquen coses que haurien d’estar subvenciones i que tots els avis necessiten
com un massatgista, un podòleg, una perruquera, que els preus haurien de ser
simbòlics, que s’hauria de mirar que el Casal d’Avis fes més coses que no fa ara a
part del ball i el bingo, o cartes i domino. Que amb la subvenció que dóna
l’Ajuntament i les quotes dels socis no n’hi ha prou, que cal més.
El Sr. Borràs manifesta que no es tracta de retallar subvencions sinó d’establir uns
barems justos i que es sàpiga com es gestiona aquesta subvenció. S’ha d’intentar
ajudar a tot allò que genera vida, cultura o esport. És cert que valdria la pena fer
l’esforç d’establir uns criteris de justificació. Per exemple, es fa una activitat pel
poble, i que l’activitat val tant però es vol regalar quelcom, creu que aquesta part no
deu ser subvencionable. Segurament falta una part de pedagogia per entendre que
és un servei del poble que pot ser subvencionable i que no hauria de ser-ho.
Els recursos son limitats, els ingressos no van a més, l’IBI ha començat a baixar. Al
final igual es distribueix el mateix però d’altra manera. Potser que no sigui tant
estalviar com distribuir millor.
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La Sra, Bofarull diu que les entitats són el cor del poble. Que són l’esme d’un poble,
que és cert que es difícil gestionar-ho, però que no es pot distribuir per blocs, tant
va aqui o tant va alla.
Que per no caure en aquest recurs ràpid cal mirar quines entitats defineixen
realment al poble i la identifiquen.
Que quan es parla d’entitats que s’autogestionen perquè possiblement ho poden
fer, però que hi d’altres que no poden i que per això tenen que tocar a la porta de
l’Ajuntament. Es cert que s’han de marcar uns criteris, que hi ha entitats del poble
que són difícils de justificar les seves activitats, perquè fan actes tradicionals que el
que ofereixen no pot autofinançar-se com és, per exemple, la foguera de Sant
Joan, que si donen coca i vi bo, l’entitat no pot fer que la gent pagui, forma part de
la festa.
Hem de ser molt curosos, fer un buidat de les entitats que hi ha, un buidat de la
gent que mou aquestes entitats, un buidat de les entitats que defineixen el Papiol i a
partir d’aquí mirar. Jo començaria per quines entitats hi ha, quines són centenàries,
quines es poden autogestionar, quina previsió es pot fer. Comencem a mirar l’arrel.
El Sr. Auberni manifesta que el que preocupa, és que hi ha entitats que presenten
el projecte, amb tot tipus de detall, molt bé presentat i hi ha entitats que com
funcionen així de tota la vida presenten el que faran i el pressupost, però sense
detallar amb que compten amb què deixen de comptar. Per això caldria ser rigorós,
ja que els diners són diners públics i no pots anar dient que necessites una
quantitat per fer una activitat sinó que has de justificar el perquè, ja que les
justificacions actualment s’han complicat. Actualment tant les concessions com les
justificacions ha d’anar a Madrid, i et diuen que això no pot ser. Les justificacions
han de ser amb factures, amb conceptes que siguin propis de l’activitat de l’entitat,
perquè a vegades posats a fer una activitat porten factures per justificar-la que no
tenen res a veure amb l’activitat, i s’ha de dir no això no val.
Tota aquesta casuística en un poble com Papiol, les entitats no són “ moco de
pavo”, sinó que tal com diu l’Alcalde hi ha altres factors com són hores de brigada¡,
lloguer de cadires, de escenaris i altres que tot això costa un pico, a vegades hi ha
activitats que costa més tota la feina comptabilitzada de l’Ajuntament que no el que
rep l’entitat en subvenció i això des de les entitats no s’entén, que per l’Ajuntament
té un cost elevat, ja que no és només la quantitat que rep l’entitat, per exemple
4.000 euros per material, hores de brigada, lloguers, i que l’entitat noms rep 3.000,
s’ha de sumar 4 més 3.
La Sra. Bofarull diu que per això pregunta quines entitats hi ha, que no sap si totes
les penyes es consideren entitats, ja que si les penyes dóna solució a una Festa
Major, que l’Ajuntament acabaria pagant igualment, la quantitat no és tanta.
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És respon que les penyes no són entitats que les despeses de les penyes van per
altra part.
L’alcalde diu que és prepararà una relació de les entitats que hi ha i les
subvencions que es donen. Per tal que la gent vagi mirant i pugui donar idees. Que
cal donar informació.
El Sr. Giménez diu que està molt d’acord en que cal fer alguna cosa, que sembla
que les entitats tinguin una quantitat ja assignada. I que diuen jo tinc tants diners i,
per tant faré aquestes activitats. Crec que l’ordre ha de ser diferent primer mirar que
es vol fer i desprès mirar que costa, que pot aportar l’Ajuntament i que l’entitat.
El Sr. Borràs li contesta que quant es parla d’establir criteris, aquest en pot ser un.
Amb igualtats d’entitats si que és pot mirar els actes que fan i la participació
ciutadana.
El Sr, Giménez manifesta que creu que una entitat no hauria de demanar diners per
després pensar que farà amb ells, primer cal pensar que fer i amb quina financiació
es compta.
El Sr. Borràs creu que s’ha de dir a les entitats com anirà la cosa i si cal que l’entitat
es reestructuri.
La Sra. Martín diu si el que es vol és que les entitats facin un altre tipus de
document per justificar la subvenció. El Sr. Borràs li respon que ara no, que el que
es vol és tenir uns criteris per a la propera petició. Si s’arriba a un acord, si el Ple
aprova unes bases noves, poder informar amb temps a les entitats de quins seran
els criteris, i diu que és com quan es fa una obra pública que és presenten deu
empreses i s’estableixen uns criteris, un preu. El que es pretén és establir uns
criteris.
Diu que les subvencions són màximes, que actualment s’assigna una quantitat a
una entitat però si al final no justifica correctament o justificat una quantitat inferior,
l’altra part no s’abona. Per això si existeixen un criteris és pot repartir més
equitativament.
El Sr. Auberni diu que en principi es tractava de presentar-ho per poder parlar mes
endavant, establint criteris i demanant si algú té accés a criteris d’altres
Ajuntaments o experiència es pot posar en comú. Per a mi s’hauria acabat el tema
per tal que tothom pensi els criteris que es poden establir i posar-los en comú en la
pròxima sessió. També manifesta que a finals de gener o febrer, una vegada la
Diputació estableixi el contingut del centre cultural, vindrà a exposar-lo per tal de
que es puguin donar idees. Es compta amb les enquestes i l’experiència de la
Diputació poden dir que caldria per al poble i nosaltres opinar.
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S’acorda enviar la informació sobre les entitats i el proper dia es podria fer el Centre
Cultural i debatre les subvencions i sinó dona temps perquè el centre cultural ocupa
tota la sessió ja es disposaria de la informació per debatre les subvencions en altres
sessions.
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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