CONSELL DE CIUTAT
ACTA

SESSIÓ DE DATA 3 DE FEBRER DE 2016

A la sala de l’espai La Baronda, d’Esplugues de Llobregat, a les dinou hores,
del dia 3 de febrer de 2016, reunides les persones membres del Consell de
Ciutat que seguidament s’indica, es procedeix a l’inici de la sessió degudament
convocada a l’efecte de tractar el següent Ordre del dia:
1.- Resultat del procés participatiu per a l’elaboració del Pla d’Actuació
Municipal 2016-2020.
2.- Precs i preguntes.
Relació de persones assistents:

COGNOMS
Díaz Romero
Sanz García
Forgas Ubeda
Giménez González
Peláez Díaz
Hernández Sánchez
Zamora Angulo
Pozo López
Aguilera Mulero
Villena i Collado
Sánchez Siles
Siquier i Fadó
Comellas Novillo
Roldán Moreno
Carrasco González
Benito Llenas

NOM
Pilar
Eduard
Sara
Javier
Mariber
José Antonio
Montserrat
Manuel
Maribel
Herminia
Marcos
Santi
Albert
Julio
Julián
Laura

ENTITAT/INSTITUCIÓ
Alcaldessa
Regidor PSC
Regidora PSC
Regidor PSC
Regidora PSC
Regidor PSC
Regidora PSC
Regidor PSC
Regidora PSC
Regidora ERC-Re-GpE
Regidora PP
Regidor CIU
Regidor CIU
Regidor C’s
Regidor CE
Regidora no adscrita

1

COGNOMS

NOM

ENTITAT/INSTITUCIÓ

Carbonell

Enric

Consell Comarcal Baix Llobregat

Escobar

Miguel Angel

Delegat Territorial del Govern de la
Generalitat de Catalunya

López Castillo

Teresa

Consell de Dones

Leandra Piñero

Agustina

Gusano

Alex

Bayó Corderas

Rosa Mª

Director IES Severo Ochoa
(Consell Municipal d'Educació)
Club Voleibol Esplugues
(Consell Municipal d'Esports)
Càritas
(Consell Municipal Nova Ciutadania)

Pla Guzman

Joana

AVV Can Vidalet

Pino Pérez

Luís

AVV Districte I: Centre-Gall

Lluís

Quim

AVV La Miranda

Doce

Eduard

AVV La Miranda

Muñoz Valverde

Manuel

AVV La Plana

Galván Marín

José María

AVV La Plana

Suárez

Javier

San Martín

José Luís

Associació Propietaris Ciutat
Diagonal
Associació Propietaris Ciutat
Diagonal

Salvador

Iban

Unió de Botiguers

Boza

Antonio

PIMEC - Baix Llobregat

Fontova

Toni

Colla de Bastoners
(Consell de Cultura)

Alcón

Victòria

Consell Municipal de Dones

Burgos

Isabel

Consell Municipal d’Educació

Gómez

Agapito

AVV Centre

Vancells

Mª Victòria

Ciutadania

Giner

Enric

Coordinador de Planificació
Estratègica

Actua com a secretari del Consell de Ciutat, el Sr. Pedro Carmona Pérez,
secretari de l’Ajuntament d’Esplugues.
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Excusa la seva assistència la Sra. Carme Carmona.
Oberta la sessió per la Sra. Presidenta, s'entra en l'examen i debat dels
assumptes inclosos en l'Ordre del Dia amb les consegüents intervencions, la
constància de les quals en l'Acta no es reclama expressament.
1.- Resultat del procés participatiu per a l’elaboració del Pla d’Actuació
Municipal 2016-2020.
La Sra. Pilar Díaz, Presidenta del Consell de Ciutat pren la paraula i explica
detalladament a les persones assistents els resultats del procés participatiu
obert en el període d’elaboració del Pla d’Actuació Municipal (PAM). La seva
explicació es recolza en dos documents que resumeixen les dades
estadístiques de les persones participants, d’una banda; i els resultats obtinguts
en el procés, tot destacant la puntuació obtinguda per cada acció i cada eix
dels que composen el PAM.
Còpia dels dos documents resum s’incorporen com a annexos a aquesta Acta.
Conclou la seva intervenció la Sra. Díaz explicitant que el Pla d’Actuació
Municipal serà elevat a la consideració del Ple de l’Ajuntament d’Esplugues en
la propera sessió ordinària, prevista pel dia 17 de febrer.
Obert per la Sra. Presidenta un torn de paraules, intervenen:
El Sr. Antoni Fontova, que posa de relleu l’escassa participació de la ciutadania
en aquest procés i la conveniència d’incentivar la participació d’un major
nombre de persones en el processos participatius.
La Sra. Presidenta respon, que malgrat els esforços efectuats en aquest
procediment, són diverses les causes que, segurament, provoquen aquesta
baixa participació; però que des de l’Ajuntament s’intenta que la ciutadania
participi més en processos com aquest o com el dels Pressupostos
participatius. En el cas del PAM, els qüestionaris s’han fet arribar a tots els
domicilis d’Esplugues.
La Sra Agustina Leandra, de l’Institut Severo Ochoa, diu que no és fàcil que les
persones s’impliquin i participin. Afegeix que des de l’Institut es treballa en
incrementar la predisposició a la participació activa i que tal vegada fora
convenient emprar canals menys institucionalitzats.
El Sr. Antonio Boza, de Pymec Comerç del Baix Llobregat, diu que ha trobat a
faltar major presència de recolzament a les propostes que tenen a veure amb el
comerç, els mercats, l’ampliació de voreres i altres accions que repercuteixin
sobre l’activitat comercial, i que aquesta activitat és molt important per a la
cohesió de les ciutats.
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La Sra. Presidenta respon que són diverses les accions i actuacions recollides
en el PAM vinculades al comerç de forma directa o indirecta. Afegeix que la
rellevància que ha assignat la ciutadania és la que és i no es pot variar.
La Sra. Pla diu que són moltes les actuacions que es realitzen en el municipi i
que quan es demana una millora o un equipament, es fa.
El Sr. Siquier posa de relleu que el PAM és un projecte de legislatura sobre el
que s’ha recavat l’opinió, la participació de la ciutadania; però que,
simultàniament, s’estan desenvolupant altres instruments de participació, com
ara el Pla de Mobilitat Urbana Municipal, de caràcter transversal i sobre els que
també s’estan desenvolupant processos participatius.
La Sra. Presidenta intervé per puntualitzar que el conjunt d’accions incloses al
PAM que ha estat objecte de participació s’inclouran en el document que s’elevi
al Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació.
El Sr. Eduard Doce, de l’Associació de Veïns i Veïnes de La Miranda, demana
que es revisi la forma en què es fa difusió i es demana la participació de la
ciutadania, ja que la participació efectiva en aquest procés ha estat molt
reduïda.
La Sra. Presidenta respon reiterant les argumentacions ja expressades en
respostes anteriors.
El Sr. Quim Lluís, de l’Associació de Veïns i Veïnes de La Miranda, manifesta
que cal felicitar-se pel la iniciativa i ple procés i que hem de practicar amb
l’exemple per mobilitzar la ciutadania a participar activament.
Concloses les intervencions de les persones assistents, la Sra. Presidenta
dóna per acabat el debat sobre aquest punt de l’ordre del dia, restant el Consell
de Ciutat assabentat del resultat del procés participatiu per a l’elaboració del
Pla d’Actuació Municipal 2016-2020.
Seguidament la Sra. Díaz manifesta que abans de passar al següent punt de
l’ordre del dia, la Tinent d’Alcaldia, Sra. Zamora, farà una referència a la
renovació de les persones membres del Consell.
La Sra. Zamora explica que cal procedir a la renovació de les persones que
formen part del Consell, especialment d’aquelles que són seleccionades entre
la població del municipi i les que actuen en representació d’entitats i
associacions, ja que la renovació de les persones que actuen en representació
d’institucions públiques ja s’ha produït, com a conseqüència de la renovació
derivada de les passades eleccions locals i autonòmiques.
El Consell de Ciutat resta assabentat.
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2.- Precs i preguntes.
No es formulen.
Sense res més que tractar, essent les 20,05 h., la Sra. Presidenta dóna per
conclosa la sessió.
Vist i plau
La presidenta

Pilar Díaz Romero

El secretari

Pedro Carmona Pérez
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