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ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL DE POBLE  

Identificació de la sessió
Núm.: 1.
Caràcter: ordinari.
Data: 21 de setembre de 2018.
Horari: 20 hores i fins a 21.30 hores.
Lloc: Casal de Cultura.

Assistents:
Obert a tothom.

Ordre del dia

1. Presentació del Consell de Poble.

2. Nominació dels membres ja escollits i selecció dels qui faltin.

3. Votació, per part dels membres del Consell, per escollir la Vicepresidència.

4. Selecció de data per la pròxima reunió del Consell.

mailto:ajuntament@campins.cat


Plaça de la Vila, 8
08472 Campins
T. 938475030
ajuntament@campins.cat
www.campins.cat

Desenvolupament de la sessió

1. Presentació del Consell de Poble.

Discurs de l'alcalde de presentació del Consell de Poble:

Estem vivint una mena de revolució en l'àmbit social que, crec poder afirmar, ens porta a un
canvi de paradigma. Un canvi de paradigma perquè la manera de gestionar-nos com a
societat, en l'àmbit polític, no ens agrada i, per tant, volem canviar-la. En els darrers anys, el
nostre poble ha canviat molt, també, en aquest sentit.
Una mostra del canvi és que, estadísticament parlant, en els darrers 18 anys, hem gairebé
doblat, la població. De 292 habitants de l'any 2000 hem passat als 530 de l'actualitat.
Dels 470 de 2016 fins avui hem recuperat 60 habitants.
Una altra mostra de canvi ha estat l'increment de l'interès per la gestió municipal que, com
veiem, ens mostren la diversitat de visions de poble.
Com  a  poble  que  demana  canvis,  a  Catalunya,  vam  començar  amb  les  diades
multitudinàries organitzades per l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural,  vam
passar  pel  moviment  15-M i  el  Procés  Constituent,  liderat  per  Teresa Forcades  i  Arcadi
Oliveres, vam demanar als partits polítics que lideressin aquest desig de canvis i hem arribat
fins avui que, a més, tenim els CDR's.
Amb aquests exemples vull posar en relleu aquests moviments de masses perquè naixen del
poble.  De  la  necessitat  del  poble  de  remoure  la  societat  però,  sobretot,  de  remoure  el
sistema de govern que tenim actualment. La intenció de totes aquestes entitats i moviments
de masses és de canviar el paradigma que tenim.Ja no volem ser només governats, sinó que,
més aviat, volem ser gestionats.
La  ciutadania  cada  cop  més  s'adreça  a  l'administració  per  fer  instàncies,  sol·licituds,
queixes, denúncies... L'exigència de la ciutadania amb l'administració local va en augment.
D'un total de 1300 instàncies registrades el 2014 hem passat a gairebé 1800 del 2015. 1
miler només en el segon semestre! I ens hem mantingut per sobre de les 1700 anuals fins al
dia d'avui)
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Ja no volem ser encasellats en un partit, en una determinada ideologia, sinó que preferim el
diàleg, el pacte, la transversalitat, i demanem que hi hagi fraternitat que posi per sobre de
tot interès, sigui grupal o personal, el bé comú, el poble i el país.
Per tot això que us he explicat, vam proposar al Ple de l'ajuntament la creació d'un Consell
de Poble. I el Ple, per unanimitat, ho va aprovar.
Un Consell de Poble que ajudi als 7 regidors de l'Ajuntament, a prendre les decisions de la
manera més encertada possible. Perquè aquestes decisions han de reflectir, al màxim, les
necessitats del poble.  Un consell de Poble que ens ajudi a aplicar, tant com puguem, la
democràcia  directa  que  és  l'eina  més  pragmàtica  per  fomentar  la  transparència  i  la
participació ciutadana.
La voluntat d'arribar fins aquí ens va portar a encarregar un estudi per conèixer la vostra
opinió.
Aquest estudi es va dur a terme entre els mesos de febrer i octubre de l'any passat, amb el
suport  del  Servei  de Convivència,  Diversitat  i  Participació Ciutadana de la  Diputació de
Barcelona i va ser realitzat per la Cooperativa Etzèteres.
De les diferents accions realitzades en el procés d'estudi i consulta, se'n desprèn l'interès de
la ciutadania en:
- Estar informats sobre l'activitat que es du a terme a l'ajuntament.
- Participar en la presa de decisions municipals, amb la voluntat i finalitat d'influir en les
mateixes aportant la perspectiva de la ciutadania. (conèixer, debatre, emetre suggeriments i
opinions...)
- Assistir, participar en un Consell de Poble.
Aleshores, avui, el que volem fer, amb aquest acte, és donar el tret de sortida.
Com ho farem? Ens hem dotat d'un reglament (aprovat per unanimitat en sessió plenària el
dia 3 de juliol) que caldrà anar ampliant, polint i adaptant a les nostres necessitats però que
d'entrada ens permetrà començar a gestionar-nos.
El  Consell  del  Poble  de Campins  és  un òrgan consultiu  i  de  participació  que integra la
pluralitat de grups i d'interessos del poble, esdevenint l'òrgan de més àmplia representació
de la ciutadania.
Es fonamenta en el principi de responsabilitat compartida, sobre la base d'una confiança
mútua entre entitats, veïnatge i ajuntament.
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Ha de disposar d'instruments que garanteixin la seva funcionalitat, operativitat i continuïtat.
Els objectius generals d'aquest Consell són:

• Ser espai de trobada i de debat per arribar a consens respecte a temes estratègics
del poble.

• Afavorir  la  proximitat  i  la  confiança  mútua  entre  administració  i  ciutadania  tot
respectant l'autonomia d'ambdues.

• Promoure iniciatives i estratègies per la definició del Campins del present i del futur.
• Afavorir el coneixement i apropament de les diferents realitats socials i territorials,

possibilitant dinàmiques de cohesió ciutadana al poble.
Les funcions del Consell  són la informació,  debat,  estudi  i  proposta dels  temes d'interès
generals, especialment els següents:

• Elaborar  i  emetre  recomanacions  sobre  temes  estratègics  del  poble  com,  per
exemple,  tot  allò  que  fa  referència  al  Pla  d'Ordenació  Urbanística  Municipal,  i
qualsevol altre tema similar de qualsevol àrea i/o regidoria.

• Conèixer i emetre recomanacions sobre el programa d'actuació municipal.
• Conèixer  i  fer  el  seguiment  d'altres  processos  participatius,  així  com  de  les

conclusions de les comissions de treball del Consell.
• Detectar necessitats i emetre informes al respecte, en favor de la qualitat de vida de

tot el municipi.
• Emetre informes sobre els assumptes que li siguin demanats per l'alcaldia o el Ple

Municipal.
• Qualsevol altra funció encomanada pels òrgans de govern municipal.

Qui forma part del consell de poble:
• La presidència i la vicepresidència: la presidència, recau sempre en la persona que

ocupi  el  càrrec  de  l'alcaldia  del  poble  i  la  vicepresidència  recaurà  amb un  dels
membres del consell que no tingui un càrrec de regidor o regidora.

• Un regidor de cada grup polític municipal.
• Un representant de cada entitat, associació o col·lectiu ciutadà inscrit al registre

municipal i que vulguin participar.
• Dos representants dels sectors professionals i econòmics municipals: pagesia i

serveis.
• Set membres de la borsa de ciutadania voluntària.
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Podrà formar part de la borsa de ciutadania voluntària qualsevol veí o veïna major de 16
anys  empadronat  o  vinculat  al  poble  per  propietat  territorial  amb  més  de  dos  anys
d'antiguitat.
Es prioritzaran el nomenament paritari per gènere, i els següents criteris de selecció: gent
gran, joves, i professionals d'àmbits temàtics no representats en el Consell.
D'aquesta borsa serà seleccionada aleatòriament una persona procedent de cadascun dels
nuclis: Les Esplanes, Can Joanet, El Serrat, Residencial Campins, Nucli urbà i disseminat. 
Hi podran participar representants d'altres administracions amb veu i sense vot.
Actuarà  amb  funcions  de  secretaria  i  orientació  normativa  el  secretari  municipal  o  la
persona en qui es delegui.
Qui en formarà part?
Les persones del Consell que no tinguin condició de regidors/es, en seran membres per un
període de dos anys que podrà prorrogar-se com a màxim per un altre període si així ho
manifesten  els  mateixos  interessats,  i  en  cas  que  representin  a  entitats  o  sectors
professionals o econòmics, ho acordin els seus òrgans de decisió.
Per tal de garantir la funcionalitat i l'equilibri representatiu del Consell, les entitats inscrites
al registre municipal que sol·licitin integrar-s'hi hauran de reunir els següents requisits:

• Que acreditin  com a mínim el  darrer  any,  activitats  continuades  d'àmbit  local  i
impacte ciutadà que reportin beneficis socials, culturals i/o econòmics.

• Que  les  persones  que  hagin  de  representar  les  entitats  o  grups  d'entitats  siguin
proposades nominalment pels seus òrgans de decisió.

Les entitats representades al Consell hauran de proposar una persona suplent de la titular
per substituir-la quan aquesta no pugui assistir. La convocatòria de les reunions només es
farà a nom de l'entitat. La incorporació de representants de noves entitats al Consell serà
acordada pel Plenari en la sessió de renovació de membres.
El Plenari del Consell celebrarà dues sessions ordinàries a l'any.
Una per fer anàlisi de l'estat del poble i avaluació de les actuacions i una altra sobre la
planificació.
També es podran convocar sessions extraordinàries, sigui a iniciativa de la presidència o
d'un terç dels membres amb dret a vot.
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Les sessions del Plenari són públiques i s'hauran de convocar per escrit, acompanyades de
l'ordre del dia i de la documentació adequada, amb una antelació d'un mes sempre que
sigui possible.
Els acords o resolucions del Plenari s'adoptaran sempre que sigui possible, per unanimitat.
Si aquesta no és possible, els acords es prendran per majoria simple i es faran constar en
l'acta  els  vots  particulars.  La  modificació  del  reglament  del  Consell  requerirà  majoria
absoluta.
El  Plenari  haurà  de  decidir  quines  Comissions  de  Treball  permanents  o  transitòries  és
necessari  organitzar.  Les  comissions  estaran formades pels  membres  del  Consell  que hi
estiguin interessats,  i  podran participar-hi  altres  persones que tot  i  no  ser  membres del
consell  manifestin  un  interès  en  l'àmbit  o  la  temàtica  de  la  comissió  de  treball.  La
coordinació  de  les  comissions  de  treball  pertocarà  a  la  persona  que  ocupi  el  càrrec
d'alcaldia  o  en  qui  ho  delegui.  De  manera  prioritària  el  regidor  o  regidora  de  l'àrea
responsable de l'àmbit de la comissió.
Els objectius i pla de treball de la comissió seran acordats pels seus membres i els resultats
del treball es presentaran al plenari del Consell, òrgan competent per a prendre els acords
convenients.
Abans de seguir amb el següent punt de l’ordre del dia dono uns minuts de temps per
qui vulgui fer alguna pregunta.
Finalitzada  la  presentació  per  part  de  l'alcalde  del  Consell  de  Poble  i  el  seu
funcionament,  i  un  cop  resolts  els  dubtes  dels  assistents,  seguidament  es  passa  a
escollir els membres que formaran el Consell de Poble.
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2. Nominació dels membres ja escollits i selecció dels qui faltin.
Entre  l'assistència  i  seguint  els  criteris  explicats,  s'escullen  les  persones  que  seran
membres del Consell de Poble quedant format de la següent manera:
- Representació del Poble (7)

• Marta Martin Caballero (Les Esplanes)
• Montserrat Boza Gimeno (Centre)
• Teresa Bruguera San José (Residencial)
• Joaquim Salrach Vellvehí (Disseminat)
• Betlem González González (Can Joanet)
• Anna Julià Micola (Can Joanet)
• Marina Fernàndez de Mera Boza (Serrat)

- Representació dels grups municipals:
• Andreu Tohà i Brunet (CiU)
• Xavier Fernández de Mera i Delgado (CxC)
• Josep Vila Badillo (ERC)

- Representació de les entitats i associacions:
• Immaculada Font Micola (Associació Cultural Els Forns)
• Carme Moré Fusté (Associació Cultural La Mostela)
• Meritxell Costa Rovira (AFA l'Alzinar)
• Daniel Riera Boix (ANC Campins)
• Joan Antoja (Associació Salvem Campins)

- Representació dels sectors
• Jaume Bosacoma Cortada (Comunitat de Regants-pagesia)

Presidència: l'alcalde, Joan Lacruz Gil
Secretaria:  la  de  l'Ajuntament,  o  aquella  persona  en  qui  delegui  (Àngels  Cabot  per
delegació de Pablo Fernández Fernández)

Finalitza l'elecció de les persones membres entre l'assistència, es procedeix a l'elecció
de la Vicepresidència.
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3. Votació, per part dels membres del Consell del Vicepresident.

Entre les persones membres del Consell de Poble s'escull a mà alçada qui ocuparà el
càrrec de la vicepresidència, essent la persona escollida Immaculada Font Micola.

4. Selecció de data per la pròxima reunió del Consell.

Les persones membres del Consell de Poble acorden celebrar la pròxima reunió el dia 7
de novembre a les 20.00 hores al Casal de Cultura.

I sense més assumptes per tractar, el senyor alcalde aixeca la sessió de la qual s'estén
aquesta acta que jo com a secretària certifico. 

Vist-i-plau
L'alcalde

Joan Lacruz Gil
Campins, document signat electrònicament al marge. 
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