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6.- Proposta d’acord d’aprovació d’un procés de participació ciutadana específic en 
relació al canvi de nom del passeig Josep Borrell i Fontelles 

 

El Sr. Carles Boix demana la paraula i diu el següent: 

 
En el Ple del passat 7 de setembre del 2018, on va ser aprovada la moció que dona lloc a la 

proposta que ara es votarà, el Grup municipal del PSC va manifestar el seu rebuig adduint que 

era una moció sectària. Una mostra més del nacionalisme excloent imperant i un atac contra 

tots aquells, que com ara el PSC, defensem una Catalunya incloent i multicultural dins d’un 

estat plurinacional. Una moció que no tenia en compte la tasca feta pel Sr. Josep Borrell 

Fontelles en pro de la nostra província en general i dels Pallars i de la Pobla en particular. Que 

no tenia en compte que el Sr. Borrell es un dels polític més brillants i que ha exercit, en el 

diversos governs dels que ha estat membre, les més altes responsabilitats d’un polític català en 

tot el segle XX i el que portem del segle XXI. Que les manifestacions del Sr. Borrell que van 

donar lloc a la presentació de la moció van ser tergiversades maliciosament per aquells que 

volen dividir la nostra societat entre bons i mals catalans. El propi Sr. Borrell les va desmentir 

reiteradament, la darrera, pels que el van voler escoltar, a la pròpia Pobla durant l’acte de 

campanya electoral en el que ens va honorar amb la seva presència. Sr. Baró, donada l’actual 

voluntat de trobar una sortida política a l’atzucac que ens ha portat el procés, considerem que 

ha perdut una bona oportunitat per deixar la moció al calaix, doncs aquesta només fa que 

dividir i tornar a enfrontar als veïns i veïnes de la Pobla. 

 

Es per tot això que tal com ja vam dir, el Grup de PSC no prendrà part en cap mena de 
proposta relacionada amb dita moció, les seves resolucions i la nomenada consulta popular. 

 

A continuació s’absenten del Ple els regidors del grup del PSC: Srs. Carles Boix i Juan Coloma 
 
El Sr. Josep Ma. Tirvió explica que s’ha organitzat aquest procés de participació ciutadana ja 
que es va adoptar el compromís de fer la consulta. 

 

La consulta es farà en diumenge, podran participar els majors de 16 anys, nascuts o domiciliats 
a la Pobla de Segur. Hi haurà un lloc físic per votar. Es farà un registre de la gent que vol votar. 
No s’accedirà ni al cens ni al padró d’habitants. A la Mesa hi haurà tres persones voluntàries ( 
tres suplents). 

 
El Sr. Àngel Enjaime pregunta quant temps té per designar un delegat?. 

 
El Sr. Josep Ma.Tirbió diu que ja l’avisarà. La consulta no és vinculant i es farà el recompte 
quan s’acabi la votació. 

 
A continuació es sotmet la proposta a aprovació. 

 

El Ple de l’ajuntament en sessió del dia 7 de setembre de 2018 va aprovà per majoria, una 
moció referent al CANVI DE NOM PASSEIG JOSEP BORRELL I FONTELLES” (amb cinc vots 
a favor d´ERC, 2 a favor del PdCat i un vot en contra del PSC), determinant, que tan aviat com 
fos possible, es realitzaria una consulta ciutadana per escollir entre els noms: 

 
- L´actual 

- Passeig 1 d´octubre 

Així doncs respectant l´acord pres en el seu dia pel Ple de l´Ajuntament de l´anterior consistori, 
i també fent efectiu un compromís adquirit amb els poblatans i les poblatanes per part de 
l´actual equip de govern, 

 
es presenten per a la seva aprovació les condicions d´aquesta consulta. 

 

El reglament de Participació ciutadana del municipi de la Pobla de Segur aprovat definitivament 
i publicat al BOP nº 49 de la província de Lleida en data 11 de març de 2019, regula en la 
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SECCIÓ VII (altres modalitats participatives), i concretament en l´article 21 regula altres 
“processos de participació específics”. 

 
L´article 21.1 estableix “S´entenen aquests processos sense perjudici dels instruments i 
mecanismes de participació que les lleis estableixen específicament per a determinats 
sectors i matèries” 

 
L´article 21.2 diu “Tots els processos de participació comptaran amb les següents fases, 
tal i com es desenvolupa en el títol II, capítol III d´aquest Reglament: 

 

- Planificació de la participació. 

- Marc de referència. 

- Regles del procés. 

- Elaboració del projecte de participació. 

- Campanya d´informació i comunicació a la població. 

- Procés de participació adequat a cada cas. 

- Retorn a la població i/o agents implicats. 

- Avaluació del procés. 

A fi de donar compliment a l’establert al reglament de participació ciutadana, 

A proposta del regidor de participació ciutadana el Ple per 7 vots a favor del grup d’ERC i 1 vot 
a favor de JxCat acorda el següent: 

 

Primer. Aprovar la realització d’un procés de participació ciutadana específic per saber el parer 
dels veïns/es del municipi en relació a l’assumpte “canvi de nom del passeig Josep Borrell i 
Fontelles”, les fases del qual es transcriuen a continuació: 

 

PLANIFICACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ 

- La consulta es durà a terme en diumenge – de – de 2020 a la Sala de plens de 
l´Ajuntament , des de les 9 hores fins a les 20.00 hores. 

- S´haurà de comunicar amb prou antelació i de manera prou clara per tal que totes les 
poblatanes i els poblatans se n´assabentin. 

- 15 dies abans de la consulta es farà una crida mitjançant les xarxes socials per 
comunicar a tothom qui vulgui ser voluntari/a que s´inscrigui. 

- Una setmana abans de la consulta, es farà un sorteig públic entre tots els voluntaris/es 

per elegir els tres membres de la mesa, així com tres reserves. Immediatament els 

resultats es publicaran al tauler d´anuncis de l´Ajuntament. 

- La mesa estarà supervisada per un membre de cada grup polític amb representació 

actual al consistori. Preferentment que ocupi el càrrec de regidor/a, però també pot 

delegar a qualsevol persona de la seva confiança. Aquesta delegació serà per escrit, i es 

presentarà als membres de la mesa per a què ho validin. 

MARC DE REFERÈNCIA 

- Aquesta consulta deriva de l´aprovació per part del Ple de la corporació municipal en 

data 7 de setembre de 2018 de realitzar una consulta ciutadana per canviar de nom 

l´actual passeig Josep Borrell i Fontelles, donat el malestar que va provocar en un sector 

important dels poblatans i les poblatanes, les polèmiques declaracions del Sr.Josep 

Borrell i Fontelles, així com la seva posició respecte als fets de l´1 d´octubre de 2017. 

- Aquesta consulta s´acull al Reglament de Participació Ciutadana de la Pobla de Segur, 

dins del CAPÍTOL I, SECCIÓ VII, Article 21 ( 21-1 i 21-2 ), aprovat el 7 de setembre de 

2018 en el Ple Ordinari n.2/2018. 

REGLES DEL PROCÉS 

- Se sotmetrà a consulta en una butlleta les següents opcions : 

• Mantenir el nom actual de Passeig Josep Borrell i Fontelles 

• Canviar-lo pel nom de : Passeig 1 d´octubre 

- Només s´admetran les butlletes que: 

a) hagin elegit una de les dues opcions marcant amb una creu la casella 

corresponent 

b) les butlletes que no n’hagin marcat cap , i en aquest cas es consideraran 

butlletes en blanc 
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c) en cas que hi hagi una butlleta amb les dues caselles marcades, o bé amb 

qualsevol escrit o altre grafisme, es considerarà nul.la . 

- Podran prendre part en el procés totes les veïnes i els veïns majors de 16 anys, nascuts 

i/o domiciliats a La Pobla de Segur. 

- Caldrà registrar-se en el moment de votar. A la taula es durà un registre d´identificació 

dels/les votants, apuntant nom, cognoms i número del DNI a efecte que no es produeixin 

duplicitats de vot. Per tant, serà obligatori presentar el DNI, passaport o carnet de 

conduir, que estigui vigent. 

- En cas que les/els votants no duguin la documentació necessària, o bé que no estigui 
vigent, no podran prendre part en la consulta. 

- La consulta no té caràcter vinculant. 

- L´escrutini, que serà públic, es durà a terme un cop s´hagi tancat el període de 

participació (a partir de les 20.00 h. ) 

ELABORACIÓ DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ 

- La taula de votació estarà formada per voluntaris i voluntàries, sota la supervisió constant 
com a mínim de tres persones vinculades als partits polítics representats actualment al 

consistori. Preferentment regidors/es, tot i que podran designar persones de la seva 

confiança per dur a terme aquesta tasca. 

- La designació d´aquestes persones que no formen part del consistori, es farà mitjançant 

un document de delegació de representació que es facilitarà als representants de cada 

partit. 

CAMPANYA D´INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A LA POBLACIÓ 

- La consulta es donarà a conèixer mitjançant els canals habituals que utilitza el consistori: 
via xarxes socials, mitjançant cartells, a través de la web oficial de l´Ajuntament 

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ ADEQUAT A CADA CAS 

- Degut a la complexitat d´efectuar una consulta popular per via de referèndum, així com 

una consulta popular no referendària de caràcter sectorial, ja que comporten una grau 

d´implicació molt gran de l´aparell administratiu del consistori, així com uns costos 

econòmics importants, es considera fer aquest tipus de procés de participació que recull 

el Reglament de participació ciutadana , en la seva Secció VII ( article 21). 

RETORN A LA POBLACIÓ I/O AGENTS IMPLICATS 

- Els resultats del procés de participació es faran públics tan bon punt hagi finalitzat 

l´escrutini, a través de les xarxes, web de l´ajuntament i en document al tauler d´anuncis 

de la Casa de la Vila. 

AVALUACIÓ DEL PROCÉS 

- Un cop analitzat tot el procés : resultats, participació, .. l´equip de govern prendrà la 
decisió pertinent, tenint en compte que aquest no és un procés vinculant. 

S´avaluarà també aquest tipus de consulta per si pot ser una eina a utilitzar en properes 
qüestions que ens afectin, en funció de la resposta que hagi tingut, la complexitat de dur-la a 
terme, … 

 
Un cop votada aquesta proposta es reincorporen a la sessió els regidors del grup del PSC.. 
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