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CRONOLOGÍA DE 2018
Enero
Descenso importante de las víctimas mortales en los
accidentes de tráfico en el municipio
El Ayuntamiento estudia reclamar la deuda de la Generalitat por las guarderías
Febrero
Presentan la nueva asociación por la Defensa del Patrimonio de la Colònia Sedó
El Pleno aprueba el cambio de diseño del escudo municipal
Marzo
Esparreguera comienza la temporada de la Pasión con
un cambio en el elenco de actores
Abril
Histórica visita de los alcaldes de Esparreguera y Olesa a las Pasiones vecinas
Susto en la calle Ferran Puig por el desprendimiento
de una fachada
Mayo
Inversión millonaria para mejorar la iluminación y las
calles
Junio
Rechazo entre municipios del norte de la comarca al
proyecto de reforma de la A-2
Los CAP de Esparreguera y Abrera enseñan reanimación cardiopulmonar a niños de 5 años

Julio
Denuncian motines en un centro de menores del municipio
Agosto
Septiembre
Reticencias vecinales al plan urbanístico de la Rótula
Octubre
Esparreguera anuncia que celebrará una Fira de la
Passió
Noviembre
Diciembre

ESPARREGUERA, EN CIFRAS

E

n los últimos años el Ayuntamiento de Esparreguera ha logrado disminuir la deuda viva
de forma constante. Según los últimos datos
se encuentra en la actualidad en los 2,1 millones €,
lo cual equivale a un ratio del 9%.
En cuanto a pago a proveedores en el primer
semestre de 2018 se ha logrado rebajar el periodo
medio de pago a 4 días por encima del tiempo legal.
Asímismo el importe pendiente de pago ha pasado
de 1,8 millones € a 1,2 millones € en este primer
trimestre.
En política de gastos resalta en especial un incremento importate de 1,49 millones € en asuntos
relacionados con la deuda publica, además de una
aún fuerte apuesta por los servicios sociales.

B C N C O N T E N T FA C T O RY

/ 193

Resultados de las eleccions municipales
de 2015 en Esparreguera

BALANÇ DE MANDAT
Respon Eduard Rivas, alcalde (PSC)

ENQUESTA OPOSICIÓ Sense resposta per part de la CUP
EL LLOBREGAT s’ha posat en contacte amb el
principal grup de l’oposició al Ple en reiterades ocasions
des de l’estiu i no ha rebut cap resposta a la nostra
petició per respondre l’enquesta.

“Des de l’Ajuntament
estem tramitant un gruix
d’inversions de més de 8
milions d’euros”
-Quins han estat els principals projectes que s’han
portat a terme durant aquesta legislatura?

Durant aquest mandat hem tingut dos grans objectius: (1) establir un model organitzatiu des de la
planificació, el govern obert i la transparència i (2)
fer inversions que eren més que necessàries des de
feia molts anys al poble (clavegueram, arranjament
de carrers, jardineria, neteja viària). Sobre el primer objectiu, hem apuntalat els serveis municipals
per millorar l’eficàcia i la transversalitat a l’administració. Hem introduït el mètode de la planificació
estratègica a través de l’aprovació d’un PAM (Pla
estratègic municipal) que es pot consultar en línia i
Passa a la pàgina següent
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Ve de la pàgina anterior

BALANÇ DE MANDAT
es pot veure la consecució dels objectius ens temps
real. Des de la vessant d’urbanisme, segon objectiu, hem apostat per fer un gran gruix d’inversions
molt centrades en demandes històriques municipals
com la carretera de Mas d’en Gall, els col·lectors de
Can Rial i Mas d’en Gall, la urbanització del carrer Pau Font i del barri de la Plana o la millora del
Ferran Puig i el clavegueram de Can Comelles. Fi
nalment, cal destacar l’esforç per mantenir i millorar
la Fundació d’Integració Laboral (FIL) formada per
cinc ajuntaments de la zona que presentava reptes jurídics i econòmics que amenaçaven la supervivència
d’un projecte social amb més de 120 persones.

-Hi haurà cap projecte que es porti a terme o es finalitzi en el que queda abans de les pròximes eleccions
municipals?

En aquests moments des de l’Ajuntament estem
tramitant un gruix d’inversions de més de 8 milions d’euros. L’objectiu és que el gran gruix d’obres
estigui finalitzat abans d’acabar el mandat però ja
sabem que hi haurà algunes obres que no hauran fi
nalitzat per l’horitzó del maig de l’any vinent. No
ens preocupa perquè estem parlant d’inversions més
que necessàries i generen consens polític i perquè
defensem que, més enllà del calendari electoral,
l’Ajuntament no pot ni ha d’aturar-se. Per sobre de
tot, hi ha la millora de la vila i el benestar dels veïns
i veïnes.
-Què quedarà sense fer-se?

Comptem pel que queda de mandat que iniciarem

nous projectes que ens agrada anomenar de transmandat perquè requereixen de més de 4 anys de treball. Rebutgem una política simple de només mirar
de fer política a curt termini perquè aleshores els temes de gruix mai acaben de plantejar-se. En el cas
d’Esparreguera, necessitem urgentment planificar el
nou POUM sobre el que ja portem 3 anys treballant,
inversions necessàries als equipaments esportius,
més obres d’Infraestructura urbanística... i tot plegat
ho planificaren a partir de setembre.
-Repeteix l’actual alcalde o alcaldessa com a
candidat/a?

És el meu primer mandat com a president de l’Ajuntament i la intenció és presentar-me a la reelecció.
Aquests processos, però, depenen dels partits polítics i l’agenda per escollir el candidat/a, en aquest
cas del PSC, encara no s’ha determinat.

