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EL PAPIOL
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CRONOLOGÍA DE 2018
Enero
Febrero
Marzo
Hallado en El Papiol un fósil de pangolín de hace 16
millones de años
Abril
Mayo
Junio
Julio
El cementerio del Papiol candidato a ‘Mejor iniciativa medioambiental’ de España
Agosto
Septiembre
Octubre
El alcalde Jordi Bou declara por dar apoyo al referéndum del 1-O

Noviembre
Quedan algunas carreteras anegadas por las fuertes
lluvias y se desprende parte de la fachada de una casa
en El Papiol
Diciembre

EL PAPIOL, EN CIFRAS

D

urante los últimos 8 años el Papiol ha logrado reducir su deuda viva de 1,8 millones € a
200.000 €. Asimismo desde 2010 el ratio de
deuda pasó de 36% a tan solo un 3%.
En cuestión de pago a proveedores, los gráficos muestran que el periodo medio de pago ha incrementado de
3 días antes del periodo legal a un dia despues de este.
Los gráficos sobre la política de gastos señalan
que la principal inversión en el municipio durante 2017 fue en vivienda y urbanismo con un total de
740.000 €. Asimismo se observa que deporte obtuvo
un incremento de 240.000 €.
La policía local supone el mayor coste al ayuntamiento con un total de 450.000 €, seguido de cerca por
las isntalacioens deportivas de uso público con 410.000
€. Por la parte baja no hay gastos en medio ambiente.
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Resultados de las eleccions municipales
de 2015 en El Papiol

BALANÇ DE MANDAT
Respon Jordi Bou, alcalde (PDeCAT)

Títol balanç de mandat i/o
oposició Mustiur a non
eum rem se poritios eos

ENQUESTA OPOSICIÓ Sense resposta de Junts pel Papiol
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.

-Quins han estat els principals projectes que s’han portat a terme durant aquesta legislatura?

A començament d’aquest mandat, el govern del Papiol
va elaborar un document que recollia una trentena de
propostes que dibuixaven els principals eixos d’actuació del govern municipal, un Pla d’Actuació Municipal
(PAM).
Va ser el resultat de fusionar les propostes incloses
en els diferents programes electorals de les tres formacions polítiques que integren l’executiu local i recull
aquells aspectes en què coincidien els programes i que
es van considerar prioritaris.
Immediatament després de les eleccions municipals
de 2015, aquesta va ser la primera feina dels membres
del govern. Un govern compost per set electes, tres del
PDeCAT, tres d’ERC i un de la coalició Sumem pel Papiol.
La transversalitat és una característica dels projectes
d’aquest mandat al Papiol. Això vol dir que es tracta de
projectes que impliquen diversos àmbits, que demanen
una feina d’equip i deixar de banda les marques polítiques.
Passa a la pàgina següent
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Ve de la pàgina anterior

BALANÇ DE MANDAT
S’ha treballat i s’està treballant en un projecte global
de poble, que podria resumir-se així: per un poble i un
entorn atractius, planificats i amb més recursos, on tots
els habitants tinguem qualitat de vida i una bona convivència.
Per aconseguir-ho, s’ha treballat i es treballa en posar
en valor tots els recursos locals (econòmics, socials, culturals, patrimonials...), en potenciar els punts forts i aprofitar les oportunitats. I això s’ha fet des de tots els àmbits.
-Hi haurà cap projecte que es porti a terme o es finalitzi en el que queda abans de les pròximes eleccions
municipals?

Al final del curs 2017-2018, la majoria de les propostes
recollides al PAM (i d’altres que s’han anat afegint) ja

s’havien dut a terme o s’estaven duent a terme, i s’havia començat a treballar en la resta. EL PAM ha ajudat
a definir les prioritats, a apostar per uns projectes i a
descartar o postergar uns altres. La concessió de subvencions influeix a l’hora de fer primer una cosa o una
altra. Es va fent a mesura que s’obtenen subvencions. Hi
ha hagut projectes que s’han pogut tirar endavant gràcies a plans ocupacionals subvencionats d’altres administracions que ens han permès incrementar la plantilla
temporalment.
Abans de les municipals de 2019, està previst: reurbanització del carrer de Francesc Macià (millora de
l’asfalt i de les voreres, substitució dels fanals...); millora del local de Museu del Papiol; reforma dels antics
aularis de la plaça del Dr. Trueta, construcció d’un nou
espai lúdic que connectarà la plaça del Dr. Barberà amb
les Escletxes; publicació d’una nova versió del web municipal; millora de les fonts de Can Vernet i del Lleó;

renovació del bus urbà i actuacions de millora a la zona
de l’estació de Renfe.
-Què quedarà sense fer-se?

Hi ha objectius que veurem acomplir-se el proper mandat, perquè s’hi ha estat treballant durant aquests anys.
El proper mandat veurem finalitzats projectes que s’han
iniciat durant aquest. Ex: construcció del nou consultori
mèdic local i d’un centre sociocultural polivalent.
-Repeteix com a candidat?

Un fet distintiu d’aquest mandat municipal 2015-2019
és que el Papiol ha tingut dos alcaldes. Els dos primers
anys, l’alcalde va ser Joan Borràs (ERC), rellevat en
el càrrec per Jordi Bou (PDeCAT) el juny de 2017, tal
com van acordar les tres formacions del govern a l’inici
del període. A dia d’avui, tots dos repetirien l’experiència.

