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ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA

PUNT ASSUMPTES DE L’ORDRE DEL DIA
ACORD
01
Nova elecció d’alcalde com a conseqüència de la renúncia 0105P17
presentada (mandat 2015-2019).
INICI, NOTES i OBSERVACIONS
Inici de la sessió: Un cop comprovat el quòrum d’assistència necessari per a la
vàlida celebració de la sessió, la presidència obra la sessió a l’hora indicada i es
procedeix a l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
Mesa d’Edat: La primera part de la sessió està presidida per una Mesa d’Edat
integrada pel Sr. Salvador Aubeni (President) i el Sr. Adrià Rius (vocal).

ACORDS ADOPTATS INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
01
NÚM. 0105P17: ELECCIÓ I PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC
D’ALCALDE PER PART DEL SR. JORDI BOU COMPTE EN EL SEGON
PERIODE DEL MANDAT 2015-2019 (EXPEDIENT C:01/01 N:01/15 T:01).
Vist que com a conseqüència de la renúncia de l’anterior alcalde ha estat
convocat el present Ple per substituir la vacant de l’Alcaldia en el marc dels
articles 196 i 198 de la Llei Orgànica 5/1985 del Règim Electoral General
(LOREG) i preceptes concordants i/o que la desenvolupen.
Vist que iniciada la sessió ha estat presidida per la Mesa d’edat integrada pel
regidor electe de major edat, Sr. Salvador Auberni i Serra, que actua com a
president, pel regidor-vocal electe de menor edat, Sr. Adrià Rius i Pla i pel
Secretari de la Corporació.
Vist que en el procés elecció de nou alcalde s’han verificat les següents
actuacions i comprovacions per part de la Mesa d’edat:
1. El regidor/president de la Mesa assenyala que seguidament es procedirà a l’elecció
de l’alcalde entre els membres de la Corporació que encapçalin les seves
corresponents llistes i no hagin renunciat a la candidatura i amb aquesta finalitat
dóna la paraula al secretari qui explica breument el procediment legal aplicable a
l’elecció citada, indicant en síntesi, que serà nomenat alcalde el candidat que
obtingui la majoria absoluta dels vots en primera votació i, en el seu defecte, el
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candidat de la llista que hagi obtingut més vots populars a les passades eleccions
municipals.
2. En el procés d’elecció, i a requeriment de la Mesa d’edat, es presenten com a
candidats a l’elecció d’alcalde els regidors (primers de llista) que seguidament
s’indiquen:
CANDIDATS A L’ALCALDIA
Sr. Òscar Alujas i Mateo
(candidat a l’Alcaldia)
Sr. Jordi Bou i Compte
(candidat a l’Alcaldia)

LLISTA ELECTORAL
Junts pel Papiol
Convergència i Unió (avui PDeCAT)

3. En la votació nominativa s’anomena a cadascú dels regidors/es electes i aquests
dipositen una papereta on consta el nom del candidat a alcalde que voten.
4. A l’escrutini de la Mesa un cop conclosa la votació, s’han computat d’11 vots
vàlids emesos (la totalitat), amb un resultat de que han estat de donant el següent
resultat de 7 vots el Sr. Jordi Bou i Compte i de 4 vots el Sr. Òscar Alujas i Mateo.

Atès que el resultat assolit arriba a la majoria absoluta de membres de la
Corporació i havent obtingut la candidatura Convergència i Unió (avui PDeCAT) 7
vots vàlids emesos, és proclamat alcalde el senyor Jordi Bou i Compte.
Atès que l’alcalde proclamat s’ha dirigit la Mesa d’edat per prendre possessió del
càrrec formulant la següent promesa:
“Per imperatiu legal: Prometo, Complir fidelment les obligacions del càrrec
d’alcalde de l’Ajuntament del Papiol, amb lleialtat al Rei i acatament a la
Constitució Espanyola”.
“A plena consciència i llibertat. Prometo, Complir fidelment les obligacions
del càrrec d’alcalde de l’Ajuntament del Papiol amb lleialtat a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya. Treballaré al servei de totes les Papiolenques i
Papiolencs, sigui quina sigui la seva ideologia o procedència; i resto a
disposició de les nostres institucions, el Parlament de Catalunya, el
President i del Govern de la Generalitat per assolir l’autodeterminació i
proclamar un nou país lliure i sobirà”.
Atès que un cop pronunciada la fórmula anterior, el regidor/president de la Mesa
d’edat li ha donat possessió del càrrec d’alcalde i, que seguidament per part de
l’anterior alcalde, li ha estat lliurat al nou alcalde elegit, el bastó de comandament
d’aquest Ajuntament, moment en el qual, aquest ha assumit formalment la
presidència de la sessió donant les gràcies als presents i obrint un torn de
parlaments.
ES RESOL
Primer.- Tenir per realitzada l’elecció i presa de possessió del nou alcalde de
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l’Ajuntament del Papiol, el senyor Jordi Bou i Compte.
Segon.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els
tràmits següents:
COMUNICACIONS INTERNES: al Sr. Jordi Bou i Compte i a tots els departaments
municipals.
NOTIFICACIONS: a la Junta Electoral Central, a la Generalitat de Catalunya, a la
Diputació de Barcelona, a la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya, a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, al Consell Comarcal del Baix Llobregat i a la resta
d’institucions que correspongui.

INTERVENCIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

1) Intervenció del Sr. Òscar Alujas Mateo, portaveu del Grup Municipal
de Junts pel Papiol.
Molt bona tarda a tothom i gràcies per acompanyar-nos a aquest Plenari
extraordinari i històric, la veritat és que fa goig veure la Sala de Plens com es
troba avui, us recordo que dijous tornem a fer Plenari a les 8.00 hores i només
que la meitat ens acompanyeu ja estaríem agraïts.
Dèiem històric perquè el Papiol és el primer cop que realitza aquest tipus de
Plenari en tota la nostra etapa democràtica, avui es visualitza un dels acords que
havíeu arribat els tres partits que actualment esteu a Govern.
Darrerament al Parlament de Catalunya i aquí tenim algun dels nostres
representants, està treballant en una reforma de la llei electoral perquè l’alcalde
sigui el representant de la llista més votada, aquí entraríem en un etern debat si
les majories precuinades abans de les eleccions municipals com ha passat aquí al
Papiol, o les majories cuinades a posteriori són tant o més legítimes que les
obtingudes a les urnes.
Nosaltres som del parer que la llista més votada ha de ser la que ha de portar el
pes del Govern municipal, el que queda ben clar aquí al Papiol i després de dos
anys ja ho podem confirmar amb dades a la mà, és que aquest pacte de Govern
tripartit que vàreu realitzar fa dos anys, s’entén més de les ganes d’anar a la
contra i de fer fora de Govern a Junts pel Papiol, que per un veritable projecte
comú de poble.
Les polítiques continuistes que heu dut durant aquests dos anys, polítiques i
actuacions que heu pogut dur a terme gràcies al bon estat financer que us heu
trobat a l’Ajuntament.
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El fet que a dia d’avui no heu volgut o no heu pogut demostrar el mal estat que es
trobava segons vosaltres el conjunt del nostre Ajuntament, corrobora el que
explicàvem abans.
Després d’aquest període hem pogut comprovar com sota el paraigües d’aquest
acord municipal, que vàreu establir fa dos anys, heu amagat totes les acusacions,
falsedats i també part de les promeses que havíeu escampat durant la campanya
electoral.
Això ens referma encara més la tasca realitzada pel nostre Grup durant els anys
de Govern.
Nosaltres durant aquest mandat hem treballat per fer una oposició responsable i
respectuosa, ho hem fet amb el mateix esforç, dedicació, treball, honestedat i
respecte als ciutadans que quan estàvem a Govern.
Estem molt tranquils perquè aquí realment si que hi ha hagut un canvi en la forma
de fer oposició, una oposició que dista molt de la que havíem rebut per part dels
vostres partits en els darrers mandats.
Hem treballat per fer un control minuciós de l’execució del nostre Pressupost, hem
estat totalment predisposats a treballar i participar les poques vegades, val a dir,
en què heu volgut comptar amb la nostra opinió, tal com vàrem comentar fa dos
anys, continuarem treballant des de l’oposició i us garantim que ho farem de
forma constructiva, responsable i amb la perspectiva de respecte a la complexa
de la tasca de Govern.
Des d’aquí també aprofitem per agrair la bona predisposició dels treballadors i
treballadores de l’Ajuntament per facilitar-nos la nostra tasca a l’oposició.
Moltes gràcies.

2) Intervenció del Sr. Salvador Auberni Serra, portaveu del Grup
Municipal de Sumem pel Papiol.
Des de Sumem pel Papiol, fidels al pacte signat a principis del Mandat, donem la
benvinguda al nou alcalde Jordi Bou, permeteu-me però donar les gràcies a
l’alcalde sortint Joan Borràs.
Joan, gràcies per la teva bona fe, gràcies pel teu rigor en el treball, gràcies per la
teva actitud propera amb tots i totes i amb tothom, gràcies en definitiva pel teu
mestratge, segur que has marcat una línia que ens ajudarà a tots plegats,
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començant pel nou alcalde Jordi Bou, a finalitzar amb èxit el projecte que tenim
pel nostre poble en aquest Mandat, gràcies de nou, benvingut Jordi i que tinguis
una bona feina.
3) Intervenció del Sr. Joan Borràs i Alborch, portaveu del Grup Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Autoritats diverses, Regidores, Regidors, veïns i veïnes del poble, amics i família.
Tot just fa dos anys, vam viure en aquesta mateixa sala de Plens, un moment
intens i emotiu per a tots. Un moment esperançador i il·lusionador per a alguns. Un
moment expectant i incert per a altres. En definitiva però, un moment especial i
singular, com ho és aquest en el dia d’avui, com correspon a l’elecció d’un alcalde.
Ha plogut molt com diu el refrany popular, o potser no tant com ens indica la
tossuda realitat. Al llarg d’aquest dos anys, hem establert, hem fet i hem explicat: la
cultura del pacte. Una forma de fer i entendre la política, a la qual, no estàvem
acostumats.
Vam decidir de fonamentar la cultura del pacte, en el compromís, en el consens, en
l’establiment d’acords, en el respecte de diversos punts de vista, en definitiva: en la
suma de diverses opcions polítiques que ens han donat com a resultat, una
legitimació més gran de l’acció de govern.
Aquesta suma d’opinions, aquesta fusió de punts de vista, ha provocat que els
membres de l’Equip Govern haguem deixat a banda marques polítiques i
personalismes, per sumar, tots plegats, un projecte comú en benefici del Papiol.
Hem governat en coalició i hem compartit responsabilitats.
El model Papiol s’ha fonamentat des del primer moment en compartir espais de
treball comuns, despatxos i tot, que han possibilitat l’entesa i la comprensió entre
regidors de diverses formacions.
El model Papiol s’ha fonamentat en enraonar sobre tot el que es volia fer en la
mateixa taula de treball, tots plegats, sense distinció, a treballar amb equip sense
imposar el criteri de la majoria.
Aquesta forma de treballar és la que ens ha permès desenvolupar durant aquest
dos anys el Projecte del Nou Papiol, del Papiol en Comú.
Avui dia, la cohesió de l’equip de Govern fruit d’aquest model de treball, permet
afrontar tots els reptes de futur necessaris pel Papiol amb unitat, sense esberles.
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Han estat dos anys plens de treball, d’idees, de nous projectes però sobretot, de
passió pel Papiol. Imaginar de nou les seves festes, preveure les seves necessitats
i dibuixar amb mà dúctil les línies mestres a seguir ha estat, per sobre de tot, una
tasca apassionant, perquè treballar dur per alguna cosa que estimen se’n diu:
passió.
M’agradaria saber transmetre-us l’esperit que emana d’aquest nou Papiol, un nou
Papiol que s’obre i es mostra al Poble, a la comarca del Baix Llobregat, a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, al País sencer i que ho fa, mostrant el millor de la
tasca feta aquests dos anys.
Aquest nou Papiol que s’obre al Poble, amb més transparència i comunicació, amb
la seva revista Som Papiol, els perfils a les xarxes socials, el portal de
transparència, el nou web municipal que posarem en marxa aquest 2017 i amb el
reforç dels actes culturals i de les festes del poble.
Que s’obre essent més participatiu, més implicat amb la creació del Consell
Educatiu i també del Consell del Poble. Aquest Consell del poble que és una de les
peces importants que faltava i que enriqueix la xarxa d’entitats, associacions i
grups, amb els quals l’Ajuntament ha de treballar de forma habitual.
Que s’obre i es mostra il·lusionat amb els projectes de futur extraordinaris com el
Nou Consultori local i la mateixa reurbanització de l’Av. Generalitat.
Que es mostra, i busca ser un poble més planificat i estructurat, amb la redacció i
aprovació del Pla Director de l’esport i del Pla de dinamització turística. Un Papiol
que viu il·lusionat per veure com avancen els treballs del Nou Centre Cultural
Polivalent del Papiol.
Aquest nou Papiol que també s’obre a la Comarca amb la seva Festa de la Cirera,
en la comunicació i relació amb els mitjans de noticies comarcals, en la posada en
marxa de la nova Oficina de Promoció Econòmica com a punta de llança d’un nou
model d’administració propera i capaç de treballar en col·laboració amb el món
privat en benefici del poble.
Aquest Nou Papiol que s’obre a l’AMB més enllà del projecte de reurbanització del
carrer Major i Plaça de l’Església o de Plans Locals d’ocupació. Més enllà de tot
això, interactuem per coordinar polítiques municipals en residus que siguin model a
l’Àrea. Per pactar un nou model de xarxa de transport públic al Papiol i a l’ÀMB. O
com a bressol de recepció de delegacions internacionals que volen conèixer l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i el paper d’un municipi petit, però decidit i ple de vida,
com el nostre.
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Un Nou Papiol que s’obre i es mostra al País, ansiós de mostrar en les línies
marcades en el Pla de Turisme i explicar que la història del Papiol està lligada a la
història de Catalunya. I que el Castell del Papiol porta més de 1000 anys observant,
silenciós, la història del nostre País.
Des de la construcció dels Castells de Marca, fins el naixement del Catalanisme per
part de Valentí Almirall, propietari en el seu temps del Castell, el Castell ha estat
testimoni silenciós d’aquests fets.
No en tinc cap dubte, que l’1 d’octubre del 2017 també viurà aquest nou moment
històric, també serà testimoni de la ferma voluntat dels representants del poble del
Papiol, perquè el vilatans del poble del Papiol puguin votar en pau i llibertat.
El Papiol d’avui és un poble en el que els canvis son prou visibles però, però el
canvi més gran, i del qual estem tots més orgullosos, s’ha fet, en el camp dels
valors. El Papiol d’avui és un poble més cohesionat socialment, més plural, amb
més tolerància i més respectuós, un poble on tothom se sent del poble, on tots som
Papiol.
I això, us ho puc assegurar, no és en cap cas mèrit de qui us parla, això és mèrit i
virtut dels 4105 habitants del Papiol.
Mèrit de la diversa, plural i implicada societat del Papiol, i del seu compromís vers el
poble. Persones diverses que actuen amb la ferma voluntat de cohesionar i enriquir
la vida associativa. Tots ells fan Papiol.
També és mèrit de totes les persones que ens han fet arribar la seva opinió vers el
poble. La felicitació per algun fet aconseguit o perquè no, també dir-ho, la seva
queixa pel que fa al funcionament d’algun servei concret o petició no atesa. Tot això
ens obliga a superar-nos cada dia.
I aquest Papiol també és mèrit de la tasca i feina de l’Òscar, la Olga, en Victor i la
Marta com a regidors de l’oposició de Junts pel Papiol. Tant pel seu suport a
projectes emblemàtics pel poble, com en la seva oposició a altres temes. Ells també
ens ajuden a fer un Papiol més plural.
Val a dir que m’enduc una espina clavada d’aquest dos anys d’alcalde atès que em
vaig aventurar a demanar que seria molt positiu pel poble que amb treball, esforç,
temps i bona voluntat per part de tothom, poguéssim treballar tots plegats, amb
unitat.
Potser va ser aquesta visió ben intencionada, harmoniosa i ideal. Aquesta visió
carregada de romanticisme d’una política municipal on tothom rema en el mateix
vaixell, el que em va portar a aventurar-me en aquest desig no realitzat.
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Crec que no he escatimat esforços en cosir ferides, estendre la mà, construir ponts i
fer tot allò que estigués al meu abast en bé de la convivència i la cohesió. Malgrat
tot, aquesta visió d’unitat no ha estat assolida. He entès, que no era el moment
però, no desistiré en un futur de perseguir-la.
Malgrat tot, gràcies com he dit als quatre regidors de Junts pel Papiol per forçar-nos
a l’Equip de Govern, a ser més oberts, més plurals, i entendre altres postures.
Voldria però estendre el meu agraïment per aquests dos anys a tot el personal de
l’Ajuntament. La seva professionalitat, el seu rigor i la seva implicació. Sens dubte
que, sense ells, que son la imatge de l’Ajuntament, no haguéssim aconseguit
realitzar ni la meitat de la tasca prevista. Gràcies a tots i cadascun d’ells.
Vull agrair també l’acompanyament en tot aquest viatge de la meva gent. La gent
de la secció local d’Esquerra Republicana. Sempre fidels i al costat meu. Vull
explicar però que en certs moments han estat summament crítics amb la meva
feina, de fet, a vegades, a les reunions, he arribat a pensar que no hem trobaven
cap mena de virtut. Us haig de confessar però que ha estat tot el contrari i que,
precisament, ha estat aquest excés de zel, el millor regal que m’han fet ja que,
m’han fet tocar permanentment de peus a terra i no baixar mai la guàrdia. Gracies
de veritat a tots i cada una de les persones de la secció local per la seva estima.
Vull estendre l’agraïment a la gent d’Esquerra Republicana de tota la Comarca, i
també els representants Nacionals, per creure i confiar en la secció local del Papiol
i sobretot en la seva gent. Per estar al costat sempre dels amics, simpatitzants i
militants del Papiol i també, per confiar en els seus representants municipals. En
especial vull mencionar en Jordi Albert, un excel·lent President Comarcal i una
millor persona. Gràcies Jordi per la teva valentia, integritat i confiança amb tots
nosaltres i en especial en la meva persona.
No seria just no mencionar als que sense cap mena de dubte són els autèntics
protagonistes. Sense ells hagués estat molt difícil, per no dir impossible, fer tota
aquesta ingent tasca i dur endavant aquest projecte. Sis persones que no havíem
treballat mai juntes i que pertanyem a tres formacions polítiques diferents. Sis
persones valentes e implicades.
Com en Salvador Auberni. Cap de llista de Sumen pel Papiol. Gràcies pel teu
temple, els teus raonaments sempre encertats, el teu parer sempre oportú.
Salvador, t’haig de dir que la teva forma i manera de ser dignifica i molt, la política i
el socialisme català.
El meu agraïment també en Jordi Medina i la Montse Garcés. Companys de viatge
del PDeCAT. En Jordi ha estat una persona discreta i eficient en la teva tasca. Una
persona fidel, ferma i constant, en el compliment dels compromisos. Un aliat en el
tracte amb tot el mon d’emprenedors i empresarial del Papiol. Estic convençut que
amb el pas del temps la teva tasca es veurà revaloritzada.
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I la Montse, companya entregada e implicada que ha respost a cada contratemps
de la seva vida amb una mostra decidida de compromís. Una persona vital i alegra
que s’arremanga sempre a la primera demostrant la implicació en el projecte del
Papiol en comú. Més que una companya, una amiga. Moltes gràcies, Montse.
Un record també pels meus dos companys d’esquerra.
L’Albert. Tenaç i implicat des del primer moment. Discret i treballador. Una
seguretat per a mi a l’Ajuntament. La seva forma de veure la vida t’obliga a
repensar cada decisió un cop més, com un filtre de seguretat perquè cada cop que
penses ja està, ell fa aquella pregunta que t’obliga a donar-hi una volta més.
Gràcies, Albert per la teva implicació total.
I l’Adrià. Què dir de l’Adrià. Energia, Joventut, Voluntarisme. Pura vida. Traient
hores de sota les pedres per dotar al poble d’un projecte modern de comunicació.
Un projecte nou de Joventut. Una visió diferent de les festes. L’Orgull de poder dir
que la Joventut del Papiol té ganes de treballar pel seu poble i també pel País. Amb
l’Adrià tens la garantia de que en el futur la política serà millor. Moltíssimes gràcies
Adrià per ser l’aire fresc i de renovació política que anhelem.
I Finalment en Jordi Bou, el nostre alcalde des d’ara. Una persona que ha hagut de
fer dos màsters en dos anys. El primer passar de la oposició a Govern i veure la
política des del Govern. El segon adaptar la seva visió del món privat a entendre i
comprendre el món públic. A dia d’avui en Jordi està plenament capacitat per agafar
aquest relleu i pilotar la nau els propers dos anys. Gràcies Jordi. Gràcies per la teva
fidelitat, el teu recolzament i la teva implicació més enllà del deure. La teva noblesa
com a persona és la millor garantia per a tots nosaltres de que tot anirà bé.
Els últims agraïments i els més especials d’aquesta nit vull que siguin per a tota la
meva família. Sempre sacrificada, sempre perdent-me. En especial, per la meva
dona la Teresa, i els fills: la Carla, la Laura i l’Àlex. A tots ells els hi he manllevat un
munt d’hores per donar-les al poble i els he privat de molts moments de companyia.
Gràcies a tots ells pel seu sacrifici absolutament impagable.
Vull demanar disculpes a totes aquelles persones que s’hagin pogut sentir ofeses o
molestes per qualsevol paraula o acte que hagi pogut fer. No ha estat mai la meva
intenció ofendre o molestar a ningú. Tot el contrari. Sempre m’he guiat per la ferma
decisió de servei al meu poble i els seus veïns.
Arriba l’hora del relleu, no pas encara l’hora del adéu. Un relleu per continuar en un
projecte de canvi vital pel Papiol. Han passat dos anys però l’espurna de l’ il·lusió
està en cada mirada de totes les persones que volen construir en un poble millor.
Un futur millor. Un país millor: més igual, més social, més republicà. Si som
capaços de construir un Papiol més humà també farem un país més humà.
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A ser més humans és al que ens hem dedicat en cos i ànima durant aquests anys.
Com deia George Orwell: L’important no és mantenir-se viu, l’important és
mantenir-se humà. Mantenir-se humà i fer tot el possible perquè aquest guany
repercuteixi en la societat, perquè en definitiva, i tal com ‘agradi dir: això va, de que
guanyi el Papiol.
Gràcies a tots el que ens heu volgut venir avui a acompanyar-nos en aquest acte.
El relleu d’alcaldia del Papiol. Faig aquest relleu convençut d’haver dedicat els
millors anys de la meva vida al Papiol i d’haver-ho fet de l’única forma que em van
ensenyar: En cos i ànima. De forma vital i apassionant. Amb l’emoció de l’amor i de
l’estima per a tots.
Bona nit i visca el Papiol

4) Intervenció del Sr. Jordi Bou i Compte, nou alcalde i portaveu del
Grup Municipal del PDeCAT.
Alcaldes, autoritats, regidors, Papiolenques i Papiolencs, amics i amigues.
Benvinguts a tots i totes, benvinguts a l'Ajuntament del Papiol.
Ara fa dos anys, el Partit Demòcrata, Esquerra Republicana i Sumem pel Papiol
vam fer un pacte de govern i d'estabilitat per afrontar el mandat. Un dels acords
que es van pactar, és l'alcaldia compartida. Ja han passat dos anys i avui toca fer
relleu.
M'agradaria fer èmfasi en un fet que per nosaltres és molt important, i que no em
cansaré d'explicar: tot i el relleu, el rumb de l'Equip de govern serà el mateix, la
línia a seguir serà la mateixa. Tret del fet que en Joan em cedeix el comandament
de la nau, aquesta, serà pilotada amb la mateixa cohesió que ens ha caracteritzat
fins ara. Per tant, a nivell d'Equip de govern el ple d'avui és un simple tràmit, que
s'ha de fer, però que alhora s'ha de celebrar com a símbol de bona sintonia.
Amics en Joan m'ha deixat el llistó molt alt, però estic convençut que es mantindrà
alt, perquè quan els objectius estan clars i les idees són fermes, res ens pot aturar
ni desviar i el rumb es manté intacte.
Joan, m'agradaria aprofitar aquest moment per donar-te públicament les més
sinceres gràcies, gràcies per la teva generositat, per la teva serenor, la teva
elegància, senzillament gràcies per la teva manera de ser. La veritat és que
aquests dos anys al costat dels que teniu més experiència han estat molt fàcils i
fructífers.
Personalment:
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És per mi, un gran honor poder ser l'alcalde del Papiol i poder servir a tots els
Papiolencs. Per mi servir a les persones, a una societat, a un poble, és de les
coses més grans que em poden passar.
Tota la il·lusió que sento per afrontar aquest repte, l'escalf que em doneu pel
carrer, el suport evidentment de la família, de l'Equip de govern, de l'agrupació
local, em donaran la força necessària per poder estar al nivell del càrrec que
ostento a partir d'aquest moment.
A casa sempre he viscut i he vist com el Pare es desvivia per servir als
Papiolencs, a una societat, a una cultura. Viure això a casa i des de ben petit, et
dóna els millors valors, t'ho dona tot. No puc estar més orgullós d'haver viscut el
que he viscut, tot i les dificultats que representa en algunes ocasions. Per tant,
només puc donar les gràcies als pares i germans.
Aquí no hi he arribat sol, també vull agrair tota la gent que ens ha acompanyat en
aquest llarg camí. Amb l’actual agrupació local, hem caminat durant 10 anys i han
estat tres les eleccions municipals que hem viscut de forma més intensa. Agrair a
totes les persones que n’han participat, tots teniu part de responsabilitat en que
avui jo sigui aquí i avui esteu aquí representats.
Agrair com no pot ser d'altre forma als regidors i alcalde que hem treballat colze a
colze en aquest govern, amics això continua seguiu igual.
Agrair a tot el personal d'aquesta administració per tota la feina que fa.
Agrair també les feines que vàreu fer en anteriors mandats als companys de
l'oposició. Comentar que les diferències que puguem tenir amb Junts, no s'han de
viure d'una forma negativa ni d'enfrontament, s'han de poder parlar i pactar per
poder arribar a acords majoritaris i així, d'aquesta forma, hi guanyarà sempre el
mateix, hi guanyarà sempre Papiol. Com sempre hem fet, continuem respectantnos.
Per últim, agrair a tots els anteriors alcaldes i regidors que han servit al poble del
Papiol.
Políticament, afrontem dos grans reptes, (Catalunya i Papiol):
El repte de país: ara ja ho podem dir en present, estem enfrontats, vaja, l'Estat
s'ha enfrontat a Catalunya, contra la nostra gent, contra el nostre clam majoritari a
poder votar. Té tot l'aparell de l'Estat fent mans i mànigues per enfonsar-nos,
directament, per destruir-nos.
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També per aquest motiu i moment, al Parlament ens calen les idees fermes i
clares i evidentment tota la unitat del món, per poder tirar endavant aquest repte
de país.
Com he dit al jurament, em poso a disposició del president de la Generalitat. I el
proper 1 d’octubre al Papiol estarem a punt per poder celebrar el referèndum amb
plena garantia, i així, continuar treballant perquè Catalunya esdevingui un país
lliure i sobirà.
Sóc conscient que moltes persones que tinc al costat, potser no comparteixen
aquestes paraules. Però estic convençut que aquestes persones es volen
expressar davant d'unes urnes, estic convençut que no comparteixen els atacs
que rebem des del Govern central. Perquè quan ataquen a Catalunya, a
l'educació, a la sanitat, ens ataquen a tots.
El que viu el nostre país s'ha d'afrontar essent conscients de qui som i d'on venim.
Que hem estat, som i serem un país d'acollida, punt de trobada de moltes cultures
i realitats.
Tot i el procés i la via que segueix, l'Equip de govern al que represento, en clau
Papiol treballarà per tots els Papiolencs amb igualtat de condicions sense
discriminar, sigui quina sigui la seva ideologia, sigui quina sigui la seva
procedència.
Continua el repte del Papiol: ens esperen dos anys apassionants, on recollirem
els fruits que hem plantat conjuntament i que collirem conjuntament.
Estem construint un Papiol, per tots i a molts nivells:
Treballem al costat de les persones i de les entitats del nostre poble.
Hem donat línia directa als ciutadans en la presa de decisions de l'Equip de
govern a través dels diferents consells que funcionen, com el consell del Poble o
l'Educatiu i en breu tindrem el de joves.
En aquest espai els Papiolencs participen de decisions, donen la seva opinió i són
escoltats.
I així ho han pogut fer, per exemple, amb uns dels grans reptes que tenim com a
govern, crear l'espai cultural del Papiol, on s'hi puguin desenvolupar moltes
activitats culturals que a dia d'avui les fem a llocs inadequats.
Guanyem espais públics a l'aire lliure i en breu veurem la transformació del centre
del poble, amb la reurbanització del Carrer Major i primer tram d'Abat Escarré.
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S'ha treballat conjuntament amb els veïns i comerciants com solucionar la
problemàtica de l'estacionament al centre del poble. Amb la reforma tindrem la
plaça del poble que haurem d'omplir de vida, d'activitats i de cultura.
Hem incrementat els recursos als Serveis socials per poder arribar més i millor a
les persones més necessitades.
I una de les eines a la que dediquem grans esforços és la comunicació, a través
de les xarxes socials o els mitjans de comunicació de la comarca. En breu tindrem
la nova web, més moderna i intuïtiva.
La cultura l’entenem de forma transversal i hi és present en moltes àrees,
sustentada per tres grans pilars com l’escola de música, la biblioteca i el teixit
associatiu que vesteixen el dia a dia del poble.
I afrontem Nous reptes:
Estem desenvolupant noves línies de treball, que ens han de fer descobrir més el
nostre poble:
El Pla de turisme, que ha de fer entrar en joc molts aspectes i recursos que tenim
al nostre poble i entorn: Papiol punt d'unió entre Parc Agrari i Collserola. Papiol
amb el seu Castell que ens parla dels inicis de Catalunya i dels inicis del
catalanisme amb la figura de Valentí Almirall.
La recent inauguració i obertura de l'oficina de promoció econòmica, ens obra la
porta directament amb els nostres polígons industrials i serà útil per ajudar als
Papiolencs a trobar feina i útil per aquelles empreses que cerquin ajuda.
I encara més reptes com la construcció del nou dispensari, el desplegament del
nou servei de recollida de deixalles i de neteja viària, el nou Pla d'esports o la
millora d’accessibilitat a les voreres de l’Avinguda de la Generalitat.
Som un poble que forma part de l'Àrea Metropolitana i afrontem conjuntament
amb tots els municipis els grans reptes metropolitans, com el treball cap a la
zonificació tarifaria, les millores dels transports urbans, entre d'altres.
No em puc descuidar d’agrair a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat per
tots els recursos econòmics i tècnics que ens aporten.
Treballem i ho fem bé, però encara queda molt per fer: ha de millorar
l'accessibilitat a molts dels carrers del nostre poble. Hem de millorar alguns dels
equipaments que han quedat envellits.
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Ho hem dit en més d'una ocasió, el que era bo continua essent bo, no destruïm,
no canviem perquè sí, només pensem amb una clau que és la millor per tots, la
clau Papiol.
Papiolencs i Papiolenques
Continuem treballant, amb fermesa, amb decisió, amb sensibilitat i amb rigor.
De tot cor, gràcies a tots
Visca el Papiol i Visca Catalunya.

FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde dóna per finalitzada la
sessió a l’hora especificada a l’encapçalament d’aquest document, de la qual cosa
en dono fe, com a secretari de la Corporació, mitjançant la present acta signada
amb el seu vist i plau.

Jordi Bou i Compte
ALCALDE

Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta va ser aprovada en un
principi per Resolució núm. 0305P17 sense correccions i rectificada
posteriorment per Resolució núm. 0108P17.
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