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Cartipàs
ÀREES DE COMPETÈNCIES I REGIDORS RESPONSABLES

ÀREA ALCALDIA I URBANISME
Joan Borràs i Alborch
Alcalde

Nou consistori municipal

ÀREA OBRES, SERVEIS I CULTURA
Jordi Bou i Compte
1r Tinent d’Alcalde

ÀREA HISENDA, MEDI AMBIENT I MOBILITAT
Albert Querol i Lacarte
2n Tinent d’Alcalde

ÀREA SERVEIS SOCIALS, ESPORTS, TURISME I IGUALTAT
Montse Garcés i Gómez
3a Tinent d’Alcalde

ÀREA PROMOCIÓ ECONÒMICA, SEGURETAT CIUTADANA I COMERÇ
Jordi Medina i Beya
Ells 11 regidors del nou consistori just després del Ple de constitució el 13 de juny de 2015

ÀREA JOVENTUT, AGRICULTURA, COMUNICACIÓ I FESTES
Adrià Rius i Pla
NOU GOVERN
ÀREA PARTICIPACIÓ CIUTADANA, ENSENYAMENT I SANITAT
Salvador Auberni i Serra

El nou consistori del Papiol ha quedat constituït amb 7 regidors al govern
(3 de CiU, 3 d’ERC i 1 de SUMEM) i 4 regidors a l’oposició (Junts pel Papiol).

ALCALDIA: 2 ANYS I 2 ANYS
REGIDORS SENSE CARTERA
Òscar Alujas i Mateo

Olga Meca i Torrents

Víctor Pérez i Ruíz

Marta Gimeno i Vacarisses

Joan Borràs serà l’alcalde del Papiol fins al juny de 2017.
Jordi Bou rellevarà Borràs els 2 darrers anys del mandat.
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Primeres decisions

NOVA ETAPA

NOUS TEMPS

Un nou Papiol comença. Les eleccions del passat mes
de maig ens han portat un nou escenari: l’espai polític
ha quedat repartit entre diverses formacions d’una manera
més equitativa, sense grans majories.

Algunes de les decisions d’aquests primers dies tenen a
veure amb dues de les àrees de què sóc responsable:
Comunicació i Festes.

Aquesta nova realitat ens ha portat a buscar un acord
de govern que ens permetés treballar pel bé del Papiol
els propers 4 anys. L’acord final entre CiU, ERC i SUMEM
busca aquest objectiu comú sobre una base més àmplia
de pluralitat i representativitat.
Hem fet una aposta decidida pel pluralisme polític. Creiem
que els governs de coalició enforteixen la democràcia,
promouen i enriqueixen el debat i fomenten el diàleg i
afavoreixen la transparència i el control. Aquesta fórmula
demana treballar en equip, escoltar i tenir en compte tots
els punts de vista i no imposar el criteri de la majoria.
Aquesta fórmula demana consens i capacitat d’entesa.

“Hem apostat per una fórmula que demana
treball en equip, escoltar i tenir en compte tots
els punts de vista i no imposar el criteri de la
majoria. I hem deixat de banda els partidismes
per actuar com un sol equip”.

Creiem que és necessari apostar pel futur i la innovació
i, en matèria de comunicació, volem fer un pas endavant.
Hem d’aprofitar les avantatges que ens brinden les noves
tecnologies de la informació i la comunicació i les hem
d’incorporar a la manera de relacionar-nos amb els
ciutadans, perquè la relació sigui més àgil i directa.
Us hem presentat recentment l’aplicació per a mòbils i
tauletes que hem creat amb motiu de la Festa Major
d’aquest any. Amb aquesta APP volem facilitar-vos la
consulta de la programació diària dels actes i activitats.
Hem creat també el hashtag #FMPapiol, perquè en tot
moment pugueu fer seguiment de la Festa Major a les
diverses xarxes socials.
Ordinadors portàtils, telèfons mòbils, tauletes, Internet,
Twiter, Facebook i altres modernitats no em resulten
estranyes: pertanyo a la generació més tecnològica que
mai ha existit. Sóc el regidor més jove de l’equip i, per
això, hem acordat entre tots que sigui el nou responsable
de Joventut.

“És necessari apostar pel futur i la innovació i
aprofitar les avantatges de les noves tecnologies
per relacionar-nos de manera més àgil i directa
amb els ciutadans”.

Precisament, ha estat la capacitat per entendre’ns la que
ens ha permès arribar on som. No hem pres la decisió
de pactar per motius de simpatia, sinó amb sentit del
deure. Hem prioritzat objectius: treballar per la convivència,
la cohesió, la integració, la tolerància i el respecte.
El nostre compromís és treballar incansablement en
aquesta direcció.

També us dic que ja ens hem posat a treballar per detectar
les mancances i necessitats que hi ha en matèria
d’informació i comunicació municipal, i us avanço que
hem decidit plantejar una nova publicació impresa
periòdica. De moment, us fem arribar aquest full informatiu,
per complir amb el deure i la voluntat d’informar-vos de
com ha quedat configurat el nou escenari polític del
nostre municipi.

Em plau destacar com a fet important que, un cop
constituït el nou consistori, hem deixat de banda les sigles
de cada formació política per treballar com un sol equip
pel Papiol.

M’he presentat com a nou regidor de Comunicació, Festes
i Joventut. I ho faig també com a nou regidor d’Agricultura
a través d’aquest missatge: estem plantant la llavor d’un
nou futur, estem segurs que aviat començarem a recollirne el fruits i que la collita serà bona per a tothom.

RETRIBUCIONS
POLÍTIQUES CONGELADES
· Queda congelada la despesa global destinada a retribuir la dedicació
dels regidors i al finançament dels grups polítics municipals.
· Aquesta decisió significa redistribuir el cost total de les retribucions
entre els 7 regidors del govern i els 4 de l’oposició.
· La proposta planteja que el de l’Alcalde serà l’únic càrrec amb
dedicació completa per al mandat 2015-2019.
· La proposta, feta pel nou govern, ha estat aprovada pel Ple del 9 de
juliol, amb 7 vots a favor i 3 en contra.

REVISIÓ I AVALUACIÓ
DEL FUNCIONAMENT DE
L’AJUNTAMENT
S’ha començat ja a revisar i avaluar el
funcionament de l’Ajuntament. D’entrada, s’està
fent un estudi de la plantilla de treballadors
i, paral·lelament, una primera anàlisi de tots
els litigis que hi ha pendents de resolució. A
partir dels resultats dels informes de les primeres
avaluacions, es decidirà quins procediments se
seguiran.
Una altra de les decisions que s’han pres aquests
primers dies és la cancel.lació de la targeta
Visa d’alcaldia, que es feia sevir per pagar
algunes despeses de representació. Això,
segons el nou govern, “facilitarà el control
pressupostari”. La decisió té a veure amb
l’objectiu d’aconseguir una gestió municipal
impecable, amb el màxim nivell de rigor i
transparència.
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Joan Borràs

Alcalde del Papiol

Adrià Rius

Regidor de Comunicació, Festes, Joventut i Agricultura
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