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BALANÇ 2011

Fa pocs dies hem tancat l’any 2011; un any difícil marcat per la crisi econòmica, 
l’atur i les retallades socials que afecten a molts dels nostres veïns i veïnes.

Per a la secció local d’Esquerra del Papiol també ha estat un any ple de reptes 
que hem hagut de superar amb sacrifici, seny i criteri; un any de moltes i difícils 
decisions. Volem compartir amb tots vosaltres els fets i les decisions més impor-
tants d’aquest 2011.

A principis de l’any passat, tenia lloc la primera decisió important de la secció 
local d’Esquerra del Papiol: el debat sobre la reedició del pacte municipal amb el 
partit de junts pel Papiol (JPP). Debatíem extensament, i finalment acordàvem en 
votació, no reeditar el pacte que havia estat vigent en el període 2007-2011. La 
majoria de militants d’Esquerra vam opinar que aquest acord no havia estat prou 
positiu per cobrir els objectius amb els quals l’havíem plantejat. 

Aquest trencament de l’acord municipal afectava de ple a aquells militants que ha-
vien treballat força temps per les dues formacions. En compliment legal dels estatuts 
d’Esquerra es veien obligats a escollir a quina de les dues formacions polítiques vo-
lien quedar vinculats. El resultat d’aquesta decisió és prou conegut per la població. 

El segon fet important de l’any és conseqüència de les decisions preses anterior-
ment. Les ganes de tirar endavant la candidatura d’Esquerra i la tasca feta per 
militants del partit van concretar-se en la creació d’un grup plural de gent que va 
voler compartir la seva forma d’entendre el Papiol. A dia d’avui, les reunions de la 
secció local d’Esquerra són compartides amb simpatitzants, amics i gent propera 
a la candidatura. Aquest fet enriqueix de forma molt notable el debat i la partici-
pació a l’hora de tractar temes que afecten al Papiol. Aquest és, sens dubte, el 
gran guany d’Esquerra aquest 2011.

El tercer fet important de l’any 2011 van ser les eleccions municipals de maig. 
Primer pel reconeixement general per part de la població de la campanya que va 
fer Esquerra. Després, pel fet de tornar a tenir representació pròpia, com en els 
anys anteriors a l’acord municipal. Amb els 170 vots aconseguits, vam quedar a 
tan sols sis vots de la tercera força al poble, el PSC.

Partit vots % de vots regidors

J 735 38,46 % 5

CiU 582 30,46 % 4

PSC-PM 176 9,21 % 1

ESQUERRA - AM 170 8,90 % 1
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Passades les eleccions havíem d’afrontar una nova decisió: quin rol polític pre-
níem vist els resultats electorals.

En primer lloc, acordàvem de respectar el resultat electoral en el sentit que la 
força més votada havia de ser la que tingués l’alcaldia. 

En segon lloc, acordàvem de no entrar a formar part del Govern del Papiol. El 
resultat obtingut per Esquerra, tot i positiu, no va arribar a ser suficient com per 
sentir-nos validats per a entrar a formar part del Govern del Papiol. Per tant, per 
coherència i honestedat, estem a l’oposició.

Finalment i per acabar amb aquest breu balanç del 2011, us informem que la prin-
cipal línia de treball del partit en aquests sis mesos s’ha localitzat en els plens 
municipals. En aquest espai de debat i discussió hem votat a favor d’allò que afa-
vorís el benestar social i la qualitat de vida de tots els papiolencs i papiolenques. 
Val a dir també, que hem presentat mocions en defensa de l’escola en català i del 
sistema de sanitat pública. 

Durant aquests sis mesos de legislatura, tres han estat els punts principals 
d’oposició d’Esquerra respecte a les propostes de l’equip de Govern (JPP). Són 
aquests:

• NO a la pujada de retribucions de l’equip de Govern

• NO a la pujada d’impostos prevista a les ordenances fiscals 

• NO a les retallades socials i de serveis previstes en el pressupost

NO a la pujada de retribucions de l’equip de Govern

En el passat debat electoral, Esquerra va proposar de reduir la despesa econòmi-
ca destinada a càrrecs electes. Proposàvem que els regidors fossin els primers a 
donar exemple abans d’exigir esforços a la població amb l’argument de la crisi. 

Per això, en el ple de juny de 2011, vam votar en contra de l’increment d’una a 
dues dedicacions exclusives dels representants polítics de junts pel Papiol i del 
fort increment econòmic que això comportava. 

I vam tornar a votar en contra en el ple de juliol de 2011 de la nova proposta de 
retribucions ja que, tot i la rebaixa presentada, encara estava per sobre de la pro-
posta d’Esquerra feta en el debat electoral. 

A dia d’avui, i després d’un nou ajust proposat en el ple d’1 de desembre, la des-
pesa prevista en retribucions i subvencions a partits pel 2012 és la següent:
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Retribucions brutes anuals per assistències a plens, juntes de Govern o dedicació 
- Equip de Govern de Junts pel Papiol -

Alcalde (Junts) 39.280 €
Resta equip de Govern (4 representants de Junts) 52.160 €
Seguretat social (1 representant amb dedicació parcial de Junts) 6.000 €
Total equip de Govern 97.440 €

Retribucions brutes anuals per assistències a plens 
 - Regidors a l’oposició -

4 Representants de CIU 7.840 €
1 Representants de PSC 1.960 €
1 Representants de ERC 1.960 €
Total Oposició 11.760 €

Subvencions anuals a grups polítics
Junts pel Papiol (JPP) 3.192 € 
Convergència i Unió (CIU) 2.736 € 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) 1.368 € 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 1.368 € 
Total subvencions a grups polítics 8.664 €

(Els imports estan calculats d’acord amb els acords plenaris que limiten el dret a percebre dietes per 
a reunions i juntes de Govern dels regidors de Govern a 60 reunions/any, i també a la limitació per a 
la totalitat de regidors (Govern i oposició) de 8 plens/any.)

NO a la pujada d’impostos prevista a les ordenances fiscals

En el ple d’octubre de 2011 vam ser l’únic partit que va votar en contra de la 
proposta d’ordenances fiscals que l’equip de Govern de JPP va presentar ja que 
preveien pujar diversos impostos i taxes (Ibi, guals...) però no hi figurava cap pro-
posta de nova bonificació per a la població del Papiol. En el debat d’aquest punt 
vam proposar d’introduir tres canvis: 

1 Incloure bonificacions a la nova implantació de comerços i empreses al Papiol.

2 Augmentar del 10 al 20% la bonificació de la taxa de recollida d’escombraries. 

3 Rebaixar el tipus impositiu de l’IBI del 0,58 al 0,54 per evitar la pujada en el 
rebut de l’any 2012.

Especialment crítics amb l’equip de Govern vam ser en aquest punt ja que el Pa-
piol té el cadastre revisat en els anys de més valor dels immobles (2005-2007) i 
l’import que es paga per això és dels més alts de Catalunya.



NO a les retallades socials i de serveis previstes en el pressupost

En el ple desembre de 2011 vam votar en contra de la proposta de pressupos-
tos proposada per l’equip de Govern de JPP, fonamentada en: 

Les conseqüències negatives que la retallada de personal implicaria en diver-
sos serveis a la població. El nostre desacord amb la línia partidista del web 
municipal i sobretot del bat a bat. Crítics amb les retallades proposades en el 
mitjà de comunicació més obert, objectiu i participatiu, Papiol FM. Absoluta-
ment contraris a la supressió els dissabtes del bus de l’estació i les retallades 
del servei de deixalleria i finalment la manca de concreció d’algunes partides 
del capítol d’inversions.

SENTIT COMÚ I RESPONSABILITAT AMB EL PAPIOL

Ja vam dir que també des de l’oposició es pot treballar pel Papiol i així ho 
hem demostrat. Després de diverses reunions amb tots els grups polítics que 
formen part del consistori, hem votat a favor de l’aprovació definitiva de les 
ordenances fiscals i de la inicial dels pressupostos atesa la incorporació a les 
ordenances fiscals i els pressupostos de diverses peticions que Esquerra va 
defensar.

Canvis introduïts a les ordenances fiscals:

1 La instal·lació i obertura de noves empreses al terme municipal gaudirà 
d’una bonificació del 50% de la quota.

2 L’obertura i canvi de titularitat d’establiments comercials o de serveis, al 
nucli urbà del Papiol, gaudirà d’una bonificació equivalent al 95% de la quota.

3 Increment del 10 al 20% de la bonificació de la taxa de recollida 
d’escombraries, en funció de l’aportació de material a la deixalleria.

4 Compromís d’estudiar i incorporar en les properes ordenances fiscals, una 
rebaixa del tipus impositiu de l’IBI.

Canvis introduïts als pressupostos:

1 Manteniment els dissabtes del bus de l’estació. 

2 La concreció, en el capítol d’inversions, d’una partida especifica per a repa-
rar la vorera del parc del Centre.
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