
 
 

 

Entrevista a l’equip de Govern del Papiol 
28.03.2020 
 

La gestió del Govern del Papiol 
davant la crisi del coronavirus  

 
El passat 14 de març va entrar en vigor una resolució de la Generalitat que ampliava i 
intensificava les mesures preventives tendents a reduir l'activitat del país i evitar les 
concentracions de persones per a la prevenció i el control del contagi del coronavirus.  
 
El 15 de març va entrar en vigor el decret del Govern Espanyol que declarava l’estat d’alarma a 
tot l’Estat, amb l’objectiu d’afrontar la situació d’emergència sanitària. L’estat d’alarma, i la 
llarga llista de mesures de confinament que comporta, ha quedat prorrogat fins al 12 d’abril.  
 
Cada dia ens llevem amb un allau de notícies i informacions sobre la renovació i actualització 
de les mesures que es prenen des de tots els governs, el central, els autonòmics i els locals, 
cadascun en el marc de les seves competències.  
 
Al Papiol, el Govern Municipal treballa intensament en el marc de les seves competències per 
gestionar de la manera més eficaç i eficient possible una crisi sense precedents, que ens afecta 
de manera similar a escala mundial, tot i les particularitats de cada territori. En l’àmbit local, 
cada ajuntament ha de gestionar la situació de manera coherent amb l’Estat, la seva comunitat 
autònoma i les circumstàncies pròpies de cada municipi.  
 
Avui, a través d’una entrevista, l’equip de Govern del Papiol ens informa de com està treballant 
per fer front a la situació.  
 



 
 

 

1. Quines mesures generals ha pres l’Ajuntament del Papiol per 
evitar la propagació del coronavirus? 
 
Joan Borràs, alcalde i regidor de Governació, Urbanisme, Seguretat ciutadana, 
Comunicació i Esports: 
 
Des del dissabte 14 de març, hem anat implementant tot un seguit de mesures que s’han anat 
ampliant amb el pas dels dies i que estan en consonància amb les mesures decretades per la 
Generalitat i el Govern Central. Tenen a veure amb les restriccions d’activitats, com la mobilitat 
de la ciutadania, l’obertura d’activitats comercials o similars... Són mesures dures en molts 
casos, però l’excepcionalitat de la situació i el que està en joc ens obliga a actuar amb valentia i 
determinació.  
 
El que estem fent des del Govern Local és treballar per tal que la ciutadania segueixi les 
instruccions i respecti les normatives, les dictades pel Govern Central, les de la Generalitat i les 
que hem pres en l’àmbit local com a reforç. I estem treballant per continuar prestant els serveis 
municipals amb la millor qualitat possible. 

 
 
2. En aquests moments, quins serveis municipals estan funcionant i 
en quines condicions?  
 
Joan Borràs, alcalde i regidor de Governació, Urbanisme, Seguretat ciutadana, 
Comunicació i Esports: 
 
L’Ajuntament continua funcionant, però de manera diferent. D’acord amb les mesures de 
confinament i limitació de la mobilitat, vàrem decidir quins havien de ser els serveis bàsics que 
s’havien de prestar presencialment i quins en modalitat de teletreball. Així doncs, les 
prestacions s’han adaptat a les circumstàncies. S’han tancat totes les dependències municipals 
(Biblioteca, CEM, Casal d’Avis, Casal de la Dona, Centre de Dia...) i s’han precintat els parcs i 
les zones d’esbarjo municipals.  
 
Pel que fa a l’Ajuntament, des del dilluns 16 de març, l’atenció es limita a temes importants i/o 
urgents. Des de l’OAC, s’atén telefònicament i, presencialment, amb cita prèvia (que s’ha de 
demanar per telèfon). La ciutadania també pot fer tràmits (importants i/o urgents) a través del 
web de l’Ajuntament: www.elpapiol.cat. S’ha reduït la presència del personal a l’edifici de 
l’Ajuntament a tres o quatre persones: treballadores de l’OAC, que fan torns, el responsable de 
Protecció Civil i jo com alcalde, que hi sóc sempre que és necessari. La resta de treballadores i 
treballadors fan la feina des de casa.  
  



 
 

 

3. Com està treballant l’equip de govern?  
 
Joan Borràs, alcalde i regidor de Governació, Urbanisme, Seguretat ciutadana, 
Comunicació i Esports: 
  
Ens organitzem per prioritzar temes segons la urgència i la importància, per prendre decisions, 
per resoldre dubtes... Les regidores i els regidors del Govern estem permanentment en 
contacte (trucades telefòniques, missatges de Whatsapp, videotrucades...). Fem les sessions 
extraordinàries de la Junta de Govern a través de videoconferència. També parlem sovint amb 
les regidores i els regidors de l’oposició, amb les treballadores i els treballadors, amb les veïnes 
i els veïns, amb altres administracions públiques...  El nostre objectiu principal és trobar 
solucions a tots els problemes que van sortint i mirar d’avançar-nos als que pugui venir per 
ajudar la ciutadania en tot allò que podem, tenint en compte les competències municipals. Hi 
estem posant tots els recursos possibles.  
 
 
4. Com s’està atenent la ciutadania des dels Serveis Socials 
Municipals? 
 
Cristina Torrent, regidora de Benestar social, Joventut, Comerç i Participació 
ciutadana: 
 
Estem destinant tots els recursos possibles a la prestació dels Serveis Socials Municipals, que 
sempre són imprescindibles i importantíssims, i ara, encara més.  
 
La ciutadania es pot posar en contacte amb l’equip de treballadores dels Serveis socials del 
Papiol a través dels telèfons 699 22 68 29 o 689 88 02 43. També a través de les adreces 
electròniques següents: gironcb@elpapiol.cat (Balbina Girón), riderjc@elpapiol.cat (Carmen 
Rider) o marinmntl@elpapiol.cat (Natàlia Marín). 
 
Des dels Serveis Socials, els tràmits relacionats amb gestions i ajudes urgents s’estan fent de 
manera telemàtica. La resta de tràmits, com sol·licituds i gestions relacionades amb els 
diferents departaments de la Generalitat i altres administracions, es reprendran tan bon punt es 
reactivin els circuits de la resta d’ens públics. 
 
Som molt conscients que en aquests moments, un dels col·lectius més vulnerables són les 
persones grans, i per això, s’està treballant per tal que rebin l’atenció que es mereixen. El 
Centre de Dia està tancat, però es continua prestant el Servei d’Atenció a Domicili (SAD). Les 
treballadores familiars estan fent l’atenció domiciliària de les persones usuàries del SAD. 
 
També comptem amb el Servei Local de Teleassistència, un servei d'atenció telefònica 
domiciliària, les 24 hores del dia i 365 dies a l'any, que garanteix la seguretat i dona 
tranquil·litat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors 
d'edat, fragilitat, solitud o dependència i, a més, per a detectar situacions d'emergència i donar 
resposta immediata a aquestes.  



 
 

 

Comptem amb un equip de professionals al capdavant dels Serveis Socials que té la informació 
necessària sobre la població que n’és usuària per poder valorar si les persones que estan en 
una situació de més fragilitat es troben en risc. 
 
S’està fent un seguiment intens (contacte telefònic continuat) d’aquelles persones usuàries dels 
Serveis Socials en situació de risc amb grau de dependències. 
 
D’altra banda, comptem amb persones voluntàries que, sota la directriu de l’equip de 
professionals, fan seguiment telefònic regular de les persones de més de 75 anys que viuen 
soles. Jo mateixa he parlat amb aquestes persones. S’està fent el mateix amb els matrimonis 
de més de 75 que conviuen sols.  
 
L’equip de professionals dels servis socials del Papiol està treballant amb la col·laboració de la 
Policia Local i la Brigada Municipal per tal que cap persona quedi desatesa davant una 
necessitat urgent. 
 
Els infants són també un col·lectiu que demana una atenció preferent. Les educadores socials 
estan fent un seguiment telefònic especial i específic de tots els casos que es coneixen 
d’infants i joves en situació de risc; així com dels casos detectats de famílies amb infants que 
també estan en aquestes circumstàncies. 
 
I aquelles persones que estiguin veient que la seva situació està patint canvis dràstics a 
conseqüència d’aquesta crisi, poden adreçar-se als Serveis Socials per exposar els casos i ser 
ateses. 
 
Com a regidora, vull dir que tenim un equip de professionals molt implicat i molt humà, que està 
prestant una atenció impecable a les persones que estan patint dificultats. S’està treballant 
perquè tothom estigui atès. Vull donar les gràcies a tot l’equip i a totes les persones que de 
moltes maneres ens estan oferint la seva col·laboració.  
 
També als comerços i serveis que estan abastint la població dels productes i articles 
necessaris. En aquest sentit, estem treballant conjuntament per al compliment de les mesures 
preventives de caràcter sanitari.  
 
 
5. Com s’està gestionant el tema de les beques menjador? 
 
Cristina Torrent, regidora de Benestar social, Joventut, Comerç i Participació 
ciutadana: 
 
Amb el tancament de les escoles, també han quedat tancat els menjadors escolars. Des del 
primer dia del tancament dels centres, els Serveis Socials Municipals han atès el requeriment  
d’aquelles famílies d’infants amb beca menjador que s’han trobat en situació d’urgència arran 
de la clausura del menjador. 
 



 
 

 

S’han facilitat lots d’aliments a les famílies en situació de més vulnerabilitat abans de l’arribada 
de les targetes moneder. De forma suplementària, amb el suport de voluntaris, s’han repartit 
lots de menjar que contenien aliments frescos, donats per restaurants i de la cuina del 
menjador de l’Escola Pau Vila. Dilluns 23 de març el Consell Comarcal va fer entrega a 
l’Ajuntament de les targetes moneder i el dia 24 es van entregar totes. Aquestes targetes 
permeten adquirir en qualsevol supermercat d’alimentació els articles necessaris per a 
l’alimentació bàsica. Són recarregables i tindran validesa durant tot el període de confinament.  

 
 

6. Quines mesures s'han pres des del món educatiu mentre dura el 
confinament? 
 
Anna Serra, regidora d’Educació, Infància, Turisme i Cooperació: 
 
Els centres educatius de Catalunya estan tancats des de divendres 13 de març per ordre de la 
Generalitat. Al Papiol, això va afectar a l’Escola Pau Vila (infantil i primària), al Cucut (llar 
d’infants municipal) i a l’Escola Municipal de Musica i Dansa.  
 
Com a conseqüència, es van anul·lar les jornades de portes obertes i les preinscripcions per al 
curs vinent han quedat ajornades. En el cas de l’Escola Pau Vila, la direcció del centre i la 
regidoria d’Educació van decidir facilitar la informació que es dona a les famílies dels infants 
que s’han de matricular per primer cop a través del web del centre.   
 
Com a regidora d’Educació, parlo amb regularitat amb les direccions de les escoles, que 
m’expliquen com s’estan adaptant a la situació per no aturar l’activitat. L’Escola Pau Vila, per 
exemple, continua treballant amb l’alumnat: el professorat està en contacte amb els infants i els 
posa feina a través de correu electrònic.   
 
Pel que fa a l’Escola de Música i Dansa, vam acordar que el professorat continués fent de 
manera telemàtica les classes d’instrument individual. L’alumnat també rep deures via correu 
electrònic i suggeriments de continguts que poden veure a Internet, com concerts. La 
professora de dansa també envia enllaços de vídeos interessants o coreografies per ballar a 
casa. Quant al cobrament de les taxes de l’Escola de Música, s’han ajornat els terminis dels 
pagament dels tributs municipals.  
 
També  hem hagut d’ajornar la sessió de constitució del Consell de la Infància i l’Adolescència 
del Papiol, previst per al 26 de març. Amb tot, a través del correu electrònic, ja hem començat a 
organitzar-nos amb els conselleres i els consellers per veure quin és el dia de la setmana que a 
totes i a tots ens anirà millor per trobar-nos cada mes.  
 
 
 
 

 

 



 
 

 

7. Com s’està gestionant el tema sanitari? 
 
Sílvia Romero, regidora de Sanitat, Igualtat de gènere, Personal i Promoció 
econòmica: 
 
En primer lloc, la millor manera de lluitar contra aquesta crisi és quedar-nos a casa i seguir la 
normativa, les pautes i els consells de les autoritats de Sanitat i Salut pública. Com a regidora 
de Sanitat, estic en contacte permanent amb les persones responsables d’aquestes matèries a 
la nostra zona. Us he de dir que a dia d’avui, el seguiment de les mesures de contenció i 
confinament al Papiol està donant bons resultats. Hem de seguir igual. 
 
Estem treballant, sobretot, perquè al Papiol es compleixin les mesures preventives de caràcter 
sanitari, amb l’objectiu de protegir les persones. Ens estem dirigint a la població en general per 
mantenir-la informada de les normes que afecten el conjunt de la població a través dels canals 
que tenim a l’abast. També estem informant de manera molt més personalitzada els col·lectius 
que més informació necessiten: comerciants, Policia Local, treballadores i treballadors públics 
que estan prestant serveis al carrer i d’atenció personal... I estem proporcionant equips de 
protecció individual adequats al personal municipal i al de les empreses concessionàries de 
serveis. 
 
També he de dir que estem integrats en la xarxa del sistema públic del servei sanitari, de la 
qual depenem. En aquest sentit, tot i que l’equip de Govern és conscients de les necessitats 
que han portat al tancament temporal del nostre consultori local (com la manca de personal, 
entre d’altres), hem lluitat per evitar aquesta situació. Un cop presa la decisió, per facilitar-ne la 
comprensió, també us hem facilitat la informació sobre què podeu fer en cas de necessitar 
assistència sanitària. En aquests moments, hem de confiar en la professionalitat del personal 
de la salut.  
 
També m’agradaria donar les gràcies a totes les persones que estan confeccionant mascaretes 
casolanes per col·laborar amb la ciutadania.  

 
 
8. Aquesta situació també està tenint un impacte econòmic i està 
provocant  preocupació a les empreses i comerços del municipi. 
Què s’està fent en aquest sentit? 
 
Sílvia Romero, regidora de Sanitat, Igualtat de gènere, Personal i Promoció 
econòmica: 
 
Des de l’Oficina de Promoció Econòmica del Papiol (OPEP), hem fet un mailing electrònic 
adreçat a totes les empreses, comerços i serveis que tenim a la nostra base de dades per 
oferir-los orientació i la informació que facilita la Generalitat relacionada amb els ajuts a 
autònoms i autònomes o amb les regulacions d’ocupació temporal, entre d’altres. D’altra banda, 
les treballadores de l’OPEP continuen en contacte via telèfon i correu electrònic amb les 
persones usuàries de la Borsa de Treball. 



 
 

 

 
9. Com s’estan gestionant els temes de Via pública i d’Obres?  
 
Jordi Bou, primer tinent d’alcalde i regidor d’Habitatge, Obres, Serveis, 
Llicències urbanístiques, Agricultura, Cultura i Festes: 
 
En aquest moment de confinament en què la prioritat és que tothom es quedi a casa, també és 
molt important continuar gestionant les qüestions de Via pública i d’Obres. Ens estem centrant 
en adaptar la gestió a la situació.  
 
Una de les primeres decisions, per exemple, va ser limitar les actuacions de la Brigada 
Municipal al la via pública i destinar els treballadors a donar suport als Serveis Socials. Al carrer 
només fan aquelles feines que són urgents i que són necessàriament imprescindibles i 
inajornables. El mateix passa amb els treballs de jardineria o amb l’enllumenat públic. 
 
No s’han aturat les feines de neteja viària. Però l’empresa concessionària d’aquest servei ha 
estat duent a terme un pla especial, adaptat a les circumstàncies, tant pel que fa a les 
necessitats higièniques actuals com a la necessitat de reduir el nombre de persones treballant 
al carrer per evitar riscos de contagis.  
 
A partir del dilluns 30 de març es reforçarà aquest pla, ja que la Brigada Municipal (dotada ja 
amb els equips de protecció individuals adequats) també assumirà feines de neteja viària, com 
netejar amb lleixiu i aigua aquells indrets de la via pública amb més risc de possibles contagis: 
els encontorns dels establiments d’alimentació oberts, de la farmàcia, així com les marquesines 
de les parades d’autobusos, els passamans... També s’incorporarà un vehicle de reforç per a la 
neteja dels carrers. 
  
També continua la recollida de la brossa dels contenidors, així com les recollides especials de 
voluminosos i esporga. Recordeu que aquests dos darrers serveis funcionen amb previ avís a 
la Deixalleria, que manté operatiu el telèfon.  
 
La Policia Local va precintar parcs i zones d’esbarjo el 14 de març al matí i s’han alliberat 
algunes zones blaves d’estacionament. També hem habilitat una zona d’aparcament lliure en 
un solar on en un futur es construiran habitatges, a l’altura de la llar d’infants, amb accés per 
l’avinguda de la Generalitat. 
 
Pel que fa a les obres, hem aturat les municipals, com l’arranjament del carrer de la Llibertat o 
la finalització del Parc de l’1 d’Octubre. I estem vetllant per tal que a les obres privades que no 
s’han aturat es complexin les mesures de segureta sanitàries.  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

10. Se’ns demana reiteradament que ens quedem a casa, tot i que 
hi ha persones que es veuen amb la necessitat imperiosa de 
desplaçar-se en algun moment. Com s’està gestionant el tema del 
transport públic? 
 
Albert Querol, segon tinent d’alcalde i regidor d’Hisenda, Medi ambient, 
Activitats i Mobilitat: 
 
Ja fa dues setmanes que la Generalitat va decretar la reducció de la freqüència horària dels 
servis públics de transport de viatgers. A nosaltres ens ha afectat la reducció dels serveis del 
Bus de l’Estació i dels autobusos que fan el trajecte entre Castellbisbal i Barcelona (L67). 
  
La setmana passada això ens va afectar especialment quan CatSalut va decidir el trasllat de 
l’atenció primària del consultori local del Papiol al CAP la Granja de Molins de Rei. Arran de la 
reducció dels de viatges de la L67, per als dies laborables, no es va incloure la parada del 
carrer de les Sínies de Molins de Rei (davant del CAP). Davant d’aquesta situació, l’equip de 
Govern va negociar amb la Generalitat, que és qui té la competència del servei d’autobusos, i 
va aconseguir que des del 27 de març s’inclogués aquesta parada els dies feiners. El cap de 
setmana, es manté la parada de davant del CAP.  
 
També us recordo que el servei de bus nocturn de la línia N41 quedarà sense servei les nits de 
divendres i dissabte, des d’aquest cap de setmana i fins a nou avís. 
 
Si no teniu més remei que utilitzar el transport públic, us recomano que abans de fer-ho 
consulteu els horaris vigents. I com a consell més important, hem de recordar que és 
importantíssim que ens quedem a casa el màxim possible. 
 
 
 

11. Hem llegit els darrers dies que molts ajuntaments estan ajornant 
el cobrament dels tributs municipals, l’Ajuntament del Papiol també? 
D’altra banda, es continua pagant els creditors? 
 
Albert Querol, segon tinent d’alcalde i regidor d’Hisenda, Medi ambient, 
Activitats i Mobilitat: 
 
L’Ajuntament del Papiol ajorna el cobrament dels impostos i taxes municipals, així com de les 
multes de trànsit. Queden ajornats els terminis de pagament en període voluntari i en període 
executiu, així com els termini de pagament de les fraccions i ajornaments. Per a dubtes sobre 
aquests temes, us facilitem informació sobre els canals a través dels quals està atenent la 
ciutadania l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, com a ens que te 
delegades les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels tributs municipals del Papiol.  
 
Actualment, l’Organisme està prestant atenció als contribuents a través del web 
www.orgt.diba.cat i a través de l’adreça electrònica orgt.atenciociutadana@diba.cat.  



 
 

 

 
En relació al pagament de les factures: sí, es continua pagant els creditors. Encara que sigui 
des de casa, continuem treballant perquè la màquina no pot parar.   
 

 
12. Què fan la Policia Local i Protecció civil? 
 
Joan Borràs, alcalde i regidor de Governació, Urbanisme, Seguretat ciutadana, 
Comunicació i Esports: 
 
La Policia Local del Papiol, com a servei bàsic, és l’actiu principal de l’Ajuntament al carrer, 
juntament amb la Brigada Municipal. Aquest dies, la Policia s’encarrega sobretot de fer complir 
les restricció de la mobilitat, però també de donar suport i ajut als veïns i les veïnes que ho 
necessiten. 
 
Per la seva banda, el cap de Protecció Civil Municipal treballa des de l’Ajuntament. Aquest dies 
va rebent tota la informació que ens arriba des del Centre de Coordinació Operativa de 
Catalunya (CECAT) i trasllada els protocols d’actuació a qui correspon. També s’encarrega de 
centralitzar les compres dels materials i els equips de protecció individuals (EPIs) que 
necessiten els treballadors i les treballadores municipals per poder dur a terme les diverses 
actuacions per fer front al COVID-19. 

 
 
13. Com s’està informant? 
 
Joan Borràs, alcalde i regidor de Governació, Urbanisme, Seguretat ciutadana, 
Comunicació i Esports: 
  
Durant la primera setmana del confinament, vam considerar que la prioritat era informar el 
conjunt de la ciutadania de com ens afectaven especialment al Papiol les mesures que han 
anat decretant  la Generalitat i el govern central, així com de les mesures que hem anant 
prenent i implementant des del govern municipal. L’objectiu és que tothom sigui conscient que 
ens hem de quedar a casa i que seguim la normativa, les instruccions, les pautes i es consells 
de les autoritats.  
 
Estem publicant aquestes informacions quan hi ha novetats pel que fa a les restriccions de les 
activitats i els canvis i alteracions dels serveis. També ens estem adreçant de manera molt més 
personalitzada a col·lectius que necessiten informacions més específiques, sobretot pel que fa 
als canvis en la prestació dels serveis i a les mesures preventives de caràcter sanitari, sempre 
tenint en compte les fonts. 
 
Estem centrant els esforços en dos canals d’informació i difusió que ens identifiquen com a 
institució. En primer lloc, el web www.elpapiol,cat, que és on es publica tota la informació 
oficial de l’Ajuntament del Papiol. I amb la finalitat de fer més difusió de les informacions 
publicades al web, la pàgina de Facebook de l’Ajuntament. Ara per ara, són els mitjans amb 
que comptem i que ens permeten arribar amb immediatesa a un gran nombre de veïns i veïnes. 



 
 

 

Pel que fa a Facebook, recordeu que per accedir a les informacions de la nostra pàgina, no cal 
tenir compte en aquesta xarxa social. Hi podeu accedir simplement escrivint “Facebook 
Ajuntament del Papiol” a qualsevol cercador d’Internet.  
 
Durant aquesta darrera setmana, hem pogut fer més coses. Per exemple, fer un resum 
endreçat de tota l’acció conjunta i transversal de Govern davant la crisi i algunes valoracions 
quant a resultats. Aquesta feina ens permetrà fer balanç i reforçar o corregir algunes actuacions 
de cara als pròxims dies. I ara ens serveix per respondre les preguntes d’aquesta entrevista 
que publiquem especialment amb motiu de les circumstàncies.   
 
Des del Govern del Papiol, continuarem treballant per fer el seguiment diari de tot allò que 
passa i prendre les mesures necessàries per poder tornar el més aviat possible a la normalitat.  
 
Vull enviar un desig de salut a tota la població i agrair-vos tota la vostra col·laboració.  
 
Ens en sortirem. Segur!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premsa i Comunicació 


