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Per un 2021 molt millor
Tot just fa un any ens desitjàvem un
bon Nadal 2019 i un pròsper 2020 ple
de bones intencions. Ningú no va ser
capaç de preveure la magnitud de la
pandèmia que ens venia a sobre de forma silenciosa i inexorable.

Des de l’Oficina de Promoció Econòmica s’ha donat i s’està donant suport
a comerços, serveis, persones autònomes i petites i mitjanes empreses. Se’ls
ha ofert i se’ls ofereix informació dels
ajuts locals i supralocals.

Ha estat un any dur per a molts veïns i
veïnes del poble i per a molta gent d’arreu del país i del món sencer. Totes les
administracions han fet mans i mànigues per estar a l’altura de les circumstàncies i poder ajudar en tot el que fos
possible. Des de l’Ajuntament, també
ens hem hagut de reinventar per arribar
a tot arreu i a tothom, i hem treballat de
valent per tal d’ajudar.

La Policia, el personal de l’OAC... Tothom, en general, ha posat el seu gra de
sorra per atendre i ajudar.

Hem incrementat en un 40 % els ajuts
socials de tot tipus (beques, pobresa
energètica, aliments...). Des dels Serveis Socials s’està liderant bona part
d’aquesta feina.

Tombem l’any amb moltes incògnites
de futur, però més experts i savis en la
gestió d’aquesta problemàtica.
Estic convençut que aquest any que
iniciem començarem a deixar enrere
aquesta pandèmia sanitària i ens acabarem de recuperar en l’àmbit social i
econòmic.
Així que, aquest cop sí, molt bon any
2021 i bones festes, veïns i veïnes del
poble.
Salut i prudència!
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Ho estem fent

Francesc
Macià es
fa de nou

Millores als voltants
Els encontorns del
carrer de Francesc

Aquest mes de novembre han començat les obres de remodelació
d’un tram del carrer de Francesc
Macià, entre els carrers del Dr. Fleming i del Cardenal Casañas.

Actuacions
Principalment, s’ampliaran les voreres
a banda i banda perquè siguin més
accessibles, se sanejarà l’arbrat i es
renovarà l’enllumenat.
També s’aprofitarà per fer altres feines
no tan visibles: per exemple, es renovarà
i se soterrarà el cablejat elèctric, se
soterrarà el cablejat telefònic i es farà
nou el clavegueram, que separarà les
aigües fluvials i les aigües fecals.

Macià també
s’estan millorant.

Veïns i veïnes van decidir
com serà el carrer

El carrer es farà de nou
sencer, per fases

El gener de 2020 l’Ajuntament va
organitzar una consulta ciutadana als
veïns i veïnes del tram del carrer de
Francesc Macià, on es fan les obres.

Les obres que acaben de començar
corresponen a la primera fase de
remodelació del carrer. El carrer s’ha
de fer de nou sencer, per parts. Durant
el 2021 es redactarà el projecte de
les obres del següent tram, des de
l’avinguda de la Generalitat fins al carrer
del Dr. Fleming.

Se’ls va demanar que triessin entre tres
projectes de remodelació del carrer. La
majoria de participants va preferir un
carrer amb menys vorera i menys arbres
per poder tenir més aparcament.

Jordi Bou, primer tinent d’alcalde i regidor d’Obres:
“Quan el carrer estigui acabat, tindrem la sensació d’un carrer
més espaiós, amb voreres més amples i adaptades, i amb tots els
elements més endreçats: estacionament, bancs, contenidors...”.

La remodelació del tram entre el carrer
del Cardenal Casañas i el passatge
Llobregat correspondrà a la tercera i
darrera fase.

Un parc nou davant dels Més estacionament als
Serveis Socials
encontorns
El nou parc públic, amb zona
enjardinada, construït entre els carrers
de Francesc Macià i d’Anselm Clavé, a
l’altura de Dr. Fleming, és un exemple de
les moltes millores que s’estan fent en
aquesta zona del poble.

• L’Ajuntament ha fet una nova zona
d’estacionament lliure en un solar del
carrer del Cardenal Casañas, al final
de Francesc Macià.
• També va habilitar al març els terrenys
de la desapareguda Granja Gené com
a zona d’aparcament lliure.
• Recentment s’ha ampliat l’espai de
pàrquing lliure de la Granja Gené, per
la zona contigua a l’Escola Bressol El
Cucut; i s’ha fet una rampa entre el
pati del centre i la parada del bus per
accedir a peu a l’aparcament.
Així, s’ha trobat una solució perquè
els cotxes no hagin de parar davant
la porta de la llar i s’eviten situacions
de perill en aquest indret de l’avinguda
de la Generalitat les hores d’entrada
i sortida dels infants. El govern del
Papiol ha estat treballant en la solució
al problema des de l’inici del mandat.

S’ha trobat una solució
per evitar parar davant
la llar d’infants.

S’ha trobat una solució
per evitar parar davant
la llar d’infants.
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L’Esport Base té un
projecte d’esports
adaptats per contribuir a
la igualtat d’oportunitats
per a tots els infants.

Fem poble
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Esport en Clau Papiol
Totes les persones tenim els mateixos drets i totes, en algun
moment, necessitem que les activitats que desenvolupem
s’adaptin a les nostres circumstàncies. D’això va un dels
darrers projectes d’Esport Base del Papiol.
Pumptrack de Sant Boi de Llobregat (Pumptrack Park SL).

Esport Base és una entitat que sosté
que la diversitat s’ha d’entendre com
un valor afegit de la nostra societat.
És una entitat que treballa pel desenvolupament dels infants des de l’esport
i perquè la pràctica esportiva sigui un
dret del qual tothom pugui gaudir. Per
moltes raons, perquè té molts beneficis.
L’esport és saludable, físicament i psíquicament. L’esport, a més, és idoni
per vehicular el foment de la participació plena de totes les persones en la
vida social.
Tenint en compte aquests preceptes,
Esport Base va engegar l’any passat un
projecte per oferir una activitat esportiva específica, ajustada a les necessitats
dels infants amb diversitat funcional.

D’aquesta iniciativa, en gaudeix un grup
de nens i nenes dos cops per setmana.
Quan la pandèmia els ho permet, fan
l’activitat al Poliesportiu, amb monitors
titulats i qualificats.
Actualment, segons Esport Base del
Papiol, no hi ha a la nostra rodalia un
projecte d’aquestes característiques,
que ofereixi una activitat esportiva
adaptada a aquests infants, més enllà
de la natació o els jocs d’aigua.
L’equip d’Esport Base està molt content amb aquest projecte, que s’ha
consolidat i que compta amb el reconeixement dels Serveis Socials Municipals. Per això, es vol donar a conèixer
a tota la població, perquè se’n puguin
beneficiar el màxim de nens i nenes
que ho necessitin.

Diversitat
funcional
És un nou concepte que fa referència a aquelles persones que
funcionen de manera diferent a la
majoria a l’hora de realitzar tasques habituals (moure’s, relacionar-se, comunicar-se, entre d’altres). És a dir, tenen capacitats
diferents i, a vegades, presenten
necessitats concretes per realitzar determinades activitats.

El Consell de la Infància i l’Adolescència
participarà en el disseny d’un pumptrack
Els consellers i conselleres del Consell de la Infància i l’Adolescència del Papiol han rebut un encàrrec per part del seu alcalde:
participar en el disseny d’una nova instal·lació esportiva que s’emplaçarà al terreny del desaparegut Casino i que haurà d’estar pensada específicament perquè infants, adolescents i joves puguin rodar sobre monopatins, patins, patinets o bicicletes.
De fet, al nou espai, només s’hi podrà accedir sobre rodes.

Què n’opinen les conselleres i els consellers, de l’encàrrec?

Martí Ávalos Font

Giulia Malmusi Serra

“Trobo que és una idea molt encertada; m’agrada
que puguem opinar i ajudar el poble. És important
que els joves puguem opinar”.

“M’agrada molt l’encàrrec perquè és per a joves i
infants, com nosaltres. Nosaltres sabem el que més
ens agrada i segurament per això el parc agradarà a
tothom”.

Conseller (12 anys)

Consellera (12 anys)
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Anem endavant

La prioritat és atendre de manera
immediata les situacions de pobresa
residencial i, sobretot, prevenir-les.

Programa d’actuació municipal
d’habitatge per als propers tres anys

Mantenir les
llars en bon
estat i
millorar-ne
l’eficiència
energètica

• El pla ha d’orientar les polítiques municipals en matèria d’habitatge i posa l’accent a atendre immediatament les situacions de pobresa residencial.

Atendre
les situacions
de pobresa
habitacional

A través dels Serveis Socials Municipals, es continuaran gestionant diversos ajuts econòmics (propis o d’altres administracions)
destinats a persones i unitats de convivència amb ingressos baixos i moderats amb dificultats per al pagament de la hipoteca, el
lloguer o els subministraments bàsics.

La finalitat és millorar l’eficiència energètica dels habitatges en
situació de pobresa energètica, reduir les despeses de subministraments bàsics i millorar la qualitat de vida de les persones beneficiàries.
En aquest sentit, s’ha assignat als Serveis Socials Municipals un
dels arquitectes tècnics de l’Ajuntament.

La finalitat és garantir les condicions d’accessibilitat, seguretat,
higiene, habitabilitat i eficiència energètica mínimes dels seus domicilis.
L’ordenança fiscal municipal que regula l’impost d’obres continuarà recollint una bonificació, en casos concrets, per a determinats
treballs de rehabilitació de les cases.

S’està fent

S’està fent

S’està fent

Es continuarà duent a terme el programa d’Arranjament d’habitatges impulsat per la Diputació de Barcelona, adreçat a persones
grans i persones amb discapacitats.

• Govern, oposició, Serveis Socials i arquitectes municipals han consensuat el document, elaborat
per la Diputació de Barcelona.
Molt aviat començarà la rehabilitació de dues de les antigues cases dels mestres, que es destinaran a casos d’emergència social.
El programa d’actuació municipal d’habitatge té en compte la rehabilitació d’una tercera casa. Els habitatges es gestionaran des
dels Serveis Socials.

Es continuarà duent a terme el programa Auditories i intervencions als habitatges en situació de pobresa energètica, impulsat per
la Diputació de Barcelona.

Augmentar el
parc d’habitatge

Es duran a terme diferent polítiques per obtenir sòl per destinar-lo
a habitatge públic.

S’està fent

S’està fent

S’està
planificant

Joan Borràs, l’alcalde:
Anar per davant
per prevenir
situacions
d’emergència

A través dels Serveis Socials Municipals, es continuarà fent una
feina de seguiment de les situacions personals i familiars per evitar casos de pobresa residencial.

S’està fent

“El de l’habitatge, no és un problema que puguin solucionar els ajuntaments. És un problema estructural, d’Estat,
de model, que ve de lluny. Els països que tenen una bona oferta d’habitatge de lloguer públic és perquè fa anys que
tenen polítiques de lloguer públic i perquè fa temps que hi destinen milions dels seus pressupostos. Els ajuntaments
no tenim la competència exclusiva en matèria d’habitatge; malgrat això, estem destinant molts recursos i esforços per
aportar-hi el nostre gra de sorra, tenint en compte els nostres recursos limitats”.
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Al servei de les persones

Polítiques socials
El pressupost municipal
destinarà moltes partides
al benestar social
Els darrers anys s’han anat incrementant al Papiol
les prestacions dels Serveis Socials Municipals, i
des que va començar la crisi de la COVID-19, s’han
augmentat notablement. El pressupost municipal de
l’any que ve continuarà en aquest sentit, per garantir
les polítiques socials.

Serveis Socials
Municipals
C. d’Anselm Clavé, 5
93 884 59 69

Oficina de Promoció Econòmica
del Papiol (OPEP)
C. de Narcís Monturiol, 24
93 673 16 95

Els Serveis Socials
Municipals han
incrementat l’atenció i
continuaran igual

Ajuts per a la
continuïtat dels
comerços i serveis locals

Plans per a la
reincorporació
al mercat de treball

El nombre d’assistències prestades pels Serveis Socials Municipals (presencials, telefòniques i domiciliàries) ha estat molt superior el 2020 que el 2019,
sobretot des de de la primavera. Els objectius de
cara a l’any vinent és continuar en aquesta línia.

Els petits comerços i serveis del Papiol afectats
per les conseqüències econòmiques de la crisi
per la COVID-19 poden beneficiar-se de les ajudes
econòmiques que ha establert l’Ajuntament. L’objectiu és contribuir a la continuïtat del teixit comercial local de proximitat.

L’Ajuntament pot incorporar temporalment dues
persones més a la plantilla municipal gràcies a subvencions de l’AMB: una persona a l’Oficina de Promoció Econòmica i una altra, a la Brigada Municipal.

L’Ajuntament mantindrà
el mateix nivell d’ajudes

L’Ajuntament mantindrà
el mateix nivell de beques

Les dotacions econòmiques destinades a ajudes en
concepte de menjar, subministraments de la llar o
lloguers, per exemple, també s’han incrementat durant el 2020. El pressupost municipal de 2021 preveu mantenir el mateix nivell d’ajudes.

Les circumstàncies de 2020 també han requerit
augmentar el nombre de beques que es donen i
gestionen des de l’Ajuntament: complementàries de
menjador escolar i de suficiència alimentària (Escola
Bressol); per als casals d’estiu; per a extraescolars;
per a l’Escola de Música i per a l’escolarització en
l’Escola Bressol. El pressupost municipal de 2021
preveu mantenir el mateix nivell de beques.

Aquestes subvencions es poden atorgar gràcies a
dotacions econòmiques de l’Ajuntament del Papiol
i de l’AMB.
Els ajuts s’han de demanar a través de l’Oficina de
Promoció Econòmica del Papiol i s’han de destinar
al manteniment o a la recuperació de l’activitat habitual del negoci.

Així mateix, l’Ajuntament ha sol·licitat beneficiar-se
dels programes ocupacionals del Consell Comarcal, a través dels quals s’han contractat una auxiliar
d’administració i una agent cívica.
Totes aquestes contractacions es fan en el marc de
programes que estan pensats per facilitar la reincorporació al mercat de treball de persones en situació
d’atur. També tenen com a objectiu millorar les competències de les persones per facilitar-los trobar una
altra feina un cop finalitzat el pla ocupacional.

Els petits comerços i serveis afectats per les restriccions de les activitats
decretades contra la COVID-19 poden demanar ajut econòmic a través de
l’OPEP.
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La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements per part de la Generalitat. La distinció es va crear el 1981
amb la finalitat de distingir personalitats
i entitats que, pels seus mèrits, hagin
prestat serveis destacats a Catalunya.

Tu fas Papiol

En Gerhard Grenzing es va formar com
a orguener al prestigiós taller de Rudolf
von Beckerath a Hamburg (Alemanya), i
n’obtingué una menció d’honor. Va treballar amb altres orgueners europeus i
es va traslladar a Mallorca amb el desig
d’estudiar els orgues ibèrics.

Són molts els
papiolencs i les
papiolenques que
han treballat al taller.
D’altres han vingut
de fora per treballar-hi
i s’han quedat a viure
al Papiol.
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Fem memòria

La Sala Gran

Finalment, Grenzing va establir-se amb la
seva família al Papiol, on va obrir el seu
propi taller. Allà, s’hi desenvolupen totes
les tasques artesanals i artístiques de
l’orgueneria, s’ha treballat en més de 95
restauracions i s’hi han construït 142 orgues nous que ara sonen arreu del món.

Un projecte vinculat al
Papiol i una missió,
popularitzar l’orgue
L’equip Grenzing (2019).

Gerhard Grenzing, ambaixador cultural
reconegut amb la Creu de Sant Jordi
El papiolenc alemany Gerhard Grenzing (Insterburg, Prússia de l’Est, 1942), mestre orguener
que va obrir el seu taller de construcció i restauració d’orgues de grans dimensions al Papiol
l’any 1973, ha estat reconegut el 2020 amb la Creu de Sant Jordi per la seva llarga trajectòria,
àmpliament reconeguda, com a constructor i restaurador d’orgues històrics de Catalunya, de
les Illes Balears i d’arreu del món.

En Gerhard ha fet la feina amb el seu equip
de col·laboradors, la majoria dels quals
s’han format amb ell. Molts d’aquests
col·laboradors han estat papiolencs i papiolenques que s’han incorporat a aquest
projecte local tan internacional; d’altres
han vingut de fora per treballar-hi i s’han
acabat instal·lant al poble.
Al taller Grenzing no només s’exporta
cultura. Fa més de trenta anys que regularment obren les portes per oferir concerts amb intèrprets reconeguts amb la
missió de popularitzar l’orgue, un dels
instruments més antics, que va tenir la
seva època daurada al Barroc i que té
el seu origen a l’antiga Grècia, al segle
III aC.

Situat al Papiol de Baix, la Sala Gran
és un edifici protegit com a bé cultural d’interès local, inclòs en l’inventari
del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Sobre la porta central figura
gravat un any: 1665.

servís com a hostal o fonda per a viatjants. Pel que fa als altres usos que ha
tingut en temps més moderns, també
s’ha utilitzat com a molí paperer i com
a nau industrial d’una foneria de metall
artístic.

Estem davant d’una de les construccions més antigues del Papiol, edificada entre els segles XVI i XVII i que,
originàriament, va pertànyer al Castell del Papiol, amb un doble ús. La
planta baixa estava destinada a graner, per emmagatzemar les collites
de cereals, i la planta superior tenia
un ús residencial, de palauet senyorial. Segurament, és dels pocs edificis
amb aquesta característica de doble
ús que es conserven a Catalunya.

L’edifici es conserva en bon estat, sobretot estructuralment. Es tracta d’una
construcció de pedra, de planta rectangular, coberta de teules de doble vessant, finestres amb llindes i portes dovellades de mig punt. Té uns 800 m2 entre
les dues plantes.

Ubicat a tocar d’un camí de pas, és
molt probable que en algun moment

La Sala Gran és un dels edificis
més antics del Papiol i dels pocs
amb un doble ús original que es
conserven a Catalunya.
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Portaveus
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Segona onada

Segona onada

Un pla d’habitatge enmig d’una pandèmia

330 % d’increment en la propaganda de l’Ajuntament

Davant la urgència del moment amb l’arribada de la segona onada
de la COVID-19 i les seves conseqüències, hem adoptat més mesures sanitàries i econòmiques, d’entre les quals podem destacar
un segon enviament de mascaretes infantils per als nostres petits.

Hem superat ja els sis mesos de pandèmia i tornem a estar immersos
en una segona onada que està sent tant o més forta que la primera.

Ara fa uns 15 anys que es van entregar les claus de la darrera
promoció d’habitatge públic oficial al nostre municipi. Durant aquests
anys, n’hem vist de molts colors i des del municipi s’han realitzat
poques polítiques en matèria d’habitatge; fins a l’anterior mandat,
es va encarregar el programa d’actuació municipal d’habitatge a la
Diputació de Barcelona.

La propaganda partidista cada cop impregna més les nostres
institucions, en un afany de voler explicar allò que interessa al
poder i ometre el que no interessa. Concretament, en el pressupost
de l’exercici 2020, el govern municipal va aprovar un increment del
330 % en la partida “Publicitat i propaganda. Altres publicacions
institucionals” i va passar dels 8.000 € de l’any 2019 als 34.500 €
previstos per a l’any 2020.

També des de l’Oficina de Promoció Econòmica (OPEP) estem
ampliant el suport a tots els nostres empresaris i comerciants.
L’Ajuntament del Papiol destinarà prop de 65.000 €, obtinguts de
l’AMB, a autònoms i pimes. Des de l’OPEP, ajudarem els nostres
comerços, autònoms i petites i mitjanes empreses a poder tramitar aquests ajuts.
Així mateix, no deixem de treballar en altres àmbits no menys
importants. Des d’Igualtat arrencarem el Pla LGTBI i Pla d’igualtat intern del nostre Ajuntament per assolir la igualtat de tracte
i d’oportunitats entre dones i homes. També treballarem per un
llenguatge encara més inclusiu. En definitiva, volem assolir les estratègies que s’han d’adoptar i les accions concretes per aconseguir erradicar les possibles diferències, mitjançant uns sistemes
eficaços de seguiment i avaluació dels objectius proposats en
l’àmbit de la igualtat entre dones i homes, així com la no discriminació LGTBI en qualsevol àmbit. Volem acabar el 2023 amb un Pla
d’igualtat transversal per a tota la població.
En l’àmbit de sanitat iniciarem l’any 2021 amb les obres (entre
altres) del nou Consultori local, una inversió llargament demanada
per poder dignificar l’atenció primària al Papiol, tant la dels professionals sanitaris com la que reben els veïns i veïnes del poble.
Aquest edifici és indispensable i adequat a les nostres necessitats actuals.
Demanem amb molta força que tots estiguem bé i que la pandèmia no ens determini la nostra manera de viure. Nosaltres com a
grup seguirem treballant per tot el que creiem necessari pel nostre municipi, amb idees noves que anem desenvolupant des de la
nostra secció local, a la qual esteu tots convidats.
Bon any 2021

Durant aquests mesos hem vist com es declarava l’estat d’alarma,
com es paralitzava tota l’activitat del nostre país, com aconseguíem
aplanar la corba, les UCI es buidaven i encaràvem l’estiu amb una
nova normalitat.
I dins de tota l’adversitat, una oportunitat.
L’equip de govern, a instàncies dels grups a l’oposició i després d’un
període d’hermetisme, es va avenir a treballar de manera conjunta.
I d’aquell treball vam consensuar i aprovar el Pla de mesures
socioeconòmiques per mitigar les conseqüències de la crisi sanitària
i econòmica ocasionada per la COVID-19 al Papiol.
Però l’ésser humà és l’únic animal que ensopega dues vegades amb
la mateixa pedra i tornem a ser a la primera casella.
És admirable i lloable com la majoria ens hi hem adaptat. Però n’hi
ha que no han entès que tot això va de conscienciació col·lectiva i
responsabilitat individual; de protegir-se per protegir-nos; de canviar
el jo pel nosaltres.
Tenim toc de queda i un nou estat d’alarma. El Papiol ha assolit un
índex de risc de rebrot durant el mes d’octubre de prop de 1.300.
La taxa d’atur ha augmentat entre els nostres veïns i veïnes, i ha
arribat a l’11,8 % a finals de setembre, és a dir, 240 persones. Les
restriccions establertes per la Generalitat han portat al tancament de
forma parcial o total de molts comerços i petits negocis locals.
I com no podia ser d’una altra manera, torna una segona onada de
silenci del govern local.
Tot i que la col·laboració va donar uns bons resultats, tot i que de
forma reiterada hem demanat reprendre les reunions, tot i que la
situació econòmica actual requereix de noves accions i de sumar
esforços, a dia d’entrega d’aquest escrit, seguim esperant.
Bon Nadal i feliç any nou!

Enmig de la crisi que ens ha generat la pandèmia, la Diputació ha
finalitzat i entregat aquest document que s’ha treballat de manera
estreta amb diferents departaments de l’Ajuntament (serveis socials
i serveis tècnics). Aquest document defineix les polítiques en matèria
d’habitatge a implantar durant els propers anys.
Una de les primeres accions que ja estem duent a terme és la
remodelació de dues de les cinc cases dels mestres. Aquestes
cases han de servir per poder donar sostre a persones que estiguin
en situació d’emergència i que necessitin una solució ràpida a
l’espera de trobar una solució més definitiva.
El programa també preveu tot de mesures d’ajudes econòmiques
que es realitzen des dels serveis socials municipals, com per
exemple les ajudes al pagament de quotes del lloguer o de la
hipoteca, les bonificacions sobre l’impost d’obres per a millores
concretes, entre d’altres.
L’Ajuntament també ha vinculat un tècnic de la seva plantilla per
col·laborar estretament amb serveis socials i reactivar ajudes de la
Diputació, com les reformes bàsiques per millorar l’autonomia de la
gent gran o la generació d’auditories als habitatges en situació de
pobresa energètica.
Altres accions a realitzar són la modificació del planejament
urbanístic i l’adquisició de sòl per poder construir més habitatge de
protecció oficial al Papiol.
Tanco el text desitjant unes bones i especials festes de Nadal i bona
entrada d’any. Aquest de ben segur que serà millor que l’anterior!

Com a CUP creiem que qualsevol administració ha de destinar
recursos per comunicar a la població de quins serveis, ajudes,
subvencions i informacions d’interès poden ser útils per a la
ciutadania. L’autobombo i la propaganda partidista haurien
d’aparèixer només a les publicacions dels respectius partits
polítics.
Per desgràcia, els butlletins institucionals de l’Ajuntament del Papiol
són més aviat una eina partidista i poc útil per a la ciutadania. Per
posar uns exemples, estaria bé que el govern municipal cregués
més en la transparència i ens expliquessin més dades sobre el
Tribut Metropolità (recaptació total al Papiol, inversions executades
i previstes de l’AMB...), ja que en cert moment es va explicar que
l’alcalde i els caps de llista de Junts i Sumem-PSC havien estat
escollits en càrrecs a l’AMB i al Consell Comarcal; també estaria
bé que s’expliqués quin sou o dietes reben dels diners públics. Així
mateix, no es van explicar les dades dels increments de sous dels
polítics i grups municipals.
O també es podrien fer servir els butlletins per promoure estratègies
més participatives en plans com el d’Habitatge. D’exemples, n’hi
ha molts, i amb voluntat política per part del govern es podria
millorar, i molt, sense incrementar injustificadament la despesa.
Des de l’assemblea de la CUP-El Papiol us volem desitjar unes
felices Festes de Nadal, cuideu-vos i cuidem-nos; salut per a
tothom!

L’Ajuntament recomana

Novetats
a l’ordenança
municipal
sobre mascotes
La revisió del reglament local sobre animals de companyia, aprovada pel Ple,
posa l’accent en la responsabilitat de les
persones propietàries vers les mascotes.

Als domicilis particulars
S’estableixen normes per garantir les condicions higièniques i sanitàries dels animals als domicilis particulars, per evitar molèsties al veïnat i per garantir
la convivència ciutadana. Per exemple:
• Els animals de companyia no poden tenir com a allotjament habitual celoberts o balcons.
• S’ha d’evitar molestar el veïnat amb lladrucs, o altres
sorolls d’animals, especialment durant les hores de descans.

Més informació local a:
fb.me/elpapiol

Gràcies a
qui ho fa bé!
A la via pública
S’insisteix molt en la qüestió de la netedat a la via pública. Per exemple:
• És obligatori recollir immediatament les femtes i netejar el
terra.
• És obligatori ruixar immediatament amb aigua el lloc orinat
(es recomana fer-ho amb una dissolució d’aigua i vinagre).
• Queda prohibit que els animals facin pipí i caca als parcs
infantils.
• Queda prohibit que els animals facin pipí a les parets i els
murs exteriors de les cases.
L’ordenança tipifica l’incompliment d’aquestes obligacions
com infraccions greus i fixa l’import de la sanció entre 300,01
i 600,00 €. En els casos reincidents, la multa és de 600,01 a
5.000 €.
Es reforcen les normes per garantir les condicions higièniques i sanitàries dels animals a la via pública, per
evitar molèsties al veïnat i per garantir la convivència
ciutadana. Per exemple:
• Queda expressament prohibit donar de menjar als animals
i deixar-los aliments als portals, les finestres, els patis, les
terrasses..., i a la via pública en general; amb excepció de
les zones autoritzades per l’Ajuntament.
• Queda prohibit que els animals accedeixin als parcs, a les
zones de joc infantil i a les zones enjardinades.

