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EMERGÈNCIES
Telèfon general emergències 112
Ambulàncies (TSC) 061
Asepeyo (24h)
Tel. 900.151.000 / 
93.864.64.03
Av. Catalunya, 232
CAP Palau (Ambulatori)
Tel. 93.864.98.98 / 
93.728.44.44
C. de Can Cortès, s/n
Hospital de Mollet
Tel. 93..576.03.00
C. Ronda dels Pinetons, 8
Mollet del Vallès
Centre Assistencial Palacent
Tel. 93.147.90.00
Av. Catalunya, 264-266
Creu Roja (Caldes de Montbui)
Tel. 93.865.10.01
Mútua Intercomarcal (urgències)
Tel. 900.110.112 / 
93.864.71.52
Pg. de la Carrerada, 2
Farmàcia Beatobe
Tel. 93.864.80.47
C. Anselm Clavé, 5
Farmàcia Cunillera
Tel. 93.864.98.30
C. Sagrera, 4
Farmàcia Muntada
Tel. 93.864.96.80
C. Secretari Gil, 4
Farmàcia Lagarda
Tel. 93.864.48.96
Av. Catalunya, 138
Mossos d’Esquadra Tel. 088  
Policia Local Tel. 93.864.96.96
Pg. de la Carrerada, 51
Protecció Civil Tel. 93.864.96.96

AJUNTAMENT I SERVEIS
Ajuntament (08184)
Tel. 93.864.80.56
Pl. de la Vila, 1
Casa de Cultura Masia de Can 
Cortès
Tel. 93.864.41.77
C. Camí Reial, 56
Castell de Plegamans
Tel. 93.864.98.32
Correus. Tel. 93.864.80.06
Deixalleria Municipal i Recollida 
trastos
Tel. 93.864.37.89
C. de Sta. Margarida de Boada 
Vell, 16 (davant Hostal del Fum)
Desenvolupament Empresarial i 
Ocupació (DESOC)
Tel. 93.864.53.16
C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis
Espai Jove l’Escorxador
Tel. 93.864.51.18
Pg. de la Carrerada, s/n
Gestió Tributària Diputació 
Barcelona
Tel. 93.472.91.79
C. Josep Brunés, 11
Indústria i comerç
Tel. 93.864.61.12
C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis
Jutjat de Pau 
Tel. 93.864.56.63
Pg. de la Carrerada, 53
Pavelló Municipal d’Esports 
Maria Víctor
Tel. 93.864.55.02
Pg. de la Carrerada, 55
Programes de Qualificació 
Professional Inicial (PQPI)
Tel. 93.864.53.16
C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis

Ens trobem immersos en un dels processos més 
importants dels darrers anys per al nostre poble, 
l’aprovació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM), l’eina que ha de marcar el futur del nostre municipi 
a nivell urbanístic durant les properes dècades. Per això, 
per la importància d’aquest procés, aquest butlletí que 
teniu a les mans hi està dedicat exclusivament.

El passat 30 d’abril el Ple Municipal va aprovar inicialment 
la proposta de POUM que ara està en període d’exposició 
pública per tal que la ciutadania el conegui i pugui fer 
les consideracions que cregui oportunes. Com a govern, 
ens agradaria que aquest POUM fos aprovat amb el 
màxim consens polític i social possible i amb aquesta 
voluntat no escatimarem cap esforç per tal que tothom 
qui ho vulgui estigui informat i pugui expressar la seva 
opinió. Amb aquesta finalitat hem ampliat el termini 
d’exposició pública fins al doble del que marca la llei. 
Properament s’organitzaran diversos actes informatius 
i hem reestructurat el sistema de treball dels serveis 
tècnics municipals per poder rebre totes les visites de 
particulars i entitats que siguin necessàries.

Estem davant d’una proposta que no és fruit d’un dia, 
sinó que és el resultat de molts anys de treball per 
part d’un equip humà de tècnics i assessors, que amb 
anterioritat a mi han estat dirigits pels regidors que 
m’han precedit en aquest àmbit, en Valentí Soley i en 
Josep Maria Serraviñals. Permeti’m que acabi aquestes 
línies amb un agraïment personal a tots ells, per la seva 
dedicació i el seu esforç pel bé del nostre municipi.

Fotografia, disseny, maquetació i redacció: Departament de Comunicació 
de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Podeu contactar amb la 
redacció a comunicacio@palauplegamans.cat. Impressió: Gràfiques Canigó 
s.l. Repartiment: Teb solucions sccl. D’aquest butlletí s’han imprés 3.000 
exemplars. Butlletí gratuït. 

Registre civil 
Tel. 93.864.56.63
Pg. de la Carrerada, 53
Servei Local de Català
(Can Cortès)
Tel. 93.864.41.77
C. Camí Reial, 56
Serveis Socials
Tel. 93.864.30.12
C. de la Cooperativa, 12
Serveis Territorials
Tel. 93.864.80.56
C. Camí Reial, 149
Ràdio Palau
Tel. 93.864.34.95 / 
93.864.08.82
C. Camí Reial, 144

CENTRES EDUCATIUS
Escola Bressol el Sol
Tel. 93.864.96.74
C. Sant Joan, s/n
Escola Bressol Patufet
Tel. 93.864.58.53
C. Sant Miquel, s/n
Escola Can Cladellas
Tel. 93.864.47.10
C. Pompeu Fabra, s/n
Escola Can Periquet
Tel. 93.864.35.29
C. Camí de Can Llonch, s/n
Escola Josep M. Folch i Torres
Tel. 93.864.88.85
C. Folch i Torres, 45
Escola la Marinada
Tel. 93.864.88.53
C. Sant Miquel, 42-44
Escola Palau
Tel. 93.864.51.59
C. Arquitecte Falguera, 37
Institut la Marinada
Tel. 93.864.98.92
Pg. de la Carrerada, 58-60
Institut Ramon Casas i Carbó
Tel. 93.864.95.95
C. Lluís Companys, 2
Escola Municipal d’Adults
Tel. 93.864.04.90
C. Colom, 51

EMPRESES DE SERVEIS
CASSA
(Companyia d’Aigües Sabadell)
Tel. 93.863.90.53
C. Barcelona, 18
ENDESA
Tel. 902.50.88.50 / 
902.90.74.74 
C. Comerç, 27
Gas Natural
Tel. 900.750.750
Correus
Tel. 93.864.80.06
C. Monolit, 10

TRANSPORTS
Informació Transports Generalitat 
Tel. 012
Autocars Sagalés 
Tel. 93.593.13.00
Auto Taxi Enrique Moreno
Tel. 93.864.93.26 /
655.991.365 / 655.991.364
Ràdio Taxi Palau-Mollet
Tel. 93.864.90.35 / 
93.593.74.01
Taxis Aguilar 
Tel. 672.277.161
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Regidora de Territori
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Què és
un POUM?
Amb aquest acrònim és coneix el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, l’instrument que ens ha de servir per planificar 
i gestionar urbanísticament el creixement del nostre poble 
durant les properes dècades. És a dir, el POUM defineix quin 
tipus de municipi volem i com volem que vagi creixent. 

El POUM té com a principals objectius:

w	La protecció dels elements paisatgístics, arquitectònics i 
arqueològics més importants.

w	L’establiment d’un creixement sostenible, és a dir 
respectuós amb el medi ambient, econòmicament viable i 
d’un manteniment possible.

En base a aquests objectius principals, el POUM serveix per 
definir importants elements urbanístics de cara al futur, com 
ara:

w	La quantitat de terreny que es destinarà a zona 
urbanitzable i la que serà zona verda.
w	La planificació de vials i carrers.
w	La determinació de zones per ubicar-hi equipaments 
públics (sanitaris, socials, esportius...) que anirem 
necessitant a mesura que el poble vagi creixent.

Com es pot apreciar, es tracta d’un document de gran 
importància per al futur del nostre poble, i ha de substituir 
l’actual planejament que data de la dècada dels 70 i que es 
va aprovar des d’una visió comarcal i no municipal. 

ACTUALITAT

Ple extraordinari d’aprovació inicial del POUM

Quin procés segueix el POUM?
Per tal que el POUM sigui vigent, la proposta presentada pel 
govern municipal ha de passar un llarg procés administratiu. 
En primer lloc cal l’aprovació inicial d’aquesta proposta, 
que en el nostre cas es va produir en la sessió plenària 
celebrada el passat 30 d’abril.

A partir d’aquesta primera aprovació s’inicia el període 
d’exposició pública, durant el qual els ciutadans i les 
ciutadanes que vulguin poden presentar al•legacions a la 
proposta. Aquest termini es perllonga durant tres mesos 
(el doble de temps del que estableix la llei), fins al 14 de 
setembre.

Un cop acabat aquest termini el Govern municipal ha 
de decidir quines al•legacions són acceptades i quines 
desestimades. Amb les al•legacions acceptades es modifica 
la proposta inicial i es torna a portar al Ple de l’Ajuntament 
per a l’aprovació provisional. 

Aquest nou document aprovat es remet a la Generalitat que, 
determinarà si és correcte o cal fer alguna modificació. Un 
cop assolit el vistiplau de la Generalitat, es torna a portar al 
Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació definitiva.

La previsió amb que treballa el govern municipal és que 
el POUM pugui entrar en vigor durant aquest mandat, que 
finalitza el maig de 2015.
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Com s’ha elaborat aquest POUM?

ACTUALITAT

El document que recull la proposta de POUM és fruit de quasi 
bé 8 anys d’intens treball, ja que es tracta d’un document 
molt complexe i de gran abast. Els inicis van tenir lloc l’any 
2005, durant el mandat en què hi havia un govern de coalició 
entre el PSC i ICV-EUiA i en la qual el regidor d’Urbanisme 
era en Valentí Soley (PSC). Els treballs van continuar durant 
el mandat 2007-2011, amb un govern format pels grups 
CiU, ERC i PP, i en la qual el regidor d’Urbanisme va ser 
en Josep Maria Serraviñals (CiU). Finalment la proposta de 
POUM s’ha acabat d’enllestir durant el mandat actual, en 
el qual governa una coalició formada pel PSC, ICV-EUiA i la 
Veu de Psip, i en la que la regidora responsable de l’àrea és 
Àngels Marcuello (ICV-EUiA).

Un dels objectius principals que es va marcar l’actual govern 
és que el POUM quedi aprovat aquesta mandat. Per a què 
això sigui possible, es va decidir seguir treballant en base a 
la proposta elaborada durant el mandat del govern anterior 
i no iniciar el procés d’elaboració d’una nova documentació, 
ja que això hagués comportat un retard que no volíem ni ens 
podíem permetre. Amb aquesta voluntat es va mantenir el 
mateix director tècnic del POUM contractat, durant la mandat 
anterior, i per això la proposta actual no difereix gaire de la 
planificada anteriorment.

Un tret comú dels tres governs que han treballat en el 
POUM ha estat tenir molt present el resultat de les diferents 
accions de participació ciutadana que durant aquests anys 
s’han portat a terme. Així, de les aportacions fetes pels 
ciutadans i les ciutadanes que hi van participar se’n van 
establir els mandats següents:

w	Establir un creixement mesurat planejat principalment en 
la zona central del municipi, que estableixi un límit d’alçada 
dels habitatges (principalment planta baixa més dos i 
ocasionalment planta baixa més tres).
w	Contemplar un mínim creixement fora de la zona central
w	Fomentar un eix comercial
w	Millorar la xarxa viària

D’aquests mandats ciutadans, doncs, sorgeixen les 
principals característiques d’aquest POUM, d’entre les 
quals cal destacar:
w	Estableix un relació entre sòl urbà urbanitzable i sòl 
agrícola forestal molt significatiu: 52% de zones verdes i 
48% de zones urbanitzables.
w	S’estima el sostre màxim d’habitants en 26.000 
persones, que només s’assoliria si en les properes dècades, 
i de manera escalonada, com també es defineix, es portessin 
a terme totes les possibilitats de desenvolupament 
establertes. Cal tenir en compte que actualment som 
14.000 habitants i escaig, i que el planejament vigent en 
els darrers 30 anys permet un sostre superior als 20.000 
habitants.
w	Crea dos nous parcs, el Parc Central i el de la Riera de 
Caldes.
w	Transforma l’avinguda Catalunya de carretera a carrer, al 
mateix temps que configura un centre urbà ben comunicat 
amb les urbanitzacions.
w	Les noves oportunitats de desenvolupament que genera 
el POUM possibiliten un impuls econòmic per a la vila i la 
conseqüent creació de llocs de treball.

A B

A Parc Central
B Secció central del Parc de la Riera de Caldes, que serà un eix verd que seguirà el curs d’aigua fins a l’Hostal del Fum
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Informació, comunicació i participació

Dins del tràmit preceptiu que necessita el POUM per a la 
seva aprovació definitiva, actualment ens trobem en la 
fase d’exposició pública, durant la qual la ciutadania pot 
presentar al•legacions al projecte. 

Una de les voluntats del govern municipal és que el POUM 
s’aprovi amb el màxim consens social possible, atenent 
la importància que té aquest document per al poble. 
Amb aquesta finalitat s’han establert diferents sistemes 
d’informació i comunicació per tal de facilitar a la ciutadania 
el coneixement de la proposta.

Les persones que vulguin consultar la documentació íntegra 
del POUM, poden fer-ho a través dels canals següents:

w	De manera presencial, adreçant-se a les oficines de 
Serveis Tècnics de l’Ajuntament.
w	A través del web municipal www.palauplegamans.cat, on 
està publicada tota la documentació. 

Pel que fa a l’atenció personalitzada, s’ha establert un 
calendari de visites per tal que les persones que ho desitgin 
puguin ser ateses per tècnics municipals d’aquest àmbit 
sol•licitant prèviament la visita. 

Tanmateix, els regidors i les regidores també es posen a 
disposició de la ciutadania per atendre personalment les 
persones que així ho desitgin.

Finalment, i amb la voluntat de fomentar el debat a l’entorn 
del POUM properament s’han previst sessions informatives 
per sectors.

Creiem que és necessari aquest dispositiu d’informació i 
comunicació per tal que ningú se senti desinformat sobre 
el POUM i que tothom qui ho desitgi pugui fer al•legacions.

Imatges superior i inferior: Xerrades informatives sobre l’elaboració del POUM celebrades el juny del 2012
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PLÀNOL FUTUR PALAU

CAN FALGUERA

ELS TURONS

CARRER 
DE DALT

LA PINEDA

SANT ROC

MONTJUÏC

CAN 
DURAN

CAMÍ DE
CAN CLAPÉS

ELS PINS

CAN RIERA

LA SAGRERA

CENTRE VILA

EL CASTELL

A CALDES
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ELS PINS

SERRA DE
CAN RIERA

CAN VALLS

CAN RIERA

RIERA DE CALDES

CAN MAIOL

A GRANOLLERS

A SABADELL

CARRER
DE BAIX POL. INDUSTRIAL

CAN PARERACAN BURGUÉS

A BCN
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CATÀLEG DE PATRIMONI

Un dels objectius del POUM és 
la catalogació dels elements 
paisatgístics, arquitectònics i 
arqueològics més importants del 
municipi, com a integrants del 
patrimoni cultural català, per tal de 
protegir-los, conservar-ne la seva 
memòria i fomentar-ne la difusió i 
investigació.

BCIN. Béns Culturals d’Interès Nacional. És la màxima categoria de protecció i les competències sobre aquests béns 
corresponen a la Generalitat i l’Ajuntament. Estan regulats per la LPCC.

BCIL. Béns Culturals d’Interès Local. La competència, excepte pel cas d’una possible descatalogació, correspon a 
l’Ajuntament. Estan regulats per la LPCC.

BPIM. Béns Patrimonials d’Interès Municipal. La competència de catalogació i descatalogació és estrictament municipal.

EAD. Elements Arquitectònics a Documentar. Són aquells elements que tot i que per raons diverses no hagin de ser 
obligatòriament conservats, se n’ha de mantenir el record. No es podran enderrocar sense fer abans una extensa 
memòria històrica i arquitectònica, que incloguin fotografies i plànols.

CHD. Conjunts Històrics a Documentar. Les intervencions en aquests conjunts podran precisar la redacció d’un Pla 
Especial Urbanístic.

APA. Àrees de Protecció Arqueològica. Àrees que precisen d’especial atenció en cas d’intervencions, per la possibilitat 
que hi hagi restes d’assentaments històrics.

La catalogació es fa en base a la Llei de Patrimoni Cultural Català (LPCC), que estableix les següents categories de 
protecció: 

El catàleg de patrimoni inclòs en el POUM contempla els elements següents:

Edificis singulars
Castell de Plegamans BCIN
Comanda Templera de
Sta Magdalena  BCIN
El Molí, la nau i la bassa BPIM
Sindicat Agrícola BCIL
Casa Consistorial BPIM
Bòbila de Can Duran BPIM
Escoles de la Carrerada BCIL

Elements Arqueològics
Menhir de la Pedra Llarga BCIL
Monòlit de Can Tarragona/
Can Gibert BPIM

Edificis religiosos
Església Parroquial de Santa Maria
de Palau-solità BCIL
Antic conjunt parroquial de Plegamans BCIL
Cementiri de Palau-solità BCIL
Església parroquial de Sant Genís
de Plegamans BCIL

Paratges d’interès
Paratge de la plaça de l’Alzina
de Can Padró BCIL

Castell de Plegamans

Capella templària de Sta. Magdalena
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Can Carreter (Ca l’Abundàncies)  BCIL
Escut de Can Carreter BCIN
Ca l’Aiguader BCIL
Ca n’Arimon BCIL
Boada Vell BPIM
Can Cerdà BCIL
Can Cladelles BCIL
Can Cortès BCIL
Can Duran (masia) BCIL
Can Falguera BPIM 

Escut de Can Falguera  BCIN 
Can Gordi BCIL
Can Maiol BCIL
Can Malla BPIM
Can Padró BCIL
Can Ral BCIL
Can Sors BCIL
Can Torrents BPIM
Masia del Forn del Vidre
i capella BCIL

Can Viejo BPIM
Can Sidro BPIM
Can Planes BPIM
Can Valls BCIL
Can Puigoriol BCIL
Can Riera BCIL
Ca l’Esteve Falguera BPIM
Can Puigoriol Nou BPIM
Can Agell Vell BPIM
Can Grau BPIM

Jaciments de:
Can Boada Vell APA
Serra de Can Valls i barranc de 
l’home mort APA
Capella de Santa Magdalena BCIN
Vil·la romana de Can Riera/Can Ral/
Plana d’en Ral i Camp de les Dones/
Mas Tres Pins i Can Costa Nou BCIL
Forn del Vidre BCIL
Palau-solità APA
Barriada de la Sagrera/Can Jan APA
La Sagrera APA
Riera de Sentmenat APA
Can Clapés APA

Can Gibert/Can Tarragona APA
Urbanització el Castell APA
Plaça de Jaume Balmes APA
Can Sors i Can Duran APA
Bosc Gran APA
Can Duran APA
Ca l’Arimón APA
Can Burgués APA
Via Augusta APA
Can Periquet APA
Can Figueres APA
Barri de Can Falguera APA
Can Planes APA
Can Gordi APA

Nucli de la Sagrera APA
Can Maiol APA
Cal Samarruga APA
Can Catxo/Cal Mas/Vil·la romana 
Santa Magdalena BCIL
Santa Magdalena APA
Puighebreuada APA
Entorn del Castell de
Plegamans APA
Entorn de l’antiga Parròquia
de Plegamans APA
Barri de Sant Roc APA

Hostal del Fum EAD
Can Boter EAD
Conjunt de Can Beira EAD
Can Boada Nou EAD
Can Joan Sastre EAD
Can Marxant EAD
Can Retxe EAD
Casa Manén EAD
Can Viola EAD

Can Bisoli EAD
Nau Martí EAD
Can Parera EAD
Can Patà EAD
Can Samarruga/Can Tarrades EAD
Can Soley EAD
Can Periquet (Cal Sastre) EAD
Can Barral EAD
Can Cinto EAD

Can Joan
(pallissa de Can Cortès) EAD
La Química
(antiga fàbrica de les Pinyotes) EAD
La Torreta EAD
Casa Cebado EAD
Can Ceferí EAD
Can Clapés EAD

Ca l’Oromí BCIL
Ca n’Estudis BCIL
Can Duran (casa modernista) BCIL
Casa Folch i jardí BCIL
Casa Luján BCIL
Casa Agell Nou BPIM
Casa Casanovas BPIM
Casa Roig BPIM
Casa Navarro BPIM

Nucli de la Sagrera          BPIM/CHD
Nucli històric Comanda
Templera CHD
Conjunt del Carrer de Dalt CHD
Conjunt del Carrer de Baix CHD

Font de Sant Roc i entorn BPIM
Font de Can Cerdà i entorn BPIM
Font de Can Pujol i entorn BPIM

Masies i cases rurals

Àrees Arqueològiques

Elements arquitectònics a documentar

Edificis d’habitatges Conjunts i nuclis

Elements singulars
Tota la documentació i els plànols del POUM, a 
www.palauplegamans.cat

Jardins de la Casa Folch
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GRUPS MUNICIPALS

DIEM SÍ AL NOU POUM

El POUM que s’acaba 
d’aprovar inicialment és final 
i, alhora, continuació de deu 
anys de feina intensa de 
moltes persones, entre elles, 
el nostre company i antic 
regidor d’Urbanisme Valentí 
Soley, que va fer front a la 
difícil tasca d’intentar regular 
els processos urbanístics del 
nostre municipi i fer de Palau-
solità i Plegamans un municipi 
ordenat.
El PSC considera que el 
nou POUM és el document 
necessari per Palau i els 
arguments per votar-hi a favor 
han estat:

1. Garanteix que el 52% 
del total de la superfície 
de Palau siguin zones 
verdes i protegides, 
fita importantíssima quan 
parlem d’una població al radi 
metropolità.
2. Actualitza i protegeix 
el catàleg del patrimoni 
municipal.
3. Millora la xarxa viària 
que comunica els barris.
4. Estableix les bases per 
a la creació d’un parc 
d’habitatge social a Palau.
5. Relliga la trama urbana i 
no fa créixer mai més enllà 
del perímetre urbanitzat. 
El nou POUM només defineix 
nous sòls entre els diferents 
barris, posant èmfasi en 
millorar les comunicacions 
dels barris existents i protegint 
l’entorn.
6. Ordena i limita el 
creixement de la població 
els propers 20 anys.
7. Soluciona d’una vegada 
tots aquells problemes 
històrics evitant així més 
casos d’indemnitzacions.
8. Permetrà donar 
equipaments i serveis als 
barris.
9. Crea i ordena les zones 
verdes del poble: més grans, 
com l’eix verd de la Riera
10. Votem SÍ al POUM perquè 
no podem seguir amb un 
poble aturat.

EL PSC PRIORITZA LA 
CADIRA ALS ACORDS 
ASSOLITS EN EL POUM

Juny 2007: Govern CiU-ERC-
PP. Inici de mandat sense 
POUM per trencament de 
l’anterior govern  PSC-ICV 
a l’aprovació provisional de 
febrer.

Juny 2011: Govern PSC-ICV-
Veu. Inici de mandat amb 
POUM consensuat per tots 
els grups del consistori, 
excepte ICV.

2007-2011: Arquitecte i 
jurista independents per 
elaborar un nou POUM des 
de casa. Treball intens. 
Greus problemes urbanístics. 
Moltes reunions. Acords 
amb propietaris amb 
recursos judicials guanyats. 
Es subscriuen determinats 
convenis. Solucions 
favorables als veïns (Turons, 
Castell, Serra Can Riera, 
Tenda Nova). Catàleg de 
Patrimoni sobre propostes 
tècniques. Algú exerceix 
pressions, amb querelles 
criminals infundades, 
per descatalogar del seu 
immoble i construir en zona 
verda. El govern es manté 
ferm, amb el suport i l’acord 
del PSC.

2011-2013: Canvis d’amagat 
en el POUM. Aprovació 
inicial -30 d’abril- només 
amb vots de PSC-ICV-Veu. 
Desapareixen convenis i 
es posa en risc els Turons. 
Desprotecció de Can Boter 
(vinculat al cas Mercuri), o 
Can Manén (nou sector per 
poder fer pisos on ara hi van 
tres cases i hi ha una zona 
verda) per pressions d’ICV.
El PSC prefereix salvar el 
govern abans que ser honest 
i coherent. CiU exigeix el 
consens assolit el 2011, 
vetllant per l’interès general i 
no d’algun particular.

Ens toca viure un dels 
moments més importants 
i, per què no, més 
apassionants de la política 
municipal: el procés 
d’aprovació del POUM. 
Com a grup municipal vam 
arribar al Govern assumint 
la responsabilitat que 
suposa la direcció d’aquest 
procés, amb l’objectiu que 
en finalitzar la legislatura 
el nostre poble pogués 
disposar d’un instrument 
modern i actual, que marqui 
les línies urbanístiques del 
mateix per als propers 25 
anys.

En aquests quasi dos anys 
que portem de mandat 
hem treballat de valent 
per a què avui hi hagi una 
proposta aprovada en Ple a 
exposició pública. Podríem 
haver-ho fet amb l’afany de 
canviar-ho tot només perquè 
ara ens toca a nosaltres 
aquesta responsabilitat, 
però no ha estat així. Ho 
hem fet aprofitant el bo i 
millor del treball fet en les 
dues anteriors legislatures 
per part de regidors d’altres 
formacions polítiques, i 
escoltant totes les persones 
i entitats que ens han fet 
suggeriments al respecte. 
Creiem que era la millor 
manera de no retardar 
el procés i de posar els 
fonaments per cercar el 
màxim consens polític i 
social que, pensem, un 
projecte d’aquesta magnitud 
requereix i pel qual ja estem 
treballant.

Creiem que és just, també, 
agrair públicament la tasca 
feta per totes les persones 
dels Serveis tècnics 
municipals, tant de l’àmbit 
administratiu, tècnic o 
d’assessoria, ja que amb 
la seva bona feina i el seu 
esforç, han fet possible tenir 
el document que avui és a 
debat. A ells i a elles, moltes 
gràcies.

LA NUEVA LEY DE EDUCACCIÓN

La LOMCE es una ley que 
supone un cambio de modelo 
equivalente al que supuso la 
LOGSE en su momento. La 
importancia de esta ley reside 
en los datos desastrosos como 
los que tenemos en el actual 
sistema educativo. El abandono 
escolar es del 24,9% que dobla 
a la del resto de países de la 
UE. Uno de cada 4 jóvenes 
abandona al terminar la etapa 
obligatoria y muchos sin tener la 
ESO. El desempleo juvenil es del 
57%. El 23,7% de los jóvenes 
entre 15 y 29 años ni estudia ni 
trabaja. Sólo se superan estas 
cifras en Israel. 
A los 15 años nuestros alumnos 
han repetido lo mínimo una vez, 
tenemos 500.000 alumnos 
más de los que habría sin esta 
tasa. Que los alumnos repitan 
supone un coste adicional de 
2.500 millones de euros. En 
los últimos informes PISA, 
España obtuvo 481, 12 por 
debajo de la media de la OCDE. 
Los resultados españoles 
en los últimos informes PISA 
fueron peores que en el 2000. 
La inversión española en 
educación está por encima de 
la OCDE.
La inversión española en 
educación se ha duplicado en 
la última década, de 27MIL 
millones de € a 53MIL.
La LOMCE cuenta con un 
sistema de evaluaciones 
homogéneas que garantizan 
mínimos de competencias 
a todos los alumnos. Es un 
sistema más moderno donde 
los alumnos aprenden a 
relacionar, tener espíritu crítico, 
resolver problemas complejos, 
etc…
Se hace más atractiva la 
Formación Profesional para el 
estudiante, más aplicada y que 
les facilite su acceso al empleo.  
Se dotará a la escuela pública 
de herramientas para ser más 
flexible y tener más capacidad 
de gestión. 
El Estado definirá las 
evaluaciones y el contenido 
de los currículos de las 
asignaturas troncales.  Definirá 
los estándares de evaluación 
y las comunidades autónomas 
los currículos de las asignaturas 
específicas.  
La LOMCE es una ley reguladora, 
que moderniza porque da más 
autonomía a los centros de 
nuestro país, ESPAÑA.
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POUM MÉS A PROP

Ja es pot consultar la proposta 
actual de POUM per al nostre 
municipi. 

Tant a la web de l’ajuntament, 
com demanant consulta ens 
podem adreçar a conèixer 
el projecte. Un projecte que 
presenta un futur PsiP verd, 
equilibrat i amb caràcter de 
poble que a la vegada recull la 
demanda dels nostres joves i 
facilita canals de creixement 
econòmic.

També és rellevant la lectura 
social del POUM. La distribució 
de les zones verdes, la 
construcció de vies i carrers 
no és arbitraria. Treballant 
conjuntament l’àmbit social 
i d’urbanístic s’ha creat una 
proposta que pretén minimitzar 
situacions d’exclusió o 
d’aïllament. Facilitant vies de 
comunicació i espais oberts 
es genera una xarxa de vies 
verdes que potenciaran els 
hàbits saludables dins la nostra 
població, com actualment ho fa 
la via verda de la riera.

Des de la Veu es continua 
recolzant la necessitat de fer 
corresponsables als ciutadans 
de les decisions sobre el 
territori. Aquest POUM és força 
flexible en els usos dels espais 
dedicats als serveis, ja que la 
realitat varia constantment i 
es molt probable que en vint 
anys les necessitats siguin 
diferents. Amb la flexibilitat del 
POUM es busca que siguin els 
veïns d’aquell moment els que 
acabin de matissar els serveis 
de la zona. 

Digues la teva, implica’t. 
Participa!

RECONEIXEMENT A 
FLORENCI NUALART, 
ALCALDE REPUBLICÀ 

Ho havíem de dir o perdrem 
la millor oportunitat per retre 
un reconeixement de forma 
oficiosa, a una persona que 
simbolitza de ple les llibertats 
de la darrera República i 
que un aixecament militar va 
truncar  la democràcia en  el 
nostre país durant moltes 
dècades.

És moment de fer-ho, primer 
perquè persones molt 
properes a ell, si deixem 
passar més anys, ja no podran 
gaudir-ho i desprès també 
perquè estem en un moment 
molt delicat de la nostra 
democràcia, no parlem tan 
sols de la península, l’estat 
Espanyol i Portugal, és molta 
més part d’Europa que s’està 
jugant les llibertats i drets dels 
seus ciutadans, conquerides 
amb grans  esforços durant 
molts i molts anys, en què 
molts hi varen deixar la seva 
vida  i d’altres passant part 
dels seus anys empresonats.

Des d’Esquerra no es busca 
cap protagonisme amb la 
crida a aquest reconeixement, 
succeeix  que  de forma 
informal en parlem i en 
tornem a parlar, però ho anem 
deixant, per tant si ara ho 
publiquem en aquest Butlletí 
Municipal  donem peu a 
que tots plegats posem  
fil a l’agulla per aquest 
reconeixement a en Florenci 
Nualart. Si hem de donar-li 
nom a un carrer o posar-li en 
un lloc emblemàtic una placa 
ja ho farem, de moment fem 
aquest acte de forma oficial i 
tot el demés ja vindrà per si 
sol.

Els familiars més propers i 
tots el ciutadans amants de 
les llibertats democràtiques ho 
agrairan.
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GRUPS MUNICIPALS REGIDORS I REGIDORES
de l’Ajuntament
EQUIP DE GOVERN

Teresa Padrós (PSC)
Alcaldessa
 
Carmen Cabeza (PSC) Portaveu
1a Tinença d’Alcaldia, Àrea d’Acció Social
Regidora de Serveis Socials, Salut Pública i Sanitat, 
Cooperació i Consum
 
M. Àngels Marcuello (ICV-EUiA) Portaveu
2a Tinença d’Alcaldia, Àrea de Territori i Medi Ambient
Regidora de Territori i Planejament, Seguretat Ciutadana i 
Polítiques d’Igualtat
 
Juan Carlos Tinoco (LVdPSiP) Portaveu
3a Tinença d’Alcaldia, Àrea d’Educació i Cultura
Regidor d’Educació, d’Escoles Bressol i Joventut
 
Joan Segrelles (PSC)
4a Tinença d’Alcaldia, Àrea d’Economia i Règim Intern
Regidor d’Economia, Règim Intern, Indústria i Ocupació
 
David Abascal (PSC)
5a Tinença d’Alcaldia, Àrea de Comunicació i Atenció 
Ciutadana
Regidor de Comunicació, Atenció Ciutadana, Patrimoni i 
Equipaments
 
Miquel Rovira (PSC)
Regidor d’Esports, Cultura, Comerç i Turisme
 
Carme Sanz (PSC)
Regidora de Gent Gran, Manteniment d’Espais Públics i 
Festes
 
Pedro Sánchez (ICV-EUiA)
Regidor de Gestió Ambiental, Medi Natural, Serveis i 
Transport i Participació Ciutadana

OPOSICIÓ

M. Mercè Pla (CiU)
Regidora

Josep M. Serraviñals (CiU)
Regidor

Jaume Oliveras (CiU) Portaveu
Regidor

Enrique Feitó (CiU)
Regidor

Carme Rubí (CiU)
Regidora

David Zambrana (PP) Portaveu
Regidor

Mercedes Rodríguez (PP)
Regidora

Miquel Truyols (ERC) Portaveu
Regidor

Si voleu contactar amb els regidors i regidores a 
l’Ajuntament, podeu trucar al telèfon 93 864 80 56 o al 
correu electrònic info@palauplegamans.cat
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