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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)
PalauAvança: Ocupació i Empresa
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

Si una cosa hem après d’aquests anys de dificultats 
econòmiques ha estat que ens hem de reinventar. Des 
de cadascun de nosaltres passant per les empreses i 
les administracions, tots hem de crear noves sinergies 
de relació que permetin fer front a situacions que fins 
ara ens eren desconegudes.

Dins aquest canvi, a l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans hem actualitzat el servei de promoció 
econòmica per adaptar-lo a les noves necessitats. 
Promoció econòmica no pot ser només una borsa de 
treball on l’usuari espera que el truquin. L’adaptació 
a les noves realitats passa primer per transformar el 
servei en Ocupació i Empresa; un espai que sap donar 
resposta en els dos àmbits: el particular i l’empresarial.

Amb aquest objectiu, s’ha creat PALAU AVANÇA, 
tota una declaració d’intencions. Quan una persona 
s’acosta al nostre servei, el primer que fem és 
conèixer la seva experiència laboral, la formació 
i, especialment, el perfil professional (aptituds, 
interessos, capacitats...). Mitjançant una entrevista 
personal es comença l’orientació i es proposen les 
millors opcions per arribar al seu objectiu laboral. Ja no 
és un servei per trobar feina, sinó un acompanyament 
particular que permet traçar un camí conjunt amb la 
persona per assolir l’èxit en la feina. I aquí és on està 
el canvi de PALAU AVANÇA.

També hi ha espai per als emprenedors, per a 
l’assessorament, per a la formació... Segur que junts 
aconseguirem cercar les millors respostes per a cada 
necessitat. Entre tots fem PALAU AVANÇA!

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 Javier Caparrós
Tel. 617 378 035 / 93 864 98 38
Ràdio Taxi Palau-Mollet
Tel. 93.864.90.35 / 93.593.74.01
Taxis Aguilar 
Tel. 672.277.161
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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: BIBI Digital Communication. 
Repartiment: Teb solucions sccl. D’aquest butlletí s’han imprés 3.500 
exemplars. Gratuït. 

Joan Segrelles, 
Tinent d’Alcaldia 
d’Economia i Règim 
Intern
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ACTUALITAT

L’Ajuntament engega aquest any 2014 el nou servei 
anomenat ‘Palau Avança, Empresa i Ocupació’. Amb el 
nou nom i la nova imatge “es vol transmetre els canvis 
en el servei que fins ara es coneixia com a DESOC 
(Servei de Desenvolupament Empresarial i Ocupació)”, 
explica el Tinent d’Alcaldia d’Economia i Règim Intern, 
Joan Segrelles.

Tal i com especifica Segrelles, “Palau Avança actualitza 
el servei als nous temps que estem vivint, en el que 
també han canviat les necessitats de les empreses i 
del món laboral”. Així, Palau Avança estructura els seus 
serveis en dues grans branques: serveis a les persones 
i a les empreses. D’una banda, es reforça l’orientació 
professional i l’acompanyament en la recerca de feina, 

així com la intermediació al mercat de treball. De l’altra, 
es potencia l’observatori d’empreses, mesures per 
ajudar l’emprenedoria i donar eines per a la formació 
i l’assessorament. “Tot plegat s’orienta cap a la 
col·laboració i el treball en xarxa amb actors públics i 
privats del nostre entorn”, afegeix Segrelles.

Palau Avança,
nou servei per donar
suport a les empreses i
els treballadors

Serveis a les persones

 - Orientació professional i acompanyament en la recerca de feina
 - Club de la Feina. Recursos per a la recerca de feina.
 - Intermediació en el mercat de treball. Gestió d’ofertes de treball,   
     preselecció de candidats i seguiment posterior.
 - Inserció laboral. 
 - Forma’t. Promoció de la qualificació professional de les persones 
   en actiu, tant si estan ocupades com si es troben en situació d’atur. 
 - Assessora’t. Anàlisi del mercat de treball i tria dels sectors als quals pot accedir l’usuari segons les   
   seves característiques i la seva experiència.
 - Informació i assessorament de temes laborals per a diferents col·lectius.

Serveis a les empreses

 - Observatori. Prospecció del territori industrial per definir el teixit empresarial, amb un treball conjunt  
   amb altres departaments de l’Ajuntament i altres municipis, dins l’Eix Riera de Caldes.
 - Emprenedoria. Suport a persones interessades en crear una empresa o participar en algun projecte  
   empresarial.
 - Formació i assessorament empresarial. 
 - Intermediació laboral. Borsa de treball a disposició de les empreses.
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ACTUALITAT

Les diverses activitats adreçades a promoure els hàbits 
saludables entre els joves del municipi han comptat 
amb la participació de 254 nois i noies en els dos últims 
mesos del 2013. 

Joan Carles Tinoco, Tinent d’Alcaldia d’Educació i Cultura 
i regidor de Joventut, matisa que “es posa en relleu les 
accions realitzades a finals del 2013 pel gran nombre 
de joves amb els que s’ha treballat en un període molt 
concret, però es treballa en aquests temes durant tot 
l’any mitjançant el Pla de Salut Jove”.

Les accions desenvolupades a finals del 2013 són:

• Dia Sense Alcohol. Videojoc de conducció simulant els 
efectes de l’alcohol i extreure’n conclusions.
• Dia per l’eradicació de la violència envers les dones. 

Amb gimcana, reunions i una exposició.
• Agents de salut. 8 joves s’han format en temàtiques 
de sexualitat, drogues, alimentació i habilitats socials 
per treballar-ho entre iguals.
• Setmana rodona. Es tracta de la Nit Eròtica i una 
xerrada amb pares i mares per afrontar aquests temes 
amb adolescents.
• Tallers a l’institut i amb els alumnes de PQPI sobre VIH, 
anticonceptius i conscienciació sobre el tabac.

L’Oficina d’Assessorament Jove de Salut ha atès entre 
els mesos de setembre i desembre 56 persones i s’ha 
publicat el Butlletí Digital de Tardor. Es poden trobar tots 
els recursos disponibles a www.espaijoveescorxador.
cat i al Facebook ‘Espai Jove Escorxador’.

Uns 250 joves participen en activitats per promocionar la 
salut organitzades per l’Escorxador

El nou Pla de Seguretat Viària estableix que fins el 2017  
s’ha de disminuir un 20% la sinistralitat a la vila
L’Ajuntament ha rebut un nou Pla Local de Seguretat 
Viària que ha elaborat el Servei Català de Trànsit 
(SCT). L’objectiu principal fins el 2017 és disminuir la 
sinistralitat al municipi un 20% respecte el 2012. El 
pla s’ha elaborat després del conveni signat el juliol de 
2013 per l’Alcaldessa, Teresa Padrós, i el director del 
SCT, Joan Josep Isern. En aquest acte també va ser-
hi present la Tinenta d’Alcaldia i regidora de Seguretat 
Ciutadana, Àngels Marcuello.

Ja aleshores, Isern va posar en relleu “la baixa 
sinistralitat de Palau-solità i Plegamans, on hi ha una 
ràtio de 0,8 [accidents per cada 1.000 habitants] quan 
la mitjana a Catalunya és de 2,1”. Padrós va posar 
en relleu “la importància de la feina conjunta entre 
administracions per aconseguir objectius com aquest”, 
mentre que Marcuello va manifestar “la gran utilitat del 
pla per continuar treballant i reduint la sinistralitat”. 

El pla s’estructura en dos blocs. El primer és la diagnosi 
d’accidentalitat. Conclou que durant el període d’estudi, 
2009-2012, el nombre d’accidents s’ha mantingut 

estable entre 12 i 13 anuals. També és inferior l’índex 
d’atropellaments al municipi respecte a la mitjana 
catalana. Al 2011, quan es registra el valor màxim en 
el període, hi va haver 0,21 atropellaments per cada 
1.000 habitants, quan la mitjana a Catalunya va ser 
0,39. Segons l’estudi, aquesta dada “posa de manifest 
les bones pràctiques portades a terme en la millora de 
la seguretat a peu”. Ara bé, la baixa ràtio de sinistralitat 
(0,8 a la vila respecte 2,1 a Catalunya) no es tradueix 
en una baixa lesivitat. Els accidents més freqüents són 
les sortides de via (28%) i els xocs frontolaterals (26%). 

El segon bloc fixa un pla d’actuació, on es detallen els 
objectius del pla i es recomanen actuacions en punts de 
concentració d’accidents i mesures estratègiques. Es 
pot consultar el Pla Local de Seguretat al web municipal
www.palauplegamans.cat.

Joan Carles 
Tinoco,
Regidor de Joventut

“Aquests temes es 
treballen durant tot 
l’any mitjançant el Pla 
de Salut Jove”

Ángels Marcuello,
Regidora de 
Seguretat Ciutadana

“El Pla és de gran 
utilitat per continuar 
treballant i reduint la 
sinistralitat”
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ACTUALITAT

Continuen les obres de 
millora del municipi

A l’Escola Palau s’ha pavimentat part del pati per crear un camí 
d’accés des de la rambla del Sol.

S’està fent una nova vorera al carrer Riereta.

S’ha rehabilitat el magatzem de l’Escola Folch i Torres.

S’ha instal·lat una font a l’inici de la Ronda Verda, al costat de 
l’Escorxador.

S’han fet reparacions del ferm de la Ronda Verda. Renovació de voreres al carrer Dom Bosco

L’Ajuntament continua fent obres de manteniment i 
millora de l’accessibilitat en els diferents barris del 
municipi i a la Ronda Verda, on s’hi fan reparacions 
del ferm. Durant aquests mesos, es realitzen obres 
de millora de voreres al carrer Riereta, al passeig de 
la Carrerada, al carrer Dom Bosco i a l’avinguda Folch i 
Torres. El cost aproximat del conjunt d’aquests treballs 
és de 60.000€. 
A banda d’aquestes obres, també s’han aprofitat els dies 
de vacances de Nadal per fer millores en les escoles. La 
inversió total per dur a terme aquestes obres ha suposat 
una despesa per a l’Ajuntament de 27.142,84€. Els 
treballs s’han realitzat a les escoles Josep Maria Folch i 
Torres, Palau i Can Cladellas. Al passeig de la Carrerada s’han fet obres de reparació de la vorera. 
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ACTUALITAT

L’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans ha instat la Generalitat 
de Catalunya a que declari nul·la 
la resolució mitjançant la qual ha 
atorgat els Fons de Cooperació 
Local de Catalunya per l’any 2013, 
ja que el nou criteri que s’ha 
aplicat perjudica “greument” els 
ajuntaments, explica el regidor 
d’Economia, Joan Segrelles.

En el cas de Palau, l’Ajuntament ha 
vist rebaixada considerablement 
l’aportació d’aquest fons, ja que 
dels 218.778,95 euros que va 
rebre per l’any 2012, s’ha passat 
als 117.333,50 euros que es 
donen en concepte de 2013, “el 

que implica casi una reducció del 
50%”, matisa Segrelles.

En aquest sentit, “Palau-solità 
i Plegamans ha vist reduïda 
considerablement l’aportació 
rebuda, però hi ha 108 municipis 
catalans que no rebran cap cèntim”, 
explica el regidor. Segons apunta, 
els nous criteris de distribució 
aplicats per la Generalitat “no han 
estat debatuts ni consensuats 
amb els ajuntaments catalans, 
i per aquest motiu demanem la 
seva retirada i una nova distribució 
dels fons segons la legislació 
establerta”.

Palau-solità i Plegamans disposarà 
en les properes setmanes de 
cablejat de fibra òptica que permetrà 
navegar per internet a una velocitat 
de fins a 100Mb. 

Telefònica és l’encarregada 
d’explotar el servei i garanteix que la 
fibra arribarà al 80% de les llars del 
poble. L’alcaldessa, Teresa Padrós, 

juntament amb tècnics municipals, 
s’ha reunit amb l’empresa i ha 
mostrat la seva satisfacció “per 
l’inici del desplegament de la fibra 
òptica al municipi. És una bona 
notícia i significarà un avenç en 
les comunicacions ja que es tracta 
de la tecnologia més avançada 
en el sector de la transmissió de 
dades”. La velocitat de 100 Mb 
(deu vegades més ràpid que una 
ADSL) permet accedir a internet i 
pujar arxius o fotos a 10 Mb. A més, 
permet disposar de la televisió en 
alta definició.

Per tal de saber la cobertura FTTH, 
es pot trucar al 1004 o al 900 101 
010, també a les botigues Movistar 
i a la web www.movistar.es/fibra.

L’Ajuntament demana tornar a 
distribuir el Fons de Cooperació Local

La vila disposarà de fibra òptica a 
velocitat de fins a 100Mb

Els ajuntaments de Palau-Solità 
i Plegamans, Santa Perpètua de 
Mogoda, la Llagosta, Polinyà i 
Sentmenat han acordat la creació 
de l’Associació de Municipis de l’Eix 
de la Riera de Caldes amb l’objectiu 
de potenciar el desenvolupament 
empresarial, la indústria i la 
creació d’ocupació a les localitats 
que conformen aquest territori. La 
decisió es va acordar el 14 de gener 
en una reunió celebrada a la Llagosta 
i a la que van assistir l’Alcaldessa 
de Santa Perpètua, Isabel García; 
l’Alcalde de la Llagosta, Alberto 
López; l’Alcalde de Polinyà, Ramón 
Mayoral; l’Alcaldessa de Sentmenat, 
Núria Colomé; i el regidor de 
Promoció Econòmica de Palau-Solità 
i Plegamans, Joan Segrelles, entre 
d’altres.

Els cinc municipis de l’Eix de la 
Riera de Caldes van posar en marxa 
una comissió que s’encarregarà de 
redactar els estatuts de la futura 
associació supramunicipal, que 
estarà oberta a incorporar diferents 
actors públics i privats que formen 
part del teixit productiu de la zona, 
així com la possibilitat que en formin 
part altres ajuntaments veïns. Les 
alcaldesses i alcaldes desitgen que 
la nova associació estigui operativa 
durant la primavera d’aquest any.

Els cinc municipis ja porten a 
terme projectes conjunts com la 
potenciació del sector de la logística 
i del vehicle elèctric, el suport a la 
internacionalització i l’assessorament 
a les Pimes i als emprenedors. En 
aquest eix s’hi comptabilitzen més de 
45.000 llocs de treball i 28 polígons 
d’activitat econòmica amb més de 
1.500 empreses industrials. 

Cinc ajuntaments 
formen l’Associació 
de l’Eix Riera de 
Caldes

Imatge de la reunió el passat 11 de desembre 
a Palau-solità i Plegamans. 

Teresa 
Padrós,
Alcaldessa

“És una 
bona notícia i 
significarà un 
avenç en les 
comunicacions”
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ACTUALITAT

L’Ajuntament ha engegat els treballs per reparar 
la coberta de la construcció annexa a la nau est del 
Pavelló Municipal d’Esports Maria Víctor, la més antiga 
del complex. A més, s’aprofiten els treballs per renovar 
les façanes est –encarada al carrer Folch i Torres- i sud 
–orientada a una esplanada- d’aquest mateix annex. 

Tal i com resumeix el regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans, Miquel Rovira, “és una 
actuació que va més enllà de l’estètica, perquè la 
coberta de l’annex estava malmesa i es produïen 
filtracions a les dependències que conté, que són 
lavabos i sales diverses”.

Aquestes feines tenen un cost aproximat de 17.000€, 
i s’han d’enllestir, previsiblement, a mitjans de febrer, 
sempre en funció de la climatologia. L’actuació ha obligat 
a restringir l’aparcament de vehicles al carrer Folch i 
Torres. Culminarà amb el pintat de nou d’aquestes 

façanes, per atorgar unitat cromàtica al conjunt, amb 
el color gris com a protagonista. Ja es va pintar amb 
aquesta tonalitat les parets de la nau que visualment 
es troba per sobre de l’esmentat annex, mentre que 
aquest encara ha mantingut el color groc que lluïa abans 
el conjunt.

El bus urbà manté el preu social malgrat la pujada general 
del transport públic

L’Ajuntament repara la coberta i renova la façana de 
l’annex del pavelló d’esports

L’abonament social de l’autobús urbà de Palau-solità i 
Plegamans manté el preu de 3€ per tenir dret a realitzar 
10 viatges. El preu queda congelat per als usuaris 
perquè l’Ajuntament assumeix l’increment de tarifes que 
ha decretat l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 
des de l’1 de gener del 2014. Suposa un encariment 
del 5,1% en el preu d’aquest abonament, que ara passa 
a costar 8,25€, dels quals 5,25€ (el 63,63%) se’n fa 
càrrec l’Ajuntament i els 3€ restants, els usuaris. 

L’Ajuntament ha assumit totes les pujades de preu 
des de la creació de l’abonament social, a la tardor 
del 2011, tant els increments de tarifa de l’ATM com 
l’augment de l’IVA del setembre del 2012. L’abonament 
social de l’autobús urbà de Palau-solità i Plegamans 
només es pot utilitzar en aquesta línia. Es pot adquirir 
als estancs Palou (av. Catalunya, 229) i Asturgó (av. 
Catalunya, 129).

“Considerem que l’autobús urbà és un servei molt 
important en un municipi urbanísticament dispers com 
el nostre i que cal dedicar-hi esforços perquè continuï 
registrant bons resultats en el nombre d’usuaris”, 
destaca el regidor de Transport de l’Ajuntament, Pedro 
Sánchez. El regidor recorda que “des de la instauració 
de la subvenció que efectua l’Ajuntament en aquest 

abonament s’ha registrat un increment continu i 
contundent d’usuaris del bus urbà”. Per exemple, 
l’increment entre els anys 2012 i 2013 ha estat del 
50,44%, ja que durant el 2012 l’autobús urbà va 
registrar 11.878 usuaris; 17.869 al 2013. L’increment 
és encara més notable si es compara amb el 2011, 
quan se’n van registrar 5.192. “Aquests resultats ens 
convencen a seguir apostant per la subvenció del títol 
i no penalitzar l’usuari ni, en conseqüència, posar en 
risc el servei aplicant la pujada fixada des de l’ATM”, 
afegeix Sánchez.

Pedro Sánchez,
Regidor de 
Transport

“Des de la instauració 
de la subvenció que 
efectua l’Ajuntament, 
s’ha incrementat el 
nombre d’usuaris”

Quan finalitzin els treballs, tot el conjunt serà de color gris clar.
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L’alcaldessa de Palau-solità i Plegamans, Teresa Padrós, 
s’ha sumat a la signatura del manifest que han fet alcaldes 
i alcaldesses de 13 municipis del Vallès per mostrar el 
seu suport als treballadors de Panrico, que ja porten més 
de 100 dies de vaga. El manifest recull l’aposta per una 
“economia de base industrial enfront d’una economia 
especulativa”. Teresa Padrós ha manifestat el seu “absolut 
suport a les persones que pitjor ho estan passant en 
aquests moments, treballadors i treballadores que estan 
defensant els seus drets i els de les seves famílies”. En 
aquest sentit, el manifest recull el suport “als treballadors 
de Panrico, en la seva lluita en defensa dels seus llocs 
de treball, per considerar que les errades en la gestió 
empresarial fetes per la direcció de Panrico no han de 
recaure sobre els treballadors, que han continuat fent la 
seva feina, amb el màxim esforç, per mantenir la qualitat 
dels productes”.

L’Ajuntament aprova un pressupost social de més de 16 
milions d’euros

13 ajuntaments donen suport als treballadors de Panrico

PRIORITATS DE L’EQUIP DE GOVERN

Lluita contra la crisi i generació d’ocupació:
 a. Plans d’ocupació
 b. Foment de l’emprenedoria
 c. Formació per a persones en atur

Defensa dels drets socials:
 a. Nova partida de 36.000€ per a persones en risc hipotecari
 b. Increment de les beques menjador
 c. Increment d’ajuts per a llibres i material escolar
 d. Reestructuració de les Escoles Bressol
 e. Increment dels recursos per a les persones més afectades per la crisi
 f. Creació d’una xarxa de desfibril·ladors per a la prevenció d’emergències coronàries

Foment del medi ambient i la sostenibilitat:
 a. Increment de les freqüències i serveis de transport públic
 b. Instal•lació de noves xarxes de baix consum que generen estalvi energètic

ACTUALITAT

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha aprovat 
el pressupost per a l’any 2014 amb un import total de 
16.331.872,22 euros, el que representa un increment 
d’un 0,63% respecte al 2013. Segons el Tinent d’Alcaldia 
d’Economia i Règim Intern, Joan Segrelles, es tracta 

d’un pressupost que “reflecteix les prioritats del govern 
municipal”. “En primer terme –continua el regidor-, la 
lluita contra la crisi i la generació d’ocupació, seguides 
del compromís i la defensa dels drets socials i el foment 
del medi ambient i la sostenibilitat” 

ESTAT DE DESPESES 
 
Denominació Euros
1  Despeses de personal 6.527.381,08
2  Despeses en béns corrents
    i serveis 6.607.726,24
3  Despeses financeres 190.941,10
4  Transferències corrents 790.604,23
5  Fons de contingència
    i altres imprevistos 84.000,00
6  Inversions reals 1.187.767,58
8  Actius financers 41.000,00
9  Passius financers 902.451,99

TOTAL  DESPESES 16.331.872,22

ESTAT D’INGRESSOS 
 
Denominació Euros
1  Impostos directes 8.829.524,20
2  Imposots indirectes 170.000,00
3  Taxes i altres ingressos 2.359.858,60
4  Transferències corrents 3.631.215,32
5  Ingressos patrimonials 364.712,30
7  Transferències de capital 55.561,80
8  Actius financers 41.000,00
9  Passius financers 880.000,00

TOTAL  INGRESSOS 16.331.872,22
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NADAL
en imatges

Fira de Santa Llúcia

Inauguració exposició de pessebres

Revetlla de Cap d’any

Rei Melcior Rei Gaspar Rei Baltasar

Felicitació de nadal al Casal de la Gent Gran

Pati Lúdic

Missatge de l’Herald
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NO a la reforma de llei de 
l’avortament

En 2010 el govern socialista va 
aprovar la reforma de llei sobre 
la salut sexual i reproductiva, 
que regulava les condicions 
per a la interrupció voluntària 
de l’embaràs. Es declarava 
el dret de les dones a decidir 
lliurement sobre la seva vida 
sexual i reproductiva, sense 
més límits que el respecte als 
drets de la resta de persones. 
També es regulava el dret 
a la maternitat lliurement 
decidida, reconeixent així a 
les dones la seva capacitat 
de decisió plena sobre el seu 
embaràs. Una decisió que ha 
de ser respectada, conscient 
i responsable, i amb l’empara 
de la llei.
Ara el PP ha plantejat un 
projecte de llei que representa 
un extraordinari retrocés 
normatiu, social i ideològic i 
torna a situar les dones en 
la clandestinitat, suprimint el 
seu dret a decidir. La proposta 
del PP afecta greument a 
la seguretat jurídica dels 
professionals sanitaris, i 
a la garantia en l’accés a 
les prestacions sanitàries 
públiques. El PP ens situa 
trenta anys enrere en els drets 
de les dones. 
El Govern Rajoy elimina la 
possibilitat d’interrompre 
l’embaràs les primeres 14 
setmanes, considerant-se 
com a delicte i despenalitzant-
lo només en els casos de 
violació i greu perill per a la 
vida o la salut de la mare. 
També suprimeix el supòsit de 
malformacions o anomalies 
fetals incompatibles amb la vida.  
Però alhora, el PP ha retallat un 
46,7% els recursos destinats a 
la Dependència. Ha ampliat el 
copagament dels medicaments 
per a malalts crònics, i està 
revisant els ajuts econòmics 
que s’atorguen. Una 
contradicció en tota regla.
Es tracta d’un atemptat contra 
la democràcia i afecta la 
llibertat, la salut i la dignitat 
de les dones. És una llei 
discriminatòria i retrògrada que 
situa el país novament a la cua 
d’Europa, esdevenint el primer 
país que retrocedeix en drets. 

Quan les propostes només 
les fa CiU

CiU persevera. Seguim 
fent propostes d’acord per 
afavorir els interessos de 
les persones. Però, aquest 
Govern format pel PSOE, 
(el PSC ja no existeix), ICV 
i la Veu, es manté en la 
més absoluta inactivitat. 
L’acció de govern es redueix 
al mínim imprescindible, 
exigible i inevitable per 
a qualsevol govern: 
manteniment, reparacions i 
petites obres de millora. Els 
pressupostos municipals 
aprovats, còpia exacte dels 
de 2013, no aporten res 
de nou. Però els impostos 
s’apugen un 1,7% de promig, 
perquè prenen de referent 
l’IPC d’agost, i no pas el 
d’octubre, que fou del 0%. 
L’IBI, per a finques amb valor 
cadastral superior a 104.000 
euros s’incrementarà un 
6%. Han rebutjat totes les 
a·legacions formulades 
per CiU a les ordenances 
fiscals. L’Alcaldessa convoca 
un ple extraordinari pel 
dia 24 de desembre a dos 
quarts de tres de la tarda 
per desestimar de pla les 
nostres al·legacions sense 
justificació de cap tipus. 

Desestimen les bonificacions 
a l’IBI proposades per a 
famílies monoparentals, 
nombroses i gent gran, i a la 
taxa d’escombraries. 

Desestimen exempcions 
a l’impost sobre vehicles 
de tracció mecànica per 
als cotxes poc o gens 
contaminants. Desestimen 
reducció de l’IAE per a les 
empreses que implantin 
sistemes de reducció de la 
contaminació i per a les que 
creïn ocupació. A favor de qui 
està aquest Govern?

Cal aturar la reforma dels 
Ajuntaments

Seguint amb les seves 
polítiques de contrareformes, 
el PP ha posat fil a 
l’agulla per desmuntar 
els governs locals i 
controlar els ajuntaments 
des d’administracions 
supramunicipals. 
Què suposa aquesta reforma 
per a pobles com el nostre 
de menys de 20.000 
habitants? Doncs suposa el 
buidatge de competències 
delegades com ara de 
serveis socials, d’educació, 
d’ocupació, de polítiques 
d’igualtat o de gent gran, que 
passarien a dependre de les 
Diputacions i dels Governs 
autonòmics. A la pràctica 
significa que aquestes 
administracions assumiran 
pràcticament la totalitat 
dels serveis i els podran 
privatitzar.
Cal frenar aquesta ofensiva 
i per això esgotarem 
totes les vies possibles 
per presentar recursos 
d’inconstitucionalitat a 
aquesta reforma antisocial. 
De moment el nostre grup 
parlamentari ja ha presentat 
una proposta per tal que el 
Govern  presenti recurs per 
la invasió competencial i la 
vulneració de l’Estatut que 
suposa aquesta reforma. 
D’altra banda els alcaldes i 
les alcaldesses de la coalició 
han assumit el compromís 
de negar-se a deixar de 
prestar els serveis bàsics 
que aquesta llei ens vol 
manllevar. 
Des d’ICV-EUiA pensem 
que és inadmissible que 
les idees recentralitzadores 
del PP acabin amb una 
tradició de més de 30 anys 
d’Ajuntaments democràtics 
que han tingut com a 
objectiu principal donar 
respostes immediates als 
problemes reals de la gent.

Año 2014: recuperación 
económica
 
Los principales indicadores 
económicos mejoran sus 
previsiones hacia España 
y confirman el inicio de la 
recuperación como una realidad 
en 2014 : 
Objetivo: crear empleo en 2014. 
1. Estamos en el buen camino 
para conseguirlo gracias a 
medidas como la reforma 
laboral, los incentivos a PYMES, 
la progresiva apertura del 
crédito… 
2. En esta tarea, el impulso de 
la contratación a tiempo parcial 
como transición al contrato 
indefinido y la simplificación de 
contratos serán claves.  
Los pilares de la recuperación: 
récord histórico en turismo y 
exportaciones. 
1. Las exportaciones han logrado 
un máximo histórico, con un 
crecimiento de un 6% respecto 
a 2012, gracias a la apertura de 
las empresas españolas. 
2. España cierra el año con cifra 
récord en turismo: superando los 
60 millones de turistas. 
3. La industria española ha 
repuntado, con el sector del 
automóvil a la cabeza. 
4. Lejos de la sombra del 
rescate, la inversión extranjera 
se dispara: las empresas 
españolas captan 40.000 
millones de euros.  
Esfuerzo conjunto: para cumplir 
con el objetivo de déficit y 
garantizar la  liquidez de CCAA y 
Ayuntamientos. 
1. Se han inyectado más 
105.000 millones a través de 
dos instrumentos clave: el Fondo 
de Liquidez Autonómica y el Plan 
de Pago a Proveedores. 
2. Gracias a estas medidas, 
se han  salvado más de  
400.000 puestos de trabajo 
y se ha evitado la quiebra de 
instituciones públicas.  
La fórmula del Gobierno: 
perseverar en las reformas 
estructurales que se han puesto 
en marcha. 
1. Las reformas estructurales que 
ha puesto en marcha el Gobierno 
han progresado más que en 
ningún otro país de Europa. 
2. Estas medidas deben 
ir acompañadas de la 
consolidación de la recuperación 
económica europea a través 
de la integración económica y 
política europea. 
Las reformas pendientes para 
consolidar la recuperación: 
Reforma fiscal para aliviar la 
presión fiscal. 
Reordenación de la financiación 
autonómica y local. 
Impulso definitivo a la reforma de 
las administraciones públicas. 
Ley financiera para reactivar 
el flujo de crédito a familias y 
PYMES.  
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Cap a un nou model d’Escola 
Bressol

Any rere any els serveis 
educatius han anat 
evolucionant, adaptant-se a la 
societat de la que formen part. 
Aquesta evolució no sempre 
es fàcil ni ràpida, i a més 
depèn molt de la sensibilitat 
d’aquesta societat cap a les 
seves escoles.

Les Escoles Bressol han 
estat molt qüestionades en 
els darrers anys, i no pel seu 
model educatiu, sinó per la 
seva despesa econòmica. 
Les constants retallades, la 
practicitat com a aparcament 
per a nens o el desconeixement 
de la seva tasca educativa 
han desvirtuat molt el model 
d’Escola Bressol.

Un cop més, transformem un 
problema en una oportunitat 
d’aprenentatge i millora. 
Portem mesos treballant sobre 
diferents models exitosos i 
enriquidors d’escoles bressol 
de la nostra comarca i ara ens 
toca reformular les nostres.  
Innovadores, flexibles i  
inclusives. 

Unes escoles que siguin 
obertes a grans i petits, on 
tota la família pugui gaudir 
de l’experiència de créixer 
junts.  Un espai de trobada on 
puguem compartir els nostres 
coneixements, els nostres 
neguits i les nostres idees. 

Reforcem el pilar de l’educació 
amb una forta base. Gaudim de 
l’experiència d’apendre.

Tots som escola.

Cap a la independència, sense 
cap por

Algú pot dubtar de la nostra 
capacitat per tirar endavant el país 
desprès de la més que probable 
sortida d’Espanya?
Si mirem la història de forma 
objectiva ens adonarem que fa 
tres-cents anys que ens hem hagut 
de buscar la pròpia supervivència. 
I a més, en diversos períodes 
hem estat capaços de fer-ho de 
forma admirable, i creant enorme 
riquesa per al nostre país, sense 
oblidar que, a més, això ha volgut 
dir que en aquells moments de 
creixement ens hem vist obligats a 
aportar molt més a les arques de 
l’estat Espanyol. Posem l’exemple 
de la revolució industrial, amb 
la creació d’infinitat de potents 
empreses relacionades amb 
el tèxtil, la metal•lúrgia i la 
química, i en conseqüència, 
la seva  repercussió favorable 
cap el desenvolupament del 
cooperativisme, dels oficis 
artesanals i del comerç local. 
El món rural també ha tingut 
moments de glòria: recordem allò 
de Reus, París, Londres, relacionat 
amb la comercialització de la 
fruita seca. Imaginem-nos tot el 
que això  hagués representat de 
desenvolupament econòmic si tots 
els recursos generats s’haguessin  
quedat a casa. En realitat no ens 
ho podem imaginar per que fa 
tres-cents anys que no hem tingut 
ocasió de copsar-ho.
Els catalans, i els vinguts de 
fora que han sabut integrar-se 
a la nostra manera de fer, som 
emprenedors de mena,  posant-
nos sempre el llistó molt alt pel 
que fa a les nostres expectatives,  
perquè tenim una gran capacitat 
de crear riquesa a través del 
treball i de la imaginació.
Amb la nostra independència 
ens en sortirem. I ho farem molt 
millor del que ho hem fet en 
altres ocasions, durant aquests 
darrers tres segles, ja que 
hem hagut de fer-ho suportant 
l’encotillament d’un Estat que ens 
ha menyspreat en els aspectes 
més fonamentals, aquells que són 
la base de qualsevol poble, com la 
identitat lingüística i les  tradicions 
culturals, socials i polítiques, 
sense deixar d’afegir-hi l’endèmic 
espoli econòmic, que avui encara 
continua deixant ben palès, potser 
ara de forma encara més clara, 
que l’únic interès que té Espanya 
vers nosaltres és el de treure’ns 
el màxim de rendiment del que 
pròpiament generem amb la 
nostra capacitat de crear riquesa. 
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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 (VdPSiP) 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 de 
l’Ajuntament, podeu trucar al telèfon 93 864 80 56 o al 
correu electrònic info@palauplegamans.cat

ANUNCI OFICIAL
 
En el Butlletí Oficial de la Província de data 31 de 
desembre de 2013, núm. 022013031466, s’ha 
procedit a la publicació de les Bases reguladores dels 
ajuts econòmics de l’Impost sobre l’Increment de 
valor de terrenys de naturalesa urbana, reguladores de 
la futura convocatòria d’aquest ajuts.




