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Un dels principals projectes d’aquest mandat comença 
a fer camí: la creació d’una Biblioteca Municipal que 
acompleixi les espectatives i les necessitats dels veïns i 
veïnes de Palau-solità i Plegamans. Adequada i preparada 
per cobrir les necessitats dels i les nostres estudiants 
i acomplint els requisists que estableix la Diputació de 
Barcelona per integrar-la a la seva Xarxa de Biblioteques.

A banda d’aquesta informació, en aquest número també 
trobareu detalls de la reorganització del govern municipal 
arran de la problemàtica generada dins de Ganemos 
Palau; i un resum detallat de l’evolució de l’atur al llarg 
de l’any passat. 

I no oblidem pas els temes més socials, aquells que tenen 
per objectiu intentar aconseguir que les persones que ho 
estan passant pitjor puguin trobar ajuts per millorar la 
seva situació. És el cas, per exemple, del nou programa 
Targeta moneder, per adquirir productes frescos. 

A més, us informem de diferents temes  d’actualitat de 
la vila i tanquem aquesta edició amb una interessant 
entrevista al professor Xavier Sala-i-Martín.
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l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Podeu contactar amb la redacció 

Repartiment: Teb solucions sccl. D’aquest butlletí s’han imprés 3.500 
exemplars. Gratuït. 

REGIDORS I REGIDORES
de l’Ajuntament
EQUIP DE GOVERN
Teresa Padrós

Carmen Cabeza

Jaume Oliveras Malla

Carme Sanz Cabero
Pública, Mobilitat, Parcs i Jardins, Gent Gran, Festes Populars i 
Serveis Municipals.

Luisa Fernández García
Regidora de Medi Natural i Gestió Ambiental

Laura Navarro Ceballos

Miquel Rovira Badia
Esports, Fires i Mercats

Marc Sanabria Robledo

Jordi Pujol Lozano

OPOSICIÓ
Jordi Plaza i Nualart
Juan Martínez Nieto
Andrés Martínez Palacio
Jordi Méndez Cordobés
Àngels Marcuello Martínez
Mercedes Rodríguez Baeza
Miquel Truyols i Rocabruna
José Luis Heras Marcos

Si voleu contactar amb els regidors i regidores de l’Ajuntament, 

electrònic info@palauplegamans.cat. 

membres del Ple Municipal i formularis individuals per contactar-hi.

EMERGÈNCIES
Telèfon general emergències 112
Ambulàncies (TSC) 061
Asepeyo (24h)

CAP Palau (Ambulatori)

Hospital de Mollet

Centre Assistencial Palacent

Creu Roja (Caldes de Montbui)
Tel. 93 865 10 01
Mútua Intercomarcal (urgències)

Farmàcia Beatobe

Farmàcia Cunillera

Farmàcia Muntada

Farmàcia Lagarda

Mossos d’Esquadra Tel. 088  
Policia Local

Protecció Civil

AJUNTAMENT I SERVEIS
Ajuntament (08184)

Casa de Cultura Masia de Can 
Cortès

Castell de Plegamans

Deixalleria Municipal i Recollida 
trastos

PalauAvança: Ocupació i Empresa

Espai Jove l’Escorxador

Gestió Tributària Diputació 
Barcelona

Indústria i comerç

Jutjat de Pau 

Pavelló Municipal d’Esports Maria 
Víctor

Professional Inicial (PQPI)

Registre civil 

Servei Local de Català
(Can Cortès)

Serveis Socials

Serveis Territorials

Ràdio Palau

CENTRES EDUCATIUS
Escola Bressol el Sol

Escola Bressol Patufet

Escola Can Cladellas

Escola Can Periquet

Escola Josep M. Folch i Torres

Escola la Marinada

Escola Palau

Institut la Marinada

Institut Ramon Casas i Carbó

Escola Municipal d’Adults

EMPRESES DE SERVEIS
CASSA
(Companyia d’Aigües Sabadell)
Tel. 93 863 90 53

ENDESA

Gas Natural

Correus

TRANSPORTS
Informació Transports Generalitat 
Tel. 012
Autocars Sagalés 
Tel. 93 593 13 00
Auto Taxi Javier Caparrós

Ràdio Taxi Palau-Mollet

Taxis Aguilar 
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ACTUALITAT

Laura Navarro, i el regidor d’Urbanisme, Miquel Rovira, han 
presentat el nou espai escollit per ubicar-hi la futura Biblioteca 
Municipal de Palau-solità i Plegamans. Estarà situada a 

pistes de petanca. “L’espai ha estat escollit a partir de 
criteris tècnics. De les diferents propostes que teníem, és 
l’únic terreny de titularitat municipal, disponible, urbanitzat, 

està en el centre del municipi”, ha explicat Jordi Pujol.  

fer una reunió amb la Diputació de Barcelona per presentar 

projecte segons la mida de la nostra població”. “La Diputació 

10 de març, tècnics del Servei de Biblioteques de la Diputació 
van visitar l’espai seleccionat per l’Ajuntament.

A banda, també s’ha demanat una entrevista amb el director 
general de Patrimoni i Biblioteques del departament de 

En aquesta línia, la regidora de Projectes, Laura Navarro, diu: 
“Trucarem a totes les portes que tinguem al nostre abast 

Feder europeus”
sobre els pressupostos municipals sigui mínim”, relata. La 
regidora explica que “és un projecte prioritari, que s’inclou dins 
el Pla d’Acció de Govern amb l’objectiu de convertir l’avinguda 

el fet de tenir una parada de bus just al costat “és un factor 
molt favorable”. “No descartem que també hi hagi un auditori 
i l’arxiu històric municipal, però això seria en una segona fase 
d’execució”, amplia Navarro.

Per la seva banda, el regidor d’Urbanisme, Miquel Rovira, 
indica que “el projecte es va començar a treballar en el 
mandat anterior, quan el regidor d’Equipaments va demanar 
a la Diputació l’actualització del programa funcional de 
l’equipament, que era de l’any 2006”. “A més, al maig 
de 2015 vam demanar a la Generalitat una subvenció de 
109.968,30€ €, 
als que ara hem de renunciar per poder començar a treballar 
en el nou projecte que engeguem”, explica Rovira.

Es preveu que el projecte pugui estar redactat en un any. El 
cost de la redacció d’aquest projecte pot estar al voltant 
dels 155.000€, dels que l’Ajuntament hauria de pagar com 
a mínim el 20%; és a dir, prop de 31.000€. Pel que fa a la 

d’euros i un termini de construcció d’uns dos anys. L’equip de 
govern vol incidir especialment per aconseguir subvencions 
de tots els organismes i administracions possibles.

“Tots els criteris que demana Diputació són perquè la biblioteca 
formi part de la seva Xarxa de Biblioteques. Actualment, 
som només sis municipis de més de 5.000 habitants els 
que encara no disposem d’un equipament de biblioteca en 
condicions, i per això la Diputació ens considera prioritaris a 
l’hora de fer una inversió com aquesta”, manifesta Pujol. Per 

serveis i les activitats que s’oferiran a la nova Biblioteca”.

Trasllat de les pistes de petanca

pistes de petanca. Rovira explica que “ja s’ha parlat amb la 
gent del club de Petanca i estan d’acord amb el trasllat. El 
nou espai escollit és just al costat de la nau de brigades, el 
que ens permetrà ampliar el número de pistes i oferir una 
zona totalment adaptada a la pràctica d’aquest esport”.

En marxa el projecte per 
crear la nova Biblioteca
Municipal

L’equip de govern ha decidit que el nou 
equipament es farà a la pista de petanca

“L’espai ha estat 
escollit a partir de 

titularitat municipal, 
disponible, urbanitzat 

equipament cultural”
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ACTUALITAT

Nou Organigrama municipal

Primera audiència pública de l’equip de govern
L’equip de govern ha organitzat la primera audiència pública 
amb la ciutadania per presentar el Pla d’Acció de Govern i 
els pressupostos municipals per a aquest any 2016.
L’acte, que va ser molt participatiu, dóna resposta a un dels 
compromisos que el govern ha adquirit, precisament, en el 
Pla d’Acció de Govern, el de realitzar “audiències públiques 
anuals per donar explicacions de la feina feta en cada 
període”, segons recull el text del Pla. 
Les preguntes i els debats que es van generar van 
tocar múltiples aspectes: econòmics, retribucions de 
càrrecs electes, infraestructures, ajuts socials, serveis 
municipals, impostos i taxes, equipaments, recuperació i 

participació ciutadana...
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ACTUALITAT

L’equip de govern de l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans ha presentat el Pla d’Acció de Govern 2015-
2019, on es detallen un total de 96 accions a realitzar al llarg 
del mandat actual. “Aquest document és el resultat d’un 
treball transversal que hem fet els tres partits que formem 
el govern i que dóna resposta a l’Acord de Governabilitat, 
Investidura i Estabilitat Política que vam signar a l’inici del 
mandat”, ha explicat l’alcaldessa, Teresa Padrós. 

En aquest sentit, Jaume Oliveras
detallat que “l’Acord de Governabilitat, Investidura i 
Estabilitat Política resta obert a les formacions polítiques 
que s’hi vulguin adherir, si es respecten els pactes que 
incorpora”.  

abans, però s’ha endarrerit pels diferents processos 
electorals que hem tingut i per altres circumstàncies. Però 
el Pla s’ha treballat entre els tres partits que formem part 
de l’equip de govern”.

Per la seva banda, Carmen Cabeza
ha explicat que “les accions que es detallen al Pla s’han 
agrupat per diferents necessitats que volem cobrir de 
forma transversal, per això no es presenten estructurades 

en regidories”. A més, ha puntualitzat que “no es tracta 
d’un programa electoral, sinó que són accions concretes 
de les que la ciutadania podrà fer seguiment del seu grau 
de compliment a la pàgina web municipal”. 

de forma conjunta “perquè els serveis administratius de 
l’Ajuntament ens han indicat que s’ha d’adaptar a la nova 
Llei de Transparència. La nostra voluntat és consensuar 
aquest codi ètic amb la resta de formacions polítiques”.

Seguiment i avaluació
Marc Sanabria, ha explicat 

que la ciutadania podrà fer un seguiment de l’estat 
d’execució de cada acció “mitjançant un sistema de colors. 
El vermell indicarà que l’acció no s’ha iniciat, el taronja 

més d’informació concreta sobre el desenvolupament de 
cada proposta”. Aquest seguiment es podrà fer a la pàgina 
web municipal, www.palauplegamans.cat, dins l’apartat 
Ajuntament>Govern>Pla d’Acció de Govern. “A més, estem 
treballant amb els serveis informàtics del consistori per 
crear un sistema per tal que la ciutadania pugui valorar 
també les diferents accions”, ha manifestat. 

Presentació del Pla d’Acció de Govern 2015-2019

1. Lleialtat en l’acció de govern i estabilitat institucional de l’Ajuntament.
2. Llibertat de vot en temes supramunicipals.

representació a l’Ajuntament per temes d’interès municipal que estiguin orientats a obtenir un major 

4. Prioritzar el treball transversal entre les diferents regidories o àrees municipals, respectant el criteri de 
qui ostenti la responsabilitat de cadascuna de les àrees sobre les que cal prendre decisions.
5.
polítics.
6. Gestionar sota el compliment de les normes de l’administració, tenint en compte les aportacions dels 
equips tècnics de cada àrea.

*Eixos del Pla d’Acció de Govern
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Palau Avança ha realitzat la memòria d’activitats de 2015 i 
les dades mostren una evolució positiva de la seva gestió 
amb els usuaris i usuàries del servei. “Durant l’any passat 
es va contactar amb un total de 1.008 persones inscrites, de 

i van trobar feina 86. A banda, 295 persones del servei van 
incorporar-se al món laboral gràcies a les accions de suport 
que fem amb cada usuari i usuària del servei. En total, han 
estat 381 persones de Palau-solità i Plegamans les que 
s’han incorporat al mercat de treball al llarg de 2015 gràcies 
al nostre servei”, detalla la regidora d’Empresa i Ocupació, 
Laura Navarro.

persones, de les que 969 estaven en situació de recerca 
de feina i 258 estaven treballant o, de forma temporal, no 
estaven buscant feina. En concret, en 2015 es van apuntar 
291 persones noves al servei. 

hi ha més persones inscrites al Palau Avança que no pas 

la població respecte l’Ajuntament. Però volem que tothom 

accedir a cursos de formació o convocatòries de Plans 
d’Ocupació, per exemple”, explica. El servei també valora 

que en ocasions es tracta de feines precàries, pel que les 
persones usuàries decideixen seguir apuntades per trobar 
millors ofertes. 

molt per sota de la mitjana catalana que es situa en el 

Plans d’ocupació

Un dels principals projectes que s’han portat a terme 
des del Palau Avança han sigut els plans d’ocupació. 
L’objectiu ha estat contractar persones en situació d’atur 

i realitzar una formació que millori les seves capacitats, 
coneixements i recursos personals per tal de poder millorar 

Persones contractades als Plans d’Ocupació

“Amb els plans d’ocupació hem contractat 26 persones al 
llarg de 2015”, diu Navarro. Les despeses s’han cobert amb 
diners provinents de la Diputació, el Servei d’Ocupació de 

complicades. Amb la voluntat d’ajudar-les, al 2015 vam 

d’ocupació convocats per l’Ajuntament, com per exemple, 
quan s’establia que no es podia cobrar ni tenir dret a 

podia ser un criteri excloent, per això els i les aspirants van 
passar per la valoració de Serveis Socials”, puntualitza la 
regidora.

També es va eliminar el criteri que deia que una persona 
que havia fet un pla d’ocupació no podia tornar-hi a accedir 
en dos anys. En el seu lloc es van determinar barems 
de puntuació que afavoreixen persones que no hi han 
participat mai, però sense excloure a ningú. 

El servei d’ocupació municipal, Palau Avança, tanca 2015 
amb prop de 400 persones incorporades al mercat de treball

ACTUALITAT

2015 26

2014 14

381 persones del 
municipi s’han 
incorporat al mercat 
laboral al llarg del 
2015

Evolució atur a Palau-solità i Plegamans entre 2007 i 2015

2007

20,00%

18,00%

16,00%

12,00%

10,00%

8,00%

6,00%

2,00%

0,00%

2009

15,93%

2011

16,30%

2014

16,03%

2008

11,62%

2010

15,28%

18,15%

2012 2015
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L’Ajuntament ha posat en marxa un nou programa d’ajut 
social per a famílies i persones usuàries dels serveis socials 
municipals, la Targeta Moneder. “L’objectiu d’aquest 
programa és garantir l’accés als aliments frescos a 
persones que es troben en situació de vulnerabilitat social 
per tal de garantir una alimentació de qualitat, equilibrada 
i saludable”, explica Jaume Oliveras, regidor de Serveis 
Socials de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

targetes a cinc famílies de la vila, que a partir d’ara poden 
adquirir aliments frescos en establiments relacionats amb 
l’alimentació i de proximitat, evitant així l’estigmatització 
social de la seva situació de vulnerabilitat. “És una targeta 

tenint en compte el nombre de membres de cada unitat 
familiar – manifesta Oliveras-. D’aquesta forma, la persona 
pot anar a comprar a l’establiment sense que cap altre 

d’ajut”. Afegeix que aquest programa “es converteix en 
una nova modalitat de pagament dels ajuts d’alimentació 

. El Programa Targeta 
Moneder es posa en marxa arran d’un conveni subscrit 

El programa Targeta Moneder també estableix condicions 
d’ús, com que els productes d’alimentació han de ser carn, 
peix, fruita, verdura, ous i làctics i que els comerços han de 
ser, preferiblement, del municipi. La utilització de la Targeta 
Moneder implica un seguiment de la despesa realitzada 
per part de Serveis Socials. Només pot ser utilitzada per la 
persona a qui s’adjudica.

bàsics i humans a partir de la posada en marxa de polítiques 
de foment de l’autonomia, la promoció i la coresponsabilitat 
de les persones, i sense deixar mai de banda a les persones 
que més ens necessiten en moments complicats”.

Targeta Moneder, un nou programa d’ajut social de 
l’Ajuntament per adquirir aliments frescos

En marxa el segon programa de prevenció de drogues i 
riscos associats

ACTUALITAT

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ja té actiu el 
segon programa de prevenció de drogues i riscos associats 

“És 
una eina dinàmica que deriva del treball realitzat de forma 
coordinada entre les àrees d’Educació, Salut Pública, 
Joventut, Policia Local i Serveis Socials de l’Ajuntament”, 
explica Jaume Oliveras, regidor de Serveis Socials.

El segon programa deriva de l’anàlisi de tota la feina que 
s’ha fet des del 2011, moment en què va néixer el primer 
programa de prevenció de drogues i riscos associats. 

situació de consum de drogues a Palau és la mateixa que 

els hipnosedants són les drogues més consumides”.

En aquest sentit, el segon programa detalla diferents 
, moltes d’elles ja 

se’n fan des de les diferents àrees municipals implicades, 
i d’altres s’han de començar. Un dels objectius de les 
accions proposades és acabar amb el consum d’alcohol 
en grans aglomeracions de joves quan hi ha celebracions 
importants al municipi.
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Obres de millora en diferents espais del municipi

Arranjament de la vorera del carrer Barcelona

Arrajanjament de voreres i millora de l’accessiblitat al carrer de 
Sant Joan

Nou enllumenat led al Camí Reial

Instal·lació d’enllumenat a l’avinguda M. Aurèlia Capmany, entre 
carrer Can Llonch i carrer Migdia

Xerrada amb entitats a la jornada

ACTUALITAT

Jornada per la pau a l’Institut Ramon Casas i Carbó
L’alumnat dels quatre cursos d’ESO de l’Institut Ramon 

jornada per la no-violència i la pau que va tenir lloc el 29 de 
gener. Sota el lema ‘El mar no refusa cap riu’, la jornada 
organitzada pel mateix professorat del centre va aplegar 
tallers, xerrades, la projecció de la pel·lícula ‘Rebeldes 
del swing’ i activitats artístiques, com música i poesia. 

dels Drets dels Pobles. A més, els i les alumnes van conèixer 
la història de diverses personalitats que han treballat per la 
pau i van confeccionar el Mural per la Pau.
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Festa i plantada d’arbres per donar la benvinguda als nadons
nascuts el 2015

ACTUALITAT

  Per Resolució de l’Alcaldia de data 21 d’agost de 2015 es 

al Projecte de reparació de la impermeabilització de la coberta del 

 
Finalitzat el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat 

 
Palau-solità i Plegamans, 15 d’octubre de 2015

 
  Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 30 d’abril de 2015 es 
va aprovar el projecte d’obra municipal ordinària titulat “Xarxa de 

 
Finalitzat el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat 

 
Palau-solità i Plegamans, 2 d’octubre de 2015

ANUNCIS OFICIALS

Desenes persones, majoritàriament famílies amb infants, 
van participar el passat 12 de març en la primera festa 
dels dies mundials dels Boscos i de l’Aigua, celebrada al 

els principals protagonistes van ser els nadons de la vila 
nascuts durant el 2015, ja que les seves famílies estaven 
convidades a plantar un arbre per cadascun d’ells. A més, hi 
havia jocs i tallers relacionats amb l’aigua i el medi ambient, 

L’Ajuntament havia convidat les famílies amb nadons 
nascuts el 2015, però no totes van poder assistir-hi. Ara 
bé, sí que es van plantar 80 arbres entre totes les famílies 
que van participar a la festa, encara que els seus nens i 
nenes no haguessin nascut l’any passat, i amb l’ajuda de 

s’han creat dues noves zones arbrades. Una, al parc de 

la Solidaritat. Es van plantar exemplars autòctons joves 
provinents de llavors catalanes i de clima mediterrani. Les 
espècies són força variades: pins, alzines, roures, lledoners, 
freixes i til·lers.

La festa va començar amb un breu parlament de l’Alcaldessa, 
Teresa Padrós, i de Luisa Fernández, Tinenta d’Alcaldia i 
regidora de Medi Natural, per donar la benvinguda a les prop 
de 200 persones que s’hi van aplegar. “És una activitat que 
consciencia sobre la importància de tenir cura de la natura 
alhora que dóna a conèixer aquesta zona verda de la vila”, 

aquí al llarg dels anys i veure com el seu arbre va creixent 
i canviant”, va subratllar Padrós, a banda de “felicitar la 
regidoria de Medi Natural per haver tingut aquesta gran 
iniciativa”. 

“Vam veure que aquesta era una forma molt maca de 
donar la benvinguda als nous palauencs i palauenques”, va 
explicar Luisa Fernández, qui va avançar que la intenció és 
celebrar-la cada any. “Palau-solità i Plegamans és un poble 
envoltat de boscos i creiem que és important potenciar la 
connexió de la ciutadania amb el seu entorn natural”, va 
continuar Fernández abans d’anunciar que es lliuraria un 
diploma per cada nadó nascut al 2015, on es deixa palès 
que es planta un arbre en nom seu.
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GRUPS MUNICIPALS

preparant el Pla d’Acció del 
Govern municipal per a tot 
el mandat. Ara, després 
d’eleccions diverses i 
altres circumstàncies, 
l’hem fet públic, tot i que 
des del primer dia vam 
iniciar el treball sobre els 
nostres projectes.

La nova Biblioteca 
Municipal serà una 
realitat! Decidida la 
ubicació d’acord amb les 
indicacions rebudes de 
tècnics i de la Diputació, 
hem mantingut reunions 
tècnico-polítiques amb la 
Diputació de Barcelona i 
encetat converses amb el 

la Generalitat. L’encàrrec 
del projecte bàsic i 
executiu de l’equipament 
està en marxa, una 
aposta clara i decidida de 
tot el Govern municipal 
per tal que Palau-solità i 
Plegamans disposi d’un 
servei tant peremptori al 

En el marc laboral 
preparem nous Plans 
d’Ocupació, assessorem a 
grans i petites empreses 
i a professionals, a tall 
d’exemple la conferència 
que el professor de la 

Sala-i-Martín, va impartir a 
l’Auditori Würth el passat 
5 de febrer, generant 
gran espectació tot 
desbordant les previsions 
d’assistència.

Més informació a: 
http://blogscat.com/
regidorslaurajaumejordi

Ganemos
Palau 
El poder és de la gent, no 
dels polítics

és l’activisme des dels 
municipis cap amunt, que la 
gent sigui qui faci política. 
Som els únics que trien 
el seu programa i llista 
electoral, sense intervenció 
“superior”.
Que el càrrec públic 
s’erigeixi com a “jefe” és 
el principi estructural de 
com ha funcionat durant 35 

Gimnàs Municipal - 

una cortina de fum. “Portar 
a terme la consulta per 

Pública”.

diu res.
Escola de Música, Auditori 

No saben, no contesten. 

de plàstic.

criteris d’avaluació propis 
d’aquest document.
Tot allò que hauria de ser 
cabdal en un municipi 
com Palau, passa a ser 
ignorat en el document 
autoanomenat “d’Acció 
de Govern”. Tot plegat 
és una desgràcia per 
a les persones grans i 
petites del municipi que 
es queden sense serveis 
i equipaments dignes. 
Tot plegat, una vergonya 
pels que es fan dir 
“representants polítics” 
d’un poble de gairebé 
15.000 habitants. Qui dia 

al 2019 per tornar a parlar 
de “projecte de poble”. 
Una pena.

C’s
Sobre el Plan de Gobierno
Tras ocho meses de 
espera el nuevo gobierno 

su Plan de Acción para 
esta legislatura, aunque 
hubiéramos agradecido 
que fuera más explícito: 
conocer el motivo 
para llevar a cabo una 
consulta sobre un posible 
modelo para una piscina 

no tenemos porque no 
hay presupuesto para 

es así, ¿de dónde saldrán 

También desean fomentar 
ser un Municipio Lector 
sin una biblioteca que 
facilite horarios a todos 
los usuarios,sin un horario 
nocturno para aquellas 
personas que necesitan 
un lugar de estudio para 
presentar sus oposiciones 
fuera del tiempo de 
exámenes.

PSC
Pla d’Acció de Govern 
2015-2019: accions 
concretes, transversals 
i realistes per seguir 
millorant la vila

L’equip de govern de 
l’Ajuntament de Palau-solità 
i Plegamans ja ha presentat 
el Pla d’Acció de Govern 
2015-2019. Aquest pla és 
fruit del Pacte de Govern 
signat el passat mes de 
juny i s’estructura en 9 
àrees de treball transversal 
entre totes les regidores.

El Pla d’Acció de Govern és 
un document realista que 
concreta accions a portar a 
terme per seguir treballant 
per les persones, les 
famílies, els barris i millorar 
dia a dia la vila. D’aquesta 
manera, articulem tots els 
compromisos en accions 
que es duran a terme els 
pròxims quatre anys i que ja 
fa mesos hem començat a 
treballar. La ciutadania pot 
així conèixer què s’espera 
de la tasca del govern i 
fer un seguiment de la 
mateixa.

En aquest sentit, per primer 
cop també es compta amb 
una aplicació a la pàgina 
web de l’Ajuntament que 
permetrà seguir el grau 
de compliment de les 
accions, donant informació 
de l’estat d’execució, 
resultats, previsió, tasques 
realitzades, etc. Un pas 
més en el compromís 
per un govern obert i 
transparent.

feina, sense aturar-nos 
en estratègies partidistes 
i seguim treballant pels 

a fer per seguir millorant 
Palau-solità i Plegamans!

CiU
El Pla de Govern 2015-
2019 en marxa!
Amb el Pacte de Govern 
subscrit el 12 de juny 
de 2015 vam iniciar la 
gestió i execució de tots 
els nostres projectes 
i compromisos, tot 

anys el sistema, base de la 
corrupció institucionalitzada. 
En Guanyem els càrrecs 
públics no manen, mana 
la gent. Ganemos té una 

garanteix.
A partir de denuncias, 
Ganemos abrió expediente 
a José Luís Heras, que 
durante semanas pudo 
alegar. El electo permitió 
que se auditara su 
actuación política, al cobrar 
más de 1.200€ de media 
al mes por asistencias a 
plenos y comisiones, unido 
a sus importantes ingresos 
personales incumplía 
nuestro código ético. 
Se ha negado a aportar 

de dinero del Grupo 
Municipal. Ha desplazado 
a quienes le criticaban e 
intentó la expulsión de su 
compañera Concejal sin 
ningún expediente previo 
y mediante la difamación 
pública. El pasado 2 de 
marzo, Ganemos acordó 
la expulsión del tránsfuga, 
que ya no pertenece a 
Ganemos.

Guanyem Palau continuarà 
amb la seva Assemblea i la 
Regidora Luisa Fernández al 
servei de la gent. 

http://ganemos.es/
psolitaexpjoseluisheras.htm

ERC
Bye bye, legislatura
El Govern Municipal ha 
presentat el Pla d’Acció 
de Govern 2015-19. Amb 
aquest títol s’agrupen 
en 9 apartats un conjunt 
de punts que donen a 
entendre molta activitat, 

aguantaran 3 anys més 
sense cap compromís 

diluïda entre fer un 
projecte o unes aules 
d’estudi. “Foment de 
la lectura al poble amb 
l’objectiu d’aconseguir la 

parla.
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Però el 8 de març també 
sortim al carrer per 
qüestionar el sistema 
capitalista-patriarcal que 
ens vol fer creure que vivim 
en la plena igualtat. Alcem 
la veu per fer entendre a la 
societat que el moviment 
feminista representa un 
canvi polític i social on les 
persones, el medi ambient 
i els pobles siguin el 
centre de la vida.
La revolució serà amb les 
dones i feminista o no 
serà. Ara i sempre, juntes 
som més fortes!

ICV
ICV denuncia

La matinada del 8 de març 
els líders europeus van 
arribar a l’acord,  amb el 
primer ministre turc, per 
retornar a tots els nous 
immigrants irregulars que 
creuen de Turquia a les 
illes gregues i obrir la porta 
a expulsar peticionaris 
d’asil sirians a canvi de 
reassentaments.

els peticionaris d’asil 
expulsats  quedaran 
desprotegits i que, de 
complir-se els acords,  
s’estarien  vulnerant les 

considera “clarament 
il·legals i inacceptables” 
les conclusions de la 

el retorn de persones 
immigrants i peticionaris 
d’asil de Grècia a Turquia 
i alerta que algunes de 
les mesures proposades 
podrien estar en contracció 
amb la legislació europea i 
els tractats internacionals 
que garanteixen la 
protecció dels refugiats. 

Ernest Urtasun ha 
manifestat que “la 
devolució de peticionaris 
d’asil a Turquia planteja 
nombrosos dubtes, el 
problema principal rau en 
considerar Turquia com 
un país segur obviant 
que aquest país està en 
guerra, que hi ha greus 
problemes amb el respecte 
a la llibertat d’expressió i 

Regidor
no adscrit
Miquel Truyols

del darrer butlletí dient 
que les aigües estaven 
remogudes, tant a la 
política catalana com a 
l’espanyola.  Podríem dir 
que a casa  nostra hem 
aconseguit  fer un govern 
agafat amb “pinces” i ja 
veurem ara amb un dels 
temes més importants 
com són els pressupostos 
si aconseguim mantenir 
un consens per seguir tirar 
endavant el nostre país 
en el seu procés cap a la 
independència, esperem 
que així sigui i pel que fa 
a nivell de l’Estat Espanyol 
les coses no poden estar 
més  complicades .

En el nostre municipi 
aquesta remor d’aigües 

afectat al govern municipal 
i espero que amb seny 
i sentit comú se sàpiga 
redreçar la situació.  
També cal dir que s’ha 
presentat el Pla de Govern, 
una eina necessària 
per seguir un itinerari 
durant la legislatura.  I 
si bé és un “Pla” ple de 
bones voluntats on es 
contemplen tota una colla 
de projectes per millorar 
la nostra població, alguns 
d’ells, però, es poden 

o que plantegen dubtes 
en la seva realització i 
que esperem que en un 
futur immediat puguin ser  

En tot això no podem 
deixar de tenir en compte 
la precarietat econòmica  
que ens segueix ofegant.

propuestas carecen de 
esos detalles que nos 
gustaría conocer, y que 
por lo visto hemos de 
esperar a la audiencia 
pública anual que también 
proponen tener con 
nosotros para explicarnos 
como van las cosas pero 
que tampoco sabemos 
cuándo serán.
A la espera de esas 
aclaraciones, desde 

queremos felicitar a 

Arjona, campeona de 

victoria de este sábado 

así colaborar con nuestro 
ayuntamiento para la 
creación de la Nit de 
l’Esport, donde podremos 
felicitar a nuestros 
deportistas.

CUP
8 de març. Dia de la Dona 
Treballadora

tornem a sortir als carrers 
per fer visible la realitat 
social i personal que 
vivim les dones, amb 
contínues discriminacions 
i opressions en molts 
àmbits de les nostres 
vides pel simple fet de 
ser-ho.
Som discriminades 
en el mercat laboral, 
acaparant el gruix dels 
contractes a temps parcial 
i cobrant un 20% menys. 
Som discriminades per 
expressar lliurement la 
nostra sexualitat. 
Estem oprimides per les 
polítiques neoliberals que 
afecten els serveis públics 
i socials, perpetuant el 
nostre rol en l’assumpció 
de les tasques de cures. 
Ens oprimeix la violència 
que s’exerceix sobre el 
nostre cos i les nostres 
vides a través de la 
publicitat i la societat. 
Totes patim assetjaments 
verbals i/o sexuals en 
algun moment, i moltes 
som assassinades en un 
feminicidi quotidià sense 
una resposta contundent 
per part de les institucions 
públiques.

que no ofereix garanties 
als refugiats per accedir a 
la protecció internacional”. 

cimera de la Unió Europea 

revisin aquestes propostes 
i es garanteixin els drets 
de les persones.

PP
La Generalitat té un 
deute amb Palau de més 
d’1M€
Durant els últims anys 
els incompliments de la 

amb els Ajuntaments han 
estat reiterats i el nostre 
no ha estat una excepció.
La Generalitat de 

i tot a no reconèixer el 
deute que tenia amb 
molts Ajuntaments evitant 
així que el Govern de 
l’Estat, mitjançant els 
mecanismes de Pagament 
a Proveïdors i els Fons de 
Liquiditat Autonòmica, hagi 
pogut satisfer aquests 
deutes que han provocat 
tensions de Tresoreria i un 
prejudici als serveis que el 
nostre Ajuntament presta 
als nostres conciutadans.

En el Ple Municipal de 
gener el Partit Popular va 
formular 2 preguntes: 
1-Quin és l’Import Total 
que tenia contret la 

amb el nostre Municipi 
a 31 de Desembre de 

2-Quin és el 
desglossament per 
apartats d’aquest deute i 

La resposta a aquestes 
preguntes és la següent:
La Generalitat te un 
deute contret amb el 
nostre Ajuntament de 
1.038.993,91€, amb 
un imports pendents de 
pagament des de l’any 
2013.
El nostre Grup Municipal 
vol reclamar formalment 
els impagaments que té 
contrets la Generalitat de 

Acord de Ple.
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Palau-solità i Plegamans té un 13% d’atur; és for-
ça industrial. Ha de reforçar aquest sector? 
Jo sóc partidari que les autoritats creïn unes bases i que sigui 
la gent, empreses i ciutadans, qui decideixi. La base és, sobre-
tot, el capital humà. D’infraestructures n’hi ha a molts llocs, 
però la localització i el capital humà són únics. Si el govern 
tria el sector pel qual aposta, cosa que fan molts, corre el risc 
que desaparegui. O que vinguin els xinesos i ho facin millor. I 

L’atur jove és un gran problema.
Aquí és exagerat –un 50% és una bestiesa-, però l’atur jove és 
molt més alt que l’adult en molts països. Una de les raons és 
que el sistema educatiu no prepara als joves per a aquest món 

coses del futur... I tot això ja existeix! Les impressores estan 
fent que es relocalitzin empreses que van marxar. Detroit, als 
Estats Units, va fer fallida fa cinc anys i ara està pujant. I per 

constantment i hem d’ensenyar als xavals a viure en aquest 
món.

També és crítica la situació de les persones en atur de 
llarga durada i majors de 50 anys.
Això també és culpa del sistema educatiu. Les teconologies, 
les indústries, les feines que desapareixen... Tot canvia a una 

serà molt bona, el món serà millor. Però no és com les tres 
primeres, que van trigar 100 anys. De sobte apareix Uber i tots 
els taxis del món pateixen perquè hi ha un tio que ha fet una 

els sectors i la solució és l’educació, dotar els ciutadans de 
capacitat per adaptar-s’hi. Ensenyem professions. Però si la 

és ensenyar professions sinó a sobreviure en un món canviant, 
a tenir capacitat d’adaptació.

El deute públic s’ha de pagar sigui com sigui?
El deute, ja sigui en famílies, empreses o governs, està bé si 
és per invertir. Si és per funcionar, està malament. Si has de 

fer servir la targeta de crèdit per anar al supermercat estàs 

en la mesura que puguem i per a inversions productives, que 

baixen i les despeses pugen. Però durant els booms s’ha de 

està equivocada en això de l’austeritat. Durant la crisi la gent 
s’ha de poder endeutar.

Keynes [economista anglès] defensava això, no?
Deia que si t’endeutes no hi ha problema perquè has de tornar 
els diners a llarg termini i ja seràs mort. Però hem descobert 
que el llarg termini s’acaba en dos anys. Els deutes s’han 
de gestionar per esmorteir les crisis, però tenint en compte 
que quan les coses van bé l’has de tornar. Per tant, s’ha 

van malament. L’austeritat no és bona però no has d’oblidar 
l’altra part, estalviar quan les coses van bé. I aquí, quan les 
coses anaven bé, es va invertir en coses absurdes:  aeroports 
fantasma, trens buits... Ens vam endeutar i quan va començar 
la crisi no hi havia marge. 

Com ho ha de fer una administració per pagar el deute i 
alhora fer inversió pública?
Ser polític vol dir assumir responsabilitats, no fer el que vol la 

I responsabilitat econòmica vol dir que no es gasta quan les 
coses van bé; és quan s’ha d’estalviar. Els líders ho han 
d’assumir i ho han d’explicar a la gent.

Però què han de fer arribats al punt on som? 
Si tens deute i la cosa va malament... És que no pots fer-hi 
res. És com si vas al metge perquè tens càncer i li preguntes 

tard, no hauries d’haver fumat. Quan estàs al mig de la crisi i 
no has estalviat abans és quan t’ho trobes. Ara depens de la 
voluntat de qui et vulgui deixar calers, de qui pugui, de les lleis 
que passa histèricament el govern d’Espanya obligant a tothom 

Xavier Sala-i-Martín va impartir el 4 de febrer la conferència ‘Conrear el capital humà’, a l’auditori Würth. Va mostrar-se 
accessible, didàctic i afable. Se sent més professor que economista: “El professor universitari té dues vessants: la investigació 
i l’educació; i són les dues coses que més m’agrada fer”. “Sobretot divulgar, fer xerrades, parlar amb els estudiants...”, amplia. 
Quan era alumne de la UAB va marxar a estudiar a Harvard de la mà de Mas-Colell, fa 31 anys. I s’ha quedat als Estats Units: 
“Vaig acabar el doctorat, em van contractar a Yale, després a Columbia, vaig tornar a Harvard 2 anys...”. Sol·licitat arreu del 
món, compagina la docència, els llibres, les conferències i els mitjans de comunicació amb la investigació en organismes com 
el Fòrum Econòmic Mundial de Davos.

L’ENTREVISTA

Xavier Sala-i-Martín, professor i catedràtic 
J. M. Grossman d’Economia a la Universitat 

“La missió del professor
és ensenyar a sobreviure 
en un món canviant, a tenir 
capacitat d’adaptació”
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