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TELÈFONS D’INTERÈS
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

EDITORIAL

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

Després de prop de 10 anys de treballs de diferents
governs i les aportacions de moltes persones sobre
quin ha de ser el futur del nostre poble, el Ple de
l’Ajuntament debatrà el dia 30 d’abril una proposta de
planejament urbanístic (POUM) que ens permetrà encarar
el creixement dels propers anys d’una forma ordenada i
sense conflictes.

“El POUM
permetrà encarar
el creixement dels
propers anys de
forma ordenada i
sense conflictes”

Teresa Padrós,
Alcaldessa

Entre el 1990 i el 2010 el nostre municipi va patir l’impacte
del creixement urbanístic més important de la seva
història aplicant una normativa que datava dels anys 70
del segle passat i que estava pensada no específicament
per a nosaltres sinó pel conjunt de la ciutat de Sabadell
i comarca. L’any 2005, en ple boom urbanístic, es varen
iniciar els treballs per fer un nou planejament pel segle
XXI.
Esperem que enguany es faci realitat, després d’un treball
continuat de dos governs de diferents colors polítics i
en el que han intervingut tots el grups municipals amb
un únic propòsit: assegurar un futur millor per a Palausolità i Plegamans. Esperem que la proposta que el
govern municipal presenta a debat esdevingui una realitat
engrescadora per encarar nous reptes de futur per a la
nostra vila sense perdre el nostre tarannà rural.

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.
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ACTUALITAT
El Mercat Medieval se celebra els dies 4 i 5 de maig
L’Ajuntament ja ha tancat el programa del Mercat Medieval
d’enguany, que se celebrarà els dies 4 i 5 de maig. El
regidor de Comerç i Turisme, Miquel Rovira, destaca que
“s’ha modificat una part de la ubicació, que aquest any es
distribuirà pels carrers Plegamans, part del carrer Castell i
Sant Lluís per arribar fins al Castell de Plegamans, passant
pel parc de Can Linares”. Així, el mercat s’estén pel carrer
Sant Lluís en lloc de fer-ho pel tram final del carrer Castell,
que aquest any quedarà lliure. Segons Rovira, aquest canvi,
que dóna continuïtat a tot el Mercat i evita que el parc quedi
amagat, s’ha fet “amb el consens dels comerciants”.

“S’ha modificat
una part de
la ubicació en
consens amb els
comerciants ”

carrers Empordà i Garraf –a prop del Castell- i un tercer per
a discapacitats a tocar del Castell, a la cantonada entre els
carrers Camí de la Serra i Empordà.
Com a servei destacable, cal citar el Racó Infantil i la Llar
d’Infants. D’altra banda, hi haurà dos punts d’assistència
sanitària amb voluntaris de Creu Roja i de Protecció Civil,
a més d’un punt d’informació general. Es podran fer visites
guiades al Castell de Plegamans durant el cap de setmana,
de 10.30h a 14h i de 17h a 20h. Entre les activitats
del programa destaca el Torneig Medieval -a la imatge-,
l’exhibició de falconeria o el concert de Música Medieval que
oferiran professors de l’Escola Municipal de Música.

Miquel Rovira,
regidor de Cultura,
Comerç i Turisme

Pel que fa a la mobilitat, l’Ajuntament aposta pel
manteniment del bus medieval gratuït, que connectarà
el centre de la vila –amb parades a la comissaria de la
Policia Local i a Can Cortès- amb el Castell de Plegamans.
També s’habilitaran dos aparcaments gratuïts entre els

L’Ajuntament demana subvencions econòmiques per a
nous projectes i la millora de la via pública i d’equipaments
L’Ajuntament ha presentat els projectes que opten a les
subvencions de les Meses de Concertació de la Diputació
de Barcelona, per al període 2013-2016, i del PUOSC 20132016, de la Generalitat de Catalunya. El consistori espera
ara la resposta d’ambdues administracions per saber els
projectes que s’aproven i els fons que es concedeixen.
Meses de Concertació
El límit total de la subvenció per a les Meses és de
500.000€ a repartir entre tots els projectes del període.
Entre aquests, hi és l’asfaltat de carrers a Can Riera. El
seu cost total és de 330.000€ i la subvenció demanada,
180.000€. També es sol·liciten fons -300.000€- per a la
construcció d’una pista polivalent coberta al costat del
pavelló d’esports. El seu cost total és 459.100€. L’objectiu
d’aquest projecte és, segons l’Alcaldessa Teresa Padrós:
“Crear un nou espai per compaginar la pràctica esportiva i
les activitats lúdiques i festives, a més de reduir despeses
perquè permetrà evitar llogar un envelat per a la Festa
Major o Fira Palau, per exemple”. La darrera sol·licitud per
a les Meses és de 36.212,94€, per a activitats de Salut
Pública.
PUOSC
Entre les peticions al PUOSC, que es limiten al 70% del cost
total o a un màxim de 500.000€ per a tots els projectes,
n’hi ha de millora de la via pública i dels equipaments,
edificis patrimonials i municipals.

Pel que fa a la via pública i urbanització, els projectes
s’ubiquen a polígons industrials, la Serra de Can Riera,
Montjuïc -on també s’inclou l’execució del clavegueram per
dotar d’escomesa a totes les parcel·les-, la Sagrera, Santa
Magdalena, pg. de la Carrerada i av. Catalunya. També es
vol millorar l’enllumenat de diversos carrers del centre.
Quant a immobles, hi són diversos edificis municipals,
el Castell de Plegamans, la Sala Polivalent, el Teatre de
la Vila, l’Escorxador, la comissaria i el Jutjat de Pau, les
masies de Can Malla, Can Falguera i Can Cortès, la Torre
de la Casa Folch, el pavelló d’esports, el camp de futbol i
els centres educatius.

Ubicació prevista per a la nova pista polivalent coberta.
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ACTUALITAT
Més d’un milió d’euros de superàvit en tancar 2012
L’Ajuntament ha tancat l’exercici econòmic de l’any 2012
amb un total d’1.164.712,49€ en positiu. Aquest resultat,
segons el Tinent d’Alcaldia d’Economia, Joan Segrelles,
“ha estat gràcies a l’esforç realitzat en el control i la
contenció de la despesa corrent, i l’estricte compliment
de la llei d’estabilitat pressupostària i altres normatives
econòmiques imposades”. La feina més important, segons
Segrelles, “ha estat ajustar les despeses als ingressos
reals previstos”.
La contenció en la despesa durant el 2012 ha permès
que enguany s’estigui complint amb els pagaments als
proveïdors, que ara es fan en 35 dies segons el darrer
informe de morositat, i a diferència d’anys anteriors,
quan el pagament es realitzava a 64 dies el 2010, ó 63
dies el 2011. El bon resultat econòmic també ha permès
reduir les pòlisses de crèdit contractades amb entitats
bancàries. En l’actualitat, l’import total és de 1,4 milions
d’euros, a diferència de l’any 2011, quan el consistori
tenia contractades dues pòlisses de crèdit per un total de
2 milions d’euros per fer front als pagaments.

“El govern de
l’Estat només
permet destinar
el romanent a
eixugar deute,
entre altres”

Joan Segrelles,
Tinent d’Alcaldia
d’Economia

Així, Segrelles explica: “A 30 de juny de 2011, l’Ajuntament
disposava de gairebé 780 mil euros per fer front als
pagaments, però en canvi s’havien de retornar més d’1,5
milions d’euros en pòlisses de crèdit. Així que la situació real
del consistori és que disposava d’un dèficit de tresoreria

de més de 700 mil euros. I aquesta situació la vam haver
de reconduir el nou govern afrontant amb moltes dificultats
els pagaments que havíem de fer entre juliol i desembre del
2011”. Entre els pagaments pendents, el més important
era el que es devia a l’empresa Corpimo, encarregada de
l’obra de la prefectura de la Policia Local, i que ascendia
a 203 mil euros. El regidor d’Economia també explica que
“a la difícil situació econòmica heretada, cal afegir que
vam haver de retornar subvencions econòmiques perquè
l’anterior govern no havia adjudicat les obres o no les havia
justificat a temps”. És el cas de la subvenció per a la Masia
de Can Falguera, de la que es van retornar més de 350 mil
euros i la subvenció per a la senyalització del Castell, de la
que es van retornar més de 15 mil euros.
Més despesa en escoles bressol
“A més –continua Segrelles- en aquests dos anys, hem
hagut d’assumir despeses com la d’escoles bressol a causa
de la retallada de 200 mil euros que ha fet la Generalitat”.
El consistori ha assumit la major part de la retallada
econòmica per no penalitzar encara més les famílies del
municipi. A més, les informacions apunten que el proper
curs escolar 2013-2014, el govern català eliminarà del tot
la subvenció per a escoles bressol, i l’Ajuntament ja preveu
que haurà de destinar-hi més recursos econòmics.
El regidor afegeix: “No val la pena desmentir algunes
afirmacions que es fan diàriament des d’una part de
l’oposició per desprestigiar la feina del govern. Si realment
els preocupen tant alguns temes, per què no els van
resoldre en el seu moment quan van tenir l’oportunitat?”.
“Per contra –afegeix-, compartim amb l’oposició el propòsit
de destinar el romanent disponible a millorar els serveis i
projectes al poble, però el govern de l’Estat només permet
utilitzar aquest romanent de tresoreria disponible per eixugar
deute, afrontar obligacions pendents i anivellar dèficits
pressupostaris d’exercicis anteriors, així que tampoc podem
disposar dels recursos segons la nostra voluntat”.

COMPLIMENT LLEI D’ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA

La llei obliga a què els ingressos siguin superiors a la despesa que genera l’Ajuntament. Aquest gràfic mostra l’evolució de 2007 a 2013
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Concentració ciutadana el 8 de març per reclamar igualtat
Gairebé un centenar de persones es va concentrar a
les 12 del migdia a la plaça de la Vila el 8 de març,
Dia Internacional de la Dona. L’Alcaldessa, Teresa
Padrós, i la Tinenta d’Alcaldia de Territori i Sostenibiliat
i regidora d’Igualtat, Àngels Marcuello, van participar
en l’acte junt amb regidors i regidores de l’Ajuntament,
treballadors i treballadores del consistori i veïns i veïnes
del municipi que es van sumar a la convocatòria. En la
concentració es va llegir un manifest reivindicatiu en
favor de la igualtat entre homes i dones. A més, al llarg
de tota la setmana, diferents entitats i l’Ajuntament van
realitzar activitats per commemorar el Dia de la Dona.

Manifest unitari del Dia Internacional de la Dona
Aquest 8 de març, Dia Internacional de les Dones, les
dones i homes compromesos amb la igualtat hem de
recordar que cal un fort compromís dels governs locals
i de la ciutadania amb la igualtat d’oportunitats entre els
ciutadans i les ciutadanes als municipis. Reivindiquem que
aquests compromisos han d’anar acompanyats d’accions
en pro de la igualtat i la conciliació per part d’altres
administracions supralocals i dels agents econòmics i
socials existents.
Reivindiquem que són imprescindibles els recursos
econòmics de totes les administracions per fer possible
ciutats amb igualtat real. (.../...).
Volem reivindicar, avui més que mai, l’esperit primigeni
del 8 de març i el reconeixement de totes les dones que,
d’una manera visible o invisible, han contribuït a l’avenç
dels drets dels quals gaudim les dones. En aquesta
data tan significativa, exigim la necessitat d’avançar en
l’equitat de gènere, fent polítiques actives per eliminar
les desigualtats, garantint i ampliant els drets de les
dones amb l’objectiu d’una ciutadania plena, igualitària i
democràtica.
Volem una Catalunya i un món cohesionat, solidari, lliure
de patriarcat, sense violències i sense discriminacions per
raó de sexe, amb una valoració de tots els treballs, també
el no remunerat, amb una igualtat laboral efectiva, on es
reconeguin i s’atenguin les aportacions i les necessitats
de les dones; en definitiva una Catalunya on els espais
públics i privats, els horaris, els serveis i les normes
que ens condicionen la vida, s’organitzin afavorint el
repartiment de les tasques i les oportunitats entre homes
i dones.
Aquest 8 de març volem recordar i fer un homenatge a totes
aquelles dones i homes que, al llarg de la història i a tots
els països del món, han lluitat contra les discriminacions
per raó de sexe i han estat un exemple i un referent per la
lluita dels Drets de les Dones i la igualtat.
Aquest 8 de març, renovem el nostre compromís actiu en
el treball diari per tal d’aconseguir unes ciutats i un món
sense discriminacions, lliure de patriarcat i de sexisme.
Per això, volem recordar que per acabar definitivament amb
aquestes discriminacions cal que les dones s’empoderin
i siguin presents a tots els espais de decisió, de manera
normalitzada, en la mateixa proporció que estan presents
en la societat. (...).

Instem el desplegament total de la Llei orgànica 3/2007,
de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes,
d’on es recull que els poders públics han d’establir
mesures que assegurin la conciliació de la feina i la vida
personal i familiar de les dones i dels homes.
Demanem la modificació respecte la Llei reguladora de
les bases del règim local necessària perquè un càrrec
electe pugui exercir el dret de votar en cas de permís
per maternitat o paternitat o per baixa per malaltia greu,
perquè considerem que és una mesura concreta que pot
afavorir la presència de dones en espais de decisió en
igualtat de condicions i la conciliació de la vida familiar
amb la participativa.
Per això, la ciutadania, els partits, les associacions i els
ens locals, han de comprometre’s en aquests objectius:
w Implementar accions transversals amb tots els àmbits
de la ciutat per tal de garantir unes relacions entre els
gèneres lliures de sexisme.
w Fomentar l’associacionisme i la participació de les dones
i homes que treballin per la igualtat de gènere.
w Augmentar el pes de les dones en els espais de
participació en els ens locals, promocionar els consells de
participació i garantir que les dones no quedaran excloses
en cap espai.
w Que les associacions vetllin per la presència de dones al
seu si a tots els nivells, inclosos els de decisió.
w Donar el màxim suport a les polítiques locals
transversals per a la igualtat d’oportunitats i drets de les
dones, liderades per regidories de les dones o d’igualtat
de gènere, dotant-les d’infraestructures i recursos.
w Aprofundir en la democràcia paritària.
w Vetllar perquè sigui efectiva la decisió de les dones
respecte als seus drets reproductius i sexuals.
Un cop més, en el Dia Internacional de les Dones, amb
tots aquests compromisos volem recordar que queda molt
per fer i que els municipis han de ser construïts per homes
i dones, des de la igualtat d’oportunitats i el respecte a la
diversitat i que totes les Administracions han de dotar dels
recursos suficients per fer-ho possible.
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GRUPS MUNICIPALS

GESTIONEM BÉ
L’ADMINISTRACIÓ

MOLTS DINERS PER SEGUIR
SENSE FER RES

Un grup de l’oposició està
acusant al govern de fer cacera
de bruixes per denunciar una
operació bancària realitzada per
l’anterior govern. Evidentment,
això és fals. La denúncia s’ha
fet després que el 28 de juny
de 2012 s’acordés al Ple
Municipal, i per unanimitat de
tots els grups, endegar accions
per determinar la nul·litat
del contracte i recuperar els
diners pagats, que ja són més
de 47 mil euros (més 64 mil
euros que reclama el banc).
El contracte s’ha posat en
coneixement de la Fiscalia,
després que la Generalitat hagi
enviat un informe dient que el
contracte financer és nul de ple
dret.
Després, és la Fiscalia
qui actua: pregunta als
responsables municipals
que van signar el contracte i
determina quin procediment
administratiu van seguir i si era
el necessari per validar aquest
tipus d’operació bancària.
També demanarà a l’entitat
financera les explicacions
oportunes i, a partir d’aquí,
decidiran si tiren endavant el
procediment o l’arxiven si no hi
veuen causa.
Tal i com ratifiquen els diferents
informes d’advocats com la
pròpia llei, és responsabilitat
nostra posar en coneixement
aquells fets susceptibles de ser
irregulars per tal de confirmarho i que siguin degudament
investigats. La nostra és una
responsabilitat legal de la que
no podem defugir, si ho féssim,
l’actual equip de govern estaria
cometent un delicte.
En cap cas hi ha una cacera de
bruixes ni persecucions, tot i
que ara sigui aquesta l’excusa
d’alguns partits de l’oposició
municipal. Cal recordar que
des del govern no s’han fet
públics ni noms ni presumptes
responsables, cosa que sí ha
fet un grup de l’oposició.
El nostre objectiu i obligació
és gestionar bé l’administració
i els diners públics; això és
la garantia per als ciutadans
perquè recuperin la confiança
en els polítics. No s’ha de
callar i amagar actuacions que
poden perjudicar a les arques
municipals.

Presenta el Govern la
liquidació del pressupost
del 2012: superàvit de més
de dos milions d’euros
i romanent disponible
d’un milió i escaig que
s’incorporarà al pressupost
d’enguany. Es va iniciar la
legislatura amb tota mena
de proclames sobre falsos
deutes i impagaments de
l’anterior govern. No només
no era veritat sinó que es
va tancar el pressupost
del 2011 amb més de siscents mil euros de romanent
disponible. S’ha evidenciat la
mentida. Ara que sabem que
hi ha diners, volem saber:
Com s’utilitzaran? A quins
serveis i quines inversions?
De moment, baixen
subvencions a les entitats.
No poden compensar les
pujades de les tarifes de les
Escoles Bressol i de l’Escola
de Música. No poden invertir
a Can Periquet. Desmunten
serveis importants com la
Unitat de Mediambient de la
Policia Local. No hi ha diners
per arribar a acords salarials
amb la Policia i el personal
municipal. Acomiaden alguna
treballadora municipal sense
justificació. No volen crear
un fons per bonificar les
plusvàlues dels desnonats
o els afectats per una dació
en pagament. No connecten
la llum a l’antiga caseta
de la Creu Roja. No poden
tallar l’av. Catalunya per al
Mercat Medieval. No acaben
l’obra de la Masia de Can
Falguera.... No només no
fan, sinó que desfan. No hi
ha diners. Però ara diuen
que hi ha un superàvit de
més de dos milions d’euros.
Fan caixa per al darrer any
de govern, amb eleccions a
la vista?
Mentrestant, fan denúncies
injustificables i reclamen
tiquets i factures que no
saben trobar… i segueixen
fent oposició a l’oposició!

QUART CINTURÓ

ESTAMOS EN EL CAMINO

Els projectes elaborats pel
Govern central sobre el
traçat del Quart Cinturó,
entre Terrassa i la Roca,
han quedat anul·lats per
la caducitat de l’estudi
d’impacte ambiental, com
havia denunciat la Campanya
Contra el Quart Cinturó. Això
suposa que aquest projecte
hagi de començar a treballarse de zero.
Creiem que és el moment
d’aparcar per sempre aquest
projecte de via ràpida, a
prop de l’autopista AP7 i
que trinxa bona part de la
plana vallesana. Un projecte
que des de fa 20 anys té
el rebuig de bona part del
territori i contra el que s’han
manifestat ajuntaments de
tot color polític.
La solució als problemes de
mobilitat del Vallès no és
una nova autovia, el benefici
més important de la qual
no seria per a les persones
que ens movem per dins el
territori sinó per als vehicles
que fan llargs recorreguts
travessant el país.
És el moment de realitzar un
estudi de mobilitat de millora
de la comunicació entre els
nuclis urbans i d’activitat
econòmica dels vallesos,
que es basi en propostes
més sostenibles de transport
públic ferroviari, tramviari
i transport interurbà per
carretera, basat aquest en
l’aprofitament i millora de les
vies interurbanes existents.
Una proposta que en breu
arribarà al Parlament i a la
qual dóna suport el nostre
Ajuntament.

El Gobierno continuará la senda
reformista con nuevas medidas
para el crecimiento: la primera,
un nuevo Plan de Pago a
Proveedores.
La principal novedad del nuevo
plan será la obligación de
pagar en 30 días para frenar la
morosidad.
El objetivo es otorgar más
fiabilidad a las administraciones
y evitar que la dilación en el pago
de facturas cause la disolución
de empresas.
Con el primer plan se han
inyectado 27.372 millones de
euros a pymes y autónomos,
especialmente, y se han salvado
más de 170.000 empleos.
Gracias al esfuerzo colectivo de
todos los ciudadanos y de todas
las administraciones, España
está saliendo adelante.
Hemos conseguido reducir el
déficit estructural 2,6 puntos
del PIB: la mayor de la historia
de España y de la de los países
desarrollados.
La contención del gasto público
ha permitido que las autonomías
hayan cerrado un déficit medio
del 1,7%.
El saldo de la balanza de pagos
ha dado la vuelta en los últimos
meses, lo que permite que
ahora nos podamos financiar
mejor.
El resultado es que España
está superando todas las
expectativas: cada vez nos
financiamos mejor y producimos
a un ritmo superior.
En concreto, España tendrá una
capacidad de financiación frente
al resto del mundo equivalente
a entre el 2,5% y el 3% del
Producto Interior Bruto.
El consumo privado también
se recuperará: en 2014 la
demanda interna y el sector
exterior coincidirán y empezarán
a aportar por igual esto facilitará
un periodo largo de crecimiento
que es lo que necesita España
para crear empleo y devolver la
deuda.
Los
buenos
indicadores
económicos se traducen en
crear empleo y garantizar la
sostenibilidad de los servicios
públicos.
La prioridad para el Gobierno es
salir de la crisis: un esfuerzo en
el que todos dependemos de
todos.
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ELS VOLUNTARIS JA SÓN
AQUÍ!
En temps difícils és quan
el poble fa pinya i s’uneix
per millorar el benestar dels
nostres veïns. Aquesta és la
voluntat de molts ciutadans
i ciutadanes de la nostra
vila quan el 3 d’abril es va
fer la presentació oficial del
Voluntariat a Palau juntament
amb membres de la Diputació
de Barcelona i d’entitats
socials per començar a
construir els pilars del projecte.
Volem aconseguir amb aquest
projecte donar sortida a un
neguit comú de molts veïns que
volen ajudar en el dia a dia i
cobrir necessitats del poble
allà on les retallades nos ens
deixen actuar.
El projecte s’inicia en les
properes setmanes i es donarà
peu a què totes les entitats
que vulguin hi participin i diguin
la seva. Ja sigui per informar-se
o per formar part en qualsevol
grau de participació, és
important aportar.
Creiem que d’aquests
ciutadans hi ha molt per
aprendre i que, com moltes
vegades hem comentat, la
política de poble no és qüestió
de colors, la política de poble
és cosa de persones que
s’han d’unir per un bé comú,
donant el millor de si mateixes.
No estem aquí per fer carrera
i treure’n un profit material,
estem aquí perquè en certa
manera també hem de ser
voluntaris.
El poble creix quan tots creiem
que és possible, i la Veu del
Poble hi creu.
Podeu trobar-nos a
vdpsip@gmail.com

Per motius derivats de la
delicada situació política que
es viu en el nostre municipi,
desistim de fer comentaris de
qualsevol caire que poguessin
alterar encara més la relació
entre els diversos grups
polítics amb representació a
l’actual Ajuntament.
Considerem que cal ser molt
prudents i donar temps per
veure com es desenvolupen
els esdeveniments en els
propers dies.
El diàleg es l’instrument
més efectiu per apropar les
persones, per diversa que
sigui la seva forma de pensar,
i actuar. Tan sols fa falta bona
voluntat i un objectiu comú:
treballar pel nostre poble i
en conseqüència pel bé dels
nostres ciutadans.

Ple
extraordinari
d’aprovació
inicial del
POUM

30 d’abril
a les 19h
a la Sala
Polivalent

