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EDITORIAL

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

El pressupost per al 2014 és un pressupost de contenció 
de la despesa i que manté l’equilibri econòmic segons el 
què disposa la Llei d’Estabilitat Pressupostària aprovada 
pel govern de l’Estat i que és d’obligat compliment.

D’aquesta forma, s’ha potenciat l’esforç de contenció de la 
despesa corrent, amb la finalitat de destinar més recursos 
econòmics propis al finançament de les inversions que ha 
de realitzar l’Ajuntament. Així, aquest pressupost genera 
un estalvi nét per import de 252.205,78€, destinats a 
inversions.

Cal destacar que la situació de liquiditat del Consistori ha 
millorat notòriament gràcies a la bona gestió econòmica 
realitzada per l’equip de govern, el que ha permès complir 
amb la normativa de morositat fixada pel govern de l’Estat 
i, actualment, el termini de pagament de factures per part 
del consistori és inferior als 30 dies.

Tot i això, seguim patint el retard de pagaments d’altres 
administracions, principalment pel que fa a subvencions 
d’obres, serveis i activitats ja executades. Aquest fet, 
sumat a l’increment de demanda del fraccionament del 
pagament d’impostos per part de molts ciutadans, provoca 
que en l’exercici 2014 es continuï necessitant finançament 
a curt termini, tot i que en menor quantitat que en 2013.

L’objectiu de tot plegat és mantenir una bona situació 
econòmica de les arques municipal per evitar que l’Estat 
ens intervingui i ens faci renunciar a serveis que considerem 
imprescindibles per als nostres veïns i veïnes.

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 Comunication. 
D’aquest butlletí s’han imprés 4.000 exemplars. Butlletí gratuït. 
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LES NOSTRES PRIORITATS 

Lluita contra la crisi i generació d’ocupació
Hem incrementat els recursos per a l’accés al 
mercat de treball mitjançant la creació de plans 
d’ocupació, el foment de l’emprenedoria i la 
formació de les persones en situació d’atur.

Compromís i defensa dels drets socials 
Hem potenciat les polítiques de manteniment 
de l’estat de benestar amb l’objectiu d’evitar 
l’exclusió social de les persones més 
desfavorides. Hem dotat una partida de 36.000 
euros per a ajudar a famílies en risc hipotecari. 
A més, incrementem les beques menjador i de 
llibres i fem un gran esforç de lluita contra la 
pobresa.

També hem reforçat les partides de les àrees 
d’Educació, amb més ajudes per a material 
escolar, suport a les AMPA i reestructuració de 
les escoles bressol; de Salut, amb la creació 
d’una xarxa de desfibriladors en prevenció 
d’emergències coronàries; i d’Acció Social, 
incrementant el pressupost destinat a la 
protecció de els persones més febles i afectades 
per la crisi

Foment del medi ambient i la sostenibilitat
Fomentem les accions sostenibles, com 
l’increment de les freqüències i els serveis 
del transport públic i l’estalvi energètic amb la 
instal·lació de noves xarxes de baix consum. A 
més, fem més i millor la recollida selectiva.

Tota aquesta informació econòmica la trobeu 
més detallada a www.palauplegamans.cat
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 2013 2014

INGRESSOS activitats corrents 15.018.707,67 15.396.310,42
INGRESSOS quotes i convenis urbanístics 275.241,83 0,00
TOTAL INGRESSOS CORRENTS 15.293.949,50 15.396.310,42

INGRESSOS de capital 1.210.803,63  935.561,80
DECREMENT D’INGRESSOS - 275.241,83  0,00
INGRESSOS DE CAPITAL 935.561,80 935.561,80

TOTAL INGRESSOS  16.229.511,30 16.331.872,22

DESPESES de personal 6.669.793,67 6.527.381,08
DESPESES de béns corrents i serveis 6.355.673,30 6.607.726,24
DESPESES financeres 201.941,10 190.941,10
TRANSFERÈNCIES corrents 756.717,56 790.604,23
Fons de contingència i imprevistos 0,00 84.000,00
ACTIUS financers 41.000,00 41.000,00
PASSIUS financers 894.592,99 902.451,99
TOTAL DESPESA CORRENT 14.919.718,67 15.144.104,64
DESPESA DE CAPITAL 1.309.792,63 1.187.767,58

TOTAL DESPESES 16.229.511,30 16.331.872,22

L’Ajuntament manté un pressupost de més de 16 milions d’euros per al 2014

Al llarg d’aquests anys, s’ha passat de disposar de poc més de 8 milions d’euros als més de 16 milions d’euros actuals
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Evolució dels pressupostos municipals des de 1998 fins 2014



elButlletímarç20144

Els Ingressos previstos han de ser superiors a la despesa per generar estalvi nét

IMPOSTOS DIRECTES  
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica 5.155,17 €
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 5.620.000,00 €
Impost sobre circulació vehicles de tracció mecànica 1.220.000,00 €
Impost sobre l’increment del valor dels terrenys 834.369,03 €
Impost sobre activitats econòmiques 1.150.000,00 €

TOTAL  IMPOSTOS DIRECTES 8.829.524,20 €
 
IMPOSTOS  INDIRECTES  
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 170.000,00 €

TOTAL  IMPOSTOS INDIRECTES 170.000,00 €

Altres INGRESSOS:
Taxes  2.359.858,60 €
Transferències corrents 3.631.215,32 €
Ingressos patrimonials 364.712,30 €
Transferències de capital 55.561,80 €
Actius financers 41.000,00 €
Passius financers 880.000,00 €

TOTAL INGRESSOS PRESSUPOSTARIS   16.331.872,22 €

Els ingressos  pressupostaris són el resultat sumatori dels següents capítols:
impostos directes, impostos indirectes, taxes, preus públics i altres ingressos, transferències 
corrents, ingressos patrimonials, transferències de capital i actius i passius financers.

A què ens obliga la Llei d’Estabilitat Pressupostària?

1. Hem de complir la REGLA DE DESPESA:
Ens imposen un índex de creixement segons el pressupost aprovat l’any anterior. Per a l’any 2014, aquest 
índex no pot superar el 1,50.

2. Els INGRESSOS corrents han de ser SUPERIORS a la DESPESA corrent:
Estem obligats a generar estalvi net.

3. L’ESTALVI nét de l’exercici ha de ser POSITIU:
Els ingressos corrents han de cobrir la despesa corrent i les amortitzacions de les operacions de crèdit. 
Per tant, els ingressos han de cobrir els costos directes i indirectes dels serveis públics prestats, incloent 
l’amortització de la inversió.

4. L’ESTALVI nét generat S’HA DE DESTINAR a INVERSIONS

5. El nivell d’ENDEUTAMENT ha de ser SOSTENIBLE: 
No podem incrementar el deute per finançar inversions.

6. S’ha d’establir un PLA DE TRESORERIA per complir la Llei de Morositat: 
Les factures s’han de pagar en un termini màxim de 30 dies des del reconeixement de l’obligació de 
pagament. Aquest reconeixement s’ha de produir en un màxim de 30 dies des de la recepció de la factura en 
el registre d’entrada.

7. El ROMANENT de tresoreria per a despeses ha de ser POSITIU al tancament de l’exercici pressupostari:
Els fons líquids i els drets pendents de cobrament han de cobrir les obligacions pendents de pagament. També 
s’han de deduir els saldos de dubtós cobrament.
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DESPESES DE PERSONAL (Capítol 1)  

 2013 2014
Remuneracions brutes 5.212.673,45 € 5.091.680,97 €
Seguretat social 1.457.120,22 € 1.435.700,11 €

TOTAL DESPESES de personal 6.669.793,67 € 6.527.381,08 €

En l’exercici 2014 es manté la mateixa despesa en òrgans de govern i càrrecs de con-
fiança.

La Despesa prevista en personal és inferior a la de l’any 2013Els Ingressos previstos han de ser superiors a la despesa per generar estalvi nét

EVOLUCIÓ DE LA DESPESA DE PERSONAL 2007-2014
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DESPESES DE PERSONAL

ACTUAL EQUIP DE GOVERN

ELECTES  2011-2014 Reducció Dedicació Total 
Alcaldessa  3.247,30 10% exclusiva 45.462,20
Regidor d’Educació, Escoles Bressol i Joventut  1.829,44  parcial 25.612,16
Regidor d’Esports, Cultura, Comerç i Turisme  1.211,70  parcial 16.963,80
     
PERSONAL EVENTUAL  2011-2014   
Cap d’Administació i Economia  3.233,97  exclusiva 45.275,58
Assessora en Comunicació  2.181,06  exclusiva 30.534,84
Secretària d’Alcaldia  2.019,86  exclusiva 28.278,04
Coordinador Grup Municipal ICV-EUIA  1.033,59  parcial 14.470,26
     206.596,88
     59.913,10
    Total anual 266.509,98

ANTERIOR EQUIP DE GOVERN  
 2010 2011 Reducció Dedicació Total
   juny 2010  import
ELECTES     anual
Alcaldessa 3.879,69 3.608,11 7% exclusiva 50.513,54 
Regidor d’Urbanisme 3.491,72 3.247,30 7% exclusiva 45.462,20 
Regidor de Medi Natural,  3.000,00 2.790,00 7% exclusiva 39.060,00 
Sostenabiltat i Agricultura 
Regidor d’Hisenda 1.454,88 1.382,14 5% parcial 19.349,96 
Regidor de Gestió Ambiental 1.454,88 1.382,14 5% parcial 19.349,96 
i Recursos Naturals 
Regidora de Serveis Socials 1.454,88 1.382,14 5% parcial  
      
      
PERSONAL EVENTUAL 2010 2011    
Gerent 3.487,82 3.233,97 7% exclusiva 45.275,58 
Director Urbanisme, Via Pública i Transports 2.585,81 2.423,40 6% exclusiva 33.927,60 
Director de Cultura, Joventut i Esports 2.585,81 2.423,40 6% exclusiva 33.927,60 
Director de Comunicació 2.585,81 2.423,40 6% exclusiva 33.927,60 
Secretaria Alcaldia i Relacions Institucionals 2.694,04   exclusiva  
Cap gabinet d’Alcaldia  2.524,82 6% exclusiva 35.347,48 
Director Activitats Econòmiques 1.212,50 1.148,43 6% parcial 16.078,02 
i Desenvolupament 
Director de Medi Ambient 2.585,81 2.423,40 6% exclusiva 33.927,60 
Secretari d’Indústria, Comerç i Turisme 1.212,50 1.148,43 6% parcial 16.078,02 
     422.225,16 
     122.445,30 
    Total anual 544.670,46  
  

REDUCCIÓ de la despesa en òrgans de govern i càrrecs de confiança

Estalvi anual 278.160,48

 
Seguretat Social

 
Seguretat Social

Segons la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local aprovada pel Govern 
Central, el sou pels alcaldes de poblacions entre 10.000 i 20.000 habitants ha de ser de 50.000 
euros anuals. L’alcaldessa de Palau-solità i Plegamans en cobra 45.462,20 euros.
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Despeses Financeres 201.941,10 € 190.941,10 € 

Decrement sobre 2013, degut a la menor disposició de les pòlisses de tresoreria i a 
l’estabilitat del tipus d’interès del deute.  

 2013 2014

Despeses en béns corrents i serveis 6.355.673,35 € 6.607.726,24 € 

S’incrementen les partides de manteniment de la via pública i parcs i jardins, transport públic, 
sanitat, ensenyament i joventut. 

Transferències corrents 756.717,56 € 790.604.23 € 

Ajuts socials, ajuts al desenvolupament i aportacions a les entitats associatives de la vila.  

Total subvencions anuals 232.269,06 € 241.020,97 € 

Fons de contingència 0,00 € 84.000,00 €

La Llei obliga a crear aquest nou capítol per fer la dotació pressupostària del 0,51% de la 
despesa corrent per a imprevistos, com urgències socials.

Inversions reals exercici 1.309.792,63 € 1.187.767,58 €

Amb recursos propis (ordinari estalvi net)  252.205,78 €
Amb préstec entitats financeres  880.000,00 €
Amb recursos d’aportacions privades  55.561,80 €

Total recursos per inversions  1.187.767,58 €

Comparació de la Despesa per capítos pressupostaris

Capítol 3

Capítol 4

Capítol 5

Capítol 6
Inversions pressupostàries

Finançament de les inversions

Segons la nova legislació, els ajuts s’atorguen després de què s’hagi justificat la despesa

Despeses exercici 41.000,00 € 41.000,00 €

Comptabilització de les bestretes de personal i foment a l’emprenedor.

Amort. Prést. Diputació 58.461,99 € 56.451,99 €
Amort. Pr. entitats fin. 836.131,00 € 846.000,00 €

TOTAL amortitzacions 894.592,99 € 902.451,99 €

Capítol 8

Capítol 9

Actius financers 

Passius financers 

Capítol 2
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Evolució dels RESULTATS PRESSUPOSTARIS des de 1995 a 2012
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En aquesta gràfica podeu veure l’evolució dels resultats pressupostaris des 
de l’any 1995 amb romanents de tresoreria, estalvi i endeutament. Les dades 
mostren l’any 1995 amb romanents de tresoreria i resultat pressupostari negatiu. 
També l’any 2009 amb el resultat pressupostari i l’estalvi net en negatiu. L’any 
2010 també mostra un estalvi net negatiu.
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Adquisició sistemes generals  80.000,00
Redacció instruments de planejament i projectes  4.500,00
Millores enllumenat públic  169.361,71
Adaptació normativa instal·lacions elèctriques  29.546,59
Creació i millores de parcs i jardins  30.900,00
Equipament i millores altres edificis municipals  10.000,00
Equipament i millora Ronda Verda  5.000,00
Equipament i millores Hostal del Fum  10.000,00
Equipament i millores xarxa aigua potable  55.561,80
Millores xarxa clavegueram  80.000,00
10% Urb. Pol. II Serra de Can Riera  38.000,00
Arranjament i millora de les vies públiques  272.000,00
Senyalització de les vies públiques  29.758,29
Millores sistemes cablatge estructurat edificis municipals  2.800,00
Adquisició maquinària brigada jardineria  6.000,00
Millores edificis i equipaments cultura  15.000,00
Millores equipament joventut  500,00
Equipament festes populars  5.100,00
Mobiliari cultural i equipament  13.000,00
Equipaments i reformes serveis territorials  5.000,00
Equipament biblioteca  2.500,00
Mobiliari i equipaments escola música  2.500,00
Mobiliari i equipaments esportius  11.953,79
Mobiliari i equipaments joventut  3.400,00
Equipament i millora mobiliari serveis socials  3.000,00
Mobiliari i equipaments escoles bressol  5.000,00
Equipament i projectes informàtica i telecomunicacions  6.200,00
Equipaments comunicació i mitjans audiovisuals  1.000,00
Millores deixalleria municipal  2.000,00
Millores edifici serveis socials  4.800,00
Millores centres escoles bressol  24.000,00
Millores centres ensenyament  17.500,00
Equipaments i reformes nau brigades  8.500,00
Millores instal·lacions esportives  230.885,40
Millores instal·lacions Ràdio Palau  2.500,00

Total inversions exercici 2014  1.187.767,58

PRESSUPOST DE DESPESES DESGLOSSAMENT INVERSIONS EXERCICI 2014

Les inversions previstes poden ser modificades en casos d’urgència, emergència o necessitats sobrevingudes.
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COMPLIMENT LLEI D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 
INGRESSOS CORRENTS / DESPESES CORRENTS

La llei d’estabilitat pressupostària condiciona l’aprovació dels pressupostos amb ingressos corrents superiors a 
la despesa corrent. La diferència és l’estalvi net.

DISTRIBUCIÓ DESPESA CORRENT 2007-2014

DESPESES DE L’EXERCICI 2014
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SALDOS TRESORERIA EXERCICI 2013

Què passa si no es compleix la Llei d’Estabilitat Pressupostària?

La TRESORERIA del 2013 ha estat positiva al llarg de tot l’any
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Resultats del saldo de tresoreria mensual de l’any 2013

Si el govern municipal no compleix els paràmetres establerts per la Llei d’Estabilitat Pressupostària s’ha 
d’aprovar un Pla de Sanejament Econòmic i Financer.

Què suposaria aquest Pla de Sanejament Econòmic i Financer?

- Limitació dels serveis que pot oferir l’Ajuntament a la ciutadania.

- Reducció, mínim d’un 5%, de les despeses de funcionament corresponents als capítols de personal i 
serveis en el primer any. En els dos exercicis següents s’han de congelar i en els anys successius, s’ha 
de limitar el creixement.

- Obligació de finançar íntegrament el cost dels serveis públics prestats amb les taxes o els preus públics, 
és a dir, la ciutadania ha de pagar el cost real del servei que demanda.

- No es poden aprovar mesures que suposin una reducció de la recaptació, ni es poden suprimir tributs.
No es poden adquirir, constituir o participar en la constitució de nous organismes, societats, consorcis, 
fundacions o qualsevol altre ens.

- Es prohibeix l’encadenament de pròrrogues de pressupostos per més d’un any.

- S’estableix una possible intervenció d’Hisenda en el procés d’elaboració dels pressupostos.

- Dissolució en el termini de tres mesos de les entitats dependents o vinculades de segon nivell.

Aquestes mesures, entre moltes d’altres, s’haurien de complir si l’economia municipal no fos ajustada ni estigués 
sanejada.
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Desglossament del deute a llarg termini, a 31 de desembre 2013, amb les 
entitats financeres

Des de l’any 2011 s’ha reduït considerablement el deute de l’Ajuntament

TERMINI DE PAGAMENT DE FACTURES A PROVEÏDORS
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Diputació de Barcelona 359.191,94
Catalunya Caixa 3.045.826,43
Caixa Banc 104.199,92
Banco Bilbao Vizcaya 199.534,97
Caja Madrid (Bankia) 360.600,00
Banc Santander 553.503,73
Banc de Sabadell 805.512,56
Liquidació tributs Estat 2008 114.744,30
Liquidació tributs Estat 2009 248.602,72

Import deute a 31-12-2013 5.791.716,57
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27 dies

Evolució del deute municipal a curt i llarg termini, a data 31 de desembre, des de l’any 2006 fins al 2013.

El termini de pagament de factures s’ha reduït considerablement des de 
l’any 2007, complint amb el que marca la Llei d’Estabilitat Pressupostària

El saldo del DEUTE A CURT 
TERMINI de l’Ajuntament a 
31 de desembre de 2013 
és igual a 0 euros.  
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Treball eficient, rigorós i que 
genera confiança

Les dades econòmiques 
dels exercicis anteriors i 
el pressupost municipal 
d’enguany ens donen la 
raó i acrediten la bona 
feina feta des del govern, 
majoritàriament socialista,  en 
aquesta legislatura . 
Hem defensat sempre utilitzar 
els recursos en beneficiï 
dels ciutadans i en el que és 
realment necessari.
Apostar per polítiques 
d’ocupació i crear llocs de 
treball (disset en diferents 
fases) amb els Plans 
ocupacionals municipals ha 
estat des de l’inici una de les 
nostres grans preocupacions. 
També hem incrementat 
cada any el pressupost de 
polítiques socials en més 
d’un 10%, el que ha permès 
continuar mantenint els ajuts 
de beques de menjador quan 
la Generalitat les està retirant, 
o beques de llibres de les que 
el govern Central no ha fet 
convocatòria. 
Hem donat solucions als 
usuaris del transport adaptat 
que s’havien quedat sense 
servei per decisió de la 
Generalitat i hem gestionat 
amb entitats privades acords 
per obtenir aportacions 
econòmiques i poder prestar 
més ajuts socials. 
S’ha invertit en via pública, 
fent innumerables millores a 
barris i carrers molt malmesos 
i oblidats en el govern anterior 
i ja es perceben clarament els 
resultats. 
En equipaments municipals, 
hem dotat a les entitats d’un 
centre Cívic, s’ha millorat 
l’accés a l’edifici de Serveis 
Socials dignificant l’atenció als 
usuaris, s’han dotat partides 
importants per arranjar teulada 
i pista del pavelló nou i en 
uns mesos  es podran veure 
acabades les obres. 
I un llarg etcètera més per les 
que aquestes poques línies 
no són suficients , però que 
omplen de sentit la feina 
diària del govern i del grup 
municipal socialista.  

CiU evita la plusvàlua als 
més necessitats

En el darrer Ple de febrer es 
va aprovar finalment, i per 
unanimitat, la convocatoria 
d’ajuts per fer front al 
pagament de l’impost 
municipal d’Increment 
del Valor dels Terrenys 
-l’anomenada Plusvàlua- a 
les persones en procés 
d’execució hipotecària.

Tot va començar quan CiU 
va portar al ple municipal 
una proposta d’acord per 
tal d’evitar que tots aquells 
que patissin la pèrdua 
del seu habitatge, com a 
conseqüència d’un procés 
d’execució hipotecària, 
poguessin evitar el pagament 
d’aquest l’impost. Per això, 
en el pressupost d’enguany 
s’hi destinen més de trenta 
mil els euros. 

CiU continúa vetllant per les 
persones del nostre poble 
que es trobin en situació 
de màxima necessitat. Ja 
ho vam demostrar durant 
l’anterior legislatura, 
multiplicant per cinc el 
pressupost destinat als 
Serveis Socials. També 
es va demostrar quan 
vam aconseguir que l’IBI 
no augmentés per al 
2013, després que el 
Govern Rajoy acordés un 
augment desmesurat, o 
que es bonifiqués la taxa 
d’escombraries per a les 
famílies monoparentals o 
nombroses.

Finalment, agraïm la 
predisposició del Govern 
municipal i de la resta de 
grups del consistori en 
l’aplicació de l’acord sobre 
les plusvàlues. Així és com 
a CiU ens agrada exercir 
l’oposició.

8 de març, la lluita continua

Estem assistint a un dels 
moments històrics de 
major atac als drets de les 
dones. Amb l’excusa de la 
crisis econòmica, la dreta 
ha vist les possibilitats 
obertes per “deconstruir” 
tot l’aconseguit. Així, per 
exemple, treuen el dret de 
les dones a triar sobre la 
seva maternitat i impedeixen 
que els ajuntaments puguem 
fer polítiques municipals per 
a la igualtat de gènere.

Els arguments amb que 
la dreta desplega aquesta 
ofensiva formen part d’una 
estratègia de retorn a 
un ordre social, d’arrels 
patriarcals, que determina 
que les dones han de tenir 
una funció social basada 
en els rols tradicionals 
de gènere i provocant 
que tot allò que deixa 
d’assumir l’estat (serveis 
de cura, escoles bressols, 
dependència, beques 
menjador...) recaigui, de nou, 
en les dones.

Les lluites de les dones 
s’expressen cada dia, però 
és el 8 de març quan les 
commemorem, les fem més 
fortes, més públiques i més 
compartides. Amb velles 
i noves consignes, sortim 
de nou al carrer i entomem 
la lluita a les institucions 
per fer front a una ofensiva 
provocada per la dreta que, 
juntament amb els sectors 
més conservadors, ens han 
situat en un escenari polític 
d’agressió als drets de les 
dones i un retrocés, sense 
precedents, en les llibertats 
civils i el desenvolupament 
efectiu dels drets de 
ciutadania. La lluita continua

El paro desciende en 2014 por 
primera vez desde el inicio de la 
crisis

• En febrero, el paro, tras 
siete meses consecutivos de 
reducción, disminuyó en 55.353 
personas, el mayor descenso de 
la serie histórica desde 1996.
 
• La afiliación a la Seguridad 
Social creció en 34.246 
personas en febrero, en términos 
desestacionalizados, y acumula 
seis meses de crecimiento 
ininterrumpido.

• La Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo 
Joven, ha permitido que más 
de 127.000 hayan tenido una 
oportunidad laboral. Entre los 
menores de 25 años el paro 
registrado disminuye en los 
últimos 12 meses en 51.159 
personas, lo que supone un 
descenso del 10,7%.

• Las reformas y medidas 
puestas en marcha por el 
Gobierno están ya dando sus 
frutos, como muestra la positiva 
evolución del paro registrado, que 
de crecer a un ritmo anual del 
12,5% ha pasado a reducirse a 
un ritmo superior al 4,5%.

• Éstos son datos 
esperanzadores que demuestran 
que se ha estabilizado el mercado 
de trabajo en nuestro país y 
que, pese al leve crecimiento 
económico, la economía comienza 
a crear empleo neto.

• La gran novedad, es que por 
primera vez, tras 68 registros 
mensuales negativos, la afiliación 
media a la Seguridad Social ha 
vuelto a crecer con respecto al 
mismo dato del año anterior. Hoy 
podemos decir que hay 61.557 
personas afiliadas más, que el 
mismo mes del año anterior. 

• La Reforma Laboral está 
cumpliendo con el objetivo de 
situar el despido como último 
recurso y ha dinamizado la 
negociación colectiva. Dos datos 
que lo reflejan: la reducción del 
número de trabajadores afectados 
por despido colectivo, que han 
disminuido un 21,4% en 2013, 
y el incremento de los nuevos 
convenios colectivos de empresa 
y los convenios de sector, que 
el año pasado aumentaron 
un 92,2% y un 97,8%, 
respectivamente. Las medidas 
de flexibilidad interna han 
posibilitado a los empresarios 
medidas alternativas al despido y 
han permitido que la situación de 
paro se estabilizara.

• Entre todos, hemos dado la 
vuelta a la situación del mercado 
laboral español.
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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
 
Joan Carles Tinoco (LVdPSiP) Portaveu. 3a Tinença d’Alcaldia, 
Àrea d’Educació i Cultura. Regidor d’Educació, d’Escoles Bressol 
i Joventut
 
Joan Segrelles (PSC) 4a Tinença d’Alcaldia, Àrea d’Economia 
i Règim Intern. Regidor d’Economia, Règim Intern, Indústria i 
Ocupació
 
David Abascal (PSC) 5a Tinença d’Alcaldia, Àrea de Comunicació 
i Atenció Ciutadana. Regidor de Comunicació, Atenció Ciutadana, 
Patrimoni i Equipaments
 
Miquel Rovira (PSC) Regidor d’Esports, Cultura, Comerç i Turisme
 
Carme Sanz (PSC) Regidora de Gent Gran, Manteniment d’Espais 
Públics i Festes
 
Pedro Sánchez (ICV-EUiA) Regidor de Gestió Ambiental, Medi 
Natural, Serveis i Transport i Participació Ciutadana

OPOSICIÓ

M. Mercè Pla (CiU) Regidora
Josep M. Serraviñals (CiU) Regidor
Jaume Oliveras (CiU) Portaveu. Regidor
Enrique Feitó (CiU) Regidor
Carme Rubí (CiU) Regidora
David Zambrana (PP) Portaveu. Regidor
Mercedes Rodríguez (PP) Regidora
Miquel Truyols (ERC) Portaveu. Regidor

Contacte amb els regidors i regidores de l’Ajuntament: al telèfon 93 
864 80 56 o info@palauplegamans.cat

elButlletímarç2013 15

GRUPS MUNICIPALS

La Participació, un pilar 
essencial

Des de la Veu del Poble 
continuem treballant 
en models de política 
participativa, on sigui el poble 
qui decideix. En les àrees que 
gestionem procurem treballar 
de forma oberta i participativa 
amb els sectors de la població 
representats.

És el cas dels consells 
escolars de centre, on 
AMPA i direcció decideixen 
sobre les propostes que 
aporta l’ajuntament en quan 
a reformes i millores als 
centres.

O en el cas de les escoles 
bressol, on des de l’inici de la 
reformulació del nou projecte, 
equip directiu, educadores i 
famílies hi contribueixen en 
la seva creació i posada en 
marxa.

Els diferents plans fins ara 
aprovats, com el pla local de 
formació permanent, I el pla 
local de joventut han inclòs 
un procés de participació 
on els sectors afectats han 
marcat les pautes dels propis 
plans.
I ara continuem en la mateixa 
línia amb un nou projecte, la 
nova fase de l’espai jove. Un 
treball que requereix, un cop 
més, de la participació dels i 
les noves del nostre municipi 
per decidir com ha der ser 
aquest nou tram del nostre 
espai jove.

La riquesa d’aquest processos 
està en la varietat d’opinions. 
Al nostre poble tenim molts 
espais de participació, 
participeu!

La LERSAL
Racionalitzar competències o 
arrabassar-les?

De moment uns quatre mil 
ajuntaments, que representen 
al voltant de 20 milions 
d’habitants, han presentat un 
recurs d’inconstitucionalitat 
contra aquesta llei de Reforma 
Local.

És la primera vegada que 
s’utilitza aquest mecanisme 
d’impugnació que preveu 
la llei orgànica del Tribunal 
Constitucional. Aquesta 
llei que sobretot afectarà 
als municipis de menys de 
20.000  habitants, vulnera 
fins i tot competències 
autonòmiques, i atempta 
sobretot contra l’autogestió 
municipal  que es troba 
contemplada a la Constitució.

Desprès el govern del PP, 
segons de quins temes parla, 
s’empara en la Constitució  
com a doctrina dogmàtica,  
argumentant que no se’n pot 
tocar ni una coma.

Amb aquesta llei 
desapareixeran competències 
locals, la gestió de les 
quals es basic fer-la des 
dels ajuntaments, sobre tot 
els petits i mitjans, perquè 
suposen la proximitat del dia 
a dia dels nostres ciutadans, 
que davant de l’aplicació 
d’aquesta llei es trobaran 
totalment desvalguts davant 
d’afers basics. 

“Ley de racionalización 
i sostenibilidad de la 
Administración Local”.
Considerem que el títol 
que li han posat és 
prou clar: racionalitzar...
administrar...qui... com... 
en última instancia mostra 
el centralisme obsessiu del 
govern del Partit popular.

Es tracta com ja algú ho ha 
anomenat, d’un cop d’Estat 
al municipalisme. I compte 
per que treure competències 
als Ajuntaments suposarà 
la destrucció de milers de 
llocs de treball. Estem vivint 
coses que tant sols serien 
creïbles si estiguéssim vivint 
en el context d’una dictadura. 
Malauradament potser quan 
ens adonarem que es així ja 
serà massa tard..

ANUNCI OFICIAL

El Ple d’aquest Ajuntament en data 28 de novembre de 2013 adoptà 
l’acord d’aprovar les bases reguladores dels ajuts econòmics de 
l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana. L’acord va ser sotmès a informació pública no havent estat 
presentada cap al·legació, pel que va esdevenir definitiva l’aprovació 
de les referides bases, que van ser publicades en el BOP de data 
31 de desembre de 2013, núm. de registre 022013031466.
Es fa públic per a general coneixement que, el Ple de l‘Ajuntament 
en sessió celebrada en data 27 de febrer de 2014 va aprovar 
l’acord quina part dispositiva tot seguit es transcriu:

1r - Aprovar la convocatòria per a l’atorgament dels ajuts regulats 
a les Bases reguladores dels ajuts econòmics de l’Impost  sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, per a 
l’exercici 2014.    
2n - Publicar la present convocatòria en el BOP, en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament, a la pàgina web  a més d’inserir una 
referència d’aquesta publicació en el DOGC i en una publicació de 
difusió local. El termini de presentació de sol•licituds s’iniciarà 
l’endemà de la publicació de la convocatòria i finalitzarà el 31 de 
desembre de 2014.
3r - S’ha tramitat l’autorització de la despesa a càrrec de l’aplicació 
pressupostària  405012310048004 per import de 36.000 €.
4t - Aprovar el  model d’instància normalitzat que han de presentar 
els interessats i de les autoritzacions a favor de l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans.
 
Palau-solità i Plegamans, 10 de març de 2014



L’equip s’ha classificat per jugar la Copa de la Reina, però 
no vau arribar a la final...
Berta. Vam anar-hi pensant que el premi era arribar-hi, però 
un cop hi ets, vols guanyar. Ens va saber molt greu per 
tota la gent de Palau. Sobretot en la segona part vam fer 
un molt bon partit. Elles, les del Manlleu, van marcar els 
gols i nosaltres vam desaprofitar ocasions. Vam lluitar tot 
el partit. Però estem contentes. Ens ho vam passar molt 
bé, vam jugar bé, va venir molta gent a veure’ns i ha tingut 
molta repercussió.
Laura. Et quedes amb regust, perquè veus que les altres 
arriben a la final i això tothom ho vol. Però vam assolir 
l’objectiu d’arribar-hi, ho disfrutes i guanyes experiència 
per al proper cop. Va fer ràbia no jugar la final però quan 
veus que encara que perdis tota la gent t’anima igual... 
reconforta bastant. La nostra afició va ser la millor. Anaven 
amb les cares pintades, sense parar de cridar encara que 
perdéssim 5 a 1. Ni nosaltres ens rendíem a la pista ni ells 
cridant. Vam fer pinya i vam veure que la gent disfrutava i 
que pots comptar amb ells. I això s’agraeix molt.

Ha de ser molt interessant estar a l’OK Lliga, la màxima 
competició. Quins objectius teniu d’aquí a final de 
temporada?
B. Ara anem cinquenes i volem acabar entre les cinc 
primeres, però si millorem el resultat de l’any passat, 
que vam quedar novenes, ja està prou bé. Amb tot, som 
ambicioses i intentarem quedar en el millor lloc possible.
L. És el tercer any que estem a l’OK Lliga, i cada vegada 
estem millor. El primer any et fa molta il·lusió, el segon vas 
agafant experiència... En aquesta temporada sabem que 
hem d’anar a més, i crec que hem millorat molt.

Com és l’ambient a l’equip?
L. Ens ho passem molt bé, hi ha molt bon ambient. Ja fa 
molts anys que estem juntes i això va molt bé a la pista 
perquè ens entenem molt bé.
B. Som companyes, però també som amigues, sortim 
juntes... No només venim aquí i juguem a hoquei. Si hi 
ha un problema el solucionem perquè tenim confiança, i 
quan guanyes alguna cosa encara fa més il·lusió perquè ho 
comparteixes amb amigues.

Què us agrada de l’hoquei?
B. Que és tensionat tota l’estona. Si jugues a futbol et pots 
despenjar en determinats moments, segons el moment del 
joc i si ets porter o davanter... A l’hoquei, tot i que estiguis 
més en defensa, sempre jugues molt ràpid, a tope tota 
l’estona i això m’agrada. És un esport molt complex, has 
de ser hàbil amb les mans i els peus... S’ha de ser una 
jugadora molt completa.
L. A mi també m’agrada la rapidesa d’aquest joc. I que 
no ho pot fer qualsevol: anar amb patins, agafar un estic 
i posar-se a jugar. Has de treballar molt amb tu mateixa, 
aprendre i, després, jugar. Has de ser molt hàbil.

Si ens permetem somiar, què li falta a l’hoquei femení?
L. Li falta una mica més de suport. A Palau en tenim molt, 
però en altres llocs té més suport l’hoquei masculí; té més 
audiència. L’hoquei és un esport minoritari, i el femení 
encara més.
B. En general, l’esport masculí sempre se segueix més. Ara 
bé, aquí, a Palau, per sort o per desgràcia, sembla que el 
femení tira més, però els equips masculins del Club també 
estan fent un gran treball.

L’ENTREVISTA

Berta Busquets i Laura Puigdueta
capitanes de l’equip OK Lliga femení de l’Hoquei Club Palau de Plegamans

La Berta i la Laura són amigues i les capitanes de l’equip OK Lliga femení, la màxima competició d’Espanya 
en hoquei patins. I comparteixen altres coses. Juguen a hoquei pràcticament des que van aprendre a 
caminar, tenen 18 anys i són unes autèntiques apassionades d’aquest esport que combinen amb altres 
responsabilitats. Totes dues estudien el primer curs de les carreres que han escollit. La Berta, ciències 
ambientals; la Laura, òptica. I aconsegueixen congeniar estudis i esport. “Sempre pots fer servir l’hoquei 
com a excusa, però, si vols, ho combines bé”, assegura amb contundència la Berta. “Has de fer el que 
t’agrada”, assegura la Laura. Amb la resta de l’equip es van classificar per jugar la Copa de la Reina.


