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A la vista de l’Acord de Governabilitat, Investidura i Estabilitat Política per a la present legislatura, subscrit 
inicialment entre les formacions del PSC i CiU, al que s’hi va afegir respectant la integritat de l’acords, 
Ganemos Palau, i restant obert a aquelles formacions que s’hi vulguin adherir si es respecten els pactes que 
incorpora, hem desenvolupat d’una forma senzilla i detallada els acords en qüestió, traduint-los a accions 
concretes, de les quals els vilatans en podran fer seguiment del seu compliment.

Un Pla de Govern és el full de ruta que recull els projectes i actuacions que es duran a terme a curt o mig 
termini, tenint en compte la previsió dels recursos econòmics de què es podran disposar. 

Les bases i fonaments en què es desenvolupa aquest Pla de Govern per a la present legislatura i recollits en 
l’Acord de Governabilitat signat el passat 12 de juny de 2015 són:
 
1- Lleialtat en l’acció de govern i estabilitat institucional de l’Ajuntament.

2- Llibertat de vot en temes supramunicipals.

3- Cercar i assolir, sempre que sigui possible, el màxim consens de totes les forces polítiques amb representació 
a l’Ajuntament per temes d’interès municipal que estiguin orientats a obtenir un major benefici per a la 
nostra vila. 

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- Compromís de no incrementar el deute municipal i en cap cas incrementar sous ni despeses en càrrecs 
polítics.

6- Gestionar sota el compliment de les normes de l’administració, tenint en compte les aportacions dels 
equips tècnics de cada àrea. 

En definitiva, l’equip de govern assoleix el ferm compromís de fer una política constructiva i transparent que 
garanteixi l’equitat entre els barris i governar per a tota la ciutadania, respectant a tota la representació de la 
societat civil per igual. 

Per aconseguir els objectius fixats, hem estructurat el Pla d’Acció de Govern 2015-2019 en nou grans blocs 
d’accions concretes que representen la voluntat política dels grups de l’equip de govern i abasten totes les 
àrees de gestió municipal.

Pla d’Acció de GOVERN
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• Manteniment dels serveis públics actuals i de la 
bona salut financera de l’Ajuntament, mitjançant 
pressupostos que no incrementin les partides de 
despeses ni sous dels càrrecs públics.

• Aplicació de la Llei d’Estabilitat Pressupostària.  

• Sol·licitar la revisió del cadastre per incorporar 
nous espais amb l’aprovació del POUM, que podran 
equilibrar l’impacte econòmic d’aquest impost en el 
veïnat i adequar-lo a la realitat del mercat actual.

• Publicació de les bonificacions i exempcions 
actuals en taxes i ordenances, més les que es vagin 
afegint any rera any.

• Establiment d’un nou sistema de concessió de 
subvencions a les entitats municipals elaborat i 
valorat pels tècnics de manera transparent, que 
aporti agilitat i rapidesa al procediment. 

• Suport al model de comerç de proximitat. 

• Aprovació de bonificacions sobre les taxes als 
comerços que s’instal·lin de nou al municipi.

• Redacció, aprovació i aplicació d’un nou pla per  
a un nou format de Fira Palau, organitzat des de 
l’Ajuntament en col·laboració amb les diferents 
associacions de comerciants, entitats i el món de 
l’empresa i la restauració.

• Manteniment del mateix nivell d’ajut i col·laboració 
que fins ara amb les associacions de comerciants de 
la vila, amb l’objectiu d’incrementar-lo en funció a 
les iniciatives que es presentin.

• Coordinació i gestió directa municipal d’algunes 
Fires i Mercats.

• Implantació de la FUE (Finestreta Única 
Empresarial).

Gestió
econòmica
i foment
del comerç
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•  Compromís d’incrementar el pressupost d’ajuts, 
beques i prestacions de tota mena a les persones més 
necessitades, any rere any, i amb independència de 
les subvencions, ajuts i/o aportacions extraordinàries 
que puguin arribar des d’altres administracions, 
organismes o institucions.

•  Establiment de noves bonificacions en les 
ordenances i taxes fiscals per tal de garantir l’accés 
als serveis públics de les persones i famílies amb 
menys recursos.

•  Desenvolupament del nou Pla de Qualitat de 
l’Àrea de Serveis Socials, a fi de dotar-lo de major 
eficàcia, agilitat i utilitat per a les persones i entitats 
que necessiten el seu ajut o col·laboració.

•  Creació del Consell Municipal de Serveis Socials 
amb la presència d’entitats locals, partits polítics i 
tècnics relacionats amb aquest sector. 

•  Desenvolupar i consolidar el recentment estrenat 
Punt del Voluntariat, per posar-lo al servei de tota la 
població, persones i entitats que hi puguin o vulguin 
col·laborar d’una forma efectiva i desinteressada.

•  Posar en marxa, mitjançant el Punt del Voluntariat, 
el Registre d’entitats col·laboradores per a l’aplicació 
de l’Ordenança Municipal de Civisme, d’acord amb 
les seves previsions, per tal que es pugui portar a terme 
una tasca reeducativa, substituint determinades 
sancions per treballs en favor del municipi.

•  Consolidar els serveis prestats des d’aquesta àrea 
en l’àmbit de l’ajut psicològic a dones i joves, però 
ampliant aquests serveis als homes que ho puguin 
demandar.

•  Mantenir i potenciar la col·laboració i ajut a 
persones dedicades al voluntariat integrades en les 
diferents entitats existents al municipi.

•  Prestar una especial atenció als discapacitats, 
treballant de forma efectiva per a la seva incorporació 
en el mercat de treball.

•  Posar en marxa campanyes de sensibilització 
destinades a fomentar el coneixement sobre 
situacions d’injustícia social, a fi que siguin valorades 
adequadament per la població i en disposi de les 
eines necessàries per saber reaccionar d’una forma 
efectiva en cada moment.

•  Desplegament gradual del Pla d’Igualtat.

Polítiques 
socials i 
voluntariat
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•  Revisió, actualització i desenvolupament del PAC 
(Pla d’Acció Cultural). 

•  Fer els requeriments necessaris per salvaguardar 
i obrir al poble i al turisme la capella Templària de 
Santa Magdalena.

•  Potenciar el conveni amb els Amics del Museu 
Parroquial i el Patrimoni Cultural per tal d’assolir 
en un futur la seva consolidació com a element de 
difusió de la història del nostre municipi i el seu 
potencial turístic.

•  Foment de la lectura al poble amb l’objectiu 
d’aconseguir la qualificació de Municipi Lector.

•  Encarregar un estudi i posterior pla de turisme de 
Palau-solità i Plegamans, que ens permeti fer realitat 
l’actual reconeixement legal de Municipi Turístic. 
Vincular la cultura, les seves activitats, el patrimoni 
cultural, artístic, arquitectònic i arqueològic, amb el 
comerç, la restauració, l’oci , l’esport, etc..

•  Potenciar  i  millorar  l’agenda  jove  estable  
incorporant espais d’oci, culturals, artístics, de 
formació, tallers temàtics… En definitiva, un oci 
alternatiu al més consumista, entenent-lo com a 
recurs educatiu en el lleure.

•  Promocionar  esdeveniments  esportius  que 
potenciïn l’esport local a nivell comarcal.

Polítiques 
culturals, 
turístiques, 
d’oci i 
salvaguarda 
del 
patrimoni 
local
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•  Creació d’un reglament de participació ciutadana, 
ampliació dels consells municipals i inclusió de 
consultes obertes a la ciutadania en temes municipals.

•  Dotar de noves eines de participació ciutadana 
(noves app, estudi Palau 2035...).

•  Portar a terme la consulta per definir el model del 
servei de piscina pública.

•  Fer polítiques transparents, facilitant l’accés a tot 
tipus d’informació. 

•  Avançar per assolir el 100% en el barem de 
transparència en la informació municipal en l’índex 
elaborat per la UAB i assegurar que arribi a tots els 
sectors de la vila.

•  Revisió del ROM (Reglament Orgànic Municipal)  
per agilitzar els tràmits de l’Ajuntament i perquè 
inclogui també el reglament de participació ciutadana.

•  Manteniment del suport econòmic i 
d’infraestructures a les festes de barri i els projectes 
d’entitats, per la millorar en la difusió i divulgació 
dels seus programes i oferint-los formació i 
assessorament per a la seva gestió diària. Exemple 
d’això és el Consell de Festa Major no vinculant.

•  Creació d’una Escola de Participació Jove: 
La participació juvenil ha estat capdavantera a 
Palau-solità i Plegamans a l’hora de definir plans, 
programes i projectes. I és exemple a nivell nacional 
en la cogestió de l’Espai Jove l’Escorxador. 

•  Increment d’activitats i tallers pel foment de la 
participació, segons contempla el Pla Local d’Educació.

•  Obertura del projecte de dinamització a l’espai 
públic per estar presents al carrer, amb l’objectiu 
d’arribar a més joves i amb perfils diferents, acostant 
així els recursos municipals al jovent que no fa cap 
ús dels serveis disponibles.

•  Actualització del Pla Local de Joventut, un cop 
l’actual esgoti el seu període de vigència, d’acord 
amb el jovent i les entitats juvenils.

•  Les entitats són motor de l’associacionisme a la 
nostra vila. Es continuarà proporcionant eines i 
recursos a aquestes perquè puguin créixer i portar 
a terme la seva activitat.

•  Creació de La Nit de l’Esport en reconeixement 
als esportistes, entitats, patrocinadors o equips que 
hagin destacat en l’any.

•  Es cercaran fórmules participatives per part de la 
ciutadania en l’elaboració dels pressupostos anuals 
de l’Ajuntament, sempre d’acord amb les limitacions 
tècniques i legals i la capacitat econòmica del Consistori.

•  Audiències públiques anuals amb el govern 
municipal per donar explicacions de la feina feta en 
cada període.

Impuls dels 
espais de 
participació 
ciutadana i 
avenç en la 
transparència 
de 
l’administració 
local
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• Desenvolupar el projecte de la biblioteca o dels 
serveis necessaris per aconseguir espais d’estudi 
i recerca, dotant-los dels recursos de qualitat 
necessaris.

• Renovació progressiva dels parcs infantils, 
adaptant-los a les normatives actuals de seguretat.

• Revisió i millora dels accessos i serveis de l’av. 
Catalunya, convertint-la en un veritable eix urbà, 
posant el projecte a debat i consideració del veïnat i 
comerços afectats.

• Inici de les millores de connexió de la Carrerada 
previstes en el POUM.

• Definició d’ús de la Masia de Can Falguera i de 
la Torre de la Casa Folch, i inici de les obres per 
adaptar-se a aquest ús. 

• Dotació de més equipaments i ampliació de la 
Ronda Verda.

• Gestionar l’ús turístic de la Masia de l’Hostal del 
Fum mitjançant una concessió administrativa. 

• Anàlisi dels usos de l’Hostal del Fum, increment 
i millora dels seus serveis (pic-nic, lavabos, 
barbacoes, accessos), convertint-lo en un pol 
d’atracció turística.

• Substitució progressiva de l’enllumenat públic amb 
l’objectiu de reduir el consum elèctric.

• Augment de les places d’aparcament al centre de 
la població.

• La qualitat lumínica i l’estalvi energètic són 
essencials per tots nosaltres. Una premissa que ens 
hem imposat en els darrers anys. 

• Substitució de les plaques de nomenclàtor dels 
carrers.

• Seguiment de la construcció del CES Can Periquet.

• Gestionar amb la Generalitat les ampliacions i 
reformes de l’Escola Folch i Torres i l’Escola Palau.

• Continuar la política existent de manteniment 
dels barris i garantir l’equitat entre ells, analitzant 
les seves necessitats i prioritzant les actuacions 
urbanístiques. 

• Executarem l’ampliació de l’Espai Jove l’Escorxador, 
dissenyada en l’anterior mandat conjuntament amb 
la participació del jovent i de les entitats juvenils.

Equipaments 
i 
infraestructures 
municipals 
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• Fer arribar el  Butlletí Municipal a totes les llars.

• Les xarxes socials són el present i el futur de 
la comunicació. Impulsarem la presència de 
l’Ajuntament en aquestes, motivant una relació més 
directa amb la ciutadania.

• Adaptació del lloc web de l’Ajuntament a noves 
necessitats i fent-lo més accessible i eficaç, amb 
continguts d’interès per a la ciutadania.

• Aprovació del Decàleg de Bones Pràctiques de la 
Comunicació Local Pública.

• Millora del lloc web de Ràdio Palau, fent més 
accessibles els formats digitals amb continguts 
i notícies, impulsant la ràdio a la carta a través 
d’internet. 

• Increment d’hores de presència de Ràdio Palau al 
carrer, amb més participació en les activitats que es 
fan en el decurs de l’any.

Implantació 
de noves 
vies 
d’accès a la 
comunicació 
municipal
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• Consolidació de la Comissió d’Orientació.

• Impulsar actuacions com els projectes de pares, 
mares i ex-alumnes que expliquen experiències de 
secundària a nivells de primària. 

• Seguiment del fracàs escolar i l’abandonament 
mitjançant el suport d’un informador juvenil que 
treballarà en les regidories de Joventut, Serveis 
Socials i Educació.

• Consolidació de l’FP dual empreses/Generalitat.

• Inclusió en “Eines per a l’educació” de les Visites 
Museu Can Duran. 

• Foment de crèdits de síntesi de coneixement de 
l’entorn per a secundària.

• Posada en marxa del portal web d’Educa 16 Palau, 
Compromesos per l’educació. 

• Projectes conjunts amb entitats: Palau Solidari, 
codi QR. 

• Creació del Consell d’Infants.

• Projecte de coeducació: prevenció de violència de 
gènere, metodologies i observació de la realitat.

• Catàleg/dossier pels treballs de recerca relacionats 
amb el municipi: impressió i lliurament dels treballs 
als centres.

• Compra de llibres de divulgació científica.

• Formació en tutorització per a mestres (en 
col·laboració amb el Departament d’Ensenyament i 
el Centre de Recursos Pedagògics). 

• Formació a mestres de primària en temes de 
mediació.

Desenvolu-
pament 
del Pla Local 
d’Educació
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• Creació de plans ocupacionals propis dins les 
competències de l’Ajuntament que generin llocs de 
feina.

• Sol·licitar i adherir-nos als plans ocupacionals que 
ofereixin altres administracions.

• Fomentar la inversió que repercuteixi en nous 
llocs de treball, respectant el que preveu el POUM.

• Millora en la difusió d’accions formatives per a 
persones en situació d’atur, per facilitar-los l’accés al 
mercat de treball.

• Programa informàtic per recollir demandes 
formatives de la població.

• Creació del Club de la feina (segons recull el Pla 
Local d’Educació).

• Increment de les accions formatives de seguretat 
alimentària adreçades a  la ciutadania que busca 
feina en establiments de restauració, reciclatge de 
botiguers del poble...

• Increment de les accions formatives adreçades 
a la ciutadania i als àmbits escolars pel que fa a la 
cardioprotecció.  

Foment de 
l’ocupació 
i accions 
formatives 
permanents
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• Treballar per millorar el transport públic existent 
amb l’objectiu prioritari d’aconseguir el transport 
dels nostres universitaris i universitàries a la UAB.

• Revisar el sistema de recollida d’escombraries 
actual i millorar-lo en alguns aspectes de cara a la 
nova concessió.

• Desenvolupar un projecte d’habitatge social.

• Modificació de l’actual ordenança de tinença 
d’animals de companyia per posar èmfasi en el 
control sobre les obligacions de la ciutadania amb 
les seves mascotes i garantir la neteja en espais 
públics.

• Campanyes d’informació i sanció sobre el 
compliment de l’ordenança de tinença d’animals de 
companyia. 

• Auditoria mediambiental (actualització del 
document existent, revisió i seguiment de les 
actuacions en ell descrites).

• Impulsarem el Programa d’Eines per a la Salut Jove 
“Saluda’t”, amb l’objectiu de promoure els hàbits 
saludables entre la població jovem, conscienciant als 
pares i mares de la importància d’aquests i donant-
los d’eines per al seu acompanyament.

• Arribar als acords necessaris amb propietaris de 
terrenys sense edificar situats en zones properes a 
les vies i llocs més comercials, per tal d’habilitar 
espais d’estacionament de vehicles.

Polítiques 
mediam-
bientals,
salut,
mobilitat i 
habitatge
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