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 No increment en sous i càrrecs públics

 Aplicació de la Llei pressupostària

 Sol·licitar revisió Cadastre

 Publicació bonificacions i exempcions taxes 
i ordenances

 Establiment nou sistema subvencions

 Suport model de proximitat

 Aprovació bonificacions taxes als comerços 

 Nou format per Fira Palau

 Manteniment ajuts a les Associacions de 
Comerciants

 Coordinació i gestió directa d’algunes Fires 
i Mercats

 Implantació de la FUE

Gestió econòmica 

i foment del comerç
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 Compromís d’incrementar el pressupost 
d’ajuts, beques i prestacions de tota mena. 

 Establiment noves bonificacions a les 
ordenances i taxes fiscals

 Desenvolupament Pla Qualitat Àrea Serveis 
Socials

 Creació consell Municipal Serveis Socials

 Desenvolupament i consolidació punt VAC 
(incloent projecte de serveis en benefici de la 
comunitat)

 Posta en marxa registre Entitats 
col·laboradores 

 Consolidació dels serveis prestats en ajut 
psicològic de dones i joves (psicodona i 
psicojove)

 Endegar Campanyes de sensibilització davant 
situacions d'injustícia social

 Desplegament Pla d’Igualtat

Polítiques socials
i voluntaria
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 Desenvolupament del Pla d’Acció Cultural. 

 Obrir al poble i al turisme la capella templària 
de Santa Magdalena.

 Impuls del treball amb els Amics del Museu 
Parroquial i el Patrimoni Cultural.

 Foment de la lectora i qualificació com a 
Municipi Lector.

 Desenvolupar un Pla de Turisme de la vila.

 Promoure l’oci alternatiu entre el jovent.

 Potenciar l’esport local a nivell comarcal.

Polítiques culturals, 

turístiques, d’oci i 

salvaguarda del 

patrimoni local
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 Creació del reglament de participació ciutadana i 
revisió del ROM per incloure’l.

 Noves eines de participació ciutadana.

 Consulta per definir el model de piscina pública.

 Polítiques transparents, amb accés a la 
informació.

 Aconseguir el 100% en l’índex de transparència 
de la UAB.

 Creació d’una Escola de Participació Jove.

 Obertura del projecte de dinamització a l’espai 
públic.

 Actualització del Pla Local de Joventut.

 Suport al món associatiu.

 Creació de La Nit de l’Esport.

 Participació en l’elaboració dels pressupostos 
municipals.

 Audiències públiques anuals amb el govern. 

Impuls de la participació 

ciutadana i avenç en la 

transparència de 

l’administració local
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 Desenvolupar el projecte de la Biblioteca.

 Renovació progressiva dels parcs infantils.

 Convertir l’av. Catalunya en un veritable eix urbà.

 Millores de connexió de la Carrerada.

 Definició d’ús de la Masia de Can Falguera i de la 
Casa Folch.

 Ampliació i millora de la Ronda Verda.

 Ús turístic de la Masia de l’Hostal del Fum.

 Substitució de l’enllumenat púbic per reduir el 
consum elèctric.

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

 Renovació de les plaques de nomenclàtor dels 
carrers.

 Seguiment de la construcció del CES Can Periquet.

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

 Continuar amb el manteniment i milora dels barris.

 Ampliació de l’Espai Jove l’Escorxador. 

Equipaments i 

infraestructures 

municipals
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 Fer arribar el Butlletí Municipal a totes les 
llars.

 Impulsar la presència de l’Ajuntament a les 
xarxes socials.

 Adaptació de la web de l’Ajuntament per 
fer-la més accessible i eficaç.

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

 Millora del lloc web de Ràdio Palau.

 Més presència de Ràdio Palau al carrer.

Implantació de noves 

vies d’accés a la 

comunicació municipal
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 Consolidació de la Comissió d’Orientació.

 Impulsar accions amb pares, mares i ex-alumnes.

 Seguiment del fracàs escolar i l’abandonament.

 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.

 Creació de l’espai web Educa 16 Palau, 
Compromesos per l’educació.

 Projectes conjunts amb entitats.

 Creació del Consell d’Infants.

 Projecte de coeducació: prevenció de violència de 
gènere.

 Catàleg-dossier pels treballs de recerca relacionats 
amb la vila.

 Compra de llibres de divulgació científica.

 Formació en tutorització per a mestres.

 Formació a mestres de primària en temes de 
mediació. 

Desenvolupament del 

Pla Local d’Educació
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 Creació de plans ocupacionals propis.

 Participar dels plans ocupacionals d’altres 
administracions.

 Fomentar la inversió que repercuteixi en nous 
llocs de treball.

 Millora de la difusió d’accions formatives per a 
persones en situació d’atur.

 Programa informàtic per recollir demandes 
formatives de la població.

 Creació del Club de la Feina.

 Increment de les accions formatives de 
seguretat alimentària.

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

Foment de l’ocupació i 

accions formatives 

permanents
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 Millora del transport públic aconseguint la línia 
fins a la UAB.

 Revisar el sistema de recollida 
d’escombraries.

 Desenvolupar un projecte d’habitatge social.

 Modificació de l’ordenança de tinença 
d’animals de companyia.

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

 Auditoria mediambiental.

 Impuls del Programa d’Eines per a la Salut 
Jove “Saluda’t”.

 Acords amb propietaris de terrenys sense 
edificar per habilitar espais d’aparcament de 
vehicles.

Polítiques 

mediambientals, salut, 

mobilitat i habitatge
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