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TELÈFONS D’INTERÈS

Editorial

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

L’edició del Butlletí Municipal de desembre, entre
d’altres temes, destaca la informació relativa a dos dels
principals elements que marquen la gestió d’un govern
municipal: les ordenances i els pressupostos municipals.
Tots dos han estat aprovats de forma provisional, però ja
marquen les directrius que l’equip de govern vol establir
per a l’any 2017: mantenir la prioritat en l’atenció a les
persones i dedicar més recursos als barris. L’objectiu és
mantenir tots els serveis municipals, els ajuts socials i
els projectes que l’equip de govern té compromesos i
vol tirar endavant. L’aprovació provisional d’ordenances
i del pressupost, és el primer pas per poder finançar els
serveis, les prestacions socials, els equipaments i el
manteniment de l’espai públic.

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)
PalauAvança: Ocupació i Empresa
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
Oficina de Gestió Tributària
Tel. 93 472 91 79
C. Josep Brunés, 5
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

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 Javier Caparrós
Tel. 617 378 035 / 93 864 98 38
Ràdio Taxi Palau-Mollet
Tel. 93 593 74 01
Taxis Aguilar
Tel. 672 277 161

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 Communication.
Repartiment: Nous Sistemes de Distribució. D’aquest butlletí s’han imprés
6.500 exemplars. Gratuït.

També podeu consultar en la nova edició del Butlletí
Municipal la programació prevista per aquestes festes de
Nadal, amb activitats organitzades, tant per l’Ajuntament,
com pel moviment associatiu del poble: Fira de Santa
Llúcia, Pati Lúdic, activitats solidàries amb La Marató, la
cavalcada de reis...

REGIDORS I REGIDORES
de l’Ajuntament
EQUIP DE GOVERN
Teresa Padrós (PSC). Alcaldessa. Regidora de Polítiques d’Igualtat,
Règim Intern i Seguretat Ciutadana.
Carmen Cabeza (PSC) Portaveu. 1a Tinença d’Alcaldia, Regidoria
d’Educació, Escoles Bressol, Salut Pública, Sanitat i Consum.
Jaume Oliveras Malla (CiU) Portaveu. 2a Tinença d’Alcaldia,
Regidor de Comerç, Turisme, Serveis Socials i Voluntariat,
Cooperació i Solidaritat.
Carme Sanz Cabero (PSC) 3a Tinença d’Alcaldia, Regidora de Via
Pública, Mobilitat, Parcs i Jardins, Gent Gran, Festes Populars i
Serveis Municipals.
Luisa Fernández García (Ganemos Palau). 4a Tinença d’Alcaldia,
Regidora de Medi Natural i Gestió Ambiental
Laura Navarro Ceballos (CiU). 5a Tinença d’Alcaldia, Regidora
d’Empresa, Ocupació, Manteniment d’Edificis i Projectes.
Miquel Rovira Badia (PSC). Regidor d’Urbanisme, Habitatge,
Esports, Fires i Mercats
Marc Sanabria Robledo (PSC). Regidor d’Economia, Comunicació,
Joventut, Participació Ciutadana i Transparència
Jordi Pujol Lozano (CiU). Regidor de Cultura i Patrimoni
OPOSICIÓ
Jordi Plaza i Nualart (ERC) Portaveu
Juan Martínez Nieto (C’s) Portaveu
Andrés Martínez Palacio (C’s) Portaveu
Jordi Méndez Cordobés (CUP) Portaveu
Àngels Marcuello Martínez (ICV) Portaveu
Mercedes Rodríguez Baeza (PP) Portaveu
Miquel Truyols i Rocabruna (No adscrit a cap grup municipal)
José Luis Heras Marcos (No adscrit a cap grup municipal)
Si voleu contactar amb els regidors i regidores de l’Ajuntament,
podeu trucar al telèfon 93 864 80 56 o escriure al correu
electrònic info@palauplegamans.cat.
A www.palauplegamans.cat hi figuren resums biogràfics de tots els
membres del Ple Municipal i formularis individuals per contactar-hi.
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ACTUALITAT

Aprovació provisional de
la congelació de la majoria
d’impostos i taxes al 2017
Es faran canvis puntuals a la taxa del
subministrament d’aigua i la de l’utilització
del domini públic
El Ple Municipal d’octubre, va aprovar provisionalment les
ordenances fiscals de l’any 2017, que són les que regulen els
impostos i taxes de l’Ajuntament. La proposta presentada pel
regidor d’Economia, Marc Sanabria, va sortir endavant amb els
vots favorables (9) de l’equip de govern (PSC, CiU i Ganemos
Palau). Va haver-hi 4 vots en contra emesos per ERC, CUP,
PP i el regidor no adscrit José Luis Heras. Per últim, es van
comptabilitzar 4 abstencions, de C’s, ICV i el regidor no adscrit
Miquel Truyols.

de l’espai públic...”, va afegir. Malgrat la congelació general
dels imports en les taxes i impostos, sí que es fan canvis
puntuals en dues ordenances fiscals: la que regula la taxa pel
subministrament d’aigua potable (núm. 22) i la que estableix
la taxa per la utilització privativa del domini públic (núm. 17).
En el cas de l’aigua, no varien les quotes de subministrament
o consum, però sí s’apliquen augments establerts per la
Comissió de Preus de Catalunya sobre les quotes de servei
dels comptadors.

Proposta del govern
Sanabria va exposar les ordenances fiscals: “Congelem la
majoria de taxes i impostos municipals amb l’objectiu de
no incrementar la pressió fiscal i mantenir alhora tots els
serveis i els projectes que volem tirar endavant”. Sanabria
va quantificar que aproximadament el 70% dels ingressos de
l’Ajuntament “vénen donats pel que estableixen aquestes
ordenances fiscals (54% d’impostos i 15% de taxes)”.
“Són determinants per fer els pressupostos i poder finançar
serveis, prestacions socials, equipaments, el manteniment

Els increments són molt variats, segons els tipus d’instal·lació,
ús i cabals. Per exemple, en els comptadors d’ús domèstic,
els augments oscil·laran entre 0,22 euros i 1,40 euros.
A banda, i ja en la taxa per utilització del domini públic, es
rebaixa un 10% les parades de venda ambulant, cosa que
beneficia especialment els comerciants del Mercat Setmanal, i
s’introdueix una bonificació del 100% en els rodatges i sessions
fotogràfiques que realitzin estudiants o entitats sense ànim de
lucre. També es va aprovar el calendari fiscal provisional per
a l’any 2017.

calendari fiscal
Descripció
Impost sobre béns immobles urbans - 1a fracció - domiciliats
Impost sobre béns immobles urbans - no domiciliats
Impost sobre béns immobles urbans - 2a fracció - domiciliats
Impost sobre béns immobles urbans - 3a fracció - domiciliats
Impost sobre béns immobles urbans - 4a fracció - domiciliats
Impost sobre béns immobles rústics
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Impost sobre activitats econòmiques
Taxa per gestió de residus domèstics - 1a fracció - domiciliats
Taxa per gestió de residus domèstics - no domiciliats
Taxa per gestió de residus domèstics - 2a fracció - domiciliats
Taxa per gestió de residus comercials - 1a fracció - domiciliats
Taxa per gestió de residus comercials - no domiciliats
Taxa per gestió de residus comercials - 2a fracció - domiciliats
Taxa servei de cementiri municipal
Taxa per entrada de vehicles - guals
Taxa mercat municipal - 1r trimestre
Taxa mercat municipal - 2n trimestre
Taxa mercat municipal - 3r trimestre
Taxa mercat municipal - 4t trimestre
Taxa per teleassistència - 1r trimestre
Taxa per teleassistència - 2n trimestre
Taxa per teleassistència - 3r trimestre

Data Inici Vol.
02/05/2017
		
		
		
01/09/2017
01/03/2017
15/09/2017
		
02/05/2017
		
		
02/05/2017
		
01/09/2017
02/05/2017
21/02/2017
22/05/2017
21/09/2017
21/12/2017
21/04/2017
21/07/2017
23/10/2017

Data Fi Vol.Domi.
02/05/2017
04/07/2017
03/07/2017
02/10/2017
01/12/2017
02/11/2017
03/05/2017
15/11/2017
03/07/2017
03/07/2017
02/11/2017
03/07/2017
03/07/2017
02/11/2017
03/11/2017
04/07/2017
24/04/2017
24/07/2017
22/11/2017
22/02/2018
22/06/2017
22/09/2017
27/12/2017
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ACTUALITAT
L’Ajuntament aprova un pressupost de més de 16,8 milions
d’euros realista i social amb especial atenció pels barris

Les inversions en millores als barris i l’atenció a les
persones són els principals eixos del pressupost que ha
aprovat l’Ajuntament per a l’any 2017. “És un pressupost
realista i social i que dedica recursos a fer inversions en
barris alhora que segueix les línies de treball per complir el
pla de govern”, va dir Marc Sanabria, regidor d’Economia.
Pel que fa al balanç global, la proposta de pressupost
municipal per a l’any vinent xifra en 16.841.617,88

ESTAT DE DESPESES
Denominació

1 Despeses de personal
2 Despeses en béns corrents
i serveis
3 Despeses financeres
4 Transferències corrents
5 Fons de contingència
i altres imprevistos
6 Inversions reals
8 Actius financers
9 Passius financers
TOTAL DESPESES

euros els ingressos i les despeses. El regidor Sanabria va
subratllar les prioritats que atén el pressupost del 2017:
“Les partides destinades a Serveis Socials, continuar
convocant plans d’ocupació i fent accions per fomentar
l’ocupabilitat, inversions a l’espai i la via pública, la
millora de barris, el manteniment i l’ampliació dels serveis
municipals... i destinar recursos a la nova Biblioteca
Municipal, que és la inversió del mandat que necessita
més finançament”.

ESTAT D’INGRESSOS
Euros

6.581.295,78
7.304.865,99
106.000,00
658.665,99
87.000,00
1.196.069,13
31.000,00
876.720,99
16.841.617,88

Denominació
1
2
3
4
5
7
8
9

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

TOTAL INGRESSOS

Euros

9.054.997,88
190.000,00
2.451.128,29
3.864.217,61
344.712,30
55.561,80
31.000,00
850.000,00

16.841.617,88

Més de 200 persones prenen part al Procés de Pressupostos
Participatius 2017 per definir les prioritats del Govern
Un total de 204 persones han pres part al Procés dels
Pressupostos Participatius 2017 per definir quines han
de ser les prioritats del Govern municipal. De les cinc
opcions proposades pel Govern, la més votada ha estat el
manteniment de la via pública, amb 3,46 punts sobre 5.
El manteniment dels recursos destinats als ajuts socials
ha estat la segona (3,24), seguida de continuar oferint
plans d’ocupació local (3,06), fer una campanya contra
l’incivisme (2,72) i renovar les lluminàries més antigues
per fanals LED (2,51).
En relació a les propostes obertes, un 27,6% dels
participants han votat per a la millora de l’espai públic i
un 24,7% per a la construcció d’un complex esportiu amb
piscina. Els serveis i ajudes socials, la neteja dels carrers

i l’entorn natural, la millora del sistema de recollida de
residus urbans o la biblioteca municipal, han estat altres
de les demandes ciutadanes.
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ACTUALITAT
Campanya per conscienciar contra l’estacionament indegut
La Policia Local ha posat
en marxa aquest mes de
desembre, una campanya
de control intensiu contra
l’estacionament
indegut
als carrers de Palau-solità i
Plegamans per conscienciar
els
conductors
de
la
importància de respectar
els senyals d’estacionament
prohibit.
L’objectiu
és
sensibilitzar els veïns i
veïnes del municipi sobre
com aparcar de forma cívica
i sense entorpir la circulació
de vianants i vehicles.
L’alcaldessa i regidora de
Seguretat Ciutadana, Teresa
Padrós, ha explicat que a
Palau-solità i Plegamans
“no és permissible deixar
el vehicle a les voreres, als passos de vianants o al lloc
reservat per a minusvàlids. Per això, s’han de respectar
les normes col•lectives perquè l’ordre i la convivència a
la vila sigui possible.”

L’aparcament inadequat provoca grans dificultats de
desplaçament als vianants, especialment als que tenen
mobilitat reduïda i persones d’edat avançada, i als vehicles
d’emergències.

El Dia de la Riera! promou l’us social d’aquest espai fluvial

El projecte Viu la riera! va organitzar diumenge 20 de
novembre El Dia de la Riera!, una jornada amb activitats
amb l’objectiu de promoure l’ús social de la Riera de
Caldes, acostant-la a la ciutadania a través del passeig, la
fotografia i les noves tecnologies.
Els i les participants van poder gaudir d’una caminada
guiada pels entorns de la riera i prendre part d’una gimcana
fotogràfica, per acabar plegats amb una xocolatada a l’Espai
Jove L’Escorxador. Allà, l’equip de Viu la riera! va presentar
la plataforma web www.viulariera.org que permet recollir

opinions, inquietuds i visions de la ciutadania sobre els
espais fluvials. Els interessats poden fer en aquest web les
seves aportacions.
El projecte Viu la riera! consisteix principalment en intentar
desenvolupar mètodes en els quals es cerca portar a
terme accions de millora de la riera de Caldes des del
punt de vista participatiu. És un estudi molt positiu; ens
ajudarà molt a l’hora de decidir intervencions a la riera de
Caldes”, ha expressat Miquel Rovira, regidor d’Urbanisme
de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
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PROGRAMACIÓ NADAL

Actes de col.laboració
amb la Marató
Diumenge 18 de desembre
al Parc Onze de setembre
11,45
12,00
12,30
13,00
13,30
14,00
16,00
16,30

Grup de Teatre La Gresca
Tabalauencs Batukada
Country Can Falguera
Agrupació Sardanista
Colles de Ball de Gitanes
Botifarrada Cabres i Vaques
El Ramat grup graller
Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga (Tabalers)

Diumenge 11 de desembre
11,30h | Masia de Can Malla
Inauguració de la XXXIV Exposició de Pessebres i
ballada de sardanes.
Diumenge 18 de desembre
11h | Pavelló Municipal d’Esports Maria Víctor
Festival de Nadal de les Activitats Esportives
Municipals
12.30h | Església de Sant Genís
Concert de Nadal
Organitzat per la Societat Coral La Unió i
l’Associació Amics de la Música Clàssica, amb
la col.laboració especial d’alumnes d’escoles de
Palau-solità i Plegamans.
Divendres 23 de desembre
19h | Sala Polivalent
Quinto de Nadal
Entrada: un cartró 1 euros. Cartrons especials.
Diumenge 25 de desembre
12h | Masia de Can Malla
Tió Popular
Dilluns 26 de desembre
19h | Teatre de la Vila
Els Pastorets o l’adveniment de l’Infant jesús
d’en Josep Maria Folch i Torres
Dimarts 27, dimecres 28 i dijous 29 de desembre
10.30h | Pavelló Municipal d’Esports Maria Víctor
Pati Lúdic de 10.30 a 13.30h i de 17 a 20h

Organitza l’Associació
de Cabres i Vaques

Dijous 29 de desembre
18h | Pavelló Municipal d’Esports Maria Víctor
Espectacle amb la Teia Moner. Receptari.
Dilluns 2 de gener
Tot el dia | Centre Cívic
Cap nen i nena sense Joguina. Entrega de
joguines amb el cupó de Serveis Socials.
Informació: Tel. 687 55 66 70
www.palau.solidari.org, info@palau-solidari.org
o palausolidari@hotmail.com.
De 17h a 19h | Masia de Can Malla
Patge Reial
Dimarts 3 de gener
De 17h a 19h | Masia de Can Malla
Patge Reial
Dimecres 4 de gener
De 17h a 19h | Masia de Can Malla
Patge Reial
Dijous 5 de gener
18h | Plaça de la Vila
Arribada dels Reis Mags d’Orient. Lectura del
missatge de l’herald i a continuació la Gran
Cavalcada.
19 hores | Masia de Can Cortès
Nit de Reis. Recepció de la cavalcada i lliurament
de cartes. Tradicional botifarrada i brou gratuït.
Preu del pa amb tomàquet i botifarra amb traguet
de vi: 3,50 euros.
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ACTUALITAT
La Fira Internacional del Formatge i el Vi va tornar a ser
un èxit de visitants i paradistes en la seva segona edició

La Fira Internacional del Formatge i el Vi, que es va celebrar
els dies 12 i 13 de novembre, va ser un èxit pel que fa
a la multitud que la va visitar i al nombre de participants
als diferents taller i activitats. La Fira ha experimentat un
creixement passant de 30 a 42 parades.
“Ha anat tot perfecte. Tothom està molt content”, resumeix
Miquel Rovira, regidor de Fires i Mercats de l’Ajuntament.
“Els tallers també han tingut molt d’èxit, com el de cuina
infantil que va impartir la restauradora Ada Parellada, o
la sessió de maridatge de vins i formatges”. El regidor
dirigeix ja la vista a l’edició del 2017: “Repassarem tots els
detalls, amb la intenció de millorar encara més i ampliar
les activitats.

L’OMIC recupera 69.000
euros amb la resolució de
queixes de veïns i veïnes
Les gestions de l’Oficina
de l’OMIC de Palau-solità
i Plegamans han ajudat
a recuperar, en el que
portem d’any 2016, més
de 69.000 euros que
els veïns i veïnes de la
vila havien reclamat.
Les queixes que els
usuaris van traslladar
a l’oficina es devien a
errors detectats en les
seves factures d’aigüa,
gas, telèfon o electricitat,
entre d’altres.
La
intermediació
de
l’OMIC
ha
permès

resoldre 87 reclamacions
i recuperar un import
que ha triplicat el que
es va aconseguir l’any
2015. La major part
de les reclamacions
dels usuaris de l’OMIC
han tingut a veure amb
l’habitage, serveis bàsics
o telecomunicacions.
L’oficina de Palau-solità
i Plegamans ha atès
des del mes de gener
1.010 casos, amb 898
consultes, 23 queixes,
87 reclamacions i 2
denúncies.

El Punt Vac celebra el primer
any de funcionament amb
l’exposició “Es porta a dins”
L’Auditori de la Masia de
Can Cortès acollirà fins el
16 de desembre l’exposició
sobre voluntariat “Es porta a
dins” just quan s’acompleix
el primer aniversari del
Punt de Voluntariat d’Acció
Ciutadana (Punt VAC).
L’acte
inaugural,
amb
una xerrada a càrrec de
la Federació Catalana de
Voluntariat Social, es va
fer l’1 de desembre amb la
presència de l’alcaldessa,
Teresa Padrós i del regidor
de
Serveis
Socials
i
Voluntariat, Jaume Oliveras.

El Punt VAC és un lloc
de
trobada,
orientació
i
assessorament,
per
coordinar entitats i persones
amb vocació d’ajudar.
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ACTUALITAT
Activitats per reduir la producció de deixalles en el
marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus
Del 19 al 27 de novembre es va celebrar la Setmana
Europea de la Prevenció de Residus. Per aquest motiu, a
Palau-solità i Plegamans es van preparar diferents activitats
en coordinació amb el Consorci per a la Gestió de Residus
del Vallès Occidental.
La regidora de Medi Ambient i Gestió Ambiental, Luisa
Fernández, recorda que aquestes experiències són
“necessàries per donar a conèixer estratègies de reducció
de residus i fomentar accions sostenibles”. Les activitats
principals es van concentrar dissabte 26 de novembre a
la Plaça del Mercat amb “L’autòpsia d’Escombraries”, un
Mercat d’Intercanvi, un Taller de Moneders amb Tetrabiks i
un Punt d’Informació.

Via
Pública
substitueix Psychotropic Swamp i Cul de
142 embornals a la vila per Sac, grups guanyadors del
millorar el seu funcionament Palau Ressona 2016

La regidoria de Via Pública
ha encetat durant el mes
de novembre una actuació
destacada per renovar 142
embornals dels carrers de la
vila. L’obra ha suposat, fins
al moment, la susbstitució
de 90 peces amb l’objectiu

de millorar el seu rendiment.
En les properes setmanes,
la Brigada Municipal d’Obres
col·locarà 52 reixes més,
que es repartiran entre la
zona del Polígon Industrial
Riera de Caldes, i el carrer
Maria Aurèlia Capmany.

Psychotropic
Swamp
i
Cul de Sac han estat els
dos grups guanyadors del
Palau Ressona 2016, el
Concurs de Música Jove que

organitza cada any, amb
molt d’èxit, l’Ajuntament
de Palau-solità i Plegamans
a través de l’Espai Jove
l’Escorxador.
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PSC

Un pressupost que
impulsa les polítiques
socials i serveis a les
persones, amb inversions
als barris i l’espai públic
i amb nous projectes de
futur
L’Ajuntament de Palausolità i Plegamans ja ha
aprovat inicialment el
Pressupost per l’any 2017.
Una proposta realista,
amb un marcat accent
social, que garanteix els
serveis públics municipals,
inverteix en tots els barris
i en la millora l’espai
públic i en projectes com
la nova biblioteca, els
equipaments culturals,
la nova pista de petanca
i bitlles catalanes o un
nou skatepark, entre
altres. El pressupost es
basa en el pla de govern
i complim així amb els
compromisos adquirits
amb la ciutadania.
I també hem treballat
per fer possible la nova
biblioteca. Els comptes
del 2017 inclouran
recursos pel projecte
executiu, el trasllat de
les pistes de petanca i
en paral·lel hem destinat
500.000€ del romanent
positiu per la construcció
de la biblioteca. Aquesta
quantitat se sumarà a
la l’ajut econòmic que
concedeix la Diputació
de 593.644€, disposant
així d’1.093.644€.
L’Ajuntament acumula
així recursos en diferents
exercicis per poder
executar aquest projecte
sense minvar la capacitat
d’inversió en altres
necessitats com la millora
dels barris i de l’espai
públic. Per què tenim el
compromís i seguirem
treballant per tots els
ciutadans i ciutadanes i
la millora sostenible de la
nostra vila.

CiU

Malgrat, malgrat,
malgrat tot…, complirem
amb tots els nostres
compromisos!
Malgrat que el Govern
espanyol ens ho posa
cada cop més difícil
a l’hora d’aprovar i
executar el pressupost
municipal, els Regidors
de Demòcrates i el
PDECAT, ens en sortirem!

Tirarem endavant la
construcció de la nova
Biblioteca. Incrementarem
les prestacions socials
i garantirem una major
qualitat de vida als més
necessitats. Dinamitzarem
el Comerç i planificarem
la promoció turística del
poble. Fem polítiques que
millorin la conexió entre
empreses i la Borsa de
Treball del Palau Avança.
Es creen nous i millors
plans d’ocupació i l’atur
no para de baixar!
Malgrat no poder
destinar més d’un milió
d’euros del pressupost
municipal a Inversions, ho
farem. Malgrat no poder
contractar nou personal, ni
per a substituir baixes ni
treballadors traspassats,
també ho farem. Malgrat
ser l’Ajuntament menys
endeutat del nostre
entorn amb un 23%
d’endeutament, hem
de complir amb la
llei d’estabilitat i no
augmentar préstecs
per a invertir en nous
serveis, tirarem endavant.
Aquesta ferma voluntat, la
demostrem en la Nostra
tasca del dia a dia, però,
també es reflexa en el
pressupost aprovat per
ampla majoria per al
2017!

Ganemos
Palau

Reducció de residus:
Espai de reutilització i
reparació
Amb la col·laboració de
l’Agencia de Residus de
Catalunya, encetem el
projecte de la creació d’un
espai de reparació a la
Deixalleria Municipal que
inclou 2 llocs d’ocupació
amb una durada d’un any.
Aquest espai suposarà
una disminució de
residus, tant dels que els
ciutadans podeu porta
a la Deixalleria com els
que es recullen en el
servei gratuït de recollida
de voluminosos, ja que
el servei de reparació
estarà destinat a aparells
elèctrics i a mobles que
podran ser reutilitzats
per altres veïns del poble

donant servei gratuït al
ciutadà a la vegada que
reduïm costos en gestió
de residus que no ho són.
Aquest projecte ve a
reforçar l’actual espai
de reutilització existent.
Us animem a grans i
petits a portar a aquest
espai les joguines que
es mereixen una segona
vida i que poden fer feliç
a altres nens o entitats
municipals, com l’Escola
Bressol, de cara a les
festes nadalenques.
Construïm des de petits
un projecte de societat, de
consum responsable, de
respecte a la naturalesa i
de col·laboració i cohesió
social.
Ens podeu fer arribar totes
les vostres iniciatives per
a la millora del nostre
entorn.

ERC

Història d’un Abocador
il·legal (I)
Al 2012 uns particulars
van denunciar un
abandonament de
residus en una finca de
Can Parera (Polígon 9,
parcel·la 17). En inspecció
de l’Agencia de Residus
de Catalunya (ARC) es
detecten les següents
irregularitats:
La finca té dos nivells
diferents de terreny,
un el nivell natural de
la parcel·la i un de
més elevat degut a
abocaments de terra.
Al nivell superior troben
diferents residus, però
és al talús del desnivell,
és on es troba un pila
de pneumàtics col·locats
de forma que fan de
mur de contenció, cosa
que fa pensar que sota
la terra sobreposada
hi poden haver més
residus abocats. Al nivell
més baix de la parcel·la
també es troben diferents
residus procedents de la
construcció, pneumàtics
de camió i altres residus.
En data 15 de setembre
de 2016 l’Ajuntament
procedeix a retirar
una cinquantena de
pneumàtics trobats en
superfície. Al ple d’octubre
de 2016 ja vam demanar

que es realitzés un estudi
de superfície per esbrinar
si hi ha residus enterrats
en aquesta finca i el
novembre vam repetir
la pregunta, se’ns ha
dit que es traslladarà a
l’ARC. La documentació
és més extensa del
que aquí recollim i en
propers escrits des d’ERC
seguirem informant.

C’s

Otro Pleno más y
seguimos igual
Unos presupuestos
que técnicamente son
correctos pero con
poco tiempo para poder
analizarlos. Esperamos
que el Equipo de Gobierno
reaccione y consulte
con los demás partidos
y con más tiempo, algo
tan importante como
son los presupuestos.
También nos hacemos
una pregunta, ¿está
en Palau el Parlamento
o las Cortes?. Parece
ser que sí, pues sólo
interesa el referéndum
o la independencia
por parte de algunos
grupos municipales, ya
que en cada Pleno se
repiten mociones para
esto, olvidándose de
los problemas reales
de nuestro municipio.
Sería una propuesta
por nosotros instar a
todos los grupos para
centrarse en problemas
municipales y ayudar a
nuestros vecinos que son
los que nos han votado
y, realmente, son los que
necesitan nuestra ayuda
y buena gestión en el
Ayuntamiento. C’s Palau
apuesta por la unión
del Vallés Occidental
y Oriental en una sola
área, con competencias
metropolitanas. Es
necesario disolver los
Consejos Comarcales y
unificarlos en una sola
entidad requiriendo una
mejora en la eficiencia
administrativa. De esta
manera quitaríamos peso
político a las Instituciones
que tendrían que
centrarse en las gestiones
de cada uno de sus
municipios.
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CUP

Per unes festes
conscients
Carrers guarnits amb
kilowatts d’energia
malgastats o anuncis
publicitaris a totes
hores, ens indiquen que
s’aproxima el Nadal. Un
Nadal on s’aguditza el
consum irresponsable, el
treball precari o els rols
patriarcals.
Des de l’Assemblea local
de la CUP us convidem a
reflexionar al voltant del
significat actual de les
dates nadalenques. El
bombardeig de publicitat
comença uns mesos
abans, per abordar-nos
al consumisme sense fre
que fomenta el treball
precari, contractes
temporals i sous poc
dignes, que són la norma
establerta. Un altre
pilar sobre el que es
fonamenta el Nadal és
la perpetuïtat dels rols
patriarcals, i els catàlegs
de joguines i els anuncis
publicitaris en són un bon
exemple.
Per tant, us convidem
a comprar allò que
necessiteu recuperant
l’arrel d’aquestes festes
i fomentant les tradicions
catalanes, el comerç local
i a l’hora de fer regals,
fer-los amb consciència.
Totes formem part
de l’engranatge, però
si visualitzem i ens
empoderem d’això, podem
deixar de fer perpètua
la maquinària del
capitalisme i el patriarcat.
Que gaudiu d’aquestes
Festes i tingueu un bon
any 2017.

ICV

25 de novembre Dia
Internacional contra la
Violència Masclista
Ni una més!
ICV va presentar, entre
d’altres, una moció al
ple de novembre amb
motiu del dia 25N; el
seu contingut fugia dels
manifestos institucionals
autocomplaents i
denunciava que:
- els pressupostos
assignats son insuficients
i no s’actua ni social ni
administrativament amb
prou contundència davant
aquesta xacra

- els homes que maten,
violen o agredeixen a
les dones atempten
contra elles i ho fan sota
la creença de sentir-se
superiors
- els efectes de la
violència sexual sobre
la salut són nombrosos:
embarassos no desitjats,
infeccions de transmissió
sexual, depressions,
temptatives de suïcidi,
consum de substàncies
tòxiques, etc..
- en la nostra cultura,
les agressions sexuals
contra les dones s’han
banalitzat; els casos
que salten a l’esfera
mediàtica mostren la
irresponsabilitat que
es dóna en el debat
públic, on pot veure’s la
condescendència amb
l’agressor, un fet insòlit
en altre tipus de delicte
Les propostes d’acord per
eradicar aquesta xacra
contingudes a la moció
van ser aprovades per
unanimitat; amb la seva
aprovació es va fer un pas
més en la lluita contra la
violència masclista.

PP

Catalunya sin
presupuestos para 2017
El Gobierno de la
Generalitat se sustenta,
como socio único y
preferente, en un partido
antisistema y radical
que apuesta por acabar
con las clases medias
catalanas, con ellos es
con quien está negociando
los presupuestos y,
debido a las exigencias de
la CUP, incluirán partidas
para lo que llaman la
desconexión fuera del
marco constitucional
y estatutario, lo que
provocará su recurso ante
los tribunales y su más
que probable anulación. Si
se aprueban con la CUP,
Cataluña está condenada
a no tener presupuestos
en 2017.
Como ya hemos
denunciado en reiteradas

ocasiones, Puigdemont
gobierna sólo para la parte
de la sociedad catalana
que es independentista,
el resto de los catalanes
nos hemos convertido
en ciudadanos invisibles
para ellos. Esa mayoría
parlamentaria –que no
social- quiere imponer su
modelo de sociedad que,
tras la contaminación
de conceptos como
democracia y ‘dar la
voz al pueblo’, es una
mezcla de populismo
bolivariano y regímenes
autoritarios, donde la Ley
es un concepto relativo y
voluntario al que no está
sometido, ni el poder
legislativo ni el ejecutivo.

Regidor
no
adscrit
Miquel Truyols
Poques variacions
En els plens dels mesos
d’octubre i novembre
s’han aprovat pel pròxim
2017 les taxes dels
impostos municipals i els
pressupostos, de les dues
coses cal dir que poques
variacions hi ha hagut
respecte a aquest exercici
que ja s’està acabant,
el més rellevant és una
partida de 500.000€
provinent del
romanent que a través
d’una modificació de
crèdit ha passat com a
fons de previsió per la
construcció de la nova
biblioteca municipal
i altres partides que
contemplen la redacció
del projecte i la de dur a
terme unes noves pistes
de petanca, ja que cal
treure-les de l’espai que
ara ocupen que és on
estarà ubicat el nou
edifici.
Pel que fa a la participació
ciutadana cal destacar
una dada, el fet que
un 25% fes referència
a reclamar un complex
esportiu amb piscina.
Com a membre del govern
que va endegar en el seu
moment aquest projecte,
m’he sentit lloat en
pensar que no anàvem
gens desencaminats
en el moment en
què vàrem decidir que
era també d’ una gran
necessitat donar aquest
servei als nostres
ciutadans.
Ara cal només esperar que

els diversos continguts
dels pressupostos es
desenvolupin amb el
màxim de rigor possible,
ja que és el full de ruta
per la bona gestió del
nostre municipi.

Regidor
no
adscrit
José Luis Heras
Sobre presupuestos
participativos
En el pasado pleno
del 24 d noviembre se
debatió la aprobación
de los presupuestos,
también de presupuestos
participativos, de lo que
deberían ser y de lo que
no, del simulacro con
el que el Ayuntamiento
derrochó una buena
cantidad de dinero y de
cómo no harán caso de lo
que los vecinos expresaron
“Queremos piscina”,
ni siquiera lo habían
preguntado, pero los 200
vecinos que participaron
en este simulacro así lo
expresaron… y ¿ahora
qué? Harán la piscina
o la sustituirán por
lámparas led, que es
lo que proponen. Si no
saben o no quieren que los
vecinos participen de las
decisiones importantes que
afectan a nuestro pueblo
no derrochen nuestro
dinero, podemos aguantar
2 años más, llevamos
décadas así. ¿En el pleno
municipal se debate lo que
interesa a los vecinos?
Si de verdad queremos
regeneración democrática
empecemos por llevar a los
plenos asuntos que afectan
directamente a nuestros
vecinos, problemas de los
barrios, problemas reales
de nuestros vecinos,
denunciar promesas
incumplidas, en definitiva
buscar soluciones a estos
problemas entre todos. La
realidad es otra, solamente
se lanzan monólogos
destinados a las parroquias
de cada grupo municipal.
FELIZ NAVIDAD
L’Ajuntament no es fa
responsable del contingut
inserit pels diferents grups
municipals i pels regidors
no adscrits. Aquests textos
tan sols expressen la
seva opinió i no pas la de
l’Ajuntament.
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L’ENTREVISTA
Text i foto: Domènec Cano Senties

Jordi Mañosa i Mas, vicepresident de l’Associació
Pessebrista de Palau-solità i Plegamans

“L’essència de l’entitat
és el treball en equip, que
és brutal, i que cadascú
aporta el que pot”

A primera hora d’un fred matí de novembre en Jordi Mañosa ja està ben atrafegat a la Masia de Can Malla. Quan
arriba l’entrevistador, s’afanya per fer foc a la llar d’una cuina centenària i atrotinada. Cal escalfar l’estança, però hi
ha humitat i costa encendre’l. No ho deixa estar fins que apareixen unes flames vigoroses. Fill de Sabadell, aquest
enginyer químic, “parcialment jubilat des de fa quatre dies”, va venir a viure a Palau-solità i Plegamans “fa uns 30
anys”. “Buscàvem una casa, a prop de Sabadell i en un lloc amb bona mobilitat”, explica matisant que continua molt
lligat a la ciutat, als amics i a entitats d’allà. “Encara estic a l’Agrupació Pessebrista de Sabadell. Hi col·laboro; hi he
fet un diorama per a l’exposició d’allà, que ja han obert”. Un altre més. No en té prou amb el que està acabant a Can
Malla ni amb la feina ingent que hi fa per tenir-ho tot enllestit l’11 de desembre, dia en què s’inaugura la 34a Mostra
de Pessebres de Palau-solità i Plegamans.
Per què fas pessebres?
Aporta moltes coses. És una expressió artística que et
permet desenvolupar molt la creativitat. Quanta gent, que fa
coses com a aficionat, pot dir que cada any vinguin unes cinc
mil persones a veure la seva obra? No ho trobes enlloc. A
més, fas una cosa que és una aportació cultural i social, per
al poble i per al país. Requereix creativitat i esforç i et treus
neures del cap. Quan et poses a fer això te n’oblides de tot:
dels problemes de la feina, de les teves històries... Si ho fas
en una entitat, amb un grup de gent, un cercle d’amistats, fas
relació amb persones que ho comparteixen amb tu.
Què s’hi veurà de nou en la mostra d’aquest Nadal?
El més vistós serà el diorama mòbil o triple. Aquest any el
dediquem al Centenari dels Pastorets d’en Folch i Torres.
Presentarem tres quadres de l’obra, amb música i veu en
off. Funciona així: El visitant veu un diorama des d’un únic
punt, amb música i narració. S’abaixa el teló i n’apareix un
altre. I així fins a tres escenes. I no en fem més perquè no
tenim espai! Una altra novetat és que hi haurà una altra
forma de veure pessebres. Normalment es veuen des d’un
punt, com si fos un quadre en tres dimensions. Aquest
any presentarem un grup d’obres que es poden veure per
totes bandes. També s’hi podrà veure una exposició amb
objectes i curiositats del món pessebrista. Però també vull
dir que tots els pessebres que hi haurà -una quarantenasón nous. Ho dic perquè hi ha gent que ens ho pregunta.
Els antics es destrueixen. Com a molt, n’aprofitem trossos.
Predomina l’estil clàssic i religiós?
No fem el típic pessebre de suro i molsa, que se’l coneix
com a popular català. D’aquests n’hi haurà algun o cap,
cosa que no vol dir que no siguin macos. Aquí ens dediquem
més al que en diem diorames artístics, que impliquen una
infinitat d’hores de feina. S’hi recrea un ambient popular,
tradicional, temes hebraics de la vida de Jesús... Però el
tema religiós està en segona fila. Ho fem com una acció
popular, cultural i artística i amb una vessant molt abocada
al servei del poble. De tota manera, no hem d’oblidar que

celebrem el Nadal. No podem negar el seu origen. És el
que és, malgrat que ara sembli una cosa exclusivament
comercial. També celebrem Sant Joan, Setmana Santa...
Estem immersos en una cultura que és la nostra i no ens hi
podem negar. Hem d’acceptar-ho, combinar-ho i adaptarho, que és el que fem aquí.
Teniu una bona feinada per enllestir la mostra.
I moltes més coses que fem al llarg de l’any. Tot això és
col·lectiu, amb l’excepció, relativa, del diorama propi que
fa cadascú per a l’exposició. L’essència de l’entitat és el
treball en equip, que és brutal, i que cadascú aporta el
que pot. A més de la mostra fem l’escola pessebrista, que
també és un treball en equip que dura 10 setmanes des de
mitjans de setembre. De febrer a maig ens dediquem a la
carrossa, en la que habitualment fem una maqueta d’algun
edifici emblemàtic. La presentem per Sant Isidre i després la
portem a festes d’altres pobles i ciutats. Fem actes culturals,
el butlletí ‘el Grèvol’, el web pessebrespalau.cat... I per Nadal
fem més coses, com el brou i la botifarrada de la Cavalcada
de Reis, quan som més de quaranta persones, de l’entitat i
altra gent que ens ajuda. Tot això ho fem entre tots.
Què cal millorar de l’activitat cultural local?
Una de les coses que em va mancar quan vaig venir de
Sabadell és que aquí falta substrat sociocultural. Ha
evolucionat bastant, però encara trobo que és un poble
bastant dormitori. Hi ha un grup de gent molt implicada,
molt activa i molt motivada, que me l’aprecio moltíssim,
però hi ha una majoria que quasi no fa vida aquí. Falta
una mica de cultura cultural, que la gent s’impliqui
més en l’associacionisme i que es motivi més. Fent un
paral·lelisme amb el poble del costat, amb Caldes, trobo
que allà hi ha més implicació en general. Potser és perquè
Palau ha crescut molt en poc temps i això s’aconsegueix
en generacions. Potser cal més divulgació... però se’n fa.
Hi ha Ràdio Palau, les dues revistes privades del poble,
l’Ajuntament, les entitats també en fem... I encara hi ha
gent que no sap que es fa la Mostra de Pessebres!

