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Us presentem el segon número d’aquesta nova etapa
del butlletí municipal, una etapa que com no pot ser
d’una altra manera, vindrà marcada per l’austeritat.

Austeritat en les formes:

Reduïm la mida i el nombre de pàgines, però no la qualitat
ni el contingut, que vol prescindir de la propaganda
gratuïta i electoralista per incidir més en el què és
pròpiament informació d’utilitat.

Austeritat en la difusió:

No us portarem el butlletí a casa, aquesta és una
comoditat que ens podem estalviar. Però el trobareu
fàcilment escampat per tot el poble en els punts habituals
de repartiment: edificis municipals com l'Ajuntament,
Can Cortès o el Pavelló Municipal d’Esports, i molts
comerços que de manera voluntària ens presten la seva
col·laboració.

Austeritat en la periodicitat:

Es publicarà cada dos mesos. Perquè  afortunadament,
a Palau, comptem amb dues revistes d’informació local
amb una llarga tradició, que publiquen dues vegades al
mes les notícies i informacions més recents, incloent
bona part de l’activitat de l’Ajuntament.

Austeritat, en definitiva, que suposa un estalvi
econòmic

Important en uns temps en que moltes famílies del nostre
poble passen dificultats i penúries. Un estalvi de prop
de 20 mil euros l’any, que podrem destinar a altres
finalitats.

Un canvi que vol ser no només en les formes, sinó també
de concepte, obrint les pàgines del butlletí municipal per
donar a conèixer la tasca de persones i entitats del
nostre poble que no tenen un espai als mitjans de
comunicació tradicionals. Perquè no són polítics o perquè
no tenen una activitat comercial que els permeti de pagar-
se una pàgina de publicitat, i és en aquest punt on
verdaderament és fa necessari disposar d’un mitjà públic
de comunicació que altrament no tindria sentit.

EMERGÈNCIES
Telèfon general emergències 112
Ambulàncies (TSC) 061
Asepeyo (24h)
Tel. 900.151.000 /
93.864.64.03
Av. Catalunya, 232
CAP Palau (Ambulatori)
Tel. 93.864.98.98 /
93.728.44.44
C. de Can Cortès, s/n
Hospital de Mollet
Tel. 93..576.03.00
C. Ronda dels Pinetons, 8
Mollet del Vallès
Centre Assistencial Palacent
Tel. 93.147.90.00
Av. Catalunya, 264-266
Creu Roja (Caldes de Montbui)
Tel. 93.865.10.01
Mútua Intercomarcal (urgències)
Tel. 900.110.112 /
93.864.71.52
Pg. de la Carrerada, 2
Farmàcia Beatobe
Tel. 93.864.80.47
C. Anselm Clavé, 5
Farmàcia Cunillera
Tel. 93.864.98.30
C. Sagrera, 4
Farmàcia Muntada
Tel. 93.864.96.80
C. Secretari Gil, 4
Farmàcia Lagarda
Tel. 93.864.48.96
Av. Catalunya, 138
Mossos d’Esquadra Tel. 088
Policia Local. Tel. 93.864.96.96
Pg. de la Carrerada, 51
Protecció Civil. Tel. 93.864.96.96

AJUNTAMENT I SERVEIS
Ajuntament (08184)
Tel. 93.864.80.56
Pl. de la Vila, 1
Casa de Cultura Masia de Can
Cortès
Tel. 93.864.41.77
C. Camí Reial, 56
Castell de Plegamans
Tel. 93.864.98.32
Correus. Tel. 93.864.80.06
Deixalleria Municipal i Recollida
trastos
Tel. 93.864.37.89
C. de Sta. Margarida de Boada
Vell, 16 (davant Hostal del Fum)
Desenvolupament Empresarial i
Ocupació (DESOC)
Tel. 93.864.53.16
C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis
Espai Jove l’Escorxador
Tel. 93.864.51.18
Pg. de la Carrerada, s/n
Gestió Tributària Diputació
Barcelona
Tel. 93.472.91.79
C. Josep Brunés, 11
Indústria i comerç
Tel. 93.864.61.12
C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis
Jutjat de Pau
Tel. 93.864.56.63
Pg. de la Carrerada, 53
Pavelló Municipal d’Esports Maria
Víctor
Tel. 93.864.55.02
Pg. de la Carrerada, 55
Programes de Qualificació
Professional Inicial (PQPI)
Tel. 93.864.53.16
C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis

Registre civil
Tel. 93.864.56.63
Pg. de la Carrerada, 53
Servei Local de Català
(Can Cortès)
Tel. 93.864.41.77
C. Camí Reial, 56
Serveis Socials
Tel. 93.864.30.12
C. de la Cooperativa, 12
Serveis Territorials
Tel. 93.864.80.56
C. Camí Reial, 149
Ràdio Palau
Tel. 93.864.34.95 /
93.864.08.82
C. Camí Reial, 144

CENTRES EDUCATIUS
Escola Bressol el Sol
Tel. 93.864.96.74
C. Sant Joan, s/n
Escola Bressol Patufet
Tel. 93.864.58.53
C. Sant Miquel, s/n
Escola Can Cladellas
Tel. 93.864.47.10
C. Pompeu Fabra, s/n
Escola Can Periquet
Tel. 93.864.35.29
C. Camí de Can Llonch, s/n
Escola Josep M. Folch i Torres
Tel. 93.864.88.85
C. Folch i Torres, 45
Escola la Marinada
Tel. 93.864.88.53
C. Sant Miquel, 42-44
Escola Palau
Tel. 93.864.51.59
C. Arquitecte Falguera, 37
Institut la Marinada
Tel. 93.864.98.92
Pg. de la Carrerada, 58-60
Institut Ramon Casas i Carbó
Tel. 93.864.95.95
C. Lluís Companys, 2
Escola Municipal d’Adults
Tel. 93.864.04.90
C. Colom, 51

EMPRESES DE SERVEIS
CASSA
(Companyia d’Aigües Sabadell)
Tel. 93.863.90.53
C. Barcelona, 18
ENDESA
Tel. 902.50.88.50 /
902.90.74.74
C. Comerç, 27
Gas Natural
Tel. 900.750.750
Correus
Tel. 93.864.80.06
C. Monolit, 10

TRANSPORTS
Informació Transports Generalitat
Tel. 012
Autocars Sagalés
Tel. 93.593.13.00
Auto Taxi Enrique Moreno
Tel. 93.864.93.26 /
655.991.365 / 655.991.364
Ràdio Taxi Palau-Mollet
Tel. 93.593.74.01
Taxis Aguilar
Tel. 672.277.161
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Els clients de Movistar poden reclamar per la manca
de cobertura
Els clients de l’empresa de telefonia Movistar afectats
per la manca de cobertura d’aquesta companyia poden
fer una reclamació per tenir dret a una indemnització.
En fer la trucada, s’ha d’especificar des de quin dia no
van tenir cobertura i demanar el número de reclamació.
Un cop resolt el problema de manca de cobertura, la
companyia hauria d’abonar la indemnització en la factura
següent.

La manca de cobertura ha afectat també alguns comerços
perquè no els funcionaven els datàfons necessaris per

fer pagaments amb targetes de crèdit. S’ha de comunicar
el problema a l’entitat financera i estudiar el contracte
per saber si es pot reclamar i com.

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC)
està a la disposició dels ciutadans que vulguin aclarir
dubtes i saber més detalls sobre les actuacions que
poden emprendre. L’OMIC atén al públic de 9 a 14h,
de dilluns a divendres, a la Casa Consistorial. El telèfon
és el 93.864.80.56. També s’hi poden fer consultes a
través del correu electrònic omic@palauplegamans.cat.

Es desmunta l'antena de
telefonia del carrer Folch i
Torres

Després d’anys de reivindicacions per part de l’Ajuntament
i dels veïns de Palau-solità i Plegamans, finalment s’ha
eliminat l’antena de telefonia mòbil que estava instal·lada
a l’edifici situat al número 38 del carrer Folch i Torres.

L’operativa per desmuntar aquesta antena de grans
dimensions va obligar a tallar la circulació de vehicles en
un tram del carrer Folch i Torres i es va restringir el trànsit
als carrers del voltant.

L’antena era una infraestructura de l’empresa operadora
Movistar. Per tal de no deixar sense servei els seus clients,
la companyia ha instal·lat dues antenes provisionals que
substitueixen la que s’ha eliminat. Una d’elles està ubicada
al carrer Oliana, al barri de Montjuïc. L’altra, al costat del
Cementiri de Plegamans. El cost de desmuntatge de l’antena

antiga i d’instal·lació de les dues provisionals va a càrrec
de l’empresa operadora.

L’eliminació ha estat ordenada per una sentència
judicial, que ha donat la raó a l’Ajuntament, obligant
l’empresa a retirar-la per incompliment de normatives
urbanístiques. Durant dos anys hi ha hagut una sonda
instal·lada a pocs metres d’on estava l’antena que ha estat
registrant les radiacions que emetia l'antena.

Els valors recollits durant tot aquest temps són ínfims, molt
inferiors als límits marcats per la normativa. El consistori
està realitzant gestions per poder continuar utilitzant el
mesurador, instal·lant-lo ara a prop d’una de les dues
antenes provisionals.

Ubicacions definitives
L’Ajuntament està culminant el procés d’elaboració del Pla
especial d’ordenació urbanística d’instal·lacions de telefonia
mòbil, que ja està en fase de revisió. Un cop l’aprovi el Ple
Municipal, i obtingui el vist-i-plau de la Generalitat de
Catalunya, s’hauran de traslladar les antenes que estiguin
instal·lades fora de les ubicacions permeses al pla, que
han d'assegurar la cobertura a la vila.

Dues antenes
provisionals
substitueixen la
suprimida



Malgrat la insistència de CiU sobre el bon estat de les finances municipals, des del govern de l’Ajuntament es vol informar
d'un seguit de dades preocupants. El regidor d'Economia, Joan Segrelles, explica que un dels problemes més importants
que va haver d’afrontar va ser la insuficient dotació de moltes partides pressupostàries per cobrir despeses d’obligat
compliment.

Segrelles explica: “Quan vam arribar, vam trobar que en el pressupost per a l’any 2011 hi havia diverses mancances
pressupostàries, per anomenar-les d’alguna manera”. El pressupost no contemplava tota la despesa anual, “només estava
elaborat per a tres trimestres, deixant el 4t trimestre al descobert”, explica.

En aquest sentit, des de l’Àrea Econòmica s’exposa que, per exemple, en el Capítol de pagament dels interessos dels
préstecs bancaris que té concedits l’Ajuntament, hi ha més de 250 mil euros que no estaven pressupostats, tal i com
es reflexa en la taula següent:

L'equip de govern
redreça la gestió
econòmica municipal
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• La signatura de convenis amb entitats privades per a
la contractació de nou personal.

• Diversos arranjaments de les vies públiques, excedint
en més de 40.000€ la partida consignada per a tot l’any
amb aquesta finalitat.

• La incorporació de fins a nou persones  noves a la
plantilla municipal sense que hi hagués la dotació
pressupostària corresponent.

La Regidoria d'Economia també explica que la Diputació
atorga anualment una subvenció per pagar els interessos
i el capital dels préstecs municipals. Aquesta subvenció,
destinada de forma obligatòria al tipus de despesa per
a la qual està concedida, estava pressupostada en 2011
en 93.000 euros, aproximadament. Però segons les dades
comptables, aquests diners van servir per cobrir “forats
provocats per la manca d’una correcta gestió del
pressupost, deixant el pagament dels interessos del deute
fora de l’abast i per tant s’ha hagut de concórrer a la via
de la modificació pressupostària per fer front a aquestes
despeses, o sigui despullar un sant per vestir-ne a un
altre”, afirma amb rotunditat Joan Segrelles.

Segons Economia, aquesta situació també apareix reflectida
a diferents capítols del pressupost de l’any 2011, que
només cobrien les despeses pels serveis contractats per
un període de sis mesos i en alguns casos per a tres
trimestres de l’any.

Aquesta dotació insuficient de recursos afecta partides
que són conegudes a l’hora de fer el pressupost, com el
preu que cobra Diputació pels serveis de recaptació, que
s’ha superat en aproximadament 40.000€. A més, tot i
les limitacions i mancances d’aquest pressupost, l’anterior
govern va contreure compromisos econòmics al llarg dels
mesos d’abril i maig de l’any passat pels quals no hi havia
la dotació pressupostària necessària:

Per acabar l'any ha calgut modificar al voltant de 646.000€
del pressupost inicial del 2011, traient recursos de partides
destinades a actuacions necessàries per atendre "les
imprevisions, si és que ho eren, de l’anterior govern", diu
Segrelles. Segons el regidor, això és només una mostra
“de totes les actuacions realitzades i que afecten, en
altres casos de forma més greu, a l'economia del municipi”.

Caldria parlar més de la manca crònica de tresoreria de
l’Ajuntament, que a data 31/12/2011, devia més de 8
milions d’euros, dels quals 1.995.787,57€ directament
als proveïdors, en factures amb els terminis de pagament
ja vençuts, malgrat la concertació a principis de 2011 de
dues pòlisses de crèdit per import de 1,9 milions d’euros
que es van haver de tornar per imperatiu legal a data
31/12/11. Aquesta darrera dada, diu Segrelles, “hauria
de fer reflexionar a aquells que demanen més projectes
que primer caldria pagar el que ja s’ha fet.”

PARTIDES PRESSUPOSTADES

Interessos finançaments a curt termini
Interessos entitats fianceres
Amortització de capital dels préstecs

Diferència no pressupostada

84.321,91
37.500

574.715,71

304.294,68

120.956,57
55.529,23

824.346,50
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Les ajudes en beques de menjador són una competència
de la Generalitat de Catalunya gestionada a través dels
Consells Comarcals. El darrer any, la puntuació que fixaba
el Consell Comarcal per l’atorgament d’aquestes ajudes ha
anat pujant deixant fora a famílies que, tot i estar també
en dificultats, no havien obtingut la puntuació suficient.

Segons la Tinenta d'Alcaldia d'Acció Social, Carme Cabeza,
des de la regidoria de Serveis Socials "s'ha decidit assumir
aquesta diferència de barems per donar cobertura al màxim
nombre de famíl ies necessitades de la vi la"
. D’aquesta manera, s’ha pogut observar un increment
pressupostari municipal significatiu en una clara aposta
per garantir aquest ajut.

Les dades comparatives de l'evolució en ajudes de beques
de menjador acrediten l’aposta del govern municipal, ja que
amb una proporció semblant en el nombre de famílies,
entre els cursos 2009/2010 i 2011/2012 s’aprecia un
increment de més de 18.000€ en aquest concepte.
Alhora, la gestió municipal està fent front a nombroses
situacions que l’administració autonòmica, en aplicació de
dures retallades, ha deixat d’assumir.

En el moment de tancar aquesta edició, ni el Ministeri
d’Hisenda ni la Diputació de Barcelona han dictaminat
resolucions que indiquin a quines propietats s’ha
d’aplicar la pujada extraordinària de l’IBI que ha decretat
el govern de l’Estat. A causa d’aquesta indefinició,
l’Ajuntament ha decidit posposar el cobrament de la primera
fracció de l’IBI que havia de fer-se efectiu l’1 de març per
als propietaris que han domiciliat el pagament. El consistori
preveu cobrar aquesta primera fracció al mes d’abril, sempre
que s’aclareixin les contradiccions detectades al decret.

En paral·lel, el Ple Municipal ha aprovat una moció de
disconformitat respecte aquesta pujada extraordinària
de l’IBI. La moció inclou la sol·licitud d’un informe a la
Diputació que resolgui si es pot modificar el coeficient
revisable per part de l’Ajuntament i així esmorteir la pujada
per a la ciutadania. L'increment extraordinari s’ha d’aplicar
en dos exercicis, 2012 i 2013.

Es posposa a l’abril el
cobrament de la primera
fracció de l’IBI

Increment d’ajudes socials
per a beques de menjador

Una part important dels immobles de la vila es

pot veure afectada per l'increment de l'IBI

APORTACIÓ BEQUES MENJADOR

Consell comarcal
Ajuntament
Famílies becades

CURS '09/'10
18.311,70 €
40.598,59 €
112 €

CURS '10/'11
7.326 €
38.404,202 €
90 €

CURS '11/'12
19.275,30 €
58.854,74 €
126 €

Contractades set persones a través del Projecte Impuls
Set persones han estat contractades per l’Ajuntament, per
un període de 6 mesos, amb la finalitat de fer diverses
tasques. Totes, empadronades al municipi, estaven inscrites
al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i es trobaven en
situació d’atur de llarga durada.

Aquests eren alguns dels criteris de selecció instaurats pel
SOC per optar a aquests als contractes del Projecte Impuls.
D’entre les 61 persones preseleccionades pel SOC,
l’Ajuntament va contractar-ne set, seguint diversos criteris.
Pel que fa a les tasques, les tres dones s’han integrat a
l’equip de Parcs i Jardins. Dos homes han estat contractats
com a peons pintors, un més com a oficial de primera de
paleta i el darrer com a peó de la construcció.

L'Ajuntament ha incrementat els
recursos destinats a beques de menjador
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S'espera un
informe que
resolgui si es pot
rebaixar un
coeficient per
esmorteir la pujada

Una de les persones contractades,

integrada a l'equip de Parcs i Jardins
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Els tribunals donen la raó a l’Ajuntament en el tancament
de la gravera

Els dos bucs d’assaig de l’Espai Jove l’Escorxador ja estan
completament finalitzats i equipats perquè els grups musicals
del municipi puguin tocar, assajar i enregistrar. De moment,
es troben en fase de proves i es poden fer servir de manera
puntual 16 a 20h, de dilluns a divendres. Mentre duri aquest
període funcionaran de forma gratuïta, fins que s’aprovi el
conveni per regular-ne l’ús. Aleshores s’ampliaran els horaris.
Cadascun dels bucs està equipat amb una bateria, altaveus,
taula de so i altres elements per poder tocar.

Des de la regidoria de Joventut es vol aprofitar la
posada en funcionament dels bucs per engegar una
plataforma musical on es creï una xarxa de grups i persones
interessades en la música i que uneixin esforços per
intercanviar recursos, dur a terme projectes formatius,
concursos, concerts...

Els bucs d’assaig, l’embrió
per a una plataforma
musical

Comencen a
funcionar en
periode de proves
de forma gratuita

St. Jordi torna a 'la Porxada'
La fira de roses i llibres de Sant Jordi es tornarà a instal·lar
aquest any a la plaça de Ca l’Estruch, coneguda també com
la Porxada. Enguany tornarà a haver-hi parades de roses i
llibres, així com entitats. També s’hi organitzaran activitats
culturals i lúdiques, i hi seran presents diverses entitats
del poble.

Com cada any, es convoquen els Premis Literaris Sant Jordi,
al qual hi poden participar infants, joves i adults en les
categories de prosa i poesia. Les obres poden lliurar-se fins
al 28 de març a la Masia de Can Cortès.

En aquesta imatge d'arxiu es pot
veure com era la gravera

Després d’anys de litigi als tribunals, finalment el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha sentenciat en
favor de l’Ajuntament, manifestant que va actuar conforme
a la llei en el tancament que va fer l’any 2004 de les
instal·lacions el grup empresarial Formigons BM. Aquesta
sentència és ferma, i dóna la raó a la dictada pel jutjat
Contenciós Administratiu al 2008 i que l'empresa va recórrer.

El tancament de la gravera va derivar de l’ampliació
de la llicència d’activitats que va demanar l’empresa
l’any 1996 i que l’Ajuntament va denegar al·legant que els
terrenys en els que estava situada estan afectats per l’actual

Pla General, que preveu un vial en aquella zona.

L’Ajuntament va denunciar l’empresa per realitzar ampliacions
de les instal·lacions sense disposar del permís municipal
necessari, i el TSJC es va pronunciar a favor de l’Ajuntament
i va obligar a l’empresa a desmantellar les parts que no
comptaven amb la llicència municipal. El govern municipal
d’aquells moments, encapçalat per l’alcaldessa Teresa
Padrós, i en vista de l’incompliment d’aquesta sentència
per part de l’empresa, va procedir al tancament de la
instal·lació l’any 2004, i ara torna a ser el TSJC qui dóna
la raó al consistori perquè va actuar d’acord amb la llei.

Imatge d'arxiu on es veu la gravera
ocupant part del Camí Reial

Imatge d'arxiu de la Fira de Sant Jordi
a 'la Porxada'
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Es repara el sostre de l'escenari de l'escola Can Cladellas
Després de l'ensurt del passat 12 de gener amb la caiguda
del fals sostre de l'escenari de l'escola Can Cladelles, la
Generalitat l'ha tornat a instal·lar amb un sistema
d'ancoratge diferent, ja que ara les plaques van cargolades
directament al sostre de formigó, evitant les subjeccions
metàliques que hi havia abans i que es van demostrar
insuficients per aguantar tot el pes del fals sostre.

L’empresa instal·ladora ha assumit les errades i el cost de
la reparació de la part caiguda. També es farà càrrec de la
substitució del fals sostre que es va instal·lar de la mateixa
manera a les porxades tot i que la Generalitat va manifestar
que no hi havia cap risc de caigudes. L'Ajuntament ha fet
seguiment de tot el procés des del primer moment.

Mobilització per reclamar matriculacions de P3 a l'escola
de Can Periquet
El 3 de març es va celebrar a Can Periquet un acte reivindicatiu
en el que van participar unes 200 persones per protestar en
contra de la decisió del Departament d’Ensenyament de no
oferir places de P3 per al proper curs. L’acte reivindicatiu, que
es va desenvolupar amb un ambient festiu, va incloure la lligada
simbòlica de pares, mares, professors i alumnes a les tanques
de l’escola. Els van acompanyar l’Alcaldessa, Teresa Padrós,
el Tinent d’Alcaldia d’Educació i Cultura, Joan Carles Tinoco,
la Tinenta d’Alcaldia de Territori i Medi Ambient, Àngels Marcuello,
el regidor de Cultura, Esports i Comerç, Miquel Rovira, i la
regidora del PP, Mercedes Rodríguez. L'acte evidencia, tal i
com ho subratlla Tinoco, que "tant la comunitat educativa com
el consistori continuen treballant per assolir una educació
adequada a les necessitats de la nostra vila".

Aquesta mobilització arriba després que el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya hagi refusat
les dues alternatives proposades des del municipi i
consensuades per l’AMPA de Can Periquet, la comunitat
educativa de la vila i l’Ajuntament. La primera opció que es
va oferir, i que continua sent l’òptima per a la qualitat de
l’educació, és la conversió de Can Periquet en un institut

escola; és a dir, en un centre amb alumnes de 3 a 16 anys.
La segona, que es va plantejar un cop el Departament va
descartar l’institut escola, és la creació d’una escola cíclica
perquè les famílies que actualment tenen nens a Can Periquet
puguin matricular-hi també els seus germans petits. Tampoc
ha estat acceptada per la Generalitat, que només planteja
l’anomenada mort natural de l’escola quan els seus alumnes
actuals finalitzin la primària.

Després de la negació del Departament respecte a les dues
opcions, el municipi queda amb 3 zones escolars de cara a
la matriculació del curs 2012-2013 per a P3 i 3r, 4t, 5è i 6è
de primària, que són les corresponents a les escoles Folch i
Torres, Palau i Can Cladellas. En canvi es mantenen 4 zones
escolars per a la resta de línies (de P4, P5 i 1r i 2n de primària),
que són les que continuarà havent a Can Periquet.

Saturació a l’institut
L’Institut Ramon Casas i Carbó està saturat, cosa que ja provoca que hi hagi mòduls prefabricats al pati per tal
d’absorbir tots els alumnes. Es preveu que aquesta situació s’agreugi en els propers cursos. En lloc de l’institut
escola a Can Periquet, el departament planteja dues solucions, una d’immediata i una altra a mig i llarg termini.

La solució immediata, que es preveu aplicar en el proper curs, és la conversió de diversos espais de l’institut per
crear noves aules i la reordenació de les entrades i sortides del centre per evitar aglomeracions. La mesura a llarg
termini és la creació d’una nova Secció d’Educació Secundària (SES). Es tractaria d’una nova instal·lació al municipi
que funcionaria com a segon institut públic de la vila per als alumnes d’Educació Secundària Obligatòria (ESO).

En les matriculacions
s’han de tenir en
compte 3 ó 4 zones
escolars, segons el
curs que ha de fer
l’alumne

Tinoco, Padrós, Marcuello i Rovira fan costat
als pares i mares en la mobilització pel P3
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Visita al centre per conèixer les
causes i les solucions
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Actuacions de millora a la via pública
En aquest plànol se situen una part
de les actuacions que ha dut a
terme l’Ajuntament per la millora i
el manteniment de l’espai públic,
especialment pel que fa a serveis
bàsics i a l’accessibilitat i seguretat
viària. S’està treballant per publicar
un plànol similar al web municipal
que s’anirà actualitzant amb totes
les actuacions que es facin en tots
els barris de Palau-solità i
Plegamans.

1. Millora de l’enllumenat a Sta.
Magdalena
Cost: 20.000 € (aprox.)

2. Reparacions de clavegueram
al C. de Baix
Reparació d’una canonada trencada
i d’un altre incident que va causar un
petit forat a la calçada del c. Camí
de Can Llonch.

3. Nova vorera al Parc de la
Sagrera
Es connecten dues voreres que ja
existien, creant-ne un nou tram
adjacent al parc, millorant així
l’accessibilitat.
Cost: 5.186,64 €

4. Reparació d’escocells i voreres
a Can Puig-oriol
Cost: 2.888,64 €€

5. Reasfaltat i millora del c. Creu
de Baduell
L’obra s’ha acompanyat de la creació
d’una llosa de formigó i la perfilació
dels marges per disminuir el desnivell
existent.
Cost total: 4.716,93 € (El 50% el
paga l’Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans i l’altra meitat,
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt).
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Vine a
recollir-ne

a la Deixalleria

Municipal!*

Porta el teu recipient i emporta-t'en fins
a 50 litres per persona i dia gratuïtament
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S'amplia el servei de bus urbà a Can Falguera
Des de febrer el bus urbà dóna servei al barri de Can Falguera gràcies a
una ampliació de 3km del recorregut de la línia. Hi fa les mateixes tres
parades on s’atura l’autobús de la línia de Sabadell (plaça Ratapinyada i
dues al carrer Gaig). “Amb aquesta ampliació se satisfà la demanda
manifestada pels veïns de Can Falguera”, comenta el regidor de Transports,
Pedro Sánchez. A més, s’ha modificat el recorregut pel centre i s'ha creat
una parada a l’Institut Ramon Casas i Carbó. Tot plegat, sense cap cost
afegit per a l’Ajuntament, però s’ha eliminat el seu pas per la zona nord
de la Pineda per manca d'usuaris.

El bus urbà es pot utilitzar amb l’abonament reduït, exclusiu per a
aquesta línia, que permet fer 10 viatges a 3 euros. Aquest abonament es
pot adquirir a l’Estanc Palou de l’av. Catalunya. Els menors de 14 anys
tenen l’opció de fer servir la T-12.
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6. Actuació en voreres Pol. Ind.
Riera de Caldes
Eliminació de plaques de formigó que
feien de vorera però que suposaven
un risc per als vianants en haver-se
aixecat. Trituració del material i
disposició en pla per eliminar el risc.
Cost: 10.000 €

7. Reparació de voreres i
clavegueram a Can Riera
Diverses actuacions al barri en què
s’han reparat escocells i voreres així
com un punt malmès en el
clavegueram.

8. Reparació de voreres al c.
Colom
Cost: 8.866,52 €

9. Reasfaltat i renovació vorera
Pg. Carrerada
Reparació del ferm en punts on
s’havia malmès per les arrels dels
plàtans. Renovació de la vorera amb
la cantonada amb c. Dom Bosco per
fer-la accessible.

10. Renovació barrera protectora
Camí Reial
Nova barrera que encercla l’illot que
protegeix un pi situat al mig del Camí
Reial i que divideix els dos sentits de
circulació.
Cost: 2.673,60 €

11. Actuació a la Riera de
Sentmenat

12. Retirada antena movistar c.
Folch i Torres

13. Reparació de voreres a la
Plana de Can Maiol

14. Polígon RIera de Caldes
S'han invertit més de 135.000 € en
millores i manteniment al Polígon
Industrial Riera de Caldes.

14
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El Punt TIC de la vila s’ha incorporat al projecte TocTac, que
vol promoure l’accessibilitat de totes les persones a les
noves tecnologies. La Xarxa de Telecentres de Catalunya
ha prestat ratolins i teclats adaptats al Punt TIC palauenc
amb la finalitat que els seus usuaris els coneguin i sàpiguen
que poden ajudar-los en utilitzar l’ordinador.

Aquests ratolins i teclats adaptats són molt útils per a
persones amb problemes de mobilitat a les mans. N’hi ha
de pensats per a persones amb artrosi, per als qui només
tenen una mà, per als qui tenen dificultats per prémer les
tecles... La Generalitat atorga subvencions del 100% per
adquirir-los a qui tingui una discapacitat del 33% o superior,
i sigui menor de 63 anys. Les persones interessades poden
demanar més informació dels diferents models, com
aconseguir-los i provar-los al Punt TIC, que es troba a l’edifici

El Punt TIC mostra teclats
i ratolins adaptats

La gent gran protagonitza
un espai de ‘El meu carrer’,
a Ràdio Palau

Les persones
interessades
poden adquirir-los
mitjançant una
subvenció

Es comencen a treure les peces de cautxú al Carril Bici
L’Ajuntament ha iniciat modificacions en alguns trams del Carril Bici per
millorar la seguretat, augmentar la comoditat de tots els usuaris i satisfer
les demandes de la ciutadania, sobretot en aquells carrers on s’havia
detectat conflictivitat per la implantació del Carril Bici.

En concret, s’han eliminat les peces de cautxú a l’avinguda Arquitecte
Falguera, que causaven problemes per l’estretor de les calçades. Alhora
es reforça la senyalització de velocitat màxima 30 km/h, en els carrers
propers al carril bici. A l’av. Diagonal s’han retirat els pilons de plàstic,
i al c. Folch i Torres, s’han eliminat les peces de cautxú. En aquest carrer
ha estat necessari instal·lar pilons davant l’escola Folch i Torres per
garantir la seguretat dels escolars i dels familiars, i en la intersecció
amb l’av/ Diagonal, ja que la manca de visibilitat obliga a reforçar la
seguretat. Aquestes actuacions han tingut un cost de 2.600€.

Una usuària prova un dels
models de ratolins adaptats

Es pot escoltar
quinzenalment de
19.25 a 19.50h,
en dimecres
alterns

Carla Sanmartín i alguns dels participants,
a l'estudi principal de Ràdio Palau

El magazin de tarda 'El meu carrer', de Ràdio Palau, compta
amb una secció des de fa algunes setmanes en la qual es
dóna veu al col·lectiu de gent gran. Hi participen usuaris
de Palau Residencial, la majoria majors de 80 anys,
amb la col·laboració de Laila Raiss, professional del
centre.
 

Parlen de les seves vivències, comenten l’actualitat amb la
perspectiva de l’experiència i comparteixen amb l’audiència
textos i músiques que han estat importants en les seves
vides. El magazin ‘El meu carrer’, que presenta la periodista
Carla Sanmartín, s’emet de dilluns a dijous de 19.15 a
20.30h. També es pot seguir per internet, a través del web
www.radiopalau.cat. ‘El meu carrer’ és un programa que
combina entreteniment i informació de servei, aprofundeix
temes d’interès municipal i dóna veu a col·lectius i entitats
de la vila.

A l'av. Arquitecte Falguera s'han
eliminat les peces de cautxú
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Intervenció a la riera de
Sentmenat per fer-la més
segura i millorar
l’ecosistema
L’Ajuntament ha fet diversos treballs en un tram de la riera
de Sentmenat mitjançant recursos propis així com
subvencions de l’Agència Catalana de l’Aigua i el Consorci
per a la defensa de la conca del riu Besòs. S’ha dut a terme
la millora ecològica de l’espai fluvial fent-hi diverses
actuacions. Per exemple, s’han eliminat espècies invasores,
com la canya americana, en determinats trams. Aquesta
espècie pot ser perillosa perquè es trenca amb facilitat,
creant taps i acumulacions d’aigua. També s’ha netejat
l’espai fluvial retirant abocaments de runes i altres deixalles.

A més, s’ha reforçat un talús aplicant la bioenginyeria i
s’han fet espigons per protegir una canalització del
clavegueram que estava a la vista i que podia trencar-se en
cas d’avinguda. Alhora, s’ha intervingut al gual de Sant
Jaume (a prop del parc de la Sagrera), que protegeix una
altra canalització del clavegueram. A banda de reforçar el
gual, s’hi han col·locat barreres per evitar el pas de vehicles
i la conseqüent pressió sobre el gual i la claveguera. Ara
només es permet el pas de vehicles d’emergència.

L’obligació de recollir
animals abandonats va
costar més de 26.000€

Recordeu que...
- Embrutar els carrers, els jardins o els
parcs infantils amb deposicions
d’animals
- No evitar-ne la fugida
- No identificar-los ni censar-los
correctament
Són infraccions administratives lleus
previstes a l’Ordenança reguladora de la tinença
d’animals domèstics. Les multes per a
aquestes infraccions poden costar de 100
a 400 euros.

L’obligació legal de recollir de la via pública animals domèstics
abandonats o perduts va costar 26.335,50€ a l’Ajuntament
durant l’any 2011. Aquest cost inclou els convenis per la
manutenció en centres d’acollida. El consistori en recupera
una ínfima part mitjançant les taxes que han de pagar els
amos quan se’ls hi retorna l’animal perquè estava perdut
i no abandonat.

L’Ajuntament manté sengles convenis amb dues entitats: la
Societat Protectora d’Animals de Mataró (SPAM) i En Llorc.
Ambdues fan recollides d’animals i els ofereixen en adopció,
si bé el consistori prioritza la primera per als abandonats i
la segona per als perduts, ja que les seves instal·lacions
estan més a prop de la vila i es facilita així el retorn als
amos. Entre totes dues van recollir durant el 2011 al municipi
58 gossos, sis gats, un porc vietnamita i els cadàvers d’un
gos i d’un gat. Del total de gossos, només 17 portaven el
xip electrònic d’identificació.

El consistori recorda que existeixen lleis i una ordenança
municipal on es troben penalitzades les infraccions
relacionades amb la tinença d’animals i amb les conductes
lesives envers aquests o altres persones, ja que violen drets
i provoquen greus problemes de convivència i elevats costos
econòmics per al municipi. Les sancions poden ser de 100
a 20.000 euros.

S’han protegit
també
canalitzacions de
clavegueram

Gossos al carrer a la zona de la
Sagrera
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A la dreta es pot veure la creació d'un talús
de protecció amb materials naturals

Vols que el teu fill
jugui amb això?
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26 i 27 de maig de 2012
Ja pots sol.licitar una parada!
Truca al 93.864.61.12 (Comerç)
o al 93.864.80.56 (Atenció Ciutadana)
i informa-te'n!



L'Alcaldessa es va reunir amb
integrants de Pimec i comerciants

ACTUALITAT

Una policia propera i al servei de les persones
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La Policia Local realitza campanyes especials enfocades a donar servei a la ciutadania allà on es duen
a terme les activitats quotidianes i per reforçar la seguretat al municipi. Aquestes accions demostren
l’aposta de la Policia Local per la proximitat amb la ciutadania de la vila.

S'INCREMENTEN ELS CONTROLS POLICIALS
L’Ajuntament ha incrementat els controls policials que efectuen la Policia
Local i els Mossos d’Esquadra arrel d’un lleuger increment durant la primera
quinzena de febrer de robatoris en comerços i domicilis. La regidora de
Seguretat Ciutadana, Àngels Marcuello, ha volgut tranquil·litzar la ciutadania
explicant que “s'han posat mesures especials per controlar la situació”.
“S'ha incrementat el nombre de patrulles de la Policia Local i dels Mossos
d’Esquadra i s’ha convocat la Mesa de Coordinació Operativa per coordinar
les accions entre tots dos cossos policials”, ha afegit. “Estic convençuda
que les accions que s’han decidit en aquesta Mesa seran molt
efectives”, ha conclòs la regidora.

JUNTA LOCAL DE SEGURETAT:
El passat 8 de febrer es va celebrar la Junta Local de Seguretat a l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. La reunió va
comptar amb l’assistència de l’Alcaldessa, Teresa Padrós, la regidora de Seguretat Ciutadana, Àngels Marcuello i comandants
dels cossos de Policia Local, Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil.
En la reunió es van analitzar les dades referents a faltes i delictes denunciats al municipi durant l’any 2011. En aquest
sentit, destaca una baixada del 3.62% dels delictes i faltes denunciades respecte a 2010. A Catalunya, aquest descens
va ser del 2,60% i a la Regió Metropolitana Nord (regió policial a la que pertany la vila) el descens va ser de 1.99%.

Els delictes que van notar un major descens van ser els robatoris a establiments comercials, els robatoris a persones
amb violència i/o intimidació i els robatoris amb força a l’interior de vehicles. Per contra, es va detectar un lleu increment
en els robatoris amb força als domicilis i a les empreses. A més, durant 2011 es van detenir a Palau-solità i Plegamans
un total de 28 persones. En total, la Policia Local va instruir el 56,99% de totes les denúncies per fets al municipi, quan
la mitjana de les policies locals de Catalunya és recollir el 17,67%, segons dades publicades al butlletí 'Actualitat de
Seguretat', de la Direcció General d’Administració de Seguretat de la Generalitat.

Els comerciants agraeixen les zones provisionals
d’aparcament
L’Associació de Comerciants i una quinzena de botiguers
han enviat cartes d’agraïment a l’Ajuntament per haver
habilitat dues zones d’aparcament durant el Nadal amb
l’objectiu de facilitar les compres al centre del municipi.
L’una es va instal·lar a la plaça situada entre els carrers
Josep Tarradellas i Sant Miquel. L’altra, al costat de la plaça
de Ca l’Estruch.

Segons la carta enviada pels comerciants, “tots els
comentaris han estat molt positius i d’agraïment a
aquest ajuntament, que sembla entendre les limitacions
que tenim al poble quant a l’aparcament, que
necessitem solucionar urgentment”. En aquest sentit,
demanen una decisió “valenta” per part de l’Ajuntament i
que consideri habilitar aquests espais d’aparcament com
a permanents.

Pel que fa a la feina conjunta entre Ajuntament i empresaris,
tant l’Alcaldessa, Teresa Padrós, com el regidor de Comerç,
Miquel Rovira, mantenen converses i reunions de treball
amb els comerciants de la vila i amb PIMEC Vallès Occidental
per intercanviar punts de vista, unir esforços i coordinar
estratègies per potenciar el comerç i l’activitat econòmica
del municipi.

El consistori manté
converses amb
comerciants i
empresaris per unir
esforços
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GRUPS MUNICIPALS

Aproven un pressupost
superior al de l’any passat
per seguir sense fer res

Volem transmetre a tots els
palauencs i plegamanins la
tranquil·litat de qui coneix
que les arques municipals
es troben ben sanejades. El
Govern municipal segueix
fixat en fer veure que pateix
u n a  m a l a  s i t u a c i ó
econòmica com excusa de
la seva paràlisi, per reduir
les subvencions a les
entitats, per tirar pedres
contra l’anterior Govern i la
Generalitat. Ja no enganyen
ningú, ara van contra
l’anterior interventora per la
pèrdua de les subvencions
de Can Falguera, quan la
realitat és que on la
negociació política de CiU
va portar més d’un milió
d’euros, la mala negociació
del PSC n’ha perdut 400 mil
o més.

CiU ja vam passar 4 anys
gestionant la crisi, amb 5
milions d’impagats, i no vam
paralitzar l’Ajunta-ment ni el
poble .  La mit jana de
pagament als proveïdors va
passar de 90 a 60 dies,
complint majoritàriament la
Llei de Morositat. Ara hi ha
un deute al voltant del 57%,
quan l’Estat permet fins al
75%. Som un Ajuntament
que és l’excepció a la
majoria del voltant, amb més
del 100% en molts casos, i
que per moltes tensions de
tresoreria que hi hagi, que
n’hi ha, ja els hi agradaria
canviar-se amb el nostre.
Així, Pressupost 2011
aprovat pel govern liderat
per CiU: 16.447.225€;
Pressupost 2012 aprovat
p e l  g o v e r n  a c t u a l :
16.798.517€; Uns 350.000
euros més, per fer què? Ara,
quan Rajoy apuja l’IBI, a
queixar-se; però quan es
tracta de fer quelcom perquè
la pujada no arribi als
c iu tadans,  com hem
proposat des de CiU, no els
hi sembla bé. Molt queixar-
se, per seguir sense fer res.
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Les prioritats de la nostra
gestió municipal

La situació econòmico-
financera de l’Ajuntament no
és bona, tot i que altres
formacions s’entestin en dir
que ho van fer bé i que van
deixar una administració
sanejada. Això no és així; no
és cert, i s’ha d’explicar
públicament per tal que la
ciutadania no es cregui les
mentides que, de tant repetir-
les, s’arriben a convertir en
veritats.

El cert és que el pressupost
de l’any passat, el 2011,
estava mal fet en molts
aspectes. Moltes de les
despeses només estaven
contemplades per a nou
mesos, i no pels dotze mesos
de l’any, i aquest fet ens va
obligar a replantejar despeses
i deixar de fer actuacions per
aconseguir gairebé 400 mil
euros que faltaven per poder
pagar tot allò que estava
previst però no pressupostat,
com per exemple, el servei
d’atenció domiciliària que es
presta a la gent gran.

Hem hagut de fer mans i
mànigues per poder acabar
l’any, i ho hem aconseguit.
Però a sobre hem de sentir
com CiU ens vol donar lliçons
d’economia i de “bona
gestió”.

Des del PSC tenim molt clar
que no volem gestionar com
ho van fer ells. Nosaltres
sabem que vivim temps
difícils i que hem de ser molt
austers amb els recursos
públics. Cal marcar prioritats
clares, i les nostres les hem
marcat: menys sous pels
polítics i més ajuts socials.

Atendre les persones i les
famíl ies que més ho
necessiten, sense oblidar la
millora dels barris del nostre
municipi i el manteniment dels
serveis generals als ciutadans
són les úniques raons per les
que treballem i continuarem
treballant.

Dació en pagament

Un de ls  temes que
actualment està generant
més preocupació social és
el dels desnonaments per
impagament de l'hipoteca;
un tema que també va ser
molt present durant la
darrera campanya electoral
i en els debats del moviment
15-M. Al voltant d'aquest
tema, va destacar la
reivindicació que s'admetés
la dació en pagament, és a
dir, que en el moment que
una entitat bancària executi
una hipoteca i es quedi
l'habitatge, resti saldada la
totalitat del deute.

Actualment, amb la llei
v igent ,  les persones
afectades no només perden
el seu habitatge sinó que
estan obligades a seguir
pagant el deute, la qual cosa
els suposa un veritable
condemna f inancera .
ICV ha passat a l'acció i ha
presentat al Congrés dels
Diputats una proposició de
Llei per l'aplicació de la dació
en pagament amb caràcter
retroactiu en els casos
d'execució hipotecària.

En la presentació de la
proposta, el diputat d'ICV-
EUiA, Joan Coscubiela, ha
denunciat que actualment
entitats bancàries estan
acceptant la dació a
immobil iàries però no
accepten la dació a les
f a m í l i e s  q u e  s ó n
desnonades, un fet molt
greu ja que dóna més drets
a les immobiliàries que no
pas a les persones.

Davant d'aquests fets, ICV-
EUiA considera que els
poders públics no poden
creuar-se de braços i cal
emprendre accions per
evitar que segueixin succeint
fets com l 'esmentat.

Can Periquet: acuerdo de
presente y futuro

El acuerdo entre el Gobierno
minoritario de CiU en
Catalunya y el Partido
Popular es un compromiso
de presente y de futuro y
marcará la agenda política
de  Cata lunya .  Es tos
compromisos adquiridos son
la reactivación económica,
las ayudas a las pymes,
a u t ó n o m o s  y
e m p r e n d e d o r e s ,  e l
c ump l im i en t o  de  l a
austeridad y el déficit, la
t ransparenc ia en las
empresas públicas, el
impulso de las políticas
sociales, educativas y
sanitarias y la rebaja en el
impacto de la tributación
fiscal.

El objetivo del PPC es
redistribuir los gastos que
consideramos prescindibles
para destinarlos a lo que
consideremos prioritario,
como es el mantenimiento
de las líneas educativas de
primaria del colegio de Can
Periquet. En este sentido,
estamos orgullosos de haber
conseguido que el gobierno
d e  C a t a l u n y a  s e
comprometa durante los
próximos meses a estudiar
seriamente el efecto que
supondría dicha eliminación
y, por tanto, exigiremos a
CiU que cumpla con el
comp rom iso  que  ha
adquirido con el Partido
Popular. Los padres y
madres de estos niños no
merecen esta situación ya
que este tipo de medidas
crearán más masificación y
la consecuencia será
empeora r  l a  ca l i dad
educativa y mayor fracaso
escolar.  Por el lo,  no
cesaremos en nuestro
trabajo hasta conseguir que
el colegio de Can Periquet
vuelva a ser lo que fue.
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GRUPS MUNICIPALS REGIDORS I REGIDORES
a l'Ajuntament

Temps difícils, solucions
pràctiques

Aquest 2012 es planteja com
un any ple de canvis i de difícil
situació econòmica. Els durs
programes d’austeritat del
Govern Central i de la
Generalitat fan que els
ajuntaments es trobin davant
d’una situació realment
complexa.  E l  nost re
Ajuntament no s’escapa
d’aquesta situació, fet que el
porta a no poder executar els
grans projectes que ens
agradaria fer.

Tot i això, davant la crisi cal
treballar amb previsió i en
programes que ajudin a
disminuir el dèficit. Des de
VdPsip trobem que el Pla
Local de Joventut i el Pla Local
d’Educació, en els que
actualment estem treballant,
seran les dues guies de
treball per assolir una bona
qualitat de serveis per a les
famílies de Palau-solità i
Plegamans. Amb ells volem
facilitar la informació i donar
veu a tot el treball que es faci
en el poble perquè qualsevol
ciutadà sàpiga què pot fer i
trobar en el seu poble. Moltes
vegades la falta d’una
informació clara i directa fa
que els recursos que el poble
posa pels seus ciutadans
siguin desconeguts i no
puguin tenir l’abast desitjat.
Aquesta és en essència
l’ànima dels Plans Locals.

Exemples de programes dins
del Pla Local de Joventut el
tenim amb la Plataforma
Musical. Aprofitant la propera
inauguració dels bucs
d’assaig públics a l’Espai Jove
l’Escorxador, la Regidoria de
Joventut treballa en un
projecte per potenciar els
grups locals i facilitar la seva
sortida al mercat artístic, una
via alternativa de treball i de
maduració.

Com sempre VdPsiP està
obert a totes les vostres
propostes per, entre tots i
totes, poder avançar dins el
temps que ens ha tocat viure.
Davant la dificultat, unitat.

Les repercussions nega-
tives de la pujada de l’IBI

La xifra esfereïdora de
pràcticament 5.000.000
d’aturats a tot l’estat (a la
rat l la  de 700.000 a
Catalunya) fa que la situació
econòmica s’agreugi per
moments, i noves  mesures
com la pujada de l’IBI,
pensada per pal·liar el
problema econòmic dels
Ajuntaments, no farà altra
cosa que empitjorar-la
encara més. Totes les
mesures restrictives preses
fins aquests moments
a c a b e n  r e p e r c u t i n t
negativament en les classes
socials més desfavorides, i
aquesta pujada de l’IBI
també ho farà. Per tant, el
que pot estar pensat com
un bàlsam per les arques
municipals, en realitat
acabarà fent que els
Ajuntaments es vegin
obligats a incrementar
encara més les ajudes
socials.

Les famílies on tots els seus
membres es troben a l’atur
van en augment de manera
preocupant, i es comença a
posar de manifest que la
so luc ió  no  són  l es
retallades. Si això no es
frena, si el crèdit bancari no
s’obre de cara a ajudar les
petites i mitjanes  empreses
 ja establertes, i a fomentar-
ne la creació de noves, si
els autònoms tampoc no
obtenen més facilitats per
continuar endavant amb les
seves activitats i així poder
sobreviure, la recessió serà
cada vegada més punyent.
El tancament de PIMES i
d’autònoms que ja no poden
aguantar per les pressions
fiscals i pleguen, és i serà
cada cop més un degoteig
constant que ens portarà
cap al desastre social.
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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

Juan Carlos 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

Si voleu contactar amb els regidors i regidores a l’Ajuntament, podeu
trucar al telèfon 93 864 80 56 o al correu electrònic
info@palauplegamans.cat

Ja és vigent la prohibició de fer foc
Del 14 de febrer al 15 d’octubre del 2012

Enguany s’ha avançat la prohibició de fer foc, que ja
està en vigor. Està totalment prohibit, sigui quina sigui
la finalitat.

El risc d’incendi s’ha avançat al mes de febrer per la
sequera i el fred extrem, que ha secat bona part de la
massa vegetal.

Només es pot fer foc amb una autorització del
Departament d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi
Natural. Es pot sol·licitar a través de l’Ajuntament.
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Ja han retirat l’antena de telefonia del costat de l’escola.
Feia tants anys que la teníem que tampoc li donàvem
importància més enllà de l’impacte visual. Sí va haver-hi
una època en què els pares i nosaltres mateixos ens hi vam
capficar moltíssim i vam demanar que la retiressin, però
se’ns van donar les explicacions i així es va quedar. No hem
detectat cap mena de problema durant aquest temps.

A la façana de l’escola hi ha un cartell contra les
retallades. En què les noteu?
Quant a la plantilla, per exemple, l’any passat teníem 28
mestres i mig. Aquest any en tenim 25, si bé és cert que
han tret la 6a hora. A més, les baixes de pocs dies ara no
es cobreixen. Això ens fa perdre, per exemple, classes de
reforç amb grups reduïts. Tampoc es cobreix la reducció de
jornada que té l’auxiliar d’educació especial que s’ocupa
dels alumnes amb TGD [Trastorn General de
Desenvolupament]. A nivell econòmic, ens han reduït un
33% l’assignació que dóna el Departament d’Ensenyament
als centres respecte al període 2009-2011, també han
reduït un 50%, respecte l’any passat, el fons per al programa
de compra i cessió de llibres per als alumnes. Han disminuït
les beques a les famílies, probablement quan més falta els
hi fan. Pel que fa a projectes d’obres, que en teníem, ni
pensar-ne.

Això afecta a la qualitat?
Evidentment, però fem tot el possible perquè això no passi.
Els nens són prioritaris i no podem deixar d’atendre’ls. Però,
sobretot pel fet de no cobrir baixes, acaba afectant. Ens
hem trobat dies que ens faltaven 4 persones, i ho muntes
--i tant que ho muntes!-- perquè els nens estiguin atesos.
Però ho fas amb la bona voluntat de la gent i hi ha un
moment en què això s’acaba. L’escola pública no ha de
perdre qualitat. No dic que anem cap avall, però totes
aquestes retallades acaben afectant moltíssim.

I permet tenir projectes de futur?
Davant la situació de crisi no podem ser molt ambiciosos.
L’objectiu principal és mantenir la qualitat i el projecte
educatiu. Quant a millores, l’únic al que podem aspirar és
veure si enguany surt el programa d’ajudes per fer-ne, que
voldríem utilitzar per acabar d’adaptar l’escola a les noves
tecnologies. No esperem finançament per a obres, però
gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament, hem aconseguit
que els edificis del centre es conservin molt bé. Vull recordar,
a més, un conveni que es va fer amb el Centre Educatiu els
Castanyers fa un parell de cursos i que ens agradaria que
es tornés a fer. Els nois del centre venien a fer tasques de
manteniment i trobo que va ser molt profitós per a ells i per
a l’escola.

Com veus la situació de Can Periquet?
És un tema del qual no em pertoca parlar-ne, perquè tant
si m’agrada com si no, tinc un càrrec directiu i com a tal,
sóc també part de l’administració. El que sí puc dir és que
sempre he lluitat a favor del projecte inicial de Can Periquet,
que era fer-ne un institut escola, amb alumnes de 3 a 16
anys. Continuo pensant que era un projecte molt positiu, i
així ho vam explicar a les famílies que van matricular-hi els
seus fills. Ara, però, s’ha girat tot.

"Sempre he lliutat
a favor de fer de
Can Periquet un
institut escola"

l'entrevista

Antònia Comas
Directora de l'Escola Josep Maria Folch i
Torres

‘L’escola pública no ha de
perdre qualitat, però les
retallades estan afectant
moltíssim’
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Antònia Comas va començar la seva carrera com a mestra quan tenia 22 anys. En aquest temps, “tot
ha canviat: la societat, els nens, els pares...”, comenta. El que més li agrada de la seva feina és “el
tracte amb els nens”, respon sense pensar-s’ho. “Si no tingués unes hores de classe amb els nens,
per a mi no tindria sentit la tasca que faig com a directora”.


