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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

Ens acostem al Nadal i com cada any, des de l’Ajuntament 
i en col·laboració amb el teixit associatiu de la nostra vila, 
ens preparem per rebre amb alegria aquestes festes.  

Malgrat les restriccions imposades per la manca de 
recursos, i que l’impacte de la crisi no deixa de sotraguejar 
els nostres veïns, us proposem tot un seguit d’activitats 
que ens ajudin a tancar l’any amb l’esperança d’un futur.

Tanmateix,  des de l’Ajuntament seguim endavant amb la 
política iniciada l’any 2011:

- Reducció de la pressió fiscal: el Ple Municipal del passat 
24 d’octubre va aprovar les taxes pel proper any 2014, 
fixant el tipus impositiu de l’IBI en el més baix possible 
d’acord amb les restriccions imposades pel govern de 
l’Estat i la Generalitat, i modificant les taxes només en 
la mesura necessària per poder seguir mantenint els 
serveis de què gaudim.
- Tot i la contenció en la despesa i l’endeutament que ens 
imposen les circumstàncies econòmiques i la política dels 
partits que governen l’Estat i la Generalitat, dediquem els 
nostres recursos a millorar les condicions dels nostres 
barris amb importants obres a la via pública, enllumenat, 
i equipaments esportius i culturals.
- Segueix l’acció des de totes les àrees de l’Ajuntament 
per estimular la participació i la col·laboració amb les 
entitats associatives que amb la seva feina voluntària i 
altruista són l’ànima del nostre poble.
Seguim incidint d’una manera molt especial des de l’àrea 
de Serveis Socials en mitigar dins les nostres limitades 
possibilitats l’impacte de la crisi en els nostre veïnat.

En definitiva, apostem per dedicar els nostres recursos 
a donar suport als nostres conciutadans. En aquests 
moments no es poden fer  grans obres perquè d’altres 
administracions (Estat, Generalitat, Diputació...) no 
donen els recursos econòmics necessaris.

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. 93.864.90.35 / 93.593.74.01
Taxis Aguilar 
Tel. 672.277.161
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Teresa Padrós, 
Alcaldessa

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: Celtica Papel. Repartiment: 
Teb solucions sccl. D’aquest butlletí s’han imprés 3.000 exemplars. Gratuït. 
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ACTUALITAT

A Palau-solità i Plegamans se solapen des de l’inici de 
la tardor diverses obres públiques encarregades per 
l’Ajuntament. Algunes d’elles tot just s’han finalitzat; 
d’altres estan encara en marxa mentre que n’hi ha que 
s’iniciaran en els propers dies.  “Amb aquestes obres 
s’estan fent millores vinculades a la seguretat viària, 
la millora del trànsit, l’accessibilitat o la qualitat dels 
equipaments, entre altres aspectes”, explica la regidora 
de Manteniment d’Espais Públics, Carme Sanz. Per la 
seva banda, l’Alcaldessa, Teresa Padrós, subratlla un 
altre efecte d’aquesta activitat: “La inversió pública és un 
agent econòmic de primer ordre per incentivar l’activitat 
de moltes empreses”.

Els diferents projectes sumen en global uns 280.000€. 
Són obres que s’han contractat a 4 empreses, 3 de les 
quals tenen la seva seu a Palau-solità i Plegamans.

Prop de 300 mil euros en 
obra pública encarregada a 
diverses empreses

Carme Sanz,
Regidora de 
Manteniment 
d’Espais Públics

“S’estan fent 
millores vinculades 
a la seguretat viària, 
la millora del trànsit, 
l’accessibilitat o 
la qualitat dels 
equipaments”

Carrer asfaltat al barri de Can Riera. Abans d’aquesta actuació era 
de terra

Parada d’autobús de la Masia Julià, amb el nou camí per a vianants 
a la dreta per accedir al polígon Riera de Caldes

Màquines d’asfaltar al barri de Can Duran En els propers dies s’inicien els treballs per reparar voreres a 
diversos carrers de la Plana de Can Maiol
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L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha decidit 
destinar els 1800€ donats per l’ONG Humana a ajuts 
per a l’adquisició de llibres i material escolar. Segons 
explica la regidora de Serveis Socials, Carmen Cabeza, 
“fa dos anys que la Generalitat no convoca les beques 
per a llibres de text, material didàctic complementari 
i informàtic per a l’alumnat d’educació primària i 
secundària, per aquest motiu destinarem l’aportació 
d’Humana a cobrir les necessitats que en aquests 
aspectes tenen diverses famílies del municipi”.

El regidor de Medi Ambient, Pedro Sánchez, explica que 
“Humana col·labora amb l’Ajuntament realitzant una 
aportació econòmica destinada a accions socials d’àmbit 
local, segons es desprèn d’un acord signat entre ambdues 
parts”. L’entitat impulsa un programa d’ajuda social que 
reverteix part dels recursos obtinguts amb la recollida de 
roba i el calçat usat als municipis on està present.

Palau-solità i Plegamans va rebre recentment una 
distinció com una de les localitats catalanes que més 
tèxtil va recollir l’any 2012 en els contenidors d’Humana 
ubicats als carrers de la vila. El municipi va rebre un 
dels guardons inclosos en els IV Premis Humana de 
Reciclatge Tèxtil, en el marc d’una jornada celebrada el 
26 de setembre a Barcelona. A Palau-solità i Plegamans, 
l’entitat disposa de 18 contenidors que al 2012 van 
recollir més de 68 tones (68.206kg) de tèxtil usat. 
Concretament, la distinció reconeixia la gran quantitat 
de roba recollida per habitant: les dades de l’any passat 
constaten que cada ciutadà del municipi va donar 4,7kg 
de roba usada de mitjana.

El reciclatge i reutilització de material tèxtil és un servei 
gratuït per a l’Ajuntament i suposa un estalvi important 
per al municipi en els costos de recollida i eliminació de 
residus urbans. 

ACTUALITAT

Es posa en marxa l’espai de reutilització de la Deixalleria

L’Ajuntament destina els 1.800€ donats per l’ONG Humana 
a ajuts per adquirir llibres i material escolar

La Deixalleria Municipal estrena l’Espai de Reutilització, 
a partir del diumenge 24 de novembre. Aquest espai 
permet que tota mena d’aparells, electrodomèstics, 
mobles o objectes en bon estat puguin tenir una segona 
vida en lloc d’anar a parar a una planta de tractament 
per al seu desballestament. Així, tots els ciutadans del 
municipi podran utilitzar-lo, tant per desfer-se d’allò que 
ja no utilitzen però que es manté en bon estat, com per 
aprofitar allò que altres persones han dipositat. 

Pedro Sánchez, regidor de Gestió Ambiental, convida 
tothom a utilitzar-lo. Afegeix que “és important tenir a 
l’abast tota mena de recursos per reutilitzar o reparar 
allò que creiem obsolet, per minimitzar residus i 
estalviar. Per què gastar els diners comprant una cosa 
nova quan podem reparar el que ja tenim, donar-li un 

nou ús o aprofitar allò que els altres ja no volen?”, 
pregunta Sánchez.

Per endur-se objectes de l’Espai de Reutilització 
s’habiliten els divendres, de 16 a 19h, i els dissabtes 
durant tot el dia (de 9.30 a 13h i de 16 a 19h). Cada 
persona pot emportar-se fins a un màxim de 3 objectes 
al dia. Per fer-ho ha de presentar la Targeta de Serveis 
Municipals i signar un document on l’usuari certifica que 
l’objecte que agafa és per a ús privat i no per vendre. Així 
mateix, l’usuari signa que coneix que l’Ajuntament no 
assumeix cap garantia pels aparells o objectes retirats. 

En el cas de voler deixar-hi objectes o aparells només 
cal anar a la Deixalleria dins l’horari de funcionament de 
l’equipament: de dimarts a dissabte, de 9.30h a 13h i 
de 16h a 19h; diumenge, de 9h a 14h.

Carmen Cabeza,
Regidora de 
Serveis Socials

“Fa dos anys que 
la Generalitat 
no convoca les 
beques per a 
llibres de text i 
material didàctic ”

Pedro Sánchez,
Regidor de Gestió 
Ambiental

“Per què gastar els 
diners comprant 
una cosa nova quan 
podem reparar el 
que ja tenim?”
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ACTUALITAT

L’Ajuntament congela per al 2014 bona part dels impostos i 
taxes mentre d’altres pugen l’1,7%, l’IPC registrat a l’agost

El Ple d’octubre va aprovar de forma provisional les 
ordenances fiscals per a l’any 2014 que va proposar 
l’equip de govern. El Tinent d’Alcaldia d’Economia i Règim 
Intern, Joan Segrelles, va exposar la congelació de la gran 
majoria de les ordenances fiscals i els canvis principals en 
algunes altres.

Bona part de les taxes i els impostos que augmenten ho faran 
l’1,7% respecte al 2013, que és l’IPC interanual registrat 
a Catalunya el mes d’agost. Aquest és el percentatge que 
pujaran, per exemple les taxes de recollida d’escombraries, 
d’entrada de vehicles -tant si és amb gual com sense-, d’ús 
del cementiri municipal i serveis funeraris, entre d’altres.

La llista de taxes i impostos que es congelen és molt 
superior: Impost de béns rústics, IAE (Impost d’Activitats 
Econòmiques), ICIO (Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres), Impost sobre l’increment del valor 
de terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), taxa de 
documents administratius, taxa per prestacions especials 
de la policia, taxa per l’aprofitament especial del domini 
públic, taxa per l’ús de locals i instal·lacions municipals, 
taxa de serveis culturals, taxa de l’escola d’adults, la 
taxa del ball de la gent gran, la taxa de teleassistència, 
taxa de tinença i captura d’animals domèstics, taxa per la 
utilització de la deixalleria, taxa d’autoritzacions sanitàries 
de funcionament.

Augments diferents a l’IPC
Entre els conceptes que pugen de forma diferent a l’IPC 
s’hi troba la taxa de subministrament d’aigua potable, que 
ho farà un 2%. “S’ha de pujar per l’increment del cost 
de l’aigua, si bé cal tenir present que l’Agència Catalana 
de l’Aigua amenaça amb pujar-lo un 7,2% cosa que, si 
així succeeix, deixarà en testimonial el 2% esmentat”, va 
explicar Segrelles.

Pel que fa a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, 
els de menys de 8 cavalls fiscals veuran incrementat 
l’impost un 0,08%. En canvi, pujarà un 0,09% per als 
vehicles d’entre 8 i 11,99 cavalls fiscals.

En aquest grup també hi ha l’Impost de Béns Immobles 
(IBI). L’equip de govern ha aprovat disminuir el tipus que 
fixa l’Ajuntament: del 0,537% al 0,500%. “És el mínim 
aplicable. No el podem baixar més, és el mínim històric, 

qualsevol altra bonificació seria irregular”, va afirmar 
Segrelles abans d’apuntar la raó per la qual una part dels 
propietaris veuran incrementat l’IBI malgrat la rebaixa 
del tipus que fixa l’Ajuntament: “L’increment que patiran 
alguns immobles es deu a factors externs, a la llei del 
ministre Montoro de pujar el 6% als immobles que es 
troben per sobre de la mitjana del valor cadastral”.

Efectivament, en el rebut de l’IBI hi haurà una distinció 
remarcable per als immobles llur valor cadastral és inferior 
o superior a 104.000€, xifra que és la mitjana del valor 
cadastral dels immobles del municipi. Els que tenen un 
valor inferior veuran disminuït el rebut de l’IBI; en canvi, 
experimentaran una altra pujada els que tenen un valor 
superior. La raó d’aquesta diferència ve donada pel Reial 
Decret 20/2011 de 30 de desembre. Aquest decret 
obliga als ajuntaments a aplicar un multiplicador del 6% 
sobre els immobles amb un valor superior a la mitjana. 
Aproximadament, el 70% dels immobles del municipi tenen 
un valor cadastral inferior a la mitjana mentre que el del 
30% restant és superior.

En el cas d’escoles bressol queda congelada la taxa per a 
la utilització del servei estàndard, però es modifiquen les 
que carreguen els serveis extensibles. “Pugen les taxes 
que es pagaran per fer ús dels serveis extensibles, fora de 
l’horari habitual de funcionament de les escoles bressol, 
degut a les retallades”, va explicar el Tinent d’Alcaldia 
d’Educació i Cultura, Joan Carles Tinoco. “En fer l’estudi 
econòmic es va detectar que els serveis extensibles eren 
inusualment poc carregats pel que fa a les taxes i no 
ajudava a cobrir el cost del servei. Hem hagut d’ajustar-
ho perquè l’extensible no pot ser igual o més barat que el 
servei estàndard”, va explicar el regidor.

A més, i segons Tinoco, el canvi ha permès simplificar els 
diversos preus de les escoles bressol. “Hem passat de 
8 preus diferents a 4; amb aquesta homogeneïtzació el 
servei ordinari costa 1,34€/hora; i l’extensible, 2,20€/
hora”. El regidor va exemplificar amb alguns dels canvis el 
que això suposa: “En les excursions de mig dia, es passarà 
de 1,65€ a 2,50€; el cost de l’horari extensible del mes de 
juliol passarà de 33 a 44€”. Tinoco va afegir que alguns dels 
canvis permeten “donar compliment a sol·licituds fetes per 
les AMPA en el sentit de millorar l’ús del servei extensible 
del matí i que s’han valorat positivament al darrer Consell 
Municipal d’Escoles Bressol, com el fraccionament d’hores 
d’entrada en el servei extensible del matí”.

Joan Segrelles, 
Tinent d’Alcaldia 
d’Economia

En el cas de l’IBI, 
“No el podem baixar 
més, és el mínim 
històric, qualsevol 
altra bonificació seria 
irregular”
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Programacio Nadal . 2013
,

 divendres 29                                           

a les 19h
Encesa dels llums de Nadal a la 
zona comercial
(Centre i av. Catalunya)
Organitza: Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans amb la col.
laboració de l’Associació de 
Comerciants i l’Associació de l’Illa.

 diumenge 1                                           

a les 12h al Teatre de la Vila
L’Auca dels Pastorets del 
Pessebre
Entrada gratuïta | Aforament 
limitat
Organitza: Associació Pessebrista 
de Palau-solità i Plegamans amb 
la col.laboració de l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans

 dies 6, 7 i 8                                           

16a FIRA DE SANTA LLÚCIA
a la plaça de la Vila i zona 
peatonal
També hi haurà tallers, animació 
i inflables
Horari: 6 i 7 desembre de 10 a 
21h. 8 desembre de 10 a 14h.
Organitza: Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans

 divendres 6                                           

a les 11h a la plaça Onze de 
Setembre
Recorregut inaugural XVI Fira 
de Santa Llúcia

a les 11.15h a la Fira de Santa 
Llúcia
Tabaluencs

de les 11.30h a la Fira de Santa 
Llúcia
Taller de consum responsable

a les 12.30h a la plaça Onze de 
Setembre
Actuació Societat Coral La Unió

a les 18.30h a la Fira de Santa 
Llúcia
Actuació de la Casa d’Andalusia 
amb Cosa Wena i Miranda 
Fernández 
Organitza: Casa d’Andalusia

 dissabte 7                                             

a les 12h a la Plaça Onze de 
Setembre
Actuació de ball en línia 
Organitza: Casal de la Gent Gran 

a les 18h a la plaça Onze de 
Setembre
Tió solidari 
Organitza: Cabres i Vaques de 
Palau-solità i Plegamans amb la 
col·laboració de Cáritas Parroquial i 
l’Ajuntament

 diumenge 8                                           

a les 11h al Pavelló Municipal 
d’Esports Maria Víctor
Festival de Nadal
Organitza: Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans

a les 11h a la Fira de Santa Llúcia
Concentració i exhibició de 
motos i lliurament de joguines, 
aliments i roba a Palausolidari
Actuació de música country amb 
Alex T & Judy G. Martin
Organitza: Associació Taverna de 
l’Últim Heavy 

a les 11.30h a la Masia de Can Malla
Inauguració de la XXXI 
Exposició de Pessebres
Organitza: Associació Pessebrista 
de Palau-solità i Plegamans amb 
la col.laboració de l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans

Ballada de sardanes a càrrec de 
la cobla Vila d’Olesa
Organitza: Agrupació Sardanista 
de Palau-solità i Plegamans amb 
la col.laboració de l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans

a les 13h a la Fira de Santa Llúcia
Ballada de gegants
Organitza: Geganters i Grallers de 
Palau-solità i Plegamans

 dimecres 11                                           

a les 19h
Encesa dels llums de Nadal als 
barris i edificis municipals
Organitza: Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans amb la 
col·laboració de l’Associació de 
Comerciants i l’Associació de l’Illa

 dissabte 14                                           

a les 20.30h a l’Església de Sant 
Genís
Concert de Nadal a càrrec de la 
Societat Coral la Unió

 diumenge 15                                           

La MARATÓ DE TV3 
a la plaça de la Vila
Organitza: Cabres i Vaques de 
Palau-solità i Plegamans amb 
la col·laboració de les entitats 
municipals, comerços locals i 
l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans

a les 11h
Actuacions de les entitats 
municipals

a les 13.30h
3a Botifarrada solidària per la 
Marató

de 15 a 17.30h
Actuacions de les entitats 
municipals

de 17.30 a les 18h
Cercavila de la plaça de la Vila 
al Pavelló

de 18 a les 20.30h
Actuacions i concert de Pepet i 
Marieta Preu: 5€

a les 20.30h
Cremada final a càrrec dels 
Deixebles del Dimoni de la 
Pedra Llarga

Venta de tiquets per a la 
botifarrada i el concert a 
Jorbachs, Òptica Tibau i Ajuda’t 
Palau. El 30 de novembre i 7 de 
desembre al mercat setmanal
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 dissabte 21                                                

a les 11h a l’església de Sant Genís
Pastorets
Organitza: Cataquesi de la 
Parroquia de Sant Genís

 dimecres 25                                                                                            

a les 12h a la Masia de Can Malla
Tió Popular 
Organitza: Associació Pessebrista 
de Palau-solità i Plegamans amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans

 dijous 26                                                

a les 18.30h al Teatre de la Vila
Pastorets
Organitza: Associació Teatral 
Farrigo – Farrago amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans

 
 dies 27, 28 i 29                                         

al Pavelló d’Esports Maria Víctor
Pati Lúdic 
Horari: 27 i 28 desembre d’11 a 
14h i de 17 a 20h
29 desembre d’11 a 14h
Organitza: Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans amb la 
col·laboració de l’Associació de 
Comerciants 

 diumenge 29                                          

a les 12h a la Masia de Can Malla 
Patge Reial
Organitza: Associació Pessebrista 
de Palau-solità i Plegamans amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans

GENER

 dimecres 1                                          

a la 1h de la matinada a la Sala 
Polivalent
Revetlla de Cap d’any
(entrada gratuïta - aforament limitat)
Organitza: Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans

 dijous 2 i divendres 3                                          

a les 17h a la Masia de Can Malla
Patge Reial
Organitza: Associació Pessebrista 
de Palau-solità i Plegamans amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans

 dissabte 4                                          

a les 18.30h al Teatre de la Vila
Pastorets
Organitza: Associació Teatral 
Farrigo - Farrago amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans

 diumenge 5                                          

horari a concretar a la plaça 
Onze de Setembre 
Campament dels Reis Mags 
d’Orient
Organitza: Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans

a les 18h a la Plaça de la Vila
Arribada dels Reis Mags 
d’Orient
Lectura del missatge de 
l’Herald i a continuació la Gran 
Cavalcada
Organitza: Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans

a les 19h a la Masia de Can 
Cortès
Nit de Reis
Tradicional brou i botifarra, 
recepció de la cavalcada i 
lliurament de cartes.
Preu botifarrada: 3,50€

Organitza: Associació Pessebrista 
amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans

del 9 al 31 de desembre
Concurs d’Aparadors de Nadal
Organitza: l’Associació de 
Comerciants amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans

del 16 de desembre al 4 de gener
Exposició de Nadales de la Penya 
Barcelonista
al Pavelló Maria Víctor

del 8 de desembre al 12 de gener
Exposició de Pessebres a la Masia 
de Can Malla
Dissabtes de 17 a 20.30h, 
diumenges i festius de 12 a 14h 
i de 17 a 20.30h. El 5 de gener 
estarà tancat.

divendres 3 de gener
a les 19h a la Masia de Can Malla
Sorteig dels guanyadors de la 
Campanya de Nadal
Organitza: Associació de Comerciants 
amb la col·laboració del l’Associació 
Pessebrista de Palau-solità i 
Plegamans

Altres activitats
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ACTUALITAT

Cal continuar lluitant contra la violència de gènere

Ara que es compliran 10 anys de la publicació de la Llei 
de Mesures de Protecció Integral contra la violència de 
gènere, les xifres no poden deixar indiferent a ningú: més 
de 700 dones han mort en la darrera dècada a mans 
de les seves parelles o exparelles. Darrera de cada 
mort hi ha un entorn familiar trencat: pares, fills i filles, 
germans i germanes que tenen que assumir una pèrdua 
que no entenen, i una part de totes les dones mor amb 
cadascuna d’elles.

Seria injust no destacar els grans avenços produïts en 
els últims anys en matèria legislativa i social, en els que 
sens dubte han estat clau els moviments feministes, els 
que gràcies a la seva incessant lluita han aconseguit 
que a aquest greu problema social se li hagi donat la 
importància que es mereix; malauradament tot i així, no 
hi ha setmana que els mitjans de comunicació no es facin 
ressò d’alguna notícia tacada de violència masclista.

El primer pas sempre és trencar el silenci. Només existeix 
una manera de poder ajudar a les víctimes i és saber que 
necessiten ajuda. En la majoria dels casos, les víctimes 
neguen el problema, fins i tot el justifiquen i normalitzen 
situacions que no són pas normals. L’entorn familiar és 
moltes vegades clau per detectar situacions de violència 
masclista i animar a la víctima per a que posi fi a aquesta 
situació.

Allunyar-se de l’agressor i explicar l’infern en el que 
s’està vivint és l’única manera d’acabar amb la violència 
de gènere. Les dones que pateixin violència masclista 
han de deixar-se assessorar i fer ús dels serveis jurídics 
i socials que tenen al seu abast per a aconseguir gaudir 
d’una vida sense por; evidentment, si existeix una 
situació de risc han d’abandonar el domicili de forma 
immediata, amb la tranquil·litat de què aquest pas serà 
l’inici d’una nova vida.

En el cas que sigui necessari formular una denúncia, 
sempre es tramitarà davant d’un Jutjat exclusiu de 
Violència sobre la Dona, on s’escoltarà la víctima i es 
prendran les mesures oportunes per a garantir la seva 
integritat i evitar que es repeteixin noves situacions 
violentes. Si existeix un risc objectiu per a la víctima i, si 
escau, pels fills/es, es dictarà una Ordre de Protecció, 
que té vigència durant tot el procediment i que inclou 

entre d’altres mesures de protecció, la prohibició de què 
l’agressor s’aproximi a la víctima i als llocs habituals, 
així com que es comuniqui amb ella per qualsevol mitjà. 

Tot i que adequadament el legislador reconeix una sèrie de 
drets i ajudes per a totes les dones víctimes de violència 
de gènere, no podem deixar de criticar la legislació estatal 
i autonòmica, al ser una simple fal·làcia, que busca més 
el reconeixement polític que la protecció integral de les 
víctimes ja que desgraciadament la obtenció d’aquestes 
ajudes esdevé quelcom excepcional, i són les dones qui, 
amb el seu propi esforç i valentia, aconsegueixen sortir 
endavant.

La violència de gènere és una violació dels Drets 
Humans que afecta a tota la societat, i és obligació dels 
poders públics i de tota la ciutadania eradicar la violència 
masclista en tots els àmbits. Tot i això, encara ens 
trobem molt lluny d’aconseguir-ho. Els canvis legislatius i 
socials, tot i ser lents i no sempre eficaços, són evidents 
i ens animen a seguir lluitant, però és necessari l’esforç 
de tots i totes per a què es produeixi un veritable canvi 
de mentalitat en la societat, i s’acabi amb els patrons 
masclistes que encara existeixen, per a permetre a 
totes les dones viure dignament i en absoluta llibertat, 
o aconseguir que cap dona sigui discriminada pel simple 
fet de ser-ho.

Rut Pérez Mayo
Advocada

Associació  “Dona i Drets”

Àngels Marcuello, 
regidora de Territori 
i Planejament

“La igualtat no 
està assolida i la 
violència vers les 
dones n’és una 
bona prova”

El 25 de novembre es celebra el Dia Internacional Contra 
la Violència vers les dones. Any rere any, cal continuar 
treballant perquè, com explica la regidora d’Igualtat, Àngels 
Marcuello, “la igualtat no està assolida i la violència vers 
les dones n’és una bona prova. Les dades estadístiques 
són molt altes i no milloren. Es tracta de dades d’arreu 
del món de les que nosaltres no escapem, per tant, cal 
continuar treballant i reivindicant”. 

Segons la regidora, una bona forma de reinivindicació és 
participar en les diferents activitats organitzades el 25 de 

novembre, com la lectura del manifest a les 12h davant de 
l’Ajuntament.

Lectura del manifest contra la violència vers les dones l’any 2012

“La violència contra la dona és potser la més vergonyosa violació dels drets humans. No coneix límits geogràfics, 
culturals o riqueses. Mentre continuï, no podem afirmar que hem avançat realment cap a la igualtat, el desenvolupament 
i la pau”. Kofi Annan, Secretari General de les Nacions Unides
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REIS 2014

Des del passat mes de setembre, la secció local de Creu Roja 
ja disposa d’un espai al municipi. Es tracta del local annex al 
Centre Cívic, que ha estat adaptat a les necessitats de l’entitat 
creant un petit espai de recepció i despatx i una habitació per 
acollir la feina del voluntariat.
La inauguració del local, que es va fer aprofitant el marc de Fira 
Palau, va comptar amb la presència de l’alcaldessa, Teresa 
Padrós; la tinenta d’alcaldia d’Acció Social, Carmen Cabeza; la 
tinenta d’alcaldia de Territori i Medi Ambient, Àngels Marcuello 
i d’altres regidores i regidores del municipi. A més, hi van 
participar en la inauguració el president territorial de Creu 
Roja Barcelona, Josep Quitet, i el president de la secció local, 
Antoni Alcaraz.
Carmen Cabeza va destacar els esforços que s’han fet tant 
per part de l’Ajuntament com de la pròpia Creu Roja per 
“disposar finalment d’un espai per a l’entitat a Palau-solità i Plegamans”.

Creu Roja ja disposa de local propi al municipi
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GRUPS MUNICIPALS

TAXES ADAPTADES A LA 
REALITAT SOCIAL

Des de l’equip de govern 
acabem d’aprovar de forma 
provisional la proposta 
d’ordenances fiscals per al 
proper any. Tal i com hem 
explicat, la major part de les 
taxes queden congelades; 
una minoria tindrà una pujada 
de l’1,7%, l’IPC interanual 
registrat a l’agost; i d’altres, 
tindran repercussions 
diferents degut a l’adaptació 
a les despeses dels serveis, 
com és el cas de l’IBI, l’aigua 
o les escoles bressol.

Cal tenir en compte que des 
de l’equip de govern hem 
fet un gran esforç per fer 
contenció de la despesa i 
intentar reduir al mínim la 
pressió fiscal que pateix la 
població. L’any 2014 serà 
l’any en què, per exemple, 
el coeficient que aplica 
l’Ajuntament a l’Impost de 
Béns Immobles (IBI) serà 
el mínim aplicable permés 
per la llei estatal i el més 
reduït de tota la història, un 
0.50%. Aquesta dada és prou 
significativa ja que implica 
que la pujada que registrarà 
l’impost degut a la valoració 
cadastral que s’ha hagut de 
repercutir en 10 anys, serà 
minsa ja que l’Ajuntament 
abaixa la seva part impositiva. 

Gràcies a aquest fet, moltes 
famílies veuran reduït el seu 
rebut de l’IBI, mentre que 
d’altres patiran una nova 
pujada degut al decret que 
va aprovar el govern de Rajoi 
i que obliga als ajuntaments 
a aplicar un  multiplicador 
del 6% sobre els immobles 
amb un valor superior a la 
mitjana. A Palau, un 30% 
dels habitatges superen 
aquest valor cadastral mitjà. 
L’objectiu, per tant, ha estat 
reduir al màxim la pressió 
fiscal sobre les famílies sense 
renunciar a cap dels serveis 
que ofereix l’Ajuntament a la 
població.

MOLTS DINERS, CAP 
INICIATIVA I SEGUEIXEN 
DESFENT

Resum de l’obra del govern 
PSOE-ICV-VdP-siP, ara que 
acaba un altre any: De 
moment, només s’ha desfet. 

S’ha abandonat el carril 
bici a la degradació. S’han 
canviat entrades d’edificis 
i s’ha espatllat la plaça de 
l’Ajuntament només per 
la obsessió personal de 
l’alcaldessa. S’ha desmuntat 
l’UMA i l’organització de la 
Policia Local per convertir-la 
en simple cos de vigilants. 
S’han eliminat les pantalles 
informatives al carrer. S’ha 
acomiadat de l’Ajuntament 
treballadors no afins. Han 
aconseguit destruïr la feina 
i el projecte de Piscina 
municipal, que ja estaria 
funcionant. Han apujat 
impostos, tot el superàvit 
de 2 milions d’euros. 
Van perdre 400.000€ de 
subvenció de la masia de 
can Falguera i ara, perden 
140.000€ dels 800.000€ 
que vam aconseguir per la 
Piscina amb el conveni de 
can Valls. 

De moment, es salven el 
transport urbà, la recollida 
selectiva i el porta a porta, 
o les obres ja executades, 
que es mantenen malgrat 
els molesta que les fes un 
altre govern. Mentrestant, 
propaganda del manteniment 
necessari de carrers, 
reasfaltats i enllumenat com 
si fóssin grans projectes, 
quan és el mínim exigible a 
un Ajuntament.

Des de CiU seguirem amb 
l’ànim constructiu que vam 
demostrar des del govern, 
aportant idees i propostes. 
Tingueu un bon Nadal i un 
feliç 2014!

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

El 25 de novembre 
tornem a sortir al carrer 
per commemorar el 
Dia internacional per a 
l’eliminació de la violència 
envers les dones. 

Dissortadament, la violència 
contra les dones, només 
pel fet de ser-ho, continua 
sent una xacra en la nostra 
societat i, en el marc de la 
lluita per eradicar-lo, hem de 
sortir al carrer i evidenciar-lo.
Massa sovint coneixem 
casos de dónes mortes 
per les seves parelles. 
Uns  assassinats que 
són la forma més visible 
i mediatitzada de la 
violència de gènere. Cal 
lamentar, però, el seu 
tractament superficial ja que 
habitualment es presenten 
com a casos aïllats en 
l’àmbit domèstic, quan la 
realitat és ben diferent; la 
violència masclista és un 
fenomen estructural arrelat a 
la vida social. 

Malgrat les expressions de 
masclisme són quotidianes, 
l’eradicació de la violència 
de gènere no és, en general, 
una prioritat en les agendes 
governamentals. La caiguda 
de les polítiques d’igualtat 
des de l’inici de la crisi 
econòmica ho ha evidenciat.
Eradicar la violència 
masclista exigeix un treball 
de fons, de visualització i 
denúncia de les expressions 
de violència que les dones 
viuen diàriament de manera 
socialment naturalitzada. 
Sense polítiques socials 
i educatives orientades a 
trencar els patrons oposats 
de dones i homes que 
imposa l’esquema patriarcal, 
la llista de mortes pel fet de 
ser dones, els feminicidis, 
no deixarà d’augmentar. 

El PSOE da lecciones de 
política social, el PP crea 
empleo: la mejor política 
social. 

Aunque todavía queda 
mucho por hacer se frena 
la destrucción de empleo: 
por primera vez, desde el 
inicio de la crisis baja el paro 
interanual. 
 
El PSOE da lecciones de 
igualdad a los pensionistas, el 
PP les sube las pensiones: 
La mayoría de las pensiones 
se han actualizado este año 
un 2%. Con la reforma de las 
pensiones, el objetivo es que 
las pensiones nunca vuelvan a 
congelarse, como ocurrió con 
el Gobierno del PSOE. 
 
El PSOE da lecciones de 
igualdad a empresarios, el PP 
les ayuda a crear empleo. 
Ha impulsado incentivos 
fiscales e iniciativas como 
el contrato de apoyo a 
emprendedores, para fomentar 
la creación de empleo estable. 

El PSOE da lecciones de 
igualdad a los trabajadores, 
el PP paga las facturas 
pendientes a los 
proveedores: los 30.000 
millones del Plan de Pago a 
Proveedores permite a miles 
de PYMES mantener los 
puestos de trabajo y pagar 
nóminas. 
 
El PSOE da lecciones de 
igualdad territorial, el PP 
se compromete a acabar 
con las desigualdades 
territoriales. 
Trabaja en un modelo de 
financiación de consenso 
y ha aprobado una reforma 
sanitaria y de educación 
equitativas. 
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TRANSFORMANT CRISIS EN 
OPORTUNITATS

Arribar a final de mes està 
suposant grans problemes 
tant per les administracions 
com per les Famílies, i com 
s’ha pogut comprovar, aquells 
que s’han reinventat, aquells 
més creatius, han sapigut fer 
molt amb poc.

Amb aquesta filosofia estem 
treballant la Veu del poble, i 
com ja hem dit, proba en són 
els diferents Plans Locals 
aprovats. Però avui volíem 
aportar més dades a les 
nostres paraules.
A l’àrea de joventut hem 
triplicat l’ajuda de l’Estat, 
i quadruplicat la que prové 
de Diputació. La nostra nota 
en el Pla Local d’Educació a 
pujat notablement respecte 
anteriors, i és aquesta nota 
la que  marca les ajudes que 
rebem. 

A l’àrea d’educació hem 
assolit una nova subvenció 
per al reforç de la prova 
d’accés de grau mig i una 
altra per la diagnosi del Pla 
Local d’Educació. A l’escola 
de música, el nou pla mostra 
els primers resultats, la 
matrícula augmenta i els 
tallers comencen a despuntar. 
I no s’atura, aviat nous tallers 
aprofitant els bucs d’assaig de 
l’espai jove!

Per acabar estem treballant en 
el nou model d’escola bressol, 
un model d’inclusió seguint la 
ideologia d’escola de mares i 
pares, que ara més que mai 
guanya força dins el nostre 
poble.

Davant les dificultats, 
creativitat i coratge amb els 
canvis! 

EL DESCRÈDIT DESBOCAT DE LA 
CLASSE POLÍTICA ESTATAL

Aquestes darreres setmanes 
els ciutadans han pogut ser 
espectadors de diversos fets 
que posen en evidència que 
les dues grans formacions 
polítiques estatals son 
incapaces de donar solucions 
a la greu situació que està 
vivint l’estat espanyol. A què 
ens referim? Esmentarem 
alguns fets que ho clarifiquen 
sobradament:

Primer, la sentència del Tribunal 
d’Estrasburg obligant a l’Estat 
a anul·lar la doctrina Parot. 
L’endemà ens estiràvem els 
cabells en veure assassins i 
violadors en llibertat. Davant 
d’aquesta desagradable situació 
el govern posa el punt de mira 
cap a la Comunitat Europea i 
la  fa culpable d’haver hagut de 
deixar en llibertat a personatges 
que fan agafar esgarrifances 
quan hom mira el rastre malèfic 
que han deixat enrere. I aquí 
ve la qüestió de sempre: no 
hi ha manera que la classe 
política, sobre tot els grans 
partits, PP  i  PSOE, siguin 
capaços  de reconèixer que en 
el seu moment es varen fer les 
coses malament, i s’oblidin de 
que representen a un estat que 
pertany des del 1986 a la CEE.

Un altre fet, el referent a la 
sentencia del Prestige: quina 
vergonya, o quina hipocresia, o 
per dir-ho més clar, quina barra. 
I ara, si per desgràcia tenim 
un altre cop un fet catastròfic, 
qui s’oferirà voluntàriament a 
aportar la seva ajuda? 

I per acabar, els vergonyosos 
grans actes de cap de setmana 
que els partits estatals PP i 
PSOE varen organitzar on es 
posava de manifest la seva 
pròpia supèrbia, i sobre tot la 
seva manca d’atenció i respecte 
cap a uns ciutadans cada 
dia més amb l’aigua al coll. 
Veure les imatges per televisió 
trasbalsaven moralment fins 
el moll de l’os i evidenciaven 
que tota aquella gent viu en un 
altre mon, el món dels elegits, 
possiblement...

Podrem fer, com a mínim la 
consulta del que volem ser 
els catalans? En aquests 
deplorables actes abans 
esmentats es posava de 
manifest que ho tenim molt 
difícil. Tant sols l’empenta del 
poble i la unitat de la ciutadania, 
(que volen trencar com sigui) hi 
podrà fer alguna cosa, tinguem 
això darrer ben present. 
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GRUPS MUNICIPALS REGIDORS I REGIDORES
de l’Ajuntament
EQUIP DE GOVERN

Teresa Padrós (PSC)
Alcaldessa
 
Carmen Cabeza (PSC) Portaveu
1a Tinença d’Alcaldia, Àrea d’Acció Social
Regidora de Serveis Socials, Salut Pública i Sanitat, 
Cooperació i Consum
 
M. Àngels Marcuello (ICV-EUiA) Portaveu
2a Tinença d’Alcaldia, Àrea de Territori i Medi Ambient
Regidora de Territori i Planejament, Seguretat Ciutadana i 
Polítiques d’Igualtat
 
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




