
Premis i reconeixements  
a la 3a Nit de l’Esport

elButlletí
Butlletí d’informació municipal de Palau-solità i Plegamans

Núm.

Febrer
2020

34

04
Nou servei d’incidències 
a la via pública per 
whastsapp

03
El temporal Gloria deixa 
desperfectes per valor de 
151.000 euros a la vila

16
Entrevista al president  
de Protecció Civil, 
Dani Ruiz



TELÈFONS D’INTERÈS
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) 
PalauAvança: Ocupació i Empresa 
Tel. 93 864 53 16
C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis
Espai Jove l’Escorxador
Tel. 93 864 51 18
Pg. de la Carrerada, s/n 
Oficina de Gestió Tributària 
Tel. 93 472 91 79 - C. Josep Brunés, 5 
Indústria i comerç 
Tel. 93 864 61 12
C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis
Jutjat de Pau
Tel. 93 864 56 63
Pg. de la Carrerada, 53
Pavelló Municipal d’Esports  
Maria Víctor
Tel. 93 864 55 02
Pg. de la Carrerada, 55
Programes de Qualificació  
Professional Inicial (PQPI)  
Tel. 93 864 53 16

C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis
Registre civil
Tel. 93 864 56 63
Pg. de la Carrerada, 53 
Servei Local de Català  
(Can Cortès)
Tel. 93 864 41 77
C. Camí Reial, 56 
Serveis Socials 
Tel. 93 864 30 12
C. de la Cooperativa, 12
Serveis Territorials
Tel. 93 864 80 56
C. Camí Reial, 149
Ràdio Palau
Tel. 93 864 34 95 / 93 864 08 82
C. Camí Reial, 144

CENTRES EDUCATIUS
Escola Bressol el Sol
Tel. 93 864 96 74
C. Sant Joan, s/n 
Escola Bressol Patufet 
Tel. 93 864 58 53
C. Sant Miquel, s/n 
Escola Can Cladellas 
Tel. 93 864 47 10
C. Pompeu Fabra, s/n 
Institut Can Periquet’ 
Tel. 93 864 35 29
C. Camí de Can Llonch, s/n 
Escola Josep M. Folch i Torres
 Tel. 93 864 88 85
C. Folch i Torres, 45 
Escola la Marinada 
Tel. 93 864 88 53
C. Sant Miquel, 42-44
Escola Palau
Tel. 93 864 51 59
C. Arquitecte Falguera, 37
Institut la Marinada
Tel. 93 864 98 92
Pg. de la Carrerada, 58-60 
Institut Ramon Casas i Carbó 
Tel. 93 864 95 95
C. Lluís Companys, 2 
Escola Municipal d’Adults 
Tel. 93 864 04 90
C. Colom, 51

EMPRESES DE SERVEIS 
CASSA  
(Companyia d’Aigües Sabadell)
Tel. 93 863 90 53
C. Barcelona, 18
ENDESA
Tel. 902 50 88 50 / 902 90 74 74
C. Comerç, 27
Gas Natural
Tel. 900 750 750
Correus
Tel. 93 864 80 06
C. Monolit, 10

TRANSPORTS
Informació Transports Generalitat
Tel. 012
Autocars Sagalés
Tel. 93 593 13 00
Auto Taxi Javier Caparrós
Tel. 617 378 035 / 93 864 98 38
Ràdio Taxi Palau-Mollet
Tel. 93 593 74 01
Taxis Aguilar
Tel. 672 277 161

Segueix-nos a

@ajpalauplegamans

@ajpalauplegamans

@palauplegamans

www.palauplegamans.cat
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EDITORIAL

En aquesta edició del Butlletí Municipal del mes de 
febrer s’analitza el valor econòmic dels desperfectes 
que va deixar el temporal Gloria a la vila, alhora s’ad-
junten algunes imatges dels danys causats. També 
s’explica el nou servei per avisar d’incidències a la 
via pública per Whatsapp i la nova eina de CASSA 
per veure les avaries que es puguin provocar. 

A les pàgines posteriors trobareu informació sobre 
la recollida de residus a Palau-solità i Plegamans, i 
com gràcies a la retirada de tres de les quatre àrees 
d’emergència que hi havia s’ha reduït la fracció de 
la resta generada. Trobareu també informació sobre 
el nou programa de prevenció de drogues que s’està 
preparant. Es tracten temes com el nou Pla d’Intern 
d’Igualtat que s’està treballant des del consistori i 
tota la informació relacionada amb la campanya ‘T’ho 
estàs perdent’, per donar visibilitat a l’esport femení. 

Altres de les informacions tractades al butlletí fan re-
ferència al consell d’alcaldes de la Fundació Sanitària 
Mollet i la presentació dels dos nous regidors del con-
sistori, Sergi Plaza per ERC i Cristina Pérez pel PSC. A 
la part central trobareu, a doble pàgina, un àlbum de 
fotos resum de les activitats del Nadal d’enguany. 

També hi ha informació sobre el conveni amb la Funda-
ció Pepitus, de la cessió de desfibril·ladors a les farmàci-
es de la vila i del registre municipal d’entitats (RMEAC). 
Així mateix a les pàgines finals us recordem l’aturada 
del projecte de la Biblioteca, el Pla d’educació Educa 
16, els comerços adherits al voluntariat per la llengua o 
la marató d’estalvi energètic, que ha començat aquest 
mes de febrer. A més, el passat mes de gener va acollir 
la 3a Nit de l’Esport. En aquesta edició podreu veure el 
llistat de premiats i una foto de grup. També va ser l’inici 
de les sortides pel municipi "Caminar és fer Salut". 

Per últim, a la contraportada, destaquem l’entrevista 
personal al president i creador de Protecció Civil de 
Palau-solità i Plegamans, Dani Ruiz. 

Els plens municipals són l’últim dijous 
de cada mes al Saló de Sessions de la casa 
consistorial. Hi pots assistir presencial-
ment o seguir la sessió plenària en directe 
a través de Ràdio Palau 91.7 FM o radiopa-
lau.cat. També es poden seguir en directe 
per canal de youtube de l’Ajuntament.

Els resultats de les votacions de cadascún dels punts del 
Ple els tindràs a l’instant al canal Twitter de l’Ajuntament  
@palauplegamans
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El temporal Gloria deixa  
a la vila desperfectes per  
valor de 151.000 euros

D es del dilluns 20 i fins dijous 23 de 
gener, tant la Policia Local com 
Protecció Civil i Brigades Munici-

pals van atendre diferents serveis relacio-
nats amb afectacions pel temporal Gloria. 
Tots els serveis d’emergències van estar 
alerta, per exemple, davant l’increment de 
cabal de les rieres, la caiguda d’arbres... 

L’alcalde, Oriol Lozano, i la regidora de 
Seguretat Ciutadana, Eva Soler, van agrair a 
Protecció Civil, Policia Local, Brigades Muni-
cipal, tècnics municipals i voluntaris, la feina 
duta a terme i el seu esforç per minimitzar 
els efectes del temporal a la vila.

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 
ha quantificat econòmicament les afecta-
cions provocades pel temporal en 151.560 
euros. Els principals danys són els que s’han 
produït arran de les esllavissades i de la re-
paració de talussos, com és el cas del de 
l’avinguda Navarra 2, que ha ascendit a 65 
mil euros. En total els costos per les esllavis-
sades ascendeixen a 96.320 euros. Les afec-

tacions a edificis municipals sumen un total 
de 27.660 euros, entre les quals cal destacar 
les provocades a la Masia Can Boada, on va 
caure la coberta, i a l’Espai Jove l’Escorxador. 

Quant a la via pública, el balanç econò-
mic puja a 6.780 euros, pel que fa a la caigu-
da d’arbres, uns 1.000 euros en el cablejat de 
l’enllumenat públic afectat, 12.000 euros en la 
reparació de la xarxa del clavegueram, 5.000 
euros en l’arranjament de camins i 2.200 eu-
ros per esvorancs. Pel que fa a guals i passos 
a nivells de rieres com és el cas del de Santa 
Magdalena i de Sant Roc, uns 600 euros. 

La Policia Local va atendre nombrosos 
avisos d’emergències com esllavissades 
a les obres que s’estan realitzant al carrer 
Castell, a l’avinguda Catalunya o a l’avingu-
da Navarra, afectant a carrers i alguns habi-
tatges. En diferents moments es van haver 
de tallar els accessos al pont de la riera de 
Sentmenat de Can Duran, així com el gual 
de la Riera de Caldes, o l’accés a l’avinguda 
Navarra des del carrer Sant Roc. 

Neteja preventiva

P er precaució, es van netejar em-
bornals i els guals de la Riera de 
Caldes i riera de Sentmenat, se-

nyalitzar els accessos, i avisar a les esco-
les per no fer activitats esportives a l’aire 
lliure. El temporal va provocar també talls 
elèctrics en diferents carrers de la vila.

El Servei de Recollida d’orgànica 
i rebuig es va aturar durant els dos 
primers dies atenent a les condicions 
meteorològiques adverses i el perill 
que podia suposar pels treballadors i 
treballadores. 

Gabinet  
d’emergències

L a regidora de Seguretat Ciuta-
dana, Eva Soler, va convocar 
immediatament un gabinet de 

crisi per seguir minut a minut la situa-
ció. Amb la presència de l’alcalde, Ori-
ol Lozano, es va fer una reunió amb la 
Policia Local, Protecció Civil, regidors 
i regidores, i membres de diferents 
àrees de l’Ajuntament per decidir les 
actuacions a realitzar. L’Ajuntament 
va fer servir tots els seus canals co-
municatius (web municipal, xarxes 
socials,...) per mantenir informada a 
la ciutadania en tot moment de l’evo-
lució del temporal a la vila i avisar de 
qualsevol contingència. 
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L’Ajuntament implanta un nou servei  
de comunicació d’incidències a la via  
pública a través de WhatsApp
Els veïns i veïnes podran informar fàcilment de desperfectes  
que detectin als carrers i a l’espai públic des del seu telèfon mòbil

P er tal de proporcionar un sistema 
ràpid i eficient de la gestió d’incidèn-
cies a la via pública, l’Ajuntament 

ha obert una nova línia de WhatsApp que 
permet a la ciutadania informar-ne imme-
diatament a través del seu telèfon mòbil. El 
telèfon 674 74 06 00 és converteix en una 
nova via de comunicació habilitada perquè 
els veïns i veïnes puguin:
1. Donar part de desperfectes que es de-

tectin al carrer.
2. Enviar la localització de la incidència.
3. Enviar una breu descripció dels desper-

fectes.
4. Enviar fotografies. 

CONTACTE DIRECTE  
AMB LA CIUTADANIA

L’alcalde, Oriol Lozano, ha assenyalat 
que “des del govern municipal volem fa-
cilitar, amb aquesta nova eina, la comuni-

cació amb l’Ajuntament sobre incidències 
als carrers de la vila i oferir, a la vegada, 
una gestió més propera i transparent”. 

Les dades enviades seran processades pel 
personal del Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) 
que rebrà totes les comunicacions i les regis-
trarà. L’usuari o usuària rebrà un SMS al seu te-
lèfon particular amb el número de registre de la 
seva incidència per consultar-ne l’evolució.

La ciutadania pot transmetre aquests 
missatges durant les 24 hores dels 365 dies 
de l'any. Cal destacar però, que les incidèn-
cies seran ateses pel personal municipal 
de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h. Els avi-
sos seran traslladats als Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament, encarregats de derivar cada 
incidència a l'àrea municipal corresponent 
i d’avaluar-ne el grau d’urgència en l’actuació. 

La regidora de Comunicació, Eva Soler, 
ha dit que “a més de facilitar la comunica-
ció entre la ciutadania i l’Ajuntament, amb 

aquest nou servei, fem partícips als veïns i 
veïnes del manteniment de l’espai públic, i 
els permetem col·laborar en la seva millora”.

Pel que fa a altre tipus de queixes o suggeri-
ments, es pot continuar fent de forma telemà-
tica, a través del formulari de la seu electrònica, 
o presencialment a les Oficines d’Assistència 
en Matèria de Registres (OAMR) a l’edifici de 
l’Ajuntament (Plaça de la Vila 1, en horari d’ofi-
cina de 9 a 14 h. Telèfon 93 864 80 56).

En cas que la incidència sigui molt urgent, 
s’ha de comunicar directament a la Policia Lo-
cal telefònicament al número 93 864 96 96.  

CASSA informarà de les avaries al web i per SMS 
Donar-se d'alta al servei de notificacions és gratuït i es pot fer des del web de la companyia

L ’Ajuntament de Palau-solità i Plega-
mans i CASSA van presentar al mes 
de gener les noves eines per po-

tenciar la informació del servei d’aigües 
al municipi, gràcies a la implantació d’un 
nou software integral de gestió del ser-
vei que ha desenvolupat el personal de la 
companyia d’aigües: el SIGEA. 

A la nova web, www.cassa.es/municipi/

palau, el client pot veure les interrupcions 
actuals en el servei, o bé les obres previs-
tes de millora de la xarxa. A més, els veïns 
i veïnes poden també notificar a CASSA 
qualsevol fuita que detecti als carrers 
omplint un senzill formulari. El nou siste-
ma intel·ligent de gestió del servei d’aigües 
permet, també, enviar notificacions als 
clients a través d’SMS. Es tracta d’avisos 

no comercials que inclou, també, la previ-
sió de restabliment del servei.  

Vídeo campanya Whatsapp

Consulta aquí la nova web

4 elButlletí

https://bit.ly/2HaFSHw
https://bit.ly/38qhAW9


Palau-solità i Plegamans  
redueix en més de 15 tones la  
fracció de la resta que es genera

L a retirada de tres zones d’emergèn-
cia de Palau-solità i Plegamans ha 
fet assolir al desembre del 2019 una 

reducció de la fracció de la resta de més 
de 15 tones, respecte al mateix mes de 
2018. A més pel que fa a tot l’any 2019 en 
general, s’han reduït més de 90 tones.

El passat 30 de novembre del 2019 el 
Govern va ordenar la retirada de tres de les 
quatre zones d’emergència, deixant només 
la del carrer Nou de Can Riera i la de da-

vant de la Deixalleria Municipal, on també 
s’instal·laran uns panells pel seu tancament 
amb un accés d’entrada i sortida. 

L’any 2016 es van instal·lar al municipi qua-
tre zones d’emergència amb contenidors de 
resta, fet que va propiciar un augment respec-
te al 2015 de més de 40 tones de residus de la 
fracció de la resta l’any 2016. Any rere any va 
anar augmentant fins a les 1.988,52 tones el 
2018. Entre els anys 2016 i 2018 la fracció de la 
resta va augmentar en 254,66 tones.  

Concurs de dibuix per  
a la Mobilitat Segura
Poden participar alumnes dels cicles 
infantil i primària des de P3 a 6è

L 'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i la Policia Local 
han convocat el Concurs de Dibuix per a la Mobilitat Se-
gura  per a alumnes des de P3 a 6è dels centres escolars 

de la vila. Els originals hauran d’estar relacionats amb els con-
tinguts impartits a les escoles pels monitors d’Educació Viària 
de la Policia Local i es dividiran en tres modalitats:
• Categoria A de P3 a P5 amb el tema: El Policia Local, el meu amic.
• Categoria B de 1r a 3r amb el tema: Com vaig a l’escola?
• Categoria C 4rt a 6è amb el tema: Circulant pels carrers del poble.

Els originals s’han de presentar en format DIN A4 i es po-
den lliurar al personal docent de les escoles de la vila abans 
del 25 de març de 2020 a les 14 hores. 

Un jurat format per quatre persones rellevants en el món 
de les arts gràfiques, farà la selecció dels dibuixos guanya-
dors. El 9 de maig, coincidint amb la Festa de l’Educació Vià-
ria, es lliuraran els premis, tres per a cada categoria: Bicicleta 
i casc per classificar-se en primera posició; patinet i casc, per 
a la segona posició; i tiquet de 30 euros en material escolar, 
per a la tercera posició.  

El regidor del Medi Na-
tural i Gestió ambi-
ental Jordi Plaza ha 

declarat que “és una bona 
notícia que la fracció de la resta es 
redueixi però l’objectiu és reduir-la a 
la mínima expressió”. 

En aquest sentit, fent referència 
a les zones d’emergència, Plaza ha 
encoratjat a la gent a utilitzar més la 
Deixalleria Municipal i aprofitar-ne tots 
els avantatges, tant fiscals com ambi-
entals, que suposa fer-ne un bon ús. 

Crida al civisme per  
evitar la presència  
de residus abandonats
En l’actualitat hi ha en tràmit  
diferents expedients sancionadors per 
infraccions de la normativa municipal

L a Policia Local, el servei de Medi Ambient de l’Ajuntament 
i la ciutadania palauenca detecten constantment aboca-
ments incontrolats de residus al medi natural i al voltant 

dels contenidors, tant a les urbanitzacions com al nucli urbà. El 
Consistori pren les mesures que té al seu abast i sempre que es-
devé possible, s’incoa el corresponent expedient sancionador.  

El cost que es destina a la neteja del medi natural va ascendir 
a 4.389,85 €, el 2018 i  8.276,40 €, el 2019. A més, es destinen 84,5 
hores a la setmana a la recollida de residus abandonats al vol-
tant dels contenidors de la via pública, amb diferents vehicles i 
personal. La suma de recursos humans dedicats a aquest servei 
és de 175,5 hores a la setmana. La quantitat recollida de mitjana 
són 5,74 tones, després d’una jornada de 7,5 h, ponderada a partir 
de 81 dies de recollida exclusiva de residus abandonats. Si tenim 
en compte el preu de tractament dels residus, de 91,85 €/tn, la 
despesa estimada en tractament és de 1.123 € a la setmana. 
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Nou Pla Intern d’Igualtat
El Pla vol recollir una estratègia orientada a millora i equilibrar 
 la situació dels treballadors i treballadores del consistori

L ’Ajuntament està impulsant l’actua-
lització del Pla Intern d’Igualtat propi. 
Aquest pla constituirà la base per al 

desenvolupament d’una estratègia inte-
gral orientada a millorar i equilibrar la situ-
ació de dones i homes al consistori. 

Aquesta iniciativa és una de les apostes 
de l’actual Equip de Govern i d’aquesta ma-
nera treballar per la incorporació transver-
sal de la igualtat d’oportunitat en la gestió 
quotidiana del consistori. Es vol vetllar de 
manera activa en la igualtat d’oportuni-

tats entre dones i homes mitjançant la 
promoció de projectes socials orientats a 
garantir la igualtat efectiva al municipi. 

Des del mes de gener una comissió 
d’aquest Pla Intern d’Igualtat ja ha comen-
çat a treballar per fer-ne una actualització. El 
primer punt va ser fer una diagnosi de la si-
tuació actual en la composició del consisto-
ri, en la cultura organitzativa, la comunicació 
interna i externa, la política de contractació, 
les mesures de conciliació, la política retri-
butiva i salarial i en les qüestions relaciona-
des amb la salut i la seguretat laboral. 

També es van dur a terme dues sessions 
on es va convidar a totes les dones treba-
lladores i polítiques de l’Ajuntament per fer 
una diagnosi de la situació al consistori per 
part de les dones que hi forment part. La 
sessió va ser conduïda per l’entitat Esberla, 
que està portant a terme el suport tècnic 
per a l’actualització del Pla Intern.  

L’Ajuntament dona feina a 3 persones de  
la vila a través del Programa Treball i Formació

L ’Ajuntament ha donat feina a tres per-
sones, a través del Programa de Tre-
ball i Formació del Consell Comarcal 

del Vallès Occidental. Es van incorporar el 
passat 7 de gener i durant sis mesos dona-
ran suport diferents àrees municipals. 

Una de les persones contractades està 
donant suport administratiu a l’oficina de 
l’OMIC i una altra persona ofereix suport 
administratiu i d’atenció al públic a la Ma-
sia de Can Cortés. Per acabar, la tercera 
persona treball al Punt TIC, el projecte d’al-

fabetització digital que gestiona l’ONG Pa-
lau Solidari amb un conveni amb l’Ajunta-
ment i que es duu a terme al Centre Cívic. 

El contracte que tenen és de sis mesos 
a jornada complerta. Dins del contracte hi 
ha, a més, una formació obligatòria dins 
l’horari laboral, que marca la subvenció del 
programa, de 80 h de durada. 

El Programa Treball i Formació és una 
mesura inclosa en el Pla de Desenvolupa-
ment de Polítiques d’Ocupació del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya des de l’any 

2013. Facilita l’experièn-
cia laboral i la formació en 
competències professionals a persones en 
situació d’atur i amb diferents perfils. 

Aquest programa està subvencionat 
pel Servei Públic d’Ocupació de Catalu-
nya (SOC) i pel Servicio Público de Empleo 
Estatal-Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social. El Programa Treball i 
Formació té el cofinançament del Fons 
Social Europeu-“El Fons Social Europeu 
inverteix en el teu futur”. 

"T'ho estàs  
perdent"

L ’A juntament 
de Palau-so-
lità i Plega-

mans s’ha adherit 
a la iniciativa 
#ThoEstasPerdent 
de la Generalitat de 
Catalunya, el Consell 
de l’Audiovisual de Catalu-
nya (CAC) i la Corporació Catalana de 
Mitjans de Comunicació (CCMA) per 
visualitzar i referenciar l’esport femení 
als mitjans de comunicació municipals. 

Les institucions promotores de la 
campanya han contactat amb clubs, 
federacions i esportistes, tant mas-
culins com femenins, per llançar-los 
un challenge perquè contribueixin a 
difondre aquest gest com una mane-
ra de donar suport  i d’adherir-se a la 
campanya.

Amb l'eslògan "si no veus esport 
femení t'estàs perdent la meitat de 
l'espectacle", la campanya es progra-
marà des d'ara i fins al 14 de febrer en 
els mitjans d'àmbit català, incloses les 
xarxes socials.  
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El Consell d’Alcaldes de la Fundació Sanitària 
Mollet revisa el Pla Estratègic 2017-2020
El Consell d’Alcaldes de la Fundació Sanitària Mollet,  
que reuneix alcaldes i alcaldesses dels municipis de Baix Vallès als quals dona  
servei la fundació, es va reunir a la Llagosta per tal de revisar el Pla Estratègic 2017-2020 

E l Consell d’Alcaldes de la Fundació 
Sanitària Mollet (FSM) es va reunir 
al mes de desembre al municipi La 

Llagosta, al Vallès Oriental, i va posar so-
bre la taula els diferents reptes a abordar 
per millorar el servei que l’FSM ofereix als 
municipis de la seva àrea d’influència tant 
en l’àmbit de la salut com en el social en el 
context del seu Pla Estratègic. 

Concretament s’han plantejat, entre 
d’altres, els següents grans àmbits d’acció:
• Constituir una Taula de Participació 

Social que inclogui treballadors socials 
de cada municipi i de les institucions 

prestadores de serveis per exposar i co-
ordinar millor la resposta dels diferents 
dispositius a les necessitats socials.

• Revisar i actualitzar el Pla de Mobilitat 
dels municipis de referència de l’FSM, 
creat ara fa 12 anys, a la llum dels nous 
fluxos d’atenció que presta l’FSM als 
ciutadans. 

• Analitzar la situació actual dels diferents 
dispositius d’atenció urgent del territori 
d’acord amb l’administració per anticipar 
necessitats de servei a la població. 

• Destacar la necessitat de seguir garantint 
els correctes dispositius de la salut men-

tal d’acord amb l’alta incidència d’aques-
tes patologies en el territori que ja detecta 
la Taula de Salut Mental Vallesana.

• Constituir una taula de participació dels 
alcaldes per la revisió del proper Pla Es-
tratègic de l’FSM 2021-2025.  

Es va constituir una taula de 
participació social que inclou 
treballadors socials de cada 
municipi i de les institucions 

prestadores de serveis

Sergi Plaza (ERC) i Cristina Pérez,  
nous regidors al Ple de l’Ajuntament

Sergi Plaza (ERC) ha pres possessió del 
càrrec de regidor del grup municipal d’ERC, 
per ocupar el lloc vacant que ha deixat Miri-
am Portillo, que va haver de renunciar a l’acta 
per motius personals. 

Cristina Pérez (PSC), també ha pres posses-
sió del càrrec de regidora del grup municipal 
del PSC, per substituir a Carme Sanz, que va ha-
ver de renunciar a l’acta per motius de salut. 
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Un Nadal  
multitudinari
Les activitats nadalenques  
a la vila van aconseguir tenir  
una gran afluència de gent  
durant tots els dies

P alau-solità i Plegamans ha concentrat du-
rant les festes de Nadal una gran afluència 
de públic en totes les activitats programa-

des. La Cavalcada dels Reis d’Orient va posar el 
punt final al Nadal el passat 5 de gener. Centenars 
de persones van esperar Ses Majestats a la plaça 
de la Vila. Enguany, a la Cavalcada hi van participar 
una vintena d’elements, es van repartir 350kg de 
caramels sense gluten i 30 kg de carbó dolç. A la 
Masia de Can Cortès, on els infants van poder en-
tregar les seves cartes als Reis, l’Associació Pesse-
brista va servir 800 litres de brou en 2.900 racions. 

El 29 de novembre es va donar el tret de sor-
tida a les activitats nadalenques amb l’encesa de 
llums. La Fira de Santa Llúcia, que arribava a la 
seva 16ª edició, va omplir la plaça de Ca l’Estruch, 
el 14 i 15 de desembre. A la porxada de la plaça, es 
va instal·lar, com a novetat d’enguany, una Pista 
de Gel sintètic on hi van passar unes 3.919 per-
sones. Altres de les activitats multitudinàries van 
ser la cursa solidària de Sant Silvestre amb prop 
d’un centenar de corredors o el partit d’hoquei 
Nadal sobre Rodes. 

Espectacle Pista de gel  

Nadal sobre rodes. Presentació del torneig d'hoquei

Cursa Sant Silvestre

Mapping Reis Gener 2020

Fira de Santa Llúcia
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Reis Gener 2020

Nadal sobre rodes. Partit d'hoquei Jocs al campament Reis Mags

Reis Gener 2020

Reis Gener 2020

Reis Gener 2020

Reis Gener 2020

Ludoteca móbil
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En marxa el Registre Municipal 
d’Entitats i Associacions  
Ciutadanes (RMEAC)
Inscripció indispensable per accedir a subvencions municipals

L ’Ajuntament de Palau-solità i Plega-
mans ha posat en marxa el Registre 
Municipal d’Entitats i Associacions 

Ciutadanes (RMEAC) amb l’objectiu de dis-
posar d’una informació fiable sobre el nombre 
d’entitats i seccions existents a la vila, la seva 
tipologia, la seva representativitat, el nombre 
de socis i altres dades d’interès. Amb aquest 
material, l’Ajuntament vol impulsar una cor-
recta política municipal de foment de l’associ-
acionisme i la participació ciutadana.

Al RMEAC, s’han d’inscriure les entitats 
ciutadanes que tinguin com objecte fo-
mentar o millorar els interessos generals 
o sectorial de la ciutadania del municipi: 
associacions de veïns, AMPA, entitats cul-
turals, esportives, recreatives, juvenils, de 
gent gran, socials, educatives, etc.

Les entitats inscrites poden sol·licitar 
l’ús dels recursos públics municipals, pre-

sentar-se a les diferents convocatòries de 
subvencions i formar part de consells i òr-
gans de participació municipals.

COM FER LES INSCRIPCIONS
Per poder inscriure’s-hi, els interessats 

han de presentar una sol·licitud en el Registre 
General de l’Ajuntament aportant la següent 
documentació:
• Resolució d’inscripció, estatuts i acta fun-

dacional, registrats en el Registre d’Enti-
tats Jurídiques de la Generalitat o en d’al-
tres registres oficials

• Targeta d’identificació fiscal
• Composició actualitzada dels càrrecs 

directius
• En el cas de delegació d’una entitat que no 

és de la vila, caldrà el certificat original de 
reconeixement de la delegació, de la seu 
social i de les persones de contacte.  

El 4t municipi de Catalunya  
amb farmàcies cardioprotegides

L es cinc farmàcies de Palau-solità i 
Plegamans incorporen des del mes 
de febrer desfibril·ladors portàtils 

de darrera generació a disposició de qual-
sevol persona que el necessiti, davant un 
episodi cardiovascular sobrevingut. 

Les farmàcies de la vila que tindran un 
desfibril·lador són les següents: 

• Farmàcia Beatobe
• Farmàcia Can Cortès
• Farmàca Lacorzana
• Farmàcia Lagarda
• Farmàcia Muntada

Aquesta incorporació forma part del 
projecte científic “Catalunya, territori car-
dioprotegit”, una iniciativa impulsada per 
la Fundació Barcelona Salut, el Col·legi de 
Farmacèutics de Barcelona, l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans, i que compta 
amb la col·laboració del laboratori Uriach. A 

més és la quarta ciutat de Catalunya amb 
les seves farmàcies cardioprotegides. 

Palau-solità i Plegamans disposa de 13 
desfibril·ladors: 4 fixes en diferents punts de 
la vila (Masia de Can Cortès, IEM Can Fal-
guera, Pavelló Municipal d’Esports Maria 
Víctor, i zona peatonal del centre-Camí Re-
ial), un al mercat setmanal dos mòbils pels 
vehicles de la Policia Local, i un extra per a 
la Prefectura de la Policia Local.  

 
La Fundació  
“Els Pepitus” 
Gay-Robert 

E l president de la Fundació pri-
vada “Els Pepitus” Gay-Robert, 
Enric Cartoixà, i l’Alcalde de Pa-

lau-solità i Plegamans, Oriol Lozano, 
van signar el passat 27 de desembre 
un conveni mitjançant el qual la fun-
dació ha donat al consistori un total 
de 15.000 euros destinats a persones 
majors de 65 anys que precisin d’ajuts 
degut a la seva situació de pobresa. 
L'acte de signatura es va efectuar al 
Saló de Plens de l’Ajuntament.

El conveni recull que l’aportació 
econòmica va destinada a l’àmbit de 
serveis socials, que és qui treballa di-
rectament amb les persones majors 
que travessen situacions de dificultat. 
Cartoixà va destacar que “els nostres 
estatuts recullen els ajuts per a gent 
gran necessitada”.

La Fundació Privada "Els Pepitus" 
Gay-Robert té per objectius estimular i 
fomentar la formació tècnica, humanís-
tica i cultural en estudis de nivell superi-
or, a més de beneficiar amb ajuts econò-
mics i socials a persones majors de 65 
anys. "Els Pepitus" Gay-Robert col·labo-
ra amb l’Ajuntament des de l’any 2008, si 
bé la quantitat ha variat en funció dels 
recursos de la mateixa fundació.

Ambdues parts es comprometen a 
efectuar el seguiment conjunt i coordi-
nat de les actuacions mitjançant reu-
nions periòdiques. El Departament de 
Serveis Socials de l’Ajuntament realitza-
rà el seguiment de la situació sòcio-fa-
miliar de les persones majors de 65 anys 
que es trobin en les circumstàncies que 
els facin precisar d’intervenció.  

Els dispositius  
de darrera generació

Aquí podeu 
consultar 
el mapa de 
desfibril·ladors
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Primers comerços col·laboradors  
del Voluntariat per la Llengua

E l Servei de Català de Palau-solità i 
Plegamans ha iniciat la campanya 
del Voluntariat per la Llengua amb 

els comerços i establiments de la vila. Els 
primers a adherir-se han estat el Quiosc 
Roser i la clínica veterinària Vet Palau 
que se sumen als ja 3.275 establiments 
de tota Catalunya que hi col·laboren. 

Els establiments que s’adhereixen al 
Voluntariat per la Llengua es comprome-
ten a facilitar, sempre que sigui possible, 
que els clients que estan aprenent ca-

talà podran practicar la llengua, encara 
que tinguin dificultats per fer-ho. 

Per reconèixer-los, els establiments 
tenen un adhesiu a l’entrada que els iden-
tifica i també reben un diploma nominal. A 
https://www.vxl.cat/establiments es pot 
consultar tots els establiments col·labora-
dors. Per participar com a comerç col·la-
borador i format part d’aquesta campanya 
podeu posar-vos en contacte amb el Ser-
vei de Català al 93 864 04 26 o al correu 
electrònic: palauplegamans@cnpl.cat. 

L’Ajuntament  
revisarà i actualit-
zarà el Pla d’Edu-
cació ‘Educa 16’
Aquest programa recull 
accions per optimitzar els 
recursos educatius de la vila

L ’Ajuntament revisarà, actualitzarà 
i canviarà si cal les línies estratè-
giques del Pla d’Educació del mu-

nicipi, l’Educa 16. S’aprofita ara que s’ha 
de fer el tercer pla d’acció del projecte 
perquè el segon caduca aquest mes de 
desembre. L’objectiu és disposar dels 
primers detalls durant el primer trimes-
tre d’aquest any. 

L’Educa16 es va aprovar fa quatre anys 
i es va erigir com el primer pla educatiu 
a 16 anys vista que s’havia fet fins al mo-
ment. El  projecte proposava recollir ac-
cions i programes flexibles que s’havien 
d’anar adaptant a les realitats de cada 
curs i que optimitzen els recursos que el 
poble té a disposició de l’educació. 

L’Ajuntament ja ha demanat una nova 
diagnosi de la situació socioeducativa de la 
vila a la Diputació de Barcelona que, junta-
ment amb els recursos educatius que té el 
municipi actualitzats, serviran com a prime-
ra fase d’aquesta revisió. La segona fase hau-
rà d’arribar en aquest primers mesos de l’any 
amb la contractació d’una empresa, si la 
Diputació n’ofereix la subvenció, que pugui 
fer les sessions participatives per refer el pla.

CONSENS MUNICIPAL
La proposta de l’Educa 16 va sorgir de 

la participació vinculant ciutadana, amb 
el recolzament de totes les forces políti-
ques del municipi i amb una gran dedi-
cació dels representants dels diferents 
professionals de l’educació de la vila.

Fins ara, l’Educa 16 ha creat espais com 
el fòrum d'educació, on es podria presen-
tar l’actualització o modificació del pla i el 
consell d’infants, i també s’han aconseguit 
altres fites com l’increment dels tallers 
tecnològics, la prevenció dels abusos de la 
tecnologia, el reforç de les llengües estran-
geres en la formació permanent o la vincu-
lació més forta amb el teixit empresarial.

El Banc de Bones Pràctiques (BBP) de la 
Federació de Municipis de Catalunya i de la 
Fundació Carles Pi i Sunyer va seleccionar 
el Pla Local #Educa 16 com a un exemple a 
seguir “per representar una aportació innova-
dora i de qualitat en la temàtica d’Educació”  

El projecte de la Biblioteca  
aturat temporalment
L’Ajuntament no renúncia a la seva construcció  
i ja treballa per buscar més finançament

E l passat 21 d’octubre representants de 
l’Ajuntament van reunir-se amb la Di-
putació de Barcelona i el despatx d’ar-

quitectes, redactors del projecte, per parlar 
de la nova Biblioteca Municipal. El projecte 
comptava amb un pressupost inicial de 
3.680.821 € i després d’aquesta reunió es va 
informar per part dels arquitecte, Brullet-de 
Luna, del seu augment fins a 5.141.250 €. 

L’augment del pressupost rau en una pu-
jada significativa de l’establert a les bases de 
la Diputació. En un principi es parlava d’uns 
1.186,21 euros per metre quadrat per l’edifici i 
uns 83,41 euros per metre quadrat per l’exterior. 
Per una banda hi ha hagut un augment del 15% 
en estructures, un 44% en instal·lacions, que 
afecta la necessitat de fer servir 4 tubs pel clima 
en comptes de 2 i pel nombre de pous de geo-
tèrmia necessaris. També augmenta un 8% en 
la coberta i façana i un 5% en la fonamentació. 

Actualment la Diputació de Barcelona, 
qui va encarregar el projecte juntament 
amb l’Ajuntament, han decidit suspendre 
el contracte amb el despatx d’arquitectes 
i aturar temporalment el projecte a cau-
sa de les pujades d’aquests aspectes del 
pressupost inicial.

L'Ajuntament treballa en dues línies de 
treball, per una banda, ja va realitzar un estudi 
geotèrmic durant el tercer trimestre de l'any 
passat, per veure la necessitat de quants 
pous eren necessaris per assolir aquesta 
despesa. Per altra banda, una altra de les 
línies de treball per part de l’Ajuntament és 
cercar el màxim de finançament possible via 
diputació o a través de subvencions. En una 
reunió pròxima s’espera poder tenir un retorn 
amb les dades dels estudis geotèrmics rea-
litzats per poder acabar de definir el pressu-
post i poder tirar endavant el projecte.  
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La 3a la Nit de l’Esport 
La gala es va celebrar el 31 de gener al Pavelló Municipal d’Esports Maria Víctor 

L a Nit de l’Esport és una iniciativa orga-
nitzada per l’Ajuntament de Palau-soli-
tà i Plegamans on es premia i reconeix 

l’esforç i la vàlua del teixit esportiu de la nos-
tra població, tant d’esportistes locals com 
de clubs i entitats durant la temporada 2018-
2019. La puntuació ha estat molt ajustada i 
alguns candidats i candidates han empatat 
en la posició que han ocupat en aquest llistat.

PREMIS I RECONEIXEMENTS  
3A NIT DE L’ESPORT 2020

Millor esportista masculí absolut, major 
de 16 anys: 1r Álvaro Blázquez Mateu. Moto 
Club Palau.

Millor esportista femenina absolut, ma-
jor de 16 anys: 1ra Berta Busquets Segalés. 
Hoquei Club Palau de Plegamans.

Millor esportista masculí promoció, me-
nor de 16 anys: 1r Pau Segalés Torres. Flying 
Squirrels Ultimate Club - 1r Gerard González 
González. Flying Squirrels Ultimate Club.

Millor esportista femenina promoció, me-
nor de 16 anys: 1ra Laia Garriga Beltran. Club 
Futbol Sala Palau-solità i Plegamans 2007. 

- 1ra Jéssica Díaz Hernández. Club Futbol 
Sala Palau-solità i Plegamans 2007.

Millor esportista masculí adaptat, de qual-
sevol edat: Arnau Serrats Pagès. Club Bàs-
quet Granollers.

Millor esportista masculí màster, vete-
rans: Antonio Bosque Borlan. Associació 
Bitlles Catalanes ‘Va tornem’hi’.

Millor esportista femenina màster, vetera-
nes: Cándida Fernández Magdaleno. Asso-
ciació Bitlles Catalanes ‘Va tornem’hi’.

Millor esportista masculí o femení, compe-
tint en entitats esportives de fora la població 
i que hagi destacat durant la temporada en 
qualsevol disciplina: Beatriz Tinoco Balongo. 
G-Concept. - José María Aige Pérez. G-Con-
cept. - Martí Puig Sampera. F.C. Barcelona. 

- Raúl Gillamón Béjar. Waldorf University. - Ro-
ger Rocasalbas Argemí. Esportista d’Elit.

Premi Tècnics de l’Esport, excel·lència de 
la funció de tècnic o tècnica esportiu tant d’es-
ports de competició com base o formatiu: Alícia 
Sanjurjo García. Club Futbol Sala Palau-solità 
i Plegamans 2007. - Fernando Chulià Torrelles. 
Atlètic Club Bàsquet Palau de Plegamans. - Mi-
reia Alcántara. Club Rítmica. - Quim Rocabru-
na Vilardell. Hoquei Club Palau de Plegamans. - 
Anna Sanféliz. Club Rítmica. - Miquel Busquets 
Bassets. Hoquei Club Palau de Plegamans.

Premi Club, Equip o Secció Esportiva, pel seu 
èxit, trajectòria o resultat durant la temporada: 
Conjunt Prebenjamí Iniciació. Club Esportiu 
Palau de Plegamans. - Conjunt Infantil B. Club 
Esportiu Palau de Plegamans. - Conjunt Infantil 
C. Club Esportiu Palau de Plegamans. - Júnior 
Femení. Atlètic Club Bàsquet Palau de Plega-
mans. - Mini Masculí. Atlètic Club Bàsquet Pa-
lau de Plegamans. - Prebenjamí A. Club Futbol 
Sala Palau-solità i Plegamans 2007. - Prebenja-
mí B. Club Futbol Sala Palau-solità i Plegamans 
2007. - Infantil Femení. Club Futbol Sala Pa-
lau-solità i Plegamans 2007. - Nacional Catala-
na. Hoquei Club Palau de Plegamans. - OK Lli-
ga Femení. Hoquei Club Palau de Plegamans.

Premi Valors de l’esport; vol premiar les acci-
ons, comportaments o actituds de clubs, equips, 
esportistes, seccions o grups humans que desta-
quin pel seu valor ètic o moral en el marc dels va-
lors positius de l’esport: Daniel Salgado Marcilla. 
Club Futbol Sala Palau-solità i Plegamans 2007.

Premi Dirigent de l’esport; vol premiar 
aquells o aquelles dirigents de l’esport actius de 
la temporada que amb la seva funció hagin con-
tribuït o contribueixen a l’èxit esportiu de la seva 
entitat i/o el seu esport: Raúl López Fuentes. 
Atlètic Club Bàsquet Palau de Plegamans. 

Nova temporada "Caminar és fer salut"

U n any més, l’Ajuntament organitza el 
cicle de caminades arreu del munici-
pi. L’objectiu és potenciar les camina-

des saludables, conèixer els espais naturals i 
fomentar les relacions entre les persones. Les 
caminades, amb un recorregut de 6 a 7,5 km, 
són obertes a tots els veïns i veïnes majors 
d’edat. Les inscripcions es poden realitzar pre-
sencialment al Pavelló Municipal d’Esports 

Maria Víctor. També es pot trucar per dema-
nar informació al telèfon 93 864 55 02. La data 
límit d’inscripció és el dia anterior a la camina-
da, a les 13 h. Aquestes són les caminades pel 
2020, les quals començaran a les 9.30 h.
• 20 de març: Inici: Can Periquet. Itine-

rari: Av. Montseny, Camí de Cal Traitor, 
Camí de Gallecs, Camí del Forn, Camí 
del Caganell, Can Periquet. 

• 24 d’abril: Inici: Pavelló Municipal d’Es-
ports. Itinerari: La Pineda, C. del bosc 
Gran, C. de la Creu de Baduell, Masia 
de Can Falguera, Lord Can, Parc de Can 
Linares, Ajuntament. 

• 29 de maig: Inici: Ambulatori. Itinerari: 
Ronda Verda, Parc de l’Hostal del Fum, 
Ambulatori. 
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L’Ajuntament es bolca un any més  
a la Marató de l’Estalvi Energètic 
Es tracta d’una campanya de sensibilització i de bones pràctiques en l’ús i el consum d’energia

L a Marató d’Estalvi Energètic és una 
campanya de sensibilització i de bo-
nes pràctiques en l’ús i el consum 

d’energia, que té la voluntat afegida de 
destinar l’estalvi econòmic aconseguit a 
la lluita contra la pobresa energètica al 
mateix municipi. Consisteix en reduir els 
consums d’aigua, electricitat i gas durant 
el mes de febrer de 2020, respecte a la mit-
jana dels consums del mateix període dels 
últims 3 anys.

Enguany s’arriba a la cinquena edició i 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 
hi participa per tercer any consecutiu en 
els edificis de la casa consistorial, masia 
de Can Cortès, el castell, l’Escorxador, el 
pavelló, serveis socials, policia, i les dues 

escoles bressols. A més, per aquesta edi-
ció també s'ha pensat amb els equipamens 
docents:

• Escola Folch i Torres (2 edificis)
• Escola Can Cladellas
• Escola Palau
• Escola Marinada (2 edificis)

S’han fet presentacions a totes les es-
coles amb la intenció d’implicar al major 
nombre de persones a cada equipament 
participant, i així pensar més accions d’es-
talvi, d’eficiència energètica, i de difusió. 

L’Ajuntament proporciona el material grà-
fic de difusió de la campanya, i cada setmana 
del mes de febrer s’han de fer les lectures dels 
comptadors per fer el seguiment de l’estalvi 

real aconseguit, el qual es visualitzarà en uns 
marcadors a l’entrada de tots els edificis par-
ticipants. El passat 31 de gener va arrancar la 
primera lectura de comptadors a la vila. 

Jordi Plaza regidor de Gestió Ambiental 
i Medi Natural argumenta que “indepen-
dentment de l’estalvi que s’aconsegueixi, 
la Marató serà un èxit si aconseguim la par-
ticipació i implicació del màxim nombre de 
persones usuàries de l’equipament”.  

L’Ajuntament obre un expedient sancionador  
per una obra sense autorització municipal
Ha comportat dues sancions lleus de 3.000 € cadascuna, l’import  
de les quals anirà destinat al patrimoni públic del sòl i l’habitatge

L ’Ajuntament de Palau-solità i Plega-
mans ha obert un expedient sanci-
onador per les obres que s’estaven 

realitzant a una finca situada al carrer Cas-
tell i que no comptaven amb cap mena 
d’autorització municipal. Aquest expedi-
ent comporta l’aplicació de dues sancions 
lleus, de 3.000 euros cadascuna, l’import 
de les quals anirà destinat al patrimoni pú-
blic del sòl i l’habitatge de la vila. 

La Policia Local de Palau-solità i Plega-
mans, a primers de novembre, va detec-

tar que a la finca esmentada s’hi estaven 
executant actes de construcció d’un mur 
de contenció, per evitar esllavissades. 
Prèviament s’havia realitzat l’excavació 
del terreny deixant el mateix sense cap 
mena de protecció, el que comportà la 
corresponent situació de perillositat per 
a la via pública adjacent com per a la ma-
teixa finca. 

En conseqüència, es va dictar ordre 
de paralització ordenant l’adopció de les 
mesures de seguretat necessàries per ga-

rantir l’estabilitat del mur, amb la presen-
tació de la documentació tècnica corres-
ponent, que ja ha estat aportada.

Des de l’àrea d’urbanisme es recorda 
l’obligatorietat de disposar, sempre i en 
qualsevol cas, de la corresponent llicèn-
cia d’obres o comunicació prèvia, i les 
conseqüències que se’n poden derivar de 
la seva mancança.  

L'objectiu és reduir els 
consums dels equipaments 

municipals a favor de la 
pobresa energètica
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Denunciem que el govern 
municipal va prometre 
aturar el Polígon de 
Llevant sabent que no ho 
podria complir

El projecte de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per 
l’any 2020 preveu una inversió de 
12,1 milions d’euros per desenvo-
lupar el nou sector d'activitats 
econòmiques a les zones de Can 
Planes i de Llevant, a l’entrada de 
Palau. Una notícia que suposa una 
desautorització en tota regla al go-
vern municipal. En aquest sentit, 
desde el PSC volem denunciar que 
el govern municipal d'ERC i Junts 
va prometre aturar-lo, sabent que 
era un compromís irrealitzable i 
que la seva aturada hagués supo-
sat pagar una indemnització milio-
nària a l'Institut Català del Sòl.

La deriva que ha portat l’equip de 
govern municipal sobre la qüestió 
ha estat perillosa. En aquest sen-
tit critiquem la falta de visió de 
l’equip de govern en intentar perdre 
una gran oportunitat per a la vila 
i hipotecar el municipi plantejant 
indemnitzacions milionàries a In-
casòl. Durant molt de temps, i espe-
cialment durant la campanya, vam 
advertir a ERC que feien demagògia 
en prometre aturar el projecte si ac-
cedien al govern. A més, el Pacte de 
govern signat entre els dos partits 
prometia la «Retirada del projecte 
de la construcció del polígon de Lle-
vant (Gallecs)». Ara hem vist que tot 
van ser promeses buides, ja que sa-
bien perfectament que no podrien 
complir amb elles.

Els socialistes sempre hem defen-
sat la singularitat d’aquest nou sec-
tor d’activitats econòmiques que 
li confereix un alt valor afegit per la 
seva ubicació estratègica. La nostra 
vila, es situa al bell mig de l’àrea B30, 
la major concentració industrial del 
sud d’Europa. Per tant, constitueix 
un territori amb una demanda crei-
xent d’espais per a empreses, d’alt 
valor social, mediambiental i econò-
mic que poden generar nous llocs 
de feina estables. 

Junts per Palau:  
us escoltem per millorar 
el poble!

Des del Grup municipal de JxPsiP, 
només ens importa millorar la 
qualitat de vida de totes i tots els 
palauencs i plegamanins. És per 
això que permanentment ens man-
tenim en contacte amb entitats, 
empreses, col·lectius i ciutadans 
per conèixer de primera mà quines 
són les principals preocupacions i 
inquietuds de la població. Diverses 
són les iniciatives que hem ajudat 
a tirar endavant, en tant que mem-
bres actius d’un Govern que pretén 
fer de la Participació Ciutadana un 
element essencial i identificador 
de la nostra tasca diària. Tant és 
així, que des de les àrees de com-
petència que ostentem, hem co-
mençat a canviar dinàmiques com 
les referides al Consell municipal 
de Salut i Consum, que el Regidor 
Jordi Pujol, està decidit a convertir 
en un òrgan no només de consulta 
i participació, sinó que les seves re-
solucions esdevinguin vinculants. 

Resulta d’enorme transcendència 
per a àrees com les de Via Pública, 
Espais i Jardins, la posada en fun-
cionament d’un nou servei de co-
municacions directa amb les per-
sones via WhatsApp mitjançant el 
núm. 674 74 06 00, que esdevindrà 
d’una gran ajuda  per a la Regidora 
Laura Navarro i el seu equip tècnic 
a l’hora de detectar i resoldre tota 
mena d’incidències en els nostres 
carrers i places.

Finalment, el Regidor Ovidiu Po-
pescu ha donat un gir total a la 
forma de treballar pel que fa a 
l’acostament d’ajuntament i co-
merciants, fent que tots els agents 
afectats siguin corresponsables de 
les decisions a prendre. Això s’ha 
començat a evidenciar amb inicia-
tives com la exitosa Pista de gel a 
la Fira de Santa Llúcia o en el nou 
conveni a subscriure amb l’Associ-
ació de Comerciants, implicant-los 
també en qüestions relacionades 
amb la promoció turística de Pa-
lau-solità i Plegamans. 

PSC Junts x PalauERC

Cap a una bona gestió 
dels residus

Ho sabem. Si féssim un estudi 
d’opinió demanant que se citessin 
quins són els principals proble-
mes del municipi, la gran majoria 
de ciutadans respondrien que les 
deixalles és un d’ells. I no és un 
fet recent, és una problemàtica 
que s’arrossega des de fa molts 
anys. Conscients d’aquest fet i, 
sense voler mai defugir de la pro-
blemàtica, més aviat afrontar-la, 
la intenció d’aquest govern i, con-
cretament de la regidoria de Medi 
Natural i Gestió Ambiental lidera-
da pel regidor Jordi Plaza, és posar 
fil a l’agulla. 

Amb aquesta idea, una de les pri-
meres accions dutes a terme va 
ser començar a prescindir gradu-
alment de les zones d’emergència, 
que s’havien convertit en aboca-
dors descontrolats de deixalles en 
els últims anys. De fet, i com s’ha 
comprovat a través dels diferents 
estudis, la fracció de la resta no 
va deixar d’augmentar en els tres 
anys que han estat actives. La reti-
rada, el mes de novembre de 2019, 
de tres d’aquestes zones d’emer-
gència ha provocat una reducció 
de 15 tones només durant el mes 
de desembre. En aquesta mateixa 
línia també s’estan perseguint per 
la via sancionadora les conduc-
tes incíviques, és a dir, multant 
a aquelles persones o empreses 
que utilitzen indegudament els 
contenidors. Hem de recordar que 
aquestes accions ens perjudiquen 
a tots per igual i contribueixen, 
d’una banda, a malmetre el nostre 
ecosistema i, per l’altra, a donar 
una mala imatge del municipi.

Però aquest govern vol anar molt 
més enllà, i també està licitant un 
nou contracte dels serveis de re-
collida de residus, neteja viària, 
gestió de la deixalleria i recollida de 
fibrociment a la via pública. Un nou 
contracte que esperem que ens 
permeti donar un servei de qualitat 
i que seguim sent un referent pel 
que fa a la recollida selectiva. 
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PrimàriesC’s

La independència  
exigeix...

“Primàries Catalunya naixem a partir del 
mandat de l’1 d’octubre de 2017....” (1a lín. 2n 
paràgraf, Ponència Estratègica-Filosòfica)*

“Constatem que Catalunya viu una situa-
ció política anòmala, com a conseqüència 
dels impediments il·legals i perversos que 
l’Estat ha posat i segueix posant impune-
ment als legítims drets i aspiracions del 
poble català al seu dret a l’autodetermina-
ció”. (3r par. Ponència Full de Ruta)*

“Constatem que els actuals partits sobi-
ranistes catalans no han donat resposta 
al mandat del 1r d’octubre, obviant la vo-
luntat del poble”. (4t par. Ponència FdR)* 

“Defensem que la sobirania de Catalunya 
rau en el seu poble i que la proclamació 
d’independència ja s’ha realitzat”. (5è par. 
Ponència FdR)*

“Defensem que el Referèndum d’Autode-
terminació del 1r d’octubre, la declaració 
d’independència aprovada pel Parlament el 
27 d’octubre de 2017 i la revalidada majoria 
absoluta independentista aconseguida al 
Parlament de Catalunya el 21 de desembre 
de 2017, en unes eleccions imposades per 
l’Estat espanyol, són les bases legitimado-
res per a la constitució i el desplegament 
d’un estat català independent en forma de 
República”. (11è par. Ponència FdR)*

*Ponències aprovades a la Convenció Ge-
neral de Primàries Catalunya celebrada a 
Barcelona el 16 de novembre de 2019.

Primàries Catalunya defensem els principis 
expressats en el nostre Full de Ruta, des 
de l’absoluta coherència entre objectius 
i mètodes, entre el què volem i el com ho 
aconseguirem, els fins i els mitjans, el pen-
sament i l’acció, la paraula donada i l’acció 
política. L’objectiu darrer, que és la indepen-
dència EXIGEIX de totes i tots nosaltres el 
compromís i l’absoluta coherència entre els 
objectius i l’acció política.EXIGEIX (exigirall.
exigĕre, v. tr.)a1. Demanar imperativament 
alguna cosa en virtut d’un dret, d’una autori-
tat, d’una força 2. Fer indispensable.

La ciutadania independentista està em-
poderada, té força, és sobirana i té uns 
drets... 

Pérdida de tiempo y 
falta de soluciones

Mes por mes seguimos perdiendo 
el tiempo con mociones sobre las 
que el Ayuntamiento no tiene com-
petencia, mociones que insisten 
presentar los grupos independen-
tistas. El equipo de gobierno sigue 
insistiendo en presentar mociones 
sobre libertad de políticos presos, 
y que aun sabiendo que no sirven 
para nada, tienen como finalidad 
satisfacer solamente a sus votan-
tes. Es una lástima esta pérdida de 
tiempo ya que podrían dedicarse 
más a las cuestiones que afectan 
realmente a nuestro pueblo. No 
nos cansaremos  de repetirlo una 
y otra vez. Desde el pleno del mes 
de noviembre, estamos insistiendo 
en el problema de los árboles en el 
Paseo de la Carrerada, que están 
levantando el asfalto, y la respuesta 
que se nos da es que no se puede 
hacer nada porque los árboles ya 
estaban allí antes y que tendría 
que ser una sola dirección dicha 
avenida. También existe el mismo 
problema en la calle Boada Vell, 
en el tramo entre calle Orfebrería 
y calle Migdia. Además existe la 
necesidad de mejoras en la calle 
Comercio y calle Riereta. Lo único 
que plantean es hacer estudios 
sobre estos temas que sólo queda 
en intenciones. Lo que ya no es un 
estudio es la subida del IBI a los 
comercios y solares, ni la falta de 
recogida de la basura que cada fin 
de semana se acumula al lado de 
los contenedores.

También nos ha causado sorpresa 
unas declaraciones del Sr. Alcal-
de queriendo apuntarse un tanto 
sobre una pasarela de la Avenida 
de los Países Catalanes que va de 
Can Parera hacia el centro para que 
puedan pasar viandantes y bicicle-
tas, cuando Cs Palau en el pleno 
de marzo del 2016 ya presentamos 
una moción en la que solicitába-
mos un estudio sobre los accesos 
a Can Parera, moción que fue apro-
bada por mayoría absoluta y que 
ahora sale a relucir como si fuera 
solución de ellos. L’Ajuntament no es fa responsable del contingut 

inserit pels diferents grups municipals. Aquests 
textos tan sols expressen la seva opinió i no pas 
la de l’Ajuntament.

REGlDORS I 
REGIDORES
EQUIP DE GOVERN
Oriol Lozano (ERC)  
Alcalde, Regidor d’Esports i 
Recursos humans.

Eva Soler (ERC)  
1a Tinença d’Alcaldia d’Educació 
i Cultura. Regidora de Seguretat 
Ciutadana, Cultura i Patrimoni i 
Comunicació i Transparència. 

Patricia Freire (ERC)  
2a Tinença d’Alcaldia de Justícia 
Social. Regidora d’Acció Social, 
Igualtat, Feminisme i polítiques 
LGTBI+, Gent Gran i Habitatge. 

Laura Navarro (JuntsxPalau)  
3a Tinença d’Alcaldia d’Ocupació 
i Benestar. Regidora d’Empresa 
i Ocupació, Via Pública, Espais i 
Jardins. 

Ignasi Fargas (ERC)  
4a Tinença d’Alcaldia de Ciutadania. 
Regidor d’Educació, Participació i 
Joventut.

Jordi Pujol (JuntsxPalau)  
5a Tinença d’Alcaldia de Territori. 
Regidor de Salut Pública, Sanitat i 
Consum. Portaveu grup municipal.

Jordi Plaza (ERC)  
Regidor de Medi Natural, Gestió 
ambiental i Pagesia, Festes 
Populars, Fires i Mercats. Portaveu 
grup municipal. 

Ovidiu Popescu (JuntsxPalau) 
Regidor de Comerç i Turisme, 
Mobilitat i Transport. 

Sergi Plaza (ERC) 
Regidor de Serveis Municipals  
i Economia

OPOSICIÓ
Marc Sanabria Robledo (PSC) 
Portaveu. 
Cristina Pérez Gómez (PSC)
Ignacio Martínez Rivas (PSC)
Giovanna Sánchez Giménez (PSC)
Miquel Cañizares Gómez (PSC)
Juan Martínez Nieto (C’s) 
Andrés Martínez Palacio (C’s) 
Portaveu. 
Núria Solà Bujons (Primàries) 
Portaveu.  

Si voleu contactar amb els regidors i 
regidores de l’Ajuntament, podeu tru-
car al telèfon 93 864 80 56 o escriure 
al correu electrònic info@palauplega-
mans.cat. 

A www.palauplegamans.cat hi figuren 
resums biogràfics de tots els membres 
del Ple Municipal i formularis individu-
als per contactar-hi.
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Dani   
Ruiz

@proteccioncivilpsip 
@Protecció Civil Palau Plegamans

President Protecció Civil

“Crec que és molt important qualsevol cos  
de voluntaris, però de qualsevol índole.  
Això crea caliu i xarxa per conèixer a la gent del poble.”

E l Dani Ruiz té 42 anys i és a Palau-so-
lità i Plegamans des de ben petit. Ac-
tualment és gerent i director tècnic 

d’una empresa d’ambulàncies, experts en 
cobertura d’esdeveniments. Combina la 
seva feina amb la seva passió, ja que alhora 
és el president de Protecció Civil de la vila 
des de la seva creació. Des de petit ja s’in-
teressava per ajudar a les persones i manté 
aquesta passió des de llavors.

Quan es va crear i com funciona el cos de 
Protecció Civil? Fa 21 anys, amb quatre 
persones. Protecció Civil és un cos de vo-
luntaris de suport a la Policia Local o als 
cossos d'emergència que vinguin de fora 
davant de qualsevol eventualitat. Atenem 
també des d'esdeveniments esportius a 
culturals que es fan al poble. Donem un 
cop de mà amb un accident de trànsit, 
amb un incendi forestal, d'empresa, etc. 
Accedim a qualsevol emergència sempre 
per col·laborar.

Quins tipus d'incidències heu realitzat? 
Per exemple, durant la setmana del tem-
poral Gloria amb l'episodi de ventades i 
pluges, van caure diferents arbres i nosal-
tres tenim material divers per poder donar 
un cop demà si bombers no està operatiu. 
Com a voluntaris, anem, valorem que ho 
podem fer nosaltres i tirem de les nostres 
eines i de la nostra experiència per resoldre 
el problema. En aquest cas hi havia arbres 
al mig del carrer i veient que no provocava 
cap perill treure’ls, ho vam fer nosaltres. 

El temporal Glòria creus que és un dels 
més grans que has viscut com a membre 
de Protecció Civil aquí a Palau? Hem tin-

gut d'altres, per exemple la última gran 
ventada va ser el 9 de desembre del 2013, 
va haver-hi molta incidència però era més 
a zona boscosa. El camí de serra Barona 
va quedar completament tallat perquè van 
caure desenes d'arbres, va ser la última 
gran ventada. En canvi, el Glòria va tenir 
incidències com la caiguda d’un pi al mig 
del poble tallant el passeig de la Carrerada, 
com va passar al mes de gener. 

Com us complementeu amb els altres cos-
sos de seguretat? El tema és la diferència 
del servei. Si el servei és programat, com una 
rua de reis o la de Carnestoltes, doncs hi ha 
una coordinació amb la Policia Local. Hi ha 
un sergent operatiu que ens truca i  ens de-
mana quants podem anar. Nosaltres tenim 
un grup de WhatsApp i allà preguntem quan-
ta gent està disponible. Es fa un pla operatiu 
amb la Policia i els ajudem a fer un tall de car-
rer si fa falta, o d'acompanyament. 

I en el cas d’emergències? Si és un tema 
d'emergències, alguns de nosaltres tam-
bé som aficionats a la meteorologia i, per 
exemple, en el cas del Gloria, ja estàvem 
avisats que podia venir un fort front. Vam 
parlar pel grup de WhatsApp i ens vam 
posar en contacte amb la Policia amb la 
informació que teníem. Ens vam posar en 

prealerta i abans del temporal ja estàvem 
preparats.  Un cop va començar el primer 
incident, en mitja hora ja teníem 5 perso-
nes preparades per qualsevol esdeveni-
ment que pogués sortir.

Quanta gent sou? Actualment som 8 vo-
luntaris, dels quals tres són aspirants. Els 
voluntaris poden entrar com aspirants i 
després estem subjectes a què la Direcció 
General de Protecció Civil tregui els cursos 
de formació obligatòria perquè passin a ser 
voluntaris oficials. 

Creus que és important que existeixi el 
cos de protecció civil en una població? 
Crec que és molt important qualsevol cos 
de voluntaris, però de qualsevol índole. 
Això crea caliu i xarxa per conèixer a la gent 
del poble. Aquí a Palau, arran de les riua-
des de l’any 1994 va haver-hi un ‘boom’ de 
solidaritat.  L'any 96 jo era el director de la 
Creu roja i teníem 150 voluntaris. Després 
això va anar minvant perquè la gent es va 
cansant, però per sort no hi ha emergènci-
es cada dia. 

Quina és la motivació que creus que hi ha 
per ser voluntari de Protecció Civil? La 
meva motivació, per exemple, és que ja 
vaig néixer amb aquesta malaltia d’ajudar 
a les persones. Però també hem tingut 
molta gent que volia ser funcionaria, amb 
el temps que han estat amb nosaltres de 
voluntaris han  après del món de l'emer-
gència i després s'han presentat a Policies 
Locals o Mossos d'Esquadra.  Així, ja por-
taven aquesta mica més d'informació de 
saber com tractar la gent, com tallar un 
carrer, etc. 

Protecció Civil és un cos 
de voluntaris de suport a la 

Policia Local o als cossos 
d'emergència que vinguin 

de fora davant de qualsevol 
eventualitat


