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Benvolguts Palauencs i Plegamanins:

Laura Navarro

M'encanta Palau!, sí, sí, ja ho dic sencer, Palau-solità i Plegamans.
Aquest poble es mereix que la gent que hi vivim podem gaudir d'ell sense crispacions dels
que el governen. Fa molt de temps que sento la gent del carrer, i l'opinió és clara i
contundent: a l'Ajuntament no són capaços de fer el que volem i només estan per
barallar-se entre ells.
A mi m'agradaria canviar les dues coses. Som un poble amb gent molt vàlida, preparada
i amb ganes de fer coses, actiu i viu, associatiu, amant de la cultura, de l'esport, de la
natura, tenim recursos econòmics i socials de primer ordre, estem ben situats, ... què ens
impedeix doncs dotar-nos de les infraestructures que volem?
De piscina, de biblioteca, de carrers i avingudes on faci goig passejar-hi, de parcs i espais
nets i arreglats on gaudir de la nostra vida de poble? Perquè els representants polítics
hem d'estar sempre criticant el que fa l'altre? No podem construir en positiu sobre el que
els altres han fet? Potser serà una utopia, però a mi m'agraden els reptes i tinc ganes
d'entomar aquest.
El nostre poble, Palau-solità i Plegamans, amb aquest nom tan únic que acostumem a
simplificar com a Palau (sense que vulgui dir que ens oblidem de ningú de Plegamans), té
un munt d'atractius que ben gestionat pot ser pol d'atracció turística, de qualitat, de gent
que li agrada el patrimoni històric, la natura, l'esport.
Tenim un dels polígons industrials més ben ubicats i productius de Catalunya, amb
empreses punteres en els seus camps, un luxe pel nostre mercat de treball i per la nostre
economia, tenim potencial per ser un poble reconegut al país i fins i tot fora en activitat
econòmica i tecnològica.
I què me'n dieu dels espais naturals de què podem gaudir a quatre passes de casa. Des
de qualsevol punt del poble podem sortir caminant i trobar-nos amb un bosc, una
pineda, alzines, aigua, camps, i cel blau en pocs minuts. Ens en cuidem prou de tot això
que tenim? En som conscients?
L'equip que hem creat al voltant del concepte de JuntsxPalau ho tenim molt clar. Estem
ben il·lusionats per portar al poble i al nostre Ajuntament una nova manera de fer les
coses, sense crispació, on creiem en les nostres possibilitats, on l'Ajuntament sigui de
veritat un servei a tota la gent que vivim i volem gaudir del nostre poble. Jo ho penso
donar tot per aconseguir-ho i passar del 'no podem fer-ho' al 'i perquè no?'....
Confieu en l'equip de Junts Per Palau , treballarem dur per a aconseguir el millor poble
per viure-hi .
VOTA JUNTSxPALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
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1.
Poble emprenedor, poble treballador (promoció econòmica, emprenedoria i
treball)
1.1. F.U.E. - Finestreta Única Empresarial. Cal que el nostre Ajuntament compleixi la legislació
vigent del Parlament de Catalunya i posi de manera immediata en funcionament la Finestreta
Única Empresarial per tal de facilitar i agilitzar els tràmits d’obertura d’establiments, modificacions
d’activitats i ampliació de noves accions empresarials, a través d’un únic punt d’atenció que
doni tot el servei a les empreses i els nous emprenedors amb informació, assessorament, gestió i
tramitació de tot el necessari i requerit.
1.2. Crear espais de Co-working amb preus de lloguer accessible pels joves emprenedors:
L’Ajuntament ha d’habilitar espais municipals destinats a oferir als joves emprenedors les eines i
material necessari perquè puguin desenvolupar, almenys en la seva fase inicial, els primers passos
de la seva empresa. Es tracta d’oferir un espai per tal que s’hi desenvolupi un veritable viver
d’empreses que permeti als nous emprenedors posar en marxa fins a una mínima consolidació, la
seva idea empresarial.
1.3. Eliminar la taxa de residus per a nous emprenedors durant els primers 2 anys, exempció de la
taxa o llicència d’obertura de nous establiments comercials i d’altres activitats econòmiques per
als joves de trenta anys o menys: Fer que per als nous emprenedors les taxes i impostos municipals
que esdevinguin durant els primers dos anys de l’activitat, no hi hagin de fer front, essent
necessari aplicar exempcions o subvencions a tal efecte.
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2.

Acció social i participació ciutadana

2.1. Buscar una millor alternativa a l'actual espai que serveixi com a centre de dia per la gent gran:
Amb la posada en funcionament de nous espais culturals al nostre poble i la redistribució dels de la
masia de can Cortès, caldria habilitar l’actual Centre Cívic (antic CAP) per destinar-lo a la Gent
Gran del municipi, ubicant-hi també tots els serveis, Socials, Personals, d’assessorament, de tràmits
per al SAD, Servei d’Atenció Domiciliària, teleassistència, servei de podòleg, atenció psicològica...
concentrant-ho tot en un mateix edifici, on també s’hi duguin a terme les diferents activitats d’oci,
manualitats i culturals dels nostres avis.
2.2. Posar en marxa PALAU LAB . Laboratori Inter generacional d’idees al que es convida als joves
(de l'Institut i Universitat) i a la gent gran perquè col·laborin i facin aportacions en temes de poble
com: oci, actes lúdics, educació. Cal que, també en aquest àmbit, s’apliquin els criteris previstos en
el Reglament de Participació Ciutadana, servint també com a un veritable òrgan consultiu amb
capacitat de decisió.
2.3. Implementar l’enquesta de satisfacció, a través dels mitjans telemàtics i personals dels quals
disposa l’àrea de Comunicació municipal, per conèixer de forma anual quin és el grau de
satisfacció del nostre veïnat vers la gestió del Govern municipal.

4/15

2.4. Servei d’orientació jurídica municipal gratuït a la ciutadania.
L’objectiu es l’establiment d’un Servei o Punt d’Orientació Jurídica a l’Ajuntament,
conceptuat com a servei social i adreçat de forma gratuïta als ciutadans/es del municipi, per
proporcionar-los un primer assessorament orientador, sobre qualsevol matèria jurídica (civil,
penal, administrativa, estrangeria...). També s'estudiarà la possibilitat d’implantar el Punt
d’assessorament de violència de gènere i laboral.
A banda d’analitzar i orientar sobre el problema plantejat, així com sobre la viabilitat de la
pretensió, el/la lletrat/da informarà al ciutadà/na sobre la documentació i requisits necessaris
per si vol sol·licitar el dret a l’assistència jurídica gratuïta. D’aquesta manera els ciutadans del
poble no s’hauran de desplaçar al SOJ dels Jutjats de Sabadell per rebre aquest servei.
2.5. Implementar i per tant aplicar el nou Reglament de Participació Ciutadana, fent la
divulgació necessària a fi que tothom, entitats i ciutadans, tinguin ple coneixement de la seva
existència, previsions i els drets de participació en la cosa pública que aquesta nova eina els
atorga.
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3.

Comunicació municipal i transparència de l’administració local

3.1. Crear una APP que serveixi de plataforma de comunicació bidireccional entre l’Ajuntament i
els veïns. Una APP amb opció de geolocalització per rebre avisos de proximitat, informació turística
propera, sobre comerços, .... que el ciutadà pugui accedir a tota la informació com a una web o
que pugui informar sobre avaries, sol·licitar servei de recollida de residus o simplement fer una
consulta, queixa o suggeriment davant l’Ajuntament.
3.2.
Renovació de tots els canals informatius i creació d'una xarxa de mitjans de comunicació
multimèdia de titularitat municipal però amb control editorial independent. Per a tal fi, cal fer que
l’actual Consell municipal de Comunicació, passi a tenir un veritable contingut decisori i vinculant
que, a banda d’esdevenir un fòrum de debat, consulta i participació en tot el que faci referència a
la Comunicació local, garanteixi la neutralitat i la pluralitat en la informació que surti de tots els
canals de comunicació municipals.
3.3. Tangibilitzar la transparència en la inversió del pressupost de tal manera que qualsevol obra,
inversió o reparació que l’Ajuntament porti a terme, es faci públic el seu veritable cost així com
quines són les fonts de finançament. D’aquesta forma, el ciutadà sempre podrà saber què ha
costat l’element reparat o la inversió realitzada, com també si s’ha pagat amb fons propis o si es
gaudeix d’algun tipus de subvenció total o parcial.

6/15

3.4.
Eliminar l'impost de "plusvàlua" en cas que hi hagi pèrdues. En aquest sentit, cal fer possible
que, sempre que l’administració en tingui coneixement, no sigui el ciutadà qui hagi de sol·licitar
l’exempció d’aquest impost, sinó que de forma automàtica i d’ofici sigui aplicat directament per
l’Ajuntament o l’Oficina municipal de recaptació.
L’Ajuntament farà possible que, no només en operacions de compravenda, sinó sobretot en els
casos d’herències on s’observi una especial situació de vulnerabilitat social i econòmica per part del
o dels hereus, s’estudiï la possibilitat d’establir la corresponent subvenció municipal a fi que aquests
no s’hagin de fer càrrec d’un pagament que, per si sol, podria posar en risc la mateixa herència.
3.5. El Pressupost municipal, amb totes les seves partides, no només es publicarà de forma íntegra en
el lloc web municipal, sinó que se’n publicarà una versió amb termes ben comprensibles per al
ciutadà tipus, no acostumat al llenguatge tècnic, al que s’hi podrà accedir també des de l’APP
consistorial.
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4.

La nostra identitat el nostre orgull de poble (cultura, turisme, patrimoni local i esport)

4.1. Promocionar el patrimoni local mitjançant una ruta cultural guiada o rutes de senderisme per
donar a conèixer aquells llocs, fets o persones que més han marcat la història del nostre poble amb
la finalitat de crear una identitat pròpia de poble (I.D. 08184 ) i que també ajudi per afavorir el
turisme. Crear un Consell municipal de Patrimoni cultural, històric, artístic i arqueològic, per tal de
coordinar aquesta mena d'accions de promoció de la nostra gran riquesa patrimonial, cultural,
artística i històrica.
4.2.
Potenciar l’esport gratuït per la pràctica saludable de la població en general aprofitant les
característiques de natura que hi ha en el municipi i els diferents espais habilitats per a dur-les a
terme.
4.3. Creació de rutes marcades, mesurades i indicades, urbanes i interurbanes, per a la pràctica
de senderisme i atletisme, amb retolació indicant i informant sobre l’entorn.
4.4.
Promocionar i facilitar obres de restauració a BCIL's, eliminant taxes municipals d'obres,
ocupació via pública, etc., i agilitzar tràmits que comportin una millora en el nostre patrimoni
cultural, artístic i/o arquitectònic.
4.5. Organitzar esdeveniments similars als "Open House" i a les "Nits dels Museus" adaptats a l'àmbit
local (passejades, bicicletades, patinada, visites nocturnes...)

8/15

5.
5.1.

Equipaments i infraestructures dignes
Piscina i gimnàs municipal a votació!

Recuperar el projecte de complex municipal esportiu amb piscina coberta per tal de fer-hi els retocs
que calguin, posant-lo a exposició pública a fi que la gent del poble pugui fer totes les aportacions
que cregui convenients, oferint també tota la informació sobre costos, possibilitat d’obtenir
subvencions, d’utilitzar romanents pressupostaris..., fent que, mitjançant un veritable procés de
participació ciutadana es concreti com es vol que sigui el nou equipament. Un cop decidit el
projecte, cal iniciar el concurs públic obert pertinent amb la corresponent adjudicació de l’obra,
garantint un calendari d’execució controlat a través d’una Comissió de persones i entitats que
intervingui d’una forma directa en tot el procés d’execució de l’obra i en vigilar el correcte
funcionament del nou complex esportiu amb piscina un cop s’hagi posat en marxa.
5.2.

Biblioteca ja!!!

Un cop aprovat el projecte de nova biblioteca municipal, disposant-se d’un coixí econòmic suficient
per a iniciar les obres, cal començar d’una vegada amb l’execució de les obres per tal de no
retardar més la posada en marxa d’un equipament que, per obligatori, resulta imprescindible
prioritzar. Cal complir amb el mandat existent de creació de places de tècnic i auxiliar per a la
biblioteca culminant els processos de participació iniciats a fi de clarificar l’anomenada Ànima de la
Biblioteca, el nom d’aquesta, dels diferents espais i serveis.
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5.3. Fer un segon pis als laterals del pavelló vell que permetria nous espais, incloent-hi un bar. La
instal·lació d’un adequat servei de bar implica cobrir una necessitat a la qual fins ara simplement no
s’hi ha volgut donar solució.
5.4. Crear un Pla d’usos dels espais culturals del poble que doni resposta real a les necessitats
actuals d’entitats i població, alhora que ajudi a preservar el Patrimoni Arquitectònic del Municipi. En
això, es pot comptar amb l’ajuda de la Diputació de Barcelona que ens permetria disposar d’un
mapa d’usos totalment d’acord amb les necessitats de la vila.
5.5. Treballar per fer possible reubicar les dependències municipals que estan de lloguer (per
exemple Serveis Tècnics) en espais propis de l’ajuntament i buscar millor ubicació per l’àrea de
Comunicació, de tal manera que tots els tècnics, personal i serveis de Comunicació en general
d’aquest departament, estiguin concentrats en un sol espai, amb suficient comoditat per treballar
en unes condicions òptimes per oferir la millor qualitat informativa i de comunicació als ciutadans de
Palau-solità i Plegamans.
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6.

Més seguretat ciutadana, millor mobilitat i habitatge accessible

6.1. Augmentar la seguretat i reduir d'incivisme. No només mitjançant tota mena de campanyes
de sensibilització i d’informació sobre les conseqüències de no actuar segons els bons costums i les
ordenances municipals en matèria de Seguretat i Civisme, sinó, sobretot, fer que la coordinació
entre cossos policials com la Policia Local i els Mossos d’esquadra, ofereixin una presència prou
visible en el territori que dissuadeixi als possibles infractors perquè compleixin amb les normes
bàsiques de convivència.
Recuperar de forma efectiva la Policia de Proximitat a través de la nova creació d’unitats
especialitzades en proximitat i mediació de conflictes veïnals.
Recuperar les unitats de Medi ambient i tornar a poder disposar d’un vehicle no logotipat per a la
Policia Local que permeti fer tasques de vigilància en situacions concretes com quan es
produeixen entorns de robatoris en domicili o també infraccions relacionades amb d'incivisme al
carrer.
6.2. Ordenar, regular i crear més places d’aparcament per tal de fomentar l’activitat comercial.
Treballar per assolir acords amb determinats propietaris de terrenys propers al centre del poble amb
l’objectiu de destinar-los a zones d’estacionaments de vehicles.
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Caldrà finalitzar les negociacions per tal de subscriure un conveni de cessió de l’Avinguda
Catalunya al nostre municipi amb la Generalitat de Catalunya, per tal de poder
desenvolupar el projecte de transformació d’aquesta via en un veritable eix urbà de la
nostra vila, tot treballant de costat amb els veïns i comerciants de la zona.
6.3.

Aprovar una Carta de Serveis amb els compromisos bàsics de la Policia Local amb el ciutadà.

6.4.
Millora de les connexions amb els pobles veïns. Posarem una especial atenció en
l’arranjament de l’anomenada Serra Barona de connexió amb el poble veí de Sentmenat. Per això
serà procedent negociar amb l’Ajuntament de Sentmenat i, després de forma conjunta, amb la
propietària d’aquesta via qui és la Diputació de Barcelona. En aquest sentit, l’arranjament haurà
d’activar les limitacions de trànsit pertinents per a la circulació de vehicles de grans dimensions
doncs el seu pas podria perjudicar l’entorn natural.
6.5. Desplegar les accions que es desprenen de l'estudi “diagnosi de vulnerabilitat social vinculada
a l'habitatge” elaborat per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament amb l'objectiu de fomentar
l’assoliment del dret dels ciutadans a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles. Per
això elaborarem un Pla d’Habitatge social que permetrà disposar un full de ruta clar i diàfan.
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7.

Educació i formació de qualitat

7.1. Incentivar i facilitar la participació dels centres educatius a concurs d’innovació pedagògica
promogut pel Departament d'Ensenyament per millorar el sistema educatiu.
7.2. Interrelacionar Poble i Educació. Elaborarem un programa educatiu encarat als docents per
tal que coneguin el territori i incentivar que facin les classes en indrets històrics i destacats del nostre
poble , com el Castell de Plegamans, la Comanda Templera de Santa Magdalena, l’Església
Romànica de santa Maria de Palau-solità i Plegamans, la Pedra Llarga, les nostres fonts, les nostres
masies medievals, el Parc de l’Hostal del Fum, la ronda Verda així com els nostres boscos i entorn
natural.
7.3. Projecte d’orientació laboral des de cicle superior per tal que els estudiants en aquesta fase
puguin disposar de tota la informació necessària perquè puguin escollir en condicions òptimes com
han d’encaminar els seus estudis o futur professional.
7.4. Facilitar la interconnexió entre escoles, a fi de permetre una col·laboració efectiva entre totes
elles incentivant iniciatives i redacció de projectes que puguin desenvolupar de forma conjunta,
interrelacionant així estudiants i mestres entre els diferents centres educatius.
7.5. Fer un conveni d'usos dels espais dels centres educatius del municipi per tal de poder cedir el
seu ús per als veïns del poble.
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8.
ambient)

Volem un poble sostenible i saludable (Salut, territori, sostenibilitat i medi

8.1. Educar en civisme proactivament. Conscienciar sobre els costos que suposen la neteja, la reparació o
reemplaçar el mobiliari urbà mitjançant etiquetes amb el que realment comporta en diners el dany provocat i
difusió en tots els canals informatius.
8.2.
Instarem al Servei Català de Salut per tal que el CAP Palau entri en el torn de rotacions de CAP
d’urgències. Que una població com la de Palau-solità i Plegamans disposi d’un servei d’urgències per a les
24 hores del dia o, almenys fins a les dotze de la nit, resulta imprescindible per a la qualitat de vida que
requereix el nostre volum de població habitual, en segona residència i la que ja tenim com a conseqüència
del gran volum d’empreses existents al nostre municipi que, en molts casos, dupliquen la població
empadronada.
8.3. Que els nous edificis municipals de nova construcció o reforma promoguin de forma exemplar l'ús de
sistemes sostenibles (dipòsits d’acumulació d’aigua, calefacció, ACS, calderes de biomassa, plaques solars,
etc.)
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8.4.
Il·luminació de la Ronda verda per millorar la seva seguretat i evitar així l’enorme volum
d’incivisme que la no il·luminació comporta durant nits de festius i caps de setmana.
8.5.

Millorar recollida d’escombraries.

• Calen campanyes de sensibilització. Però cal incrementar el nivell de vigilància policial de paisà,
fer controls exhaustius de les bosses de deixalla per determinar qui és l’infractor en cada cas i així
aplicar sancions previ expedient administratiu.
• Demanar els permisos pertinents al Departament d’Interior per tal de poder instal·lar càmeres de
vigilància en les zones properes als contenidors que, preservant la intimitat de les persones,
permeti identificar als incívics i aplicar les sancions corresponents.
• Eliminar definitivament les zones d’emergència, retirant els contenidors instal·lats a l’efecte.
• Realitzar controls aleatoris de paisà per part de la Policia Local per poder identificar a incívics i
infractors de les ordenances de civisme i de residus.
• Implantar la figura d’un agent cívic que tingui per missió informar en el carrer i cada dia sobre tot
el referent a reciclatge, reutilització i recuperació del material que no volem i llancem com a
deixalles o escombraries.
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