
Palau-solità i Plegamans EN MARXA, FEM-HO JUNTS Juliol 2020

Finalitzada la millora del transit de 
la rotonda C-59, una llarga reivin-
dicació dels municipis afectats

Projecte de nova Biblioteca Muni-
cipal.  S’han mantingut reunions 
amb la Diputació de Barcelona 
per avançar en el finançament,  
després de l’endarreriment del 
projecte per variacions subs-
tancials en el pressupost. S’ha 
aconseguit el compromís d’una 
aportació per part de la DIBA 
d’un milió d’euros. 

Dintre del programa de la  Fira de 
Santa Llúcia 2019 i com a gran 
novetat,  es va posar en marxa a 
mitjans de desembre la pista de 
gel sintètic  com una activitat més 
per dinamitzar el comerç i incen-
tivar que les compres es fessin al 
poble, aconseguint un gran èxit 
durant les dues setmanes que va 
està instal·lada.

Primer any de govern independentista:
molta feina feta i molta més per endavant  

#stopCOVID-19.  Excel·lent cam-
panya per assegurar la supervivèn-
cia de la petita i mitjana empresa 
desenvolupada per l’equip de 
Palau Avançà que ha merescut 
el reconeixement i difusió per a 
altres municipis de la Diputació 
de Barcelona 

#stopCOVID-19. Des de l’Àrea de 
Comerç s’ha desplegat una intensa 
activitat per difondre la campanya 
dels serveis essencials  a domicili 
dels nostres comerços, elaborant 
la llista d’establiments oberts i un 
canal de compra pels veïns. Simi-
lar campanya es va fer per Sant 
Jordi impulsant la venda de llibres 
i roses.

#stopCOVID-19.  Des de l’Àrea 
de Salut Publica i Sanitat s’ha 
desplegat un esforç extraordinari 
en condicions de teletreball per 
garantit una informació ràpi-
da, veraç i contrastada en tot el 
referent a les indicacions de les 
autoritats sense desatendre les tas-
ques de controls d’aigües, plagues 
i les de desinfeccions on ha estat 
necessari.

PLA DE SALUT. S’inicien els 
treballs de redacció del Pla, de 
vigència prevista 2020-2024, amb 
finançament de la Diputació de 
Barcelona, buscant la màxima par-
ticipació possible. S’actualitzarà el 
diagnòstic de les necessitats de la 
ciutadania relatives a salut fet prè-
viament i es redactarà el Pla amb 
les polítiques a seguir per donar-hi 
resposta. D’aquests treballs s’haurà 
d’evidenciar la necessitat del CAP 
24 hores o bé altres solucions que 
millorin la situació actual.
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