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Ingressos, ventes i 
prioritats a l’Ajuntament

Som conscients de l’insatisfactori finançament dels ajuntaments. És in-
just tenint en compte la quantitat de serveis que es donen des d’aquesta 
administració pública. Tot i això, vendre avui patrimoni immobiliari mu-
nicipal per obtenir ingressos no sembla gens oportú però, si així ho 
creu l’equip de govern, cal ser especialment curós amb l’aprofitament 
que se’n fa.
La infructuosa venta, de moment, de la parcel·la industrial del sector 
de Bershka, amb un concurs declarat desert, pot convertir-se, molt 
probablement, en el darrer ingrés important, en força temps, (mínim 
1.500.000€) per venta de patrimoni municipal. A ERC Palafolls no es-
tem d’acord amb la venta però que, si es decideix dur-ho a terme, és vi-
tal afinar les prioritats d’inversió resultants. Els diners obtinguts d’una 
venta d’aquest tipus únicament es poden dedicar al capítol d’inversions 
i no poden utilitzar-se per pagar deutes, etc. 
Molt sovint es parla de la desafecció vers la política i s’acusa als polítics 
de fer el que els dóna la gana sense escoltar a la gent o, encara pitjor, 
de moure’s per interessos obscurs. Les decisions entre millorar les in-
frastructures, invertir en equipaments, recuperar patrimoni cedit, etc., 
són decisions totes elles complicades però, alhora, tant clares que per-
meten un procés participatiu obert a tothom tal i com defensem a ERC.
Sabem però, que no és ni operatiu, ni responsable, consultar totes les 
decisions que es prenen i que un procés participatiu pot fracassar si 
no es planteja bé. Des d’ERC hem proposat que s’obri l’oportunitat de 
consultar als palafollencs en que s’invertiria aquest darrer ingrés, so-
bre un llistat tancat i justificat d’opcions en un procés transparent, amb 
informació de les propostes i absolutament vinculant.
De moment, la resposta obtinguda ha estat negativa justificant-ho, per 
part del senyor alcalde, amb l’argument que la gent ja pot pronunciar-
se un cop cada quatre anys. Nosaltres hi insistirem.



Esquerra mou el poble

Arrel dels fets que s’estan desenvolupant a partir de la 
manifestació de l’11 de setembre i de la velocitat amb la que 
estan succeint, cal ser curosos amb les emocions, les sensibilitats 
i els arguments que s’exposen i, molt especialment, per part 
d’aquelles persones que tenen visibilitat pública.

No cal dir que, per un col·lectiu independentista de llarg 
recorregut com el d’ERC, les actuals circumstàncies són realment 
il·lusionants i una passa (o unes quantes) en la direcció llargament 
desitjada. Alhora però, som molt conscients que Catalunya la fem 
tots, ara i en un futur també, que aquest sentiment de llibertat 
de país no és compartit per tothom i que estem tractant amb 
material altament sensible. De fet, sempre ho hem estat.

És per tot això que des d’ERC Palafolls vam proposar al darrer Ple 
discutir una moció amb tots els grups municipals de l’Ajuntament 
que pivotés al voltant del dret a decidir i a expressar-se 
lliurement del poble de Catalunya. Creiem que és responsabilitat 
dels representants públics transmetre una imatge basada en la 
capacitat de diàleg, des del respecte a totes les posicions però 
sense cap censura, sempre que ens expressem democràticament.

També per això mateix, ens sap més greu la quantitat de bajanades 
i despropòsits que, des d’una seguretat inaudita tenint en compte 
que encarem una realitat i un procés absolutament nou, alguns 
opinadors i càrrecs de responsabilitat expressen tot introduint 
pors irracionals i despropòsits absurds en un debat que hauria 
de ser serè i constructiu. 

Des d’ERC Palafolls treballarem per poder debatre, argumentar 
i contrastar amb tothom un futur il·lusionant per nosaltres i 
engrescador i interessant per tots. I perquè, en qualsevol cas, 
ningú pot prohibir l’expressió lliure d’un poble.

Els pisos de lloguer de protecció oficial continuen sense entregar-
se als seus llogaters tot i haver-se finalitzat fa temps la seva 
construcció. Ja fa prop d’un any que es va explicar, per part de 
l’ajuntament, que “els inquilins podrien anar a viure als nous 
habitatges a partir del mes de febrer”, i la situació continua igual. 

Tot i els esforços de l’ajuntament, aquesta situació només fa que 
evidenciar el fracàs que ha suposat aquesta promoció que ja hem 
denunciat moltes vegades i que no respon a les necessitats de la 
societat; i potser estaria bé demanar que ja no es definissin com 
a socials. Seguirem preguntant.

El dret a decidir, la democràcia 
i les opcions de futur

Habitatges de 
protecció social?

Els nostres regidors a Ple
Recull de mocions presentades

Moció en motiu del dia internacional 
de les Dones -8 de març de 2012

Moció a favor de l’acompliment dels 

acords del ple del parlament de 

Catalunya sobre el món agrari.

UNANIMITAT



preguntes al ple

Els pisos de lloguer de protecció oficial continuen sense entregar-
se als seus llogaters tot i haver-se finalitzat fa temps la seva 
construcció. Ja fa prop d’un any que es va explicar, per part de 
l’ajuntament, que “els inquilins podrien anar a viure als nous 
habitatges a partir del mes de febrer”, i la situació continua igual. 

Tot i els esforços de l’ajuntament, aquesta situació només fa que 
evidenciar el fracàs que ha suposat aquesta promoció que ja hem 
denunciat moltes vegades i que no respon a les necessitats de la 
societat; i potser estaria bé demanar que ja no es definissin com 
a socials. Seguirem preguntant.

Habitatges de 
protecció social?

1.   Hem preguntat per l’estat de la xarxa Wireless municipal, tant anunciada 
en campanya electoral pel PSC.
La resposta va ser que per poder prestar aquest servei de forma gratuïta 
l’ajuntament s’hauria de constituir com a Teleoperador i encara està lluny 
s’aconseguir-se.

2.  Hem preguntat per la notificació que ha rebut l’ajuntament de l’ACA, 
notificant la revocació de la subvenció atorgada a l’ajuntament de PLF per 
a la investigació i la recuperació de sòls de la seva propietat afectats per 
contaminació.
Ens comenten que són 36000€ de subvenció que s’han perdut provisionalment 
per un error burocràtic i de gestió que esperen arreglar ens els propers mesos. 

3.   Vam demanar que degut al mal estat de la finca Mas Xuclà es poguessin 
iniciar els tràmits per tal de que dita finca i tot el sector fins a arribar a 
l’autopista s’incloguin dins el Parc Natural del Montnegre.

4.   Vam demanar quin seria l’horari del CAP per aquest passat estiu ja que 
l’estiu del 2011 va romandre tancat durant les tardes del mes d’agost, un 
aspecte que preocupa la població ja que obliga a desplaçar-nos a Malgrat.

5.   Hem denunciat també el mal estat, sobretot pel que fa a les deixalles, 
de la zona de sortida de Palafolls a Tordera per les fàbriques, degut a 
l’estacionament de camions de gran tonatge. 

6.   Hem preguntat també, per la replantació de la gespa del davant del Casal 
d’Avis, pel canvi d’ús de la font de la plaça Joaquim Ruyra a sorral, per la 
periodicitat de la neteja de les fonts i basses de Palafolls, pel procediment que 
es segueix amb aquells vehicles que estan estacionats al carrer durant molt de 
temps, per la cessió d’usos del bar del Casal d’Avis, pel canvi de pediatra, pel 
pla de manteniment dels camins de PLF...

Els nostres regidors a Ple
Recull de mocions presentades

Moció en motiu del dia internacional 
de les Dones -8 de març de 2012

Moció a favor de l’acompliment dels 

acords del ple del parlament de 

Catalunya sobre el món agrari.

Moció en suport al moviment “Diem Prou” que aposta per pagar els impostos a l’agència Catalana en comptes d’hisenda 

Moció a favor de l’exercici del 

Dret a l’Autodeterminació 

UNANIMITAT

EMPAT

SÍ: ERC, CiU, IC, PSC (1)
NO: PP, PSC (4)

SÍ: ERC, CiU, IC, PSC (3)
ABSTENCIÓ: PSC (3)2

1

La moció no s’aprova per no haver obtingut la majoria simple.
La  moció es va aprovar per majoria, i sense el PP, que va marxar

Podeu consultar la resta de PREGUNTES AL PLE i el contingut complert de les 
MOCIONS, al web d’ERC Palafolls: www.esquerra.cat/palafolls (menú documents)



Felicitats Rodaires!!
La Roda de Palafolls, que va agafar 
enguany el relleu de l’organització 
de la II Marxa de Torxes per la 
Independència, amb la nostra 
col·laboració, va aconseguir arribar 
als 400 participants, superant amb 
escreix la participació de l’any passat. 

Moltes felicitats a tothom!

T’APUNTES A L’ACTE
FINAL DE CAMPANYA?
GIRONA (SORTIM DES DE PALAFOLLS)
DIVENDRES, 23 NOVEMBRE
20.00 HORES
PALAU DE CONGRESSOS DE GIRONA
Sortim a les 18:30 des de la plaça Joaquim Ruyra (PLF). Cal confirmar assistència a
palafolls@esquerra.org o trucant al 610221993 (Jordi)

M
és

 in
fo

rm
ac

ió
 i 

fo
to

s 
a 

ht
tp

:/
/l

ar
od

ap
lf

.w
or

dp
re

ss
.c

om

VOTA INDEPENDÈNCIA
UN NOU PAÍS
PER A TOTHOM

PALAFOLLS
DISSABTE, 17 NOVEMBRE
12.00 HORES
FÒRUM PALATIOLO
Plaça del Fòrum Palatiolo, davant del MiD

Pere Aragonès, 
candidat al Parlament pel Maresme

Francesc Alemany,
portaveu del GM ERC a Palafolls

junqueras.cat	 facebook.com/junqueras	 @junqueras


