
MURIEL CASALS, BONA PERSONA  I BONA PATRIOTA 
 

D’ençà de la mort de Muriel Casals, s’han donat una munió de 
comentaris per tots els mitjans d’informació i hem cregut que nos-
altres també hi volíem dir la nostra.  
Tot i que personalment potser no la coneixíem, sí que sentíem les 
entrevistes que des de la ràdio i la televisió se li feien, llegíem els 
articles que escrivia i escoltàvem, àvids, les seves paraules al final 
de totes les concentracions multitudinàries que des de 2010 s’han 
donat a la nostra nació, al costat de l’altra gran dona, na Carme 
Forcadell.  
 
Es notava que sentia allò que deia; que després d’una militància 

comunista, va adonar-se, com per exemple el mateix Raül Romeva, que si volíem millorar la 
qualitat de la vida dels catalans i catalanes, només hi havia una opció: la independència. Per 
tant, en totes aquests actes, la Muriel ens engrescava a tirar endavant malgrat les moltes difi-
cultats que segur que es presentaran i malgrat les traves d’un Estat que tenim en contra, i ho 
feia amb delicadesa i sensibilitat, amb la qual cosa molta gent que li podia fer por de veure se-
gons quines formes, amb ella tot semblava possible i raonable. 
 

Ara ja no la podrem tornar a sentir, però el seu treball i el seu record ens empenyeran encara 
més a la nostra tasca de sumar més gent que mai al projecte més revolucionari que fins ara mai 
Catalunya no ha fet: construir la República Catalana.  
 

Li devem als que ja no hi són, als que hi estem i als que vindran, i ara, especialment, li devem 
també a la Muriel. Amb el seu mestratge, anirem endavant fins a la victòria. 
 

Que en pau descansis Muriel. 

 

TREBALLANT PER LA IGUALTAT 
 
Des de la secció local d'ERC Palau, creiem que un dels mesuradors d'una bona democràcia, es 
el paper que hi tenen les dones dins d'aquesta. Quan ens trobem davant d'estadístiques de 
desigualtat entre homes i dones en tots els àmbits del nostre entorn (laboral,social, polític...), 
entenem que cal treballar per construir una societat mes justa i democràtica. 
  
Creiem que els grans canvis han de ser d'arrel per créixer forts, i que una societat més justa 
amb lleis més justes, s'ha de treballar des de la municipalitat, sent aquest l'estament públic més 
proper a les persones. 
  
Entenem que es de vital importància treballar a nivell local i fer-ho de forma transversal. 
  
Creiem també que les necessitats i reivindicacions de les dones no són només “cosa d'elles” si 
no de tota la societat. Perquè en una societat on hi ha desigualtat entre els seus membres, no 
hi ha democràcia. 
  
Per tot això, des d’ERC Palau, no en tenim prou en crear la Secretaria de la Dona i inaugurem 
la d'Igualtat i per que ho volem treballar des de la transversalitat, hem cregut oportú que al cap-
davant hi estigui un home com en Ramon Illa,creiem que és una persona capacitada per fer-ho 
doncs treballa la igualtat des de l'educació i l'exemple d'una forma natural i des de sempre. 
Val a dir que a l'executiva de la nostra secció local tenim una equitat del 50%, on totes les per-

sones que ocupem un càrrec, som triades per les seves aptituds i no per el seu gènere. 

 

NOUS AIRES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

 
NOVA JERC PALAU I SANT ESTEVE 

 

S’ha constituït la secció de joves d’ERC, JERC PALAU-SANT ESTEVE, joves dels nostres mu-
nicipis que tenen com a objectius: 

· Fomentar la política entre els joves 
· Promoure activitats per el jovent 
· Establir una via comunicativa entre el jovent i el govern local perquè puguin expressar 

amb  facilitat les seves necessitats, 
· Creació d’estructures dedicades als joves 
· Lluitar per la difusió i millora dels drets dels joves 
· Treballar per la independència del país 

Des de la nostra secció d’ERC Palau estem encantats de treballar conjuntament amb el jovent 

que son el futur del nostre país, per això us animem a formar-ne part. 

 

CUIDEM LES ENTITATS 

 

Des de la secretaria d’entitats volem impulsar un millor coneixement de totes les entitats que 
desenvolupen la seva tasca al nostre poble. Els nostres objectius són: 
  
Crear una bona base de dades, recollir les seves demandes  i així, donar-los  veu mitjançant el 
nostre representant a l’Ajuntament. 
Promocionar la bona feina que fan les entitats, donar-les a conèixer i que puguin desenvolupar-
se i créixer.  
  
Les entitats són un valor cultural molt important per la vida del poble, hem de tenir-ne cura i pro-
mocionar-les.  
  
Es per això que iniciarem una ronda de contactes i demanem als responsables de totes les enti-
tats que en ajudin a recollir la informació necessària. 
Proposarem activitats conjuntes  per donar suport a les entitats i ajudar a la seva promoció.  
Per qualsevol consulta, opinió o suggeriment us podeu posar en contacte amb Nani Lluch, res-

ponsable de la Secretaria d’Entitats a través del nostre correu .  

 

Març de 2016 

                               Isard         

                                   Eloi             Marta          Oriol 
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MODIFICACIÓ DE LES  
ORDENANCES FISCALS PEL 2016  

 I SEGÜENTS  // I.B.I. // 
 
 
 La modificació de l’ordenança fiscal sobre l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), ve a dir que: 

A) Per l’any 2015, el tipus impositiu sobre el càlcul de l’IBI per aquells propietaris amb unes bases 
cadastrals INFERIORS a 73.000 €, és del 0,58 

B) Segons el govern espanyol, des del 2012 obliguen a l’Ajuntament a incrementar en un 6% 
d’aquest 0,58, els rebuts més alts, és a dir, aquells propietaris que tenen una base cadastral su-
perior a 73.000 €, que passa del 0,58 al 0,614 

Es preveia que el govern espanyol no aplicaria aquesta imposició d’increment del 6%, presumpta-
menten relació a les eleccions de Madrid del passat 20D, i per tant l’Ajuntament de Palau deixaria de 
recaptar uns 150.000 €, afectant el pressupost general. 
 
Per tal de recaptar aquests 150.000 € i així compensar aquesta pèrdua, l’equip de Govern de Con-
vergència de Palau proposa i aprova: 

1.   AUGMENTAR en un 5% el tipus, passant del 0,58 al 0,609per aquells propietaris amb unes 
bases cadastrals INFERIORS a 73.000€ 
  
2.   BAIXAR el tipus, passant del 0,614 al 0,58 (ja que no se’ls hi aplica el 6%) per aquells pro-
pietaris amb unes bases cadastrals SUPERIORS a 73.000 € 
 

Tot proposat i aprovat pel Govern de Convergència. El món al revés..!!! 
 

ERC VOTA EN CONTRA a la pujada de l’IBI per aquells valors cadastrals més baixos  
 
Per nosaltres el més important són LES PERSONES, però com a responsables d’una gestió munici-
pal EFICIENT, també ens preocupa que les arques municipals estiguin ben sanejades, i per tant, la 
responsabilitat en el compliment de les seves necessitats i els seus pagaments... per això ERC fem 
TRES PROPOSTES per tal d’aconseguir els 150.000 € que es deixarien de recaptar en aquest tri-
but: 
 
Primera.- Tal com ja vàrem manifestar en el Ple del passat 2 de juliol de 2015 (el primer d’aquesta 
legislatura), veiem desproporcionats els sous dels polítics d’aquesta corporació: 

1.   Creiem que s'estan deixant de banda les mesures d'austeritat que reclama el moment. 
2.   Creiem que des de l’Ajuntament hem de donar exemple per tal de transformar aquesta sensa-
ció d’enriquiment de la classe política per una autèntica sensació de vocació per la gestió, en bé, 
de les persones. 

 
LA PROPOSTA és que els polítics s'abaixin els seus sous, i també s’eliminin les retribucions per 
les Juntes de Govern, Comissions Informatives i les dels Plens... estalvi estimat de més de 
77.000 € 

Segona.- Creiem que cal una revisió profunda al pressupost general i valorar algunes partides de 

forma equitativa, amb l’objectiu de regular la despesa adaptant-la a les necessitats reals d’aquestes, 

i així evitar l’impacte d’un hipotètic increment d’impostos a les persones. 

 

Tercera.- Creiem que un cop portades a terme les DUES propostes anteriors, els 150.000 € estarien 

compensats, però si tot i això encara fes falta més recaptació, PROPOSEM que en tot cas 

s’incrementi aquest impost per tothom, però PROPORCIONALMENTsegons les bases cadastrals de 

cada propietari. Quan més tens, més pagues. Quan menys tens menys pagues. 

PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 
11/2015 (29 octubre 2015) 

 

APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE  
L'AJUNTAMENT PER A L'EXERCICI 2016. 

 
 

En aquest punt es pretén APROVAR el pressupost pel 2016. 

 

ERC VOTA EN CONTRA al pressupost 2016, PROPOSANT i justificant-ho així:  
 

1.   Si es poguessin votar per separat les diferents partides d’aquests pressupostos, és evident 
que donaríem  ple suport a aquells acords que fan referència a la creació de nous llocs de tre-
ball, pagament d’ endarreriments del personal, en definitiva, tot allò que beneficiï el benestar 
general de les persones 

 
2.   Per altra banda observem i creiem que en vàries partides del pressupost general pel 2016, no 

s’ajusten a les necessitats reals de la nostra societat 
 

a.   Sous dels polítics ELEVATS, assignacions incoherents 
b.   Cobraments ELEVATS de les sessions com Comissions Informatives, Plens, Juntes de 
Govern 
c.   A la modificació de les ordenances fiscals, es va decidir una pujada d’impostos (IBI) a les 

persones que tenen un immoble amb valors cadastrals baixos, mentre que a aquells que 
tenen immobles amb valors cadastrals més alts, s’abaixen 

d.   I altres partides que podríem analitzar, on podríem observar desajustaments 
 

3.  Creiem indispensable la participació de tots els grups polítics de Palau a l’hora de la confec-
ció dels pressupostos, fet que no s’ha produït. 

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 10/2015  
 
En aquesta modificació de crèdits es pretén comprar DOS vehicles: 
 

1.   Cotxe de suport a la Policia Local = 7.500 € 
2.   Cotxe pels Serveis tècnics = 7.500 € 

 
Un TOTAL DE 15.000 €, proposada i aprovada pel Govern de Convergència. 
 

ERC VOTA EN CONTRA al cost d’aquests DOS vehicles per un import de 15.000 €  
 

ERC entenem i per tant donem suport a les necessitats de la policia Local i dels serveis Tècnics a 
l’hora d’adquirir DOS vehicles pel correcte desenvolupament de les seves funcions, però després 
d’analitzar el servei que se li donaran, CREIEM que el cost de 7.500 € per cada un dels cotxes, un 
TOTAL DE 15.000 €, és massa elevat... 
 
Per tot lo exposat, PROPOSEM que s’hagués continuat valorant més opcions, entenent que el cost 
TOTAL dels DOS vehicles no hauria de superar els 8.000 €...  

PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 
13/2015  (30 desembre 2015) 

-Un nou facebook: ERC Palautordera 

-Web: http://locals.esquerra.cat/
santamariapalautordera 

http://locals.esquerra.cat/santamariapalautordera
http://locals.esquerra.cat/santamariapalautordera

