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Ha arribat el 
#moment

Us presentem un projecte de present i futur per a 
Palau-solità i Plegamans.

ERC- AM, és una candidatura de dones i homes, iguali-
tària, diversa, plural i inclusiva, 27 persones que s’estimen 
Palau-solità i Plegamans i que volen construir un poble a 
partir del republicanisme, la llibertat, la igualtat d’oportu-
nitats i el progrés social. Volem una ciutadania més lliure i 
compromesa amb un govern obert i transparent.

Us presentem un projecte de present i futur. Un projec-
te amb el canvi que Palau-solità i Plegamans necessita 
després de 40 anys amb els mateixos governs. És hora 
de transformar Palau-solità i Plegamans amb noves idees, 
noves polítiques i gent nova. Les persones que formem 
ERC- AM, conjuntament amb altres persones i col·lectius 
palauencs, volem oferir al poble una nova proposta. Una 
proposta de canvi, però també una alternativa de govern.
A Palau-solità i Plegamans li cal lideratge, li cal liderar 
els reptes de present i futur. L’Ajuntament ha d’escoltar 
les persones i els barris, i escoltar és la base del nostre 
projecte.

El pròxim 26 de maig tenim la possibilitat de fer realitat 
un nou projecte pel nostre municipi, un projecte de poble 
que va més enllà de 4 anys, en què nostra prioritat és la 
recuperació de la identitat i del sentit de pertinença. 
Tenim molts reptes d’ara endavant, però els afrontem amb 
la màxima il·lusió i responsabilitat.

FEM-HO POSSIBLE!

Oriol Lozano Rocabruna

Els 10 punts principals

1. Finançarem la socialització de llibres 
d’educació primària.

2. Realitzarem l’estudi de viabilitat d’un 
complex esportiu amb piscina municipal.

3. Crearem una marca que ens identifi-
qui com a poble. 

4. Farem una aposta decidida per a la 
festa del Guirigall.

5. Implantarem l’ús d’energies renova-
bles als edificis municipals.
 

6. Canviarem el sistema de recollida de 
residus. 

7. Reorganitzarem la Policia Local.

8. Feminitzarem l’espai públic.

9. Obrirem l’Oficina d’Habitatge Local.

10. Consolidarem els pressupostos 
participatius.



ESTRUCTURA

Bon Govern
 
 Ètica i transparència
 Comunicació
 

Justícia Social

 Dones 
 Joventut
 Ciutadania i diversitat
 LGTBI
 Salut
 Benestar social
 Esports
 Justícia
 Cooperació i solidaritat

Dinamització econòmica

 Política econòmica i financera
 Sistemes agraris
 Empresa, indústria i serveis
 Treball, pensions i economia social
 Comerç
 Turisme
 Consum

Educació i cultura

 Educació
 Cultura
 Patrimoni

Territori i espai urbà

 Sostenibilitat
 Urbabisme i espai públic
 Habitatge
 Seguretat
 Mobilitat



El Bon Govern republicà ha d’estimular el compromís social, el deure i la llibertat de la ciutadania per decidir en tots 
els afers municipals. Potenciarem l’interès general per sobre dels interessos particulars o de grups. Preservarem la in-
tegritat de l’espai públic, vetllant per la salvaguarda dels serveis a la ciutadania tot garantint la igualtat d’oportunitats.  

Per això totes les propostes que presentem en aquest programa es basen en els següents pilars fonamentals: la 
transparència, la participació i la cooperació.  

#Bon Govern

ÈTICA I TRANSPARÈNCIA

1. Elaborarem i implementarem un codi ètic, de bon 
govern i de conducta de l’Ajuntament, que reguli els 
comportaments i els compromisos dels càrrecs electes, 
personal directiu i càrrecs de confiança i la relació del 
govern amb el personal treballador.

2. Publicarem periòdicament la informació sobre el 
funcionament del govern i la seva agenda perquè pugui 
ser coneguda per la ciutadania de manera accessible i 
comprensible, tot prioritzant els mitjans telemàtics.

3. Elaborarem infografies clares i entenedores que ajudin a 
la ciutadania a fiscalitzar la tasca del 
govern, prestant especial atenció a: 
a. Càrrecs electes i òrgans de govern.
b. Organització interna.
c. Planificació i actuació municipal.
d. Informació econòmica i financera.



4. Periòdicament convocarem audiències públiques on 
avaluarem, conjuntament amb la ciutadania, l’estat dels 
projectes i les desviacions pressupostàries que hagin 
pogut sorgir.

5. Facilitarem la rendició de comptes davant la ciutadania 
en relació amb l’execució dels pressupostos municipals.

6. Establirem pactes d’integritat, que permetin lluitar 
contra la corrupció i la mala praxi en l’àmbit de la 
contractació pública.

7. Implementarem la centralització de les compres de 
l’Ajuntament, optimitzant els recursos disponibles de 
l’administració.

8. Impulsarem un codi de bones pràctiques, destinat als 
càrrecs polítics, que reguli l’ús dels espais i mitjans públics, 
regals i convits institucionals.

9. Crearem el registre ciutadà per fomentar la participació 

a títol individual en els processos de decisió de la vila.

10. Transformarem els consells municipals en òrgans de 
participació i decisió real i crearem el Consell de Vila.11

11. Mantindrem i millorarem el procés de pressupostos 
participatius que vàrem impulsar el 2018.

12. Crearem la figura del Síndic Local de Greuges.

COMUNICACIÓ

13. Definirem una política clara de comunicació municipal 
amb la utilització de les TIC en l’àmbit de la comunicació i 
la participació.

14. Crearem una aplicació vinculada al portal de transpa-
rència per a millorar-ne l’accés per part de la ciutadania.

1Consell de vila: És el màxim òrgan municipal consultiu, de 
participació i deliberació ciutadanes, amb la capacitat de gene-
rar propostes i informes propis. 

15. Implementarem un protocol d’actuació referent a les 
instàncies i consultes formulades per part de la ciutada-

nia, garantint així una resposta ràpida i eficaç.

16. Potenciarem el butlletí municipal destinat a difondre 
la informació més rellevant de la nostra vila.

17. Crearem un portal web que integri tots els mitjans de 
comunicació municipals.

18. Millorarem l’accessibilitat i amigabilitat de la pàgina 
web de l’ajuntament.

19. Incentivarem la participació ciutadana als plens mit-
jançant les xarxes socials.

20. Aprofitarem de les xarxes wifi municipals per pro-
porcionar l’accés als serveis i als tràmits municipals.

21. Promourem xarxes gratuïtes de WIFI a llocs especí-
fics del municipi.

22. Reactivarem les pantalles informatives i col·loca-
rem de noves en diversos punts del municipi per tal de 
poder fer la transició del format paper al format digital 
a l’hora de difondre actes i informació rellevant, fent així 
més fàcil el compliment de l’ordenança municipal.

 



Un poble viu i amb futur és aquell que treballa per la justícia social, la diversitat, la cohesió i el feminisme. Les per-
sones són la prioritat d’un bon govern i per a la nostra candidatura aquest és el principal objectiu. Calen polítiques 
valentes per garantir els drets més elementals com el dret a l’habitatge i l’accés als subministraments bàsics per 
a totes les persones, persobre dels interessos dels oligopolis. Els municipis republicans entenem la progressivitat 
fiscal com una eina de redistribució que garanteix l’accés universal als serveis públics.

La República ha de ser la plasmació d’una societat de dones i homes lliures i iguals que comparteixin les respon-
sabilitats, on es garanteixi l’accés de les dones en tots els àmbits de representació i de presa de decisions. El bon 
govern ha de vetllar per fer efectius els drets de les dones en igualtat de condicions en tots els àmbits de la vida 
pública i professional evitant qualsevol discriminació. Els ajuntaments, que són la primera i més propera adminis-
tració pública per a la ciutadania, han de fer del municipi un espai de seguretat i garantia de drets per a les dones.
 
Els ajuntaments han de ser la punta de llança per tal de destruir la bretxa jurídica que actualment dona cobertura 
per acció o omissió a les agressions que pateixen les dones en qualsevol àmbit de la societat, postulant modifi-
cacions contundents del codi penal, la llei d’enjudiciament criminal, la llei del menor, la llei de relacions laborals, el 
codi civil i la resta del corpus jurídic.

Treballarem des de l’Ajuntament per a erradicar l’exclusió social i construir una societat millor mitjançant les se-
güents propostes:

#Justícia Social



DONES

23. Formarem en perspectiva de gènere i violència mas-
clista a tot el personal municipal.

24. Lluitarem per l’erradicació de la violència masclista 
mitjançant la prevenció i l’atenció a les dones i els seus 
infants en col·laboració amb el SIAD de referència del 
territori i d’acord amb el desplegament territorial de la 
Llei 5/2088, del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista.

25. Impulsarem una xarxa de jovent format en temes 
d’igualtat i violència masclista perquè puguin impartir 
tallers destinats a la gent jove per sensibilitzar i prevenir la 
violència masclista entre el col·lectiu de gent jove.

26. Incorporarem la perspectiva de gènere* en el disseny 
i implementació de les polítiques municipals: urbanisme, 
mobilitat, coeducació, seguretat, participació, serveis soci-
als, atenció a la diversitat, etc.

27. Reconeixerem i visibilitzarem les experiències i la con-
tribució de les dones als municipis mitjançant el nomen-
clàtor, l’atorgament de premis o qualsevol altre reconeixe-
ment públic.

28. Promourem la formació en perspectiva de gènere1 al 
teixit associatiu municipal.

29. Dissenyarem una mirada específica adreçada a les do-
nes grans, per tal que no pateixin solitud i abandonament: 
pla de teleassistència, suport a les entitats de gent gran i 
suport als equipaments municipals de gent gran.

30. Assessorarem les dones que treballen en la cura de la 
llar i atenció a les persones, fent d’enllaç amb els contrac-
tants per a la regularització de la seva situació laboral.

1Perspectiva de genere:  terme que fa referència a la conside-
ració de la diferència entre dones i homes i  ens permet reflexi-
onar i prendre mesures per a resoldre la desigualtat. Qualsevol 
acció política ha de tenir en compte aquesta consideració i no 
fer una acció única com són les polítiques d’igualtat.

31. Fomentarem, visibilitzarem i reconeixerem institucio-
nalment l’esport de base femení.

JOVENTUT

32. Farem convocatòria pública per a joves d’entre 18 
i 30 anys per participar en projectes de cooperació i 
desenvolupament.

33. Impulsarem la creació de la “Brigada Jove” que tre-
ballarà en coordinació amb la policia de proximitat per a 
informar els joves sobre civisme.

34. Establirem assemblees públiques periòdiques entre 
el jovent i el govern municipal, per apropar la institució 
als més joves i fer-los partícips.

35. Desenvoluparem polítiques d’habitatge social amb la 
intenció d’afavorir el procés d’emancipació, en aquesta 
línia cal donar incentius fiscals i/o ajuts als joves.

36. Oferirem un servei d’assessorament al jovent empre-
nedor dins de l’espai de co-working que volem crear.

37. Analitzarem la situació actual de la concessió de 
beques en activitats de lleure infantil i juvenil amb la 
finalitat de millorar-ne l’accessibilitat.

38. Elaborarem un programa que promogui la inserció 
laboral de joves entre 16 i 29 anys que estiguin en situ-
ació d’atur, proporcionant-los la formació necessària per 
ocupar un determinat lloc de treball.

39. Crearem polítiques que fomentin el desenvolupa-
ment cultural dels joves (formació lingüística, tecnològi-
ca, musical).

40. Impulsarem la creació d’activitats de lleure i oci per a 
joves durant el període vacacional. 

41. Generarem dins del concurs d’emprenedoria una ca-
tegoria especial pel jovent per tal de fomentar la creació 
de negocis en l’àmbit local. 



Amb l’

   

42. Crearem un estudi de demanda de mobilitat enfocat a 
les necessitats del jovent.

CIUTADANIA I DIVERSITAT

43. Farem que el padró, com a registre administratiu, res-
pongui a la realitat del municipi, a fi de garantir els drets 
i els deures de les persones i facilitarem l’acció de govern 
local.

44. Formarem el personal administratiu local per a la bona 
recepció de la nova ciutadania i en el registre del padró 
municipal.

45. Oferirem un servei de benvinguda on es faran unes 
sessions d’informació conjuntes amb la nova ciutadania 
presidides per l’alcalde o alcaldessa, participades per les 
persones responsables dels serveis públics i les entitats 
principals del municipi.

46. Crearem una guia de benvinguda, on els nouvinguts 
trobin tota la informació necessària per a conèixer el 
nostre municipi, amb informació administrativa, cultural, 
educativa i amb la guia d’entitats locals.

47. Farem un seguiment de tots els nouvinguts durant el 
primer any al nostre municipi per acompanyar-los i asses-
sorar-los en tots els àmbits necessaris.

48. Impulsarem la creació de la secció nova ciutadania per 
a atendre de forma acurada i especialitzada les necessitats 
de cada nouvingut.

49. Donarem a conèixer els serveis d’acompanyament a 
l’homologació de títols acadèmics i d’acreditació de l’ex-
periència laboral.

50. Durem a terme programes específics per a la inserció 
laboral de les persones reagrupades, en especial, de les 
dones.

51. Combatrem les dinàmiques de segregació de les per-
sones nouvingudes al mercat laboral amb la promoció dels 
processos de selecció amb currículum anonimitzat i amb 
l’obertura d’espais de denúncia de les pràctiques discrimi-
natòries.

52. Garantirem un procés de matriculació i accés a l’es-
colarització regit pels principis d’equitat, inclusió educa-
tiva, foment de la cohesió i respecte al dret d’elecció de 
centre dins l’oferta educativa disponible.

53. Oferirem formació en llengua catalana per als nou-
vinguts que la desconeguin.

54. Farem plans de formació de les famílies per facilitar 
que aquestes puguin donar suport als seus fills i filles en 
l’aprenentatge acadèmic i en l’orientació curricular.

55. Promourem el voluntariat educatiu format, espe-
cialment, pels col·lectius d’infants, joves i docents que 
puguin donar suport als alumnes nouvinguts, tant en 
l’aprenentatge acadèmic com en l’afavoriment de la 
participació social.

56. Potenciarem els equipaments municipals i els 
mitjans de comunicació públics locals, com a espais de 
trobada intercultural. 

57. Farem visible el valor que aporta la diversitat cultural 
del municipi.

58. Garantirem l’exercici del dret de llibertat religiosa, de 
pensament i de consciència, com a valor bàsic democrà-
tic.

59. Impulsarem una festa de la diversitat cultural, on 
totes les entitats del municipi hi participin creant un nou 
espai de socialització i convivència.

60. En els espais municipals no hi haurà simbologia 
religiosa.

61. Treballarem per tenir un espai laic per al comiat dels 
difunts (pressupostos participatius).

62. Farem un municipi respectuós amb la infància, que 
garanteixi zones de l’espai públic on puguin jugar i 
desenvolupar-se en llibertat i autonomia, seguint la pro-
posta del pedagog Francesco Tonucci de crear “la ciutat 
dels nens”.

63. Potenciarem la taula local d’infància per fer una 
diagnosi compartida de les necessitats existents i de 
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la rendibilització de recursos i la millora en l’atenció dels 
infants i les famílies.

64. Promourem les escoles de famílies com un espai i un 
recurs formatiu i de suport al conjunt de les famílies.

65. Desplegarem serveis dirigits a la infància i l’adolescèn-
cia que abordin problemes socioemocionals, conductuals 
i d’habilitats acadèmiques, amb l’objectiu de corregir a 
temps trajectòries personals que redueixin oportunitats a 
temps.

66. Establirem mesures de suport i acompanyament, espe-
cialment als infants amb necessitats educatives especials 
(salut, lleure...).

LGTBIQ+

67. Elaborarem un pla local LGTBIQ+ del municipi, i la 
constitució d’una comissió interdepartamental municipal 
per garantir-ne la implementació i avaluació en totes les 
àrees de l’Ajuntament. 

68. Incorporarem la perspectiva LGTBIQ+ als principals 
plans i programes municipals, per tal de garantir la trans-
versalitat d’aquestes polítiques.

69. Commemorarem, des de l’Ajuntament, diades rela-
cionades amb el col·lectiu LGTBIQ+. I ho farem a través 
d’actes institucionals, amb la col·locació de les banderes 
LGTBIQ+, de l’aprovació de mocions i declaracions o d’ac-
tivitats públiques.

70. Impulsarem accions de formació i sensibilització del 
personal municipal en matèria LGTBIQ+, molt especial-
ment el que atén el públic i la policia municipal. Informar 
tot el personal de l’administració local del protocol del 
deure d’intervenció que els obliga a actuar en cas de LGB-
TQIfòbia.

71. Obrirem un Servei d’Atenció Integral (SAI) com a equi-
pament de referència a l’hora d’atendre les persones que 
hagin patit o estiguin en risc de patir alguna discriminació 
per motius d’orientació sexual o identitat de gènere.

72. Donarem suport i dinamitzarem l’associacionisme 
LGTBIQ+ del municipi.

73. Garantirem una política comunicativa local inclusiva 
amb la diversitat sexual i la identitat de gènere, tant pel 
que fa a la comunicació corporativa del consistori com 
als mitjans de comunicació local. 

74. Garantirem que la informació municipal (formularis i 
registres) s’adeqüi a la diversitat familiar i d’identitat de 
gènere.

75. Durem a terme accions orientades a prevenir i com-
batre l’assetjament LGTBIQfòbic als centres educatius, 
en l’àmbit laboral, en l’esport, en l’àmbit de la gent gran, 
en l’oci i en l’activitat comercial i turística de la vila. 

76. Vetllarem perquè la biblioteca de la vila incorpori 
fons documental i material sobre diversitat sexual i de 
gènere.

SALUT

77. Col·laborarem amb els serveis d’Atenció Primària, 
Salut Pública i Serveis Socials donant suport i fomentant 
accions destinades als diferents col·lectius del municipi 
en la promoció d’hàbits de vida saludable i prevenció de 
malalties.

78. Impulsarem campanyes d’educació sexual, planifica-
ció familiar i prevenció de les MTS (Malalties de Trans-
missió Sexual). 

79. Farem campanyes sobre prevenció i informació dels 
trastorns alimentaris.

80. Donarem a conèixer els recursos per a prevenir i 
informar sobre drogodependència, alcoholisme i taba-
quisme.

81. Oferirem el suport necessari i els recursos municipals 
a aquelles famílies que pateixin casos de drogodepen-
dència, alcoholisme o trastorns alimentaris en el seu 
entorn.

82. Donarem suport a les persones amb malalties men-
tals, trastorns d’aprenentatge i als seus familiars.



Amb l’

   

83. Desplegarem i farem efectius els àmbits de respon-
sabilitat en Salut Pública dels municipis (aigües, zoonosi, 
manipulació d’aliments, epidemiologia, instal·lacions amb 
risc de legionel·losi, etc.).

84. Informarem de manera regular i rigorosa sobre l’estat 
de l’aire al municipi i impulsarem de manera prioritària 
actuacions dirigides a disminuir el nivell de contaminació 
atmosfèrica.

85. Treballarem per eliminar qualsevol desigualtat en l’ac-
cés a la salut: desigualtats zero en salut.

86. Verificarem l’status de les campanyes de prevenció de 
malalties (relació amb l’ICS). 

BENESTAR SOCIAL

87. Crearem un parc d’habitatge públic que ens permeti 
donar allotjament en els diferents casos d’exclusió social 
(maltractaments, expropiació, pisos compartits gent gran, 
etc).

88. Elaborarem una estratègia i planificació integral d’un 
pla local d’inclusió social.

89. Adaptarem la xarxa bàsica d’atenció social primària als 
nous requeriments socials i traspassarem l’atenció corres-
ponent als àmbits competents, per combatre les situacions 
de pobresa (d’habitatge, renda, prestacions econòmiques, 
energètica, etc.).

90. Treballarem per garantir el cobriment de les necessi-
tats bàsiques de tota la ciutadania.

91. Impulsarem serveis orientats a l’atenció de situacions 
i problemàtiques no previsibles, com pot ser un Servei 
d’Urgències i Emergències Socials.

92. Posarem en marxa serveis de finestreta única per a 
l’abordatge de situacions de vulnerabilitat relacionats amb 
les necessitats bàsiques, especialment complexes, per 
exemple, en l’habitatge o els subministraments energètics.

93. Implementarem programes de seguiment i de reinser-
ció social i, sobretot, laboral, de persones que han estat 
ateses durant un llarg període per l’administració.

94. Potenciarem els plans integrals d’atenció i promoció 
de la gent gran i a persones amb discapacitat funcional 
per tal de garantir, de manera coordinada, les necessi-
tats per tenir una vida digna.

95. Tindrem present l’envelliment de la població i, per 
tant, potenciarem l’envelliment actiu i preveurem la 
necessitat de més recursos sociosanitaris, com a unitats 
d’atenció intermèdia.

96. Afavorirem la participació de la gent gran especial-
ment en la formulació de les polítiques que els afectin 
directament.

97. Impulsarem polítiques que afavoreixin la relació 
entre la gent gran i la gent jove, creant una xarxa de 
voluntariat actiu que doni suport i acompanyament als 
nostres avis i àvies.

98. Potenciarem l’atenció domiciliària i la teleassistèn-
cia, com un aspecte que pot donar més qualitat de 
vida, sempre que les condicions de la persona gran ho 
permetin.

99. Estimularem, integrarem i promocionarem la gent 
gran perquè es vinculi amb el seu entorn veïnal i soci-
ocultural.

100. Aplicarem els programes per a la detecció i preven-
ció del maltractament envers les persones grans i les 
persones amb discapacitat, com també dels programes 
d’atenció i seguiment per a la implementació de nous 
serveis d’acollida per a aquesta realitat (maltractament a 
persones grans).

101. Desenvoluparem accions de formació i suport a les 
persones que tenen cura de les persones dependents.

102. Adaptarem els edificis, parcs i instal·lacions mu-
nicipals per a les persones amb necessitats especials i 
mobilitat reduïda, facilitant els accessos i oferint espais 
de jocs adaptats als infants i joves.

103. Oferirem activitats adaptades a persones amb ne-
cessitats específiques que promoguin la inclusió. 
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104. Posarem en marxa serveis d’orientació i finestreta 
única per a persones amb discapacitats i els seus familiars.

105. Promourem que els ingressos del consistori per mo-
tius sancionadors es destinin a programes socials.

106. Detectarem el nombre de famílies de l’àmbit local que 
es trobin per sota del llindar de la pobresa perquè formin 
part d’un col·lectiu d’atenció prioritària que permeti la ple-
na escolarització, l’alimentació normal, l’habitatge i l’acom-
panyament necessari per a la seva inserció sociolaboral.

107. Impulsarem campanyes d’aprofundiment en valors 
cívics de la Catalunya del segle XXI.

108. Reestructurarem el Centre Cívic garantint l’accés a 
totes les entitats, fomentant-ne l’ús obert a tota la ciutada-
nia.

109. Potenciarem els valors cívics i democràtics entre la 
població, especialment entre infants i joves.

110. Potenciarem el voluntariat i l’associacionisme com una 
de les millors formes de participació social i exercici de 
civisme.

111. Implementarem la moció aprovada per adherir-nos a la 
Xarxa de Pobles i Ciutats per la Reforma Horària.

112. Impulsarem una nova cultura del temps a les organit-
zacions, a favor de models més eficients i més flexibles per 
atendre les noves complexitats socials.

113. Farem valdre i implementarem les bones pràctiques 
dutes a terme en els diversos àmbits d’acceleració (tre-
ball, administració, cultura i oci,   ensenyament, comerç i 
consum, mobilitat), així com les dades que mostren els 
beneficis econòmics, socials i de salut d’una millor organit-
zació horària.

114. Fomentarem que els àpats de les persones treballa-
dores a l’Ajuntament siguin en un horari saludable.

ESPORTS

115. Dotarem de partides pressupostàries per què les famí-
lies amb pocs recursos puguin accedir a l’esport federat. 

116. Fomentarem les competicions esportives de caràc-
ter popular.

117. Estudiarem el millor model de tarifació social per 
garantir l’accés de la ciutadania a les activitats esporti-
ves municipals.

118. Realitzarem l’estudi de viabilitat d’un complex es-
portiu amb piscina municipal.  

119. Crearem plans d’assessorament jurídic a les entitats 
esportives.

120. Implantarem un nou model d’esport escolar a tra-
vés d’un programa d’educació en l’esport “som amics no 
rivals”. 

121. Realitzarem campanyes de promoció de la pràctica 
esportiva entre l’alumnat d’educació  secundària per a la 
creació i foment d’hàbits saludables. 

122. Dotarem el consell municipal d’esports d’una 
funcionalitat de creació i promoció de noves activitats 
esportives pel municipi.

123. Crearem i posarem en marxa programes que 
fomentin l’activitat física i l’esport per a persones amb 
necessitats educatives especials.

124. Elaborarem un pla de diagnosi d’inversió en la 
rehabilitació i millora d’equipaments, com per exemple, 
el complex esportiu de Can Falguera, pavelló municipal 
Maria Victor, pista Can Cortès, (etc).

125. Desplegarem un pla de promoció esportiva als 
espais públics - places, carrers, circuits de salut urbans, 
etc. - on es lligui l’activitat física i el coneixement del 
patrimoni natural, cultural i arquitectònic del municipi.

126. Obrirem les pistes i les instal·lacions esportives 
escolars a la pràctica esportiva de les entitats i de la 
ciutadania.

127. Condicionarem un circuit perimetral per al footing o 
running al Parc de l’Hostal del Fum.
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128. Promocionarem la pràctica esportiva de la gent gran, 
tant als centres municipals com organitzar les activitats 
físico-esportives als centres de la gent gran.

129. Condicionarem un espai municipal per a la pràctica 
d’atletisme.

130. Farem accessible per a persones amb mobilitat redu-
ïda els equipaments esportius municipals (pressupostos 
participatius).

131. Instal·larem cortines a la pista semi-coberta (sorgida 
dels pressupostos participatius).

JUSTÍCIA

132. Vetllarem per l’apropament de la justícia a la ciu-
tadania des de l’escola i l’institut, com a mecanisme de 
prevenció dels conflictes, i com a mesura per incrementar 
la implicació de la societat civil en la millora del sistema 
judicial.

133. Implicarem l’administració local en la resolució dels 
conflictes sota uns criteris de qualitat, per reduir la judicia-
lització.

134. Oferirem assessorament i orientació jurídica a la ciu-
tadania de manera coordinada i homogènia amb la resta 
d’administracions competents. Cal diferenciar els diversos 
sistemes socials d’assistència i d’assessorament jurídic, de 
tal manera que les consultes de mínims quedin excloses, 
inicialment, de l’accés jurisdiccional i s’instaurin mecanis-
mes alternatius de solució.

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

135. Establirem criteris ètics, socials i mediambientals en 
les compres de béns i serveis municipals i adherir l’Ajunta-
ment a la Xarxa de Compra Pública Ètica. 

136. Dedicarem el 0,7% dels tributs municipals a polítiques 
de cooperació per al desenvolupament i la solidaritat 
internacional. 

137. Impulsarem el codesenvolupament per vincular posi-
tivament la migració amb el desenvolupament dels països 
d’origen de la població nouvinguda, vinculant el teixit 

associatiu local amb els col·lectius de nous catalans i 
prioritzant l’actuació de cooperació amb els seus països 
d’origen.

138. Crearem un espai de participació ciutadana amb 
les entitats de caràcter social i solidari del municipi amb 
l’objectiu de generar un espai de reflexió local sobre 
conceptes universals que intervenen en la lluita contra 
les desigualtats i a favor de la dignitat de totes les per-
sones, i definirem les polítiques de cooperació internaci-
onal al desenvolupament, solidaritat, pau i drets humans.



El correcte desenvolupament econòmic, amb criteris socials, és un imperatiu que ens hem d’imposar per acon-
seguir un major nivell de benestar per a tots els ciutadans del nostre municipi. Ens cal un creixement econòmic 
sostenible que repercuteixi per igual a tothom. En aquest sentit, és important treballar plegats amb tots els actors 
implicats. 

El model de comerç que volem és el de proximitat i responsabilitat social, un model arrelat a la trama urbana, mo-
dern i obert als canvis. Necessitem un model comercial potent, dinàmic i atractiu. 

Apostem també per retornar els superàvits a la ciutadania en forma de millors serveis públics i executant inver-
sions prioritàries. Som ferms defensors de la gestió pública, però sobretot creiem que és prioritari recuperar el 
control en la gestió d’aquests serveis municipals, posant l’interès general per sobre de qualsevol interès particular.

Seguim tenint una important activitat agrària que cal ajudar per a garantir la seva viabilitat, acompanyant-los en la 
cerca d’ajudes i en l’aplicació de noves tecnologies aplicades al sector agrari. 

Estem convençuts que atorgant el màxim valor al nostre patrimoni cultural i natural podem aconseguir revitalitzar 
l’economia local, per aquesta raó creiem que la nostra oferta ha de parlar del nostre municipi, fent emissaris de la 
nostra identitat els turistes mitjançant la promoció dels trets i valors que ens distingeixen. L’activitat econòmica 
del nostre poble ha de girar al voltant de les necessitats dels ciutadans i ciutadanes i de la promoció d’una marca 
comercial i turística arrelada al poble.

#Dinamització Econòmica



POLÍTICA ECONÒMICA I FINANCERA

139. Avançarem en el model de fiscalitat progressiva en els 
impostos i desenvoluparem un model de tarifació social en 
taxes i preus públics amb l’objectiu de garantir la igualtat 
d’oportunitats en l’accés als serveis públics.

140. Aplicarem incentius fiscals a autònoms i empreses de 
nova creació amb l’objectiu de fomentar la creació de llocs 
de treball i revitalitzar el teixit econòmic de proximitat.

141. Facilitarem la relació entre ciutadania i administració 
en el compliment de les obligacions tributàries mitjançant 
l’ús de les noves tecnologies.

142. Aplicarem incentius fiscals a ciutadania i empre-
ses que es dotin de sistemes d’aprofitament d’energies 
renovables amb l’objectiu de facilitar la transició cap a un 
model energètic sostenible.

143. Impulsarem un sistema de pagament flexible dels 
impostos i taxes mitjançant una tarifa plana.

144. Mantindrem i millorarem el procés de pressupostos 
participatius que vàrem impulsar el 2018.

145. Periòdicament convocarem audiències públiques on 
avaluarem, conjuntament amb la ciutadania, l’estat dels 
projectes i les desviacions pressupostàries que hagin 
pogut sorgir.

146. Facilitarem la rendició de comptes davant la ciutada-
nia en relació amb l’execució dels pressupostos municipals.

147. Farem auditories de serveis públics que permetin ava-
luar el correcte funcionament en la prestació dels serveis, 
el compliment de les condicions contractuals.

148. Iniciarem processos d’internalització de serveis quan, 
fruit d’una diagnosi tècnica i econòmica prèvia, compro-
vem que la prestació directa és la forma òptima per a la 
prestació d’aquell servei en el nostre municipi.

SISTEMES AGRARIS

149. El planejament urbanístic del Bon Govern ha de 
protegir els espais agraris que, per les seves caracte-
rístiques, permetin el desenvolupament d’una activitat 
econòmica agrària viable i competitiva.

150. Acompanyarem, promourem i facilitarem acords 
entre agents públics i privats per posar en marxa nous 
projectes de producció agrària de proximitat i de tempo-
rada.

151. Promourem el consum de productes de la terra, 
autòcton, de proximitat i de temporada, mitjançant el 
mercat setmanal i altres canals que es puguin impulsar, 
de manera que les persones consumidores relacionin 
l’origen del producte amb l’àmbit geogràfic on es comer-
cialitza.

152. Crearem un pla local de manteniment de camins 
i accessos rurals per facilitar l’accés a la maquinària 
agrícola. 

153. Acompanyarem en la cerca de finançament pels 
avenços tecnològics amb aplicació al món agrícola.

EMPRESA, INDÚSTRIA I SERVEIS

154. Donarem assessorament a empreses en la diagnosi 
per conèixer el potencial d’integració d’eines de digi-
talització en els seus processos de producció que els 
permetin guanyar competitivitat.

155. Promourem la coordinació del teixit empresarial 
local per a la generació de sinergies i per definir recur-
sos formatius destinats a capacitar els treballadors en la 
digitalització del sector industrial.

156. Potenciarem les empreses d’inserció i integració 
laboral per a persones vulnerables i discapacitades.

157. Contribuirem a les iniciatives de promoció i difusió 
de les empreses i organitzacions de l’economia social i 
solidària.



FEM-HO POSSIBLE!

158. Prioritzarem la participació d’empreses de l’economia 
social en el subministrament de serveis públics.

159. Promourem l’adopció de plans d’igualtat a les empre-
ses del municipi.

160. Fomentarem la cooperació entre empreses del terri-
tori, afavorint la fortalesa d’un entramat econòmic local.

161. Establirem i desenvoluparem una política per ajudar a 
la creació d’espais de cotreball al municipi.

162. Fomentarem i promourem de forma activa i prioritària 
el consum responsable i sostenible amb l’impuls dels pro-
ductes de proximitat i quilòmetre zero, així com la garantia 
dels estàndards ambientals i socials en el mercat.

163. Potenciarem l’autoconsum d’energies renovables, re-
gulant-lo a favor dels consumidors, les famílies i les empre-
ses, i incentivant-lo en habitatges i centres de treball com 
a forma més neta, econòmica, sostenible i cooperativa.

164. Modernitzarem i mantindrem els polígons industrials, 
i promourem les comunicacions adequades amb les grans 
infraestructures viàries.

165. Impulsarem la concentració empresarial d’un mateix 
sector per promoure la creació i la impulsió de clústers, 
afavorint l’ocupació del sòl industrial disponible actual-
ment.

166. Impulsarem i normalitzarem l’ús de clàusules socials 
en els concursos i processos d’adjudicació de contractes 
públics.

167. Incentivarem, mitjançant processos de contractació 
i compra públiques, empreses i organitzacions que es 
comprometin a millorar el mercat laboral tant pel que fa a 
l’estabilitat dels llocs de treball com pel que fa a l’actualit-
zació dels salaris, contribuint a la dinamització de l’econo-
mia local.

168. Establirem i mantindrem una comunicació direc-
ta amb les principals indústries i empreses ubicades al 

municipi, a fi d’assessorar empreses amb possibles 
desequilibris. Establirem negociacions amb les patronals 
empresarials i els sindicats per oferir meses de diàleg 
per implantar noves empreses als municipis.

169. Cooperarem amb les entitats de banca ètica i coo-
peratives de crèdit a l’hora de desenvolupar les activi-
tats financeres de les institucions públiques.

TREBALL, PENSIONS I ECONOMIA SOCIAL

170. Garantirem l’orientació intensiva en les polítiques 
d’ocupació com a instrument per empoderar les perso-
nes en un mercat de treball complex i alhora fer eficient 
la inversió en formació ocupacional.

171. Potenciarem els plans locals d’ocupació comple-
mentant-los amb un itinerari formatiu que faciliti la 
incorporació al món laboral dels col·lectius de més difícil 
inserció laboral.

172. Vetllarem per la formació i la inserció laboral de les 
persones desocupades, amb una atenció especial als col-
lectius amb risc d’exclusió social, i també dels que tenen 
una integració més difícil al mercat laboral: joves, dones i 
més grans de 45 anys.

173. Establirem ajudes a la contractació, afavorint les 
empreses que facin contractacions a col·lectius amb 
especial dificultat d’accés al món laboral.

174. Obrirem punts on informar i assessorar en el 
terreny tècnic i financer les persones que vulguin crear 
petites empreses de tipus associatiu o cooperatiu, així 
com d’autoocupació.

175. Durem a terme una política de foment de l’empre-
nedoria en les ordenances municipals.

176. Aprofitarem les instal·lacions i infraestructures mu-
nicipals per a activitats promogudes des del municipi en 
favor de l’autoocupació de persones aturades.
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COMERÇ

177. Facilitarem  la informació sobre els locals buits i agi-
litzarem, en la mesura que sigui possible, les tramitacions 
amb altres àrees municipals.

178. Informarem i facilitarem eines que permetin a l’em-
presari una reorientació i un ús eficient dels seus recursos. 
Oficina d’atenció a l’emprenedor i empresari.

179. Elaborarem i aplicarem programes de sensibilització 
sobre la funció social del comerç.

180. Crearem una marca comercial i de promoció que ens 
identifiqui com a municipi.

181. Estudiarem els convenis vigents i assegurarem el 
repartiment equitatiu de les subvencions amb la finalitat 
d’estimular i donar suport als sectors emprenedors i a
l’ocupació.

182. Promourem la policia de proximitat per millorar la 
seguretat dels comerciants i dels seus clients.

183. Defensarem el comerç urbà de proximitat com a 
mecanisme per afavorir la dinamització i la vitalitat del 
municipi.

184. Vetllarem per una correcta utilització de l’aparcament 
en les zones amb restricció horària i el compliment de la 
normativa vigent per tal de facilitar l’accés als comerços.

185. Buscarem espais de diàleg i de col·laboració amb 
els comerciants del municipi per generar noves accions 
conjuntes (fires, jornades, setmanes temàtiques, mercats 
setmanals...) i sobretot per mantenir o augmentar l’interès 
públic.

186. Estimularem el comerç mutu entre botiguers.

187. Fomentarem i donarem suport a les fires tradicionals i 
artesanes per establir canals de
comercialització dels productes de la terra i contribuir, així, 
a la creació d’una marca
pròpia de productes.

188. Promourem la creació d’entorns urbanístics amables 

per al comerç, amb una atenció especial a les illes de 
vianants.

189. Crearem un distintiu local per a les botigues que 
ofereixin producte de proximitat. 

190. Vetllarem per l’entorn físic (WC, accessibilitat, etc.) 
on es desenvolupa el mercat setmanal i per la seva 
continuïtat com a canal de distribució propi, dinamitza-
ció del municipi i punt de trobada i socialització de la 
ciutadania.

TURISME

191. Elaborarem un projecte turístic responsable i 
diferenciat per al municipi a partir de les potencialitats 
naturals, culturals, patrimonials i econòmiques, amb tots 
els elements de singularitat possibles del municipi.

192. Promourem un calendari anual de grans actes 
comercials i culturals.

193. Col·laborarem amb la resta d’administracions en 
la promoció turística de la vila com a via d’optimització 
dels recursos que s’hi dediquen.

194. Afavorirem la integració dels diversos esdeveni-
ments locals, com ara els mercats i les fires, dins l’oferta 
turística del municipi. 

195. Millorarem la  xarxa de camins o vies verdes.

196. Assegurarem que la part de la taxa turística que es 
queda al municipi sigui destinada a la formació de les 
persones que estan al servei del turisme, amb l’objectiu 
de millorar la qualitat al servei.

197. Vetllarem per la qualitat de vida dels residents, la 
qualitat de l’ocupació i la gestió dels impactes socials, 
culturals i mediambientals de l’activitat turística.

198. Potenciarem el turisme cultural vinculat a les 
manifestacions culturals del municipi, sobretot les més 
singulars, i als principals valors artístics (Folch i Torres, 
Folch i Camarasa, templers, noucentisme).
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199. Facilitarem la instauració d’equipaments de turisme 
rural.

200. Potenciarem el turisme natural, mitjançant la conso-
lidació i ampliació de les rutes de senders i la senyalització 
d’una via per a BTT i creant tracks GPS dels principals 
senders i pistes de BTT al nostre entorn natural.

201. Ampliarem la xarxa de camins o vies verdes i recupe-
rarem, si s’escau, els antics traçats dels carrilets i la seva 
infraestructura, així com els camins de ronda, per donar 
altres possibilitats i models de desenvolupament turístic al 
municipi.

202. Instalarem geolocalitzadors als principals monuments 
i atractius turístics.

203. Promourem els productes locals i els vinculats al 
perfil turístic i a la identitat de Palau-solità i Plegamans 
(mongeta del ganxet, faves, etc).

204. Impulsarem un Pla Turístic del Municipi a partir de 
les potencialitats culturals, patrimonials, naturals i eco-
nòmiques existents, dins del marc de turisme sostenible 
definit per l’OMT: respectuós amb el territori, promotor de 
desenvolupament integral i consolidador de la identitat 
nacional i local.

205. Millorarem la visualització i difusió de Palau-solità i 
Plegamans com a destí turístic als mitjans específics espe-
cialitzats en turisme i al públic en general.

206. Col·laborarem amb els historiadors locals, per tal de 
mantenir la memòria històrica i oferir una millor oferta 
turística i de coneixement.

CONSUM

207. Fomentarem el consum responsable, sobre la base de 
criteris de sostenibilitat cultural, mediambiental i socioeco-
nòmica, com a via per afavorir un model de desenvolupa-
ment econòmic més equilibrat, amb programes de forma-
ció i campanyes de sensibilització continuades.

208. Promourem els convenis de col·laboració amb el món 
local per controlar i sancionar les activitats econòmiques 
en les quals s’evidenciïn situacions de competència des-

lleial que posin en risc la seguretat del consumidor i la 
qualitat del servei.

209. Fomentarem el diàleg permanent amb les orga-
nitzacions empresarials i professionals per impulsar 
les bones pràctiques en matèria de consum i ajudar a 
estendre l’adopció de pràctiques que responguin a la 
responsabilitat social corporativa.

210. Promourem el consum responsable.

211. Promourem tallers i xerrades als mercats municipals 
realçant l’alimentació segura i saludable. Establirem un 
programa de xerrades a les escoles per educar els petits 
i joves i donar-los criteri perquè segueixin una alimenta-
ció saludable.



La cultura és un dels eixos vertebradors de la societat, es tracta d’una cultura integradora, d’acollida. Els municipis 
republicans són educadors en valors cívics i la cultura és una eina de transformació social per tal de crear una 
societat justa, integradora i a l’abast de tothom.

Des d’ERC-AM pretenem recuperar les arrels, els orígens del nostre municipi. Volem reforçar la cultura de Pa-
lau-solità i Plegamans per tal d’aconseguir un efecte d’arrelament al poble. Un municipi sense cultura és un muni-
cipi mort, i Palau té segles d’història que es poden aprofitar.

L’objectiu no és crear unes festes sense sentit i descontextualitzades, sinó crear un entramat de festes que es 
reforcin entre elles, partint de la cultura popular i recuperant altres festes com El Guirigall. 

Pel que fa a l’educació, creiem que és una eina fonamental per la creació de persones amb esperit crític i lliures. 
També, l’educació és una garantia de cohesió social a través de la inclusió. Així doncs, proposem una educació 
que estigui a l’abast de tothom per tal de garantir una societat justa, igualitària i feminista. Això solament es pot 
aconseguir amb una educació pública de qualitat, laica, en català i no sexista. Invertir en educació és invertir en 
ciutadans lliures.

Tant la cultura com l’educació, entenem, ha de ser en català, la llengua del nostre país i de la nostra cultura. En un 
municipi com Palau-solità i Plegamans, de més de nou segles d’història, la llengua catalana ha de ser ben present 
en tots els nivells de l’administració pública. Això respon no només a un desig d’arrelament i reconeixement de la 
nostra història, sinó al desig de preservar una llengua en constant amenaça.

#Educació i Cultura



EDUCACIÓ

212. Iniciarem la socialització de llibres per tot l’alumnat de 
primària, d’acord amb les escoles públiques, comprats per 
l’Ajuntament, cedint-ne la gestió a AMPAs i AFAs. 

213. Revisarem les zones d’adjudicació dels centres educa-
tius per a garantir que els centres tinguin una composició 
social heterogènia, que representi les particularitats socials 
del seu entorn, requisit imprescindible per a l’equitat i la 
cohesió social. La segregació escolar provoca una reducció 
de les oportunitats educatives.

214. Reforçarem l’orientació en les diferents etapes de 
l’educació obligatòria a través de tastets d’oficis, xerrades 
d’exalumnes, etc.

215. Orientarem a les etapes postobligatòries. L’Escola 
d’Adults i el Palau Avança no pot quedar absent de l’orien-
tació  professional.

216. Promourem la creació d’una xarxa d’entitats de lleure 
educatiu per a fomentar l’educació integral dels infants i 
joves així com fomentarem els projectes d’aprenentatge i 
servei de les entitats, a través de subvencions o formaci-
ons municipals.

217. Promourem les activitats educatives interescolars. 
Creant diferents activitats que faran totes les escoles 
públiques del municipi i presentaran plegades. Aquestes 
activitats ajuden a la comunitat educativa a tenir una visió 
més enllà de l’escola i a veure que totes fan la mateixa 
activitat amb resultats semblants, per tant, a no privilegiar 
una escola i menystenir-ne un altre.

218. Ampliarem l’oferta d’aprenentatge de llengües, poten-
ciant les parelles lingüístiques.

219. Formarem als i les mestres i als i els professors, la 
majoria de fora, sobre el poble, per a que puguin dissenyar 
activitats d’ensenyament i aprenentatge relacionades amb 
el municipi i alhora coneguin el context social d’on treba-
llen.

220. Fomentarem l’obertura dels centres escolars al 
municipi i dels equipaments municipals a les escoles.

221. Impulsarem un projecte educatiu de gestió de patis 
de les escoles d’educació primària i secundària, on esti-
guin implicats tots els agents de la comunitat educativa, 
dotant dels recursos necessaris i on sense intervenir en 
el lliure joc dels infants, es pugui resoldre i treballar en 
la mediació de conflictes i detectar situacions d’assetja-
ment escolar.

222. Cooperarem amb l’administració educativa per 
atendre de manera correcta i acurada l’alumnat amb 
necessitats educatives especials, en totes les etapes 
educatives.

223. Formarem la comunitat educativa en mediació.

224. Promourem els grups d’estudi a les aules habilita-
des per estudiants.

225. Crearem borses de repàs on les persones que de-
sitgin rebre classes de repàs puguin accedir a totes les 
persones que ofereixen ajuda en l’estudi.

226. Fomentarem la col·laboració entre els instituts i les 
entitats i empreses del poble per tal d’acostar l’alumnat 
a les diferents realitats del municipi.

227. Crearem beques-treball per a estudiants, treballant 
amb l’Escorxador, la biblioteca, l’aula oberta, etc, per tal 
que aquests puguin finançar-se els seus estudis i evitar 
que cap jove es quedi sense estudiar per motius econò-
mics.

228. Establirem un projecte d’educació pel coneixement 
del territori des d’infants fins a l’ESO, en totes les àre-
es, per tal de connectar l’educació amb la realitat més 
propera: el poble.

229. Aplicarem la tarifació social en els preus de les 
Escoles Bressol i l’Escola de Música.
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230. Dotarem d’una importància bàsica el consell escolar 
municipal com a ens indispensable per a l’educació dels in-
fants i joves i com a vertebrador de projectes cooperatius 
entre centres educatius, famílies i alumnat.

231. Potenciarem l’hora de lectura de la biblioteca amb la 
col·laboració de totes les escoles per tal de desenvolupar 
la comprensió lectora dels alumnes de primària i secundà-
ria.

232. Ampliarem i dotarem l’Escola d’Adults d’una millor 
infraestructura per tal d’ampliar l’oferta de places.

233. Garantirem que tots els treballadors públics de l’ad-
ministració tinguin un coneixement de català per tal de 
garantir l’atenció a la ciutadania en aquesta llengua.

234. Vetllarem perquè el català sigui la llengua prioritària 
dels mitjans de comunicació públics del municipi.

235. Informarem i garantirem els drets lingüístics de la 
ciutadania.

236. Impulsarem campanyes de sensibilització amb l’ob-
jectiu d’estimular i reforçar actituds favorables a la llengua 
catalana.

237. Fomentarem l’ús del català en activitats lúdiques i 
culturals: cinema a la fresca, emissores de ràdio, a la xarxa, 
concerts, actuacions infantils, etiquetatge, biblioteques 
(clubs de lectura, llibres, diaris i revistes, apps i DVD), etc.

238. Fomentarem l’acolliment lingüístic en català, donarem 
informació sociolingüística, alfabetització, cursos, activitats 
i plans d’acolliment.

239. Donarem suport a les empreses i persones que fan 
atenció al públic perquè ho puguin fer en català.

240. Conscienciarem les organitzacions empresarials de la 
responsabilitat sociolingüística en el marc de la responsa-
bilitat social empresarial.

241. Informarem i difondrem recursos lingüístics materials 
i de suport institucional.

CULTURA

242. Vetllarem per la correcta gestió dels equipaments 
i serveis, tan propis com dels que depenen d’altres 
administracions perquè s’ajustin a les necessitats de la 
població, garantint criteris de proximitat física i facilitat 
d’accés al seu ús.

243. Desenvoluparem un projecte d’ús de la rehabilitada 
Masia de Can Falguera.

244. Impulsarem la creació del Consell Municipal de Cul-
tura amb representació de l’Ajuntament, les entitats i els 
agents culturals locals. El Consell ha d’abordar la política 
cultural des d’una visió global i coordinar els treballs de 
les quatre àrees principals d’activitat cultural: creació 
artística, cultura popular, patrimoni cultural i comissió de 
festes i esdeveniments.

245. Vetllarem per la possibilitat d’accés de tota la ciuta-
dania als ensenyaments artístics.

246. Fomentarem i donarem suport, amb la col·laboració 
dels grups i entitats locals, a les manifestacions de la 
cultura popular i tradicional, especialment les que siguin 
pròpies del municipi, així com també les de nova creació.

247. Crearem una oferta formativa destinada a les 
entitats, per tal de fomentar-ne el desenvolupament i 
l’autosuficiència.

248. Treballarem en la creació d’un cicle de xerrades 
divulgatives del coneixement amb jornades destinades 
a diferents àmbits.

249. Promourem i garantirem la continuïtat del teatre 
estable, oferint abonaments de temporada i creant un 
abonament en xarxa amb municipis veïns.

250. Programarem una agenda d’actes i esdeveni-
ments culturals a l’aire lliure, promocionant els espais 
oberts i de qualitat de què disposa el municipi, apropant 
d’aquesta manera la cultura a la gent.



FEM-HO POSSIBLE!

251. Ajudarem a les entitats a fer xarxa, creant vincles de 
col·laboració entre elles i amb l’Administració, potenciant la 
participació vinculant de les mateixes en els actes culturals 
del municipi.

252. Fomentarem i donarem suport a les fires tradicionals i 
artesanes per tal d’establir canals de
comercialització dels productes de la terra i contribuir, així, 
a la creació d’una marca local de productes de qualitat 
amb D.O.

253. Establirem exempcions fiscals per als comerços i 
indústries relacionades amb l’activitat cultural.

254. Potenciarem una agenda cultural d’actes i esdeveni-
ments, en format analògic i digital, i emprant les eines de 
difusió 2.0.

255. Crearem una xarxa de col·laboració entre els establi-
ments de restauració local i les activitats culturals muni-
cipals, com el teatre, el cinema, xerrades... oferint menús 
especialment dissenyats per a totes aquelles persones que 
gaudeixin de les activitats establertes.

256. Fomentarem la creació de festes i actes recuperant 
la història del poble i lligant-la amb la cultura popular 
catalana.

257. Assegurarem la possibilitat de la pràctica cultural al 
conjunt de la ciutadania.

258. Vetllarem per la preservació i difusió del patrimoni 
material i immaterial existent en les seves diferents formes.

259. Garantirem la presència de l’element cultural com a 
eix transversal en totes les polítiques del municipi (sanitat, 
educació, benestar social, economia, recerca i desenvolu-
pament, etc.).

260. Afavorirem la creació i la innovació de qualitat per tal 
de superar el discurs neoliberal del mer entreteniment i la 
banalització de la cultura.

261. Procurarem per l’ensenyament, difusió i potenciació 
de la creació cultural a l’escola, així com la difusió de les 
diferents formes de cultura popular i tradicional existents 
al nostre territori.

262. Promourem l’expressió de les diferents cultures 
existents a la vila i la seva interrelació de manera que en 
sorgeixi un enriquiment mutu.

263. Revisarem l’actual format del Mercat Medieval per 
tal d’adaptar-lo a la història del municipi i potenciar, 
d’aquesta manera, un sentiment de pertinença.

264. Instal·larem mobles al carrer per agafar i deixar 
llibres lliurement.

265. Adequarem a la normativa vigent el sistema de 
tramoies del teatre.

266. Potenciarem el Festival FanCon (Festival Internaci-
onal d’Oci Alternatiu).

267. Farem una aposta decidida per a la festa del Guiri-
gall.

268. Crearem el dia de la Cultura, on es reconeixerà 
a l’entitat o persona del nostre municipi per les seves 
aportacions a la cultura en tots els àmbits: escriptura, 
fotografia, pensament, música, teatre, etc.

269. Crearem el cap de setmana de les entitats, gesti-
onat per elles mateixes, amb activitats, mostres, tallers, 
etc. Tot emmarcat dins d’un cap de setmana cultural.

270. Treballarem en favor d’un mestissatge cultural   
Estudiarem la manera de posar en marxa la festa del 
mestissatge en el nostre poble. 

271. Crearem un tallers de música i moviment per a per-
sones amb necessitats educatives especials.

272. Potenciarem l’ús de la música per millorar la quali-
tat de vida de la gent gran.

273. Regularem els horaris i els espais d’assaig de les 
entitats musicals.

274. Crearem una marca de promoció que ens identifi-
qui com a poble. 



Amb l’

   

275. Promourem la realització d’un Festival de Cinema 
Infantil en català.

276. Potenciarem i visibilitzarem els artistes locals, creant 
exposicions temporals i permanents en diferents locals del 
municipi.

277. Recuperarem i organitzarem de forma periòdica la 
“Història del nostre Poble”.

278. Durem a terme la tasca de millora i digitalització de 
l’arxiu municipal.

PATRIMONI

279. Recuperarem la masia que es troba a l’Hostal del 
Fum.

280. Realitzarem un pla d’ús de l’Hostal del Fum (edifici) 
per a una posterior rehabilitació.

281. Treballarem per la recuperació de la Comanda Tem-
plera de Santa Magdalena conjuntament amb els seus 
propietaris.

282. Durem a terme la tasca de millora i digitalització de 
l’arxiu municipal.

283. Recuperarem l’edifici de la cooperativa agrària, 
mantenint i preservant els elements arquitectònics nou-
centistes, fent que esdevingui el centre neuràlgic de tota 
l’activitat cultural, punt de trobada, divulgació i promoció 
d’artistes i productes locals.



Treballem per un municipi respectuós amb el medi natural, que faci una utilització racional del territori i que con-
jugui el desenvolupament amb la cohesió social, el respecte al medi ambient i rural i la qualitat de vida de genera-
cions presents i futures

L’habitatge, com a conseqüència de l’actual context socioeconòmic, s’ha convertit més en un bé que en un dret, i 
són moltes les famílies que han estat o poden ser desnonades en els propers anys; per això, per a Esquerra Repu-
blicana l’acció principal des de l’Ajuntament no pot ser una altra que la protecció de l’habitatge  i garantir-ne l’ac-
cés, perquè l’habitatge és un dret i una necessitat. També cal actuar fermament contra els desnonaments exprés, 
en la mesura que l’administració local hi pugui intercedir.

La concepció republicana de la seguretat, en un sentit ampli, consisteix a fer compatible el dret a viure amb segu-
retat i el dret a la llibertat, garantint que la vida de la ciutadania es desenvolupa en un entorn de pau i convivència 
que faciliti la resolució dels conflictes preferentment per mitjà de la mediació i que opti per la sanció quan la resta 
de recursos hagin estat ineficaços.

El desplaçament més sostenible és el que no es produeix o que podem fer més proper, per la qual cosa el disseny 
de la vila i la col·locació dels equipaments o centres generadors de mobilitat són una peça clau per a una mobilitat 
sostenible i amable. I, en el nucli urbà, els tipus de transport més eficients i sostenibles són anar a peu i en bicicle-
ta.

#Territori i Espai Urbà



294. Renunciarem a vendre residus a les incineradores 
per reduir la contaminació ambiental.

295. Auditarem les despeses energètiques dels pres-
supostos municipals en matèria de subministraments i 
elaborarem un pla estratègic de millora i estalvi energè-
tic de la vila. 

296. Contractarem els serveis d’abastament energètic 
amb companyies que certifiquin que la font de l’energia 
que ens subministren és 100% renovable. Sempre que 
sigui possible, s’optarà per cooperatives de consum 
sense ànim de lucre. 

297. Implantarem l’ús de la biomassa com a combustible 
dels sistemes de calefacció dels edificis municipals i en 
promourem el seu ús en l’àmbit particular. D’aquesta 
manera donarem valor a la massa forestal local i pro-
mourem el manteniment dels boscos, aportant-hi un 
valor afegit i la possibilitat de crear nous llocs de treball.

298. Promourem les cobertes fotovoltaiques sobre equi-
paments públics o sostre de promoció pública.

299. Promourem la pacificació i progressiva disminució 
del trànsit a la vila, prioritzant el transport públic, fent-lo 
arribar a barris com el Castell, els Turons i altres zones 
del municipi.

300. Estendrem els controls sobre la contaminació 
acústica, en especial durant festes, concerts, etc. 

301. Instal·larem pantalles acústiques a zones amb alts 
nivells de contaminació acústica, com per exemple a la 
zona del pavelló.

302. Farem l’estudi per municipalitzar el servei local 
d’abastament d’aigua. 

303. Elaborarem un pla de mesures preventives per 
garantir la qualitat de l’aigua de beure.

304. Promourem un cens genètic d’identificació de 
l’ADN de tots els gossos del municipi. Establirem campa-

SOSTENIBILITAT

284. Incorporarem l’espai agrari com un equipament 
més del municipi i, per tant, dotarem aquests espais de 
la rellevància que es mereixen.

285. D’acord amb la pagesia local, instal·larem panells 
informatius prop de les zones agràries amb informació 
del que s’hi cultiva, el seu cicle i l’ús que se li donarà.

286. Organitzarem mercats i/o fires periòdiques de con-
sum de km0 promocionant, en especial, els productors 
locals.

287. Proposarem al Consorci del Parc Agrari de Gallecs 
augmentar-ne la protecció i incentivar-hi el cultiu de 
productes tradicionals de la zona (mongeta del ganxet, 
faves…) i de recuperació de varietats antigues de cereals. 

288. Vetllarem pel manteniment de la qualitat del patri-
moni natural i dels boscos, horts, camps, etc - de la vila 
com a element que configura la identitat local i la poten-
ciarem com a generadora d’atractiu turístic i d’activitat 
econòmica.

289. Mantindrem i recuperarem la xarxa de camins 
rurals.

290. Recuperarem l’entorn de la Riera de Caldes amb 
criteris d’integració i protecció de l’ecosistema. 

291. Implantarem la recollida porta a porta de tots els 
residus, eliminant així els contenidors del carrer. Crea-
rem un sistema específic per cada bloc d’habitatges i 
zona comercial així com per barris amb particularitats 
especials. 

292. Pel que fa al reciclatge, crearem el Pacte Municipal 
contra l’incivisme

293. Estudiarem la viabilitat de municipalitzar el servei 
de recollida de residus.



FEM-HO POSSIBLE!

316. Ampliarem les voreres de la vila donant prioritat als 
vianants per sobre del vehicle privat.

317. Pensarem i dissenyarem l’espai públic des de la 
perspectiva de gènere, de manera que es puguin acon-
seguir espais integradors.

318. Eliminarem els entorns i elements que provoquin 
inseguretat per a les dones, erradicant la percepció d’in-
seguretat en els espais públics. 

319. Treballarem en la supressió de les barreres arqui-
tectòniques a l’espai urbà, ampliant les voreres que cal-
guin, rebaixant els guals als passos de vianants i evitant 
que el mobiliari urbà sigui un destorb per a la mobilitat.

320. Crearem espais als parcs infantils per a persones 
discapacitades.

321. Eixamplarem el pont de l’Avinguda dels Països 
Catalans per la construcció d’un pas per a vianants que 
connecti el barri de Can Parera amb el nucli urbà del 
municipi.

322. Resoldrem la necessitat de transformar el gual de 
Sant Roc en un pont.

323. Instal·larem  bol·lards retràctils a la zona de via-
nants del centre lliurant comandaments a distància per 
les veïnes i veïns. 

324. Revisarem el POUM amb els nous criteris aportats 
per la Cambra de Comerç, que demanen reduir l’oferta 
de superfície comercial actual per tal de garantir la sos-
tenibilitat del petit comerç. 

325. Iniciarem el procés de soterrament del cablejat 
elèctric i de telèfon, començant pels llocs més conflictius 
(Pressupostos Participatius).

326. Condicionarem l’accés al Camp Municipal de Futbol 
Francesc Serracanta (Pressupostos Participatius).

nyes gratuïtes en col·laboració amb els veterinaris locals 
per facilitar la creació d’aquest cens. 

305. Fomentarem la inspecció per part de la policia local 
i el decomís si s’escau dels animals que viuen en situació 
inadequada, d’insalubritat i maltractament.

306. Formarem els treballadors de la policia local per 
augmentar la sensibilització i la gestió de casos de reco-
llida, accidents i maltractaments d’animals.

307. Emprarem mètodes no agressius pel control d’aus, 
en controlarem la reproducció i la seva població.

308. Crearem un programa específic municipal d’ajuda 
per a persones en una situació temporal o permanent 
que els impedeix garantir la cura adequada dels seus 
animals de companyia.

309. En festes i activitat on participin animals vetllarem 
especialment pel seu benestar.

310. Millorarem els serveis de neteja de via pública i 
d’equipaments en tots els barris.

URBANISME I ESPAI PÚBLIC

311. Vetllarem per l’embelliment del paisatge urbà, neteja 
de carrers, rehabilitació de façanes i enjardinaments.

312. Relligarem els barris en l’espai urbà per articular 
l’estructura viària i de serveis. 

313. Crearem el Consell Municipal d’Urbanisme amb la 
participació de representants de tots els barris de la vila. 

314. Obrirem un procés participatiu per elaborar un 
projecte de renovació de l’Avinguda Catalunya de tal 
forma que quedi del tot integrada en un entorn urbà i 
comercial més amable.

315. Dissenyarem, d’acord amb el veïnatge de cada barri, 
un pla d’urbanització per als barris que encara no ho 
estan.



Amb l’

   

327. Incidirem en barris que tenen mancances bàsiques 
(clavegueram, enquitranat, etc).

HABITATGE

328. Obrirem l’Oficina d’Habitatge Local, convinguda 
amb la Generalitat, que centralitzarà  tots els serveis 
relacionats amb l’habitatge.

329. Crearem un parc d’habitatge públic que ens perme-
ti garantir-ne l’accés i ens doti d’habitatges per situaci-
ons d’emergència. 

330. Garantirem que l’habitatge protegit no perdi mai 
aquesta qualificació.

332. Promourem i col·laborarem en aquelles iniciatives 
que tendeixen a frenar l’especulació, limiten el lucre i 
promouen l’habitatge social.

333. Establirem un programa d’ajuts a la rehabilitació 
per garantir el compliment de les obligacions envers 
l’ús de l’habitatge, incentivar-ne la millora de l’eficiència 
energètica i promoure’n la disponibilitat per a lloguer 
social.  

334. Elaborarem el Protocol Municipal d’Inspecció i De-
tecció d’Habitatges Buits.

335. Imposarem sancions econòmiques a les empreses 
energètiques per talls de subministrament sense notifi-
cació prèvia.  

336. Redactarem i aplicarem una Ordenança Municipal 
que ens permeti detectar pisos buits propietat d’entitats 
bancàries i aplicar-hi una taxa per pis lliure així com la 
possibilitat d’imposar sancions econòmiques. 

337. Potenciarem els models alternatius a l’accés i tinen-
ça d’habitatge que en la seva majoria ofereixen un cost 
molt menor als models imperants en l’actualitat. 

SEGURETAT

338. Crearem una regidoria de drets civils, com a poten-
ciació de polítiques de garantia i defensa dels drets de 
les persones amb la capacitat de conduir processos de 

mediació a la nostra vila.  

339. Redactarem el Pla Director de la Policia Local per 
tal d’adaptar el seu funcionament a les necessitats 
actuals i futures de la vila, i apostarem per convertir-la 
en una cos de proximitat.

340. Elaborarem un manual de bones pràctiques i car-
tes de servei en l’actuació de la policia local.

341. Establirem, de forma periòdica, auditories funcio-
nals i estratègiques a la plantilla de la Policia Local per 
optimitzar els recursos humans i operatius.

342. Elaborarem un Pla Local de millora de punts 
negres i punts conflictius i detectarem els trams de 
concentració d’accidents que hi pugui haver al munici-
pi, per millorar la seguretat viària.

343. Estudiarem la possibilitat d’instal·lar càmeres de 
seguretat a zones de la vila amb concentració de fets 
delictius. Prioritzant, sempre, la privacitat de la ciutada-
nia. 

344. Oferirem formació en la mediació, resolució de 
conflictes i la convivència a tot el personal de l’Ajunta-
ment.

345. Millorarem la vigilància policial presencial en 
aquelles zones del municipi amb un índex alt de crimi-
nalitat.

346. Proposarem un pla especial de col·laboració entre 
la Policia Local i els Mossos d’Esquadra durant els perí-
odes de festivitats del municipi.

MOBILITAT

347. Optimitzarem els temps dels semàfors per a via-
nants.

348. Millorarem l’accessibilitat i suprimirem les barreres 
arquitectòniques.



FEM-HO POSSIBLE!

349. Ens assegurarem que les zones d’aparcament 
limitat compleixin el temps màxim d’aparcament del 
vehicle, augmentant el control sobre aquestes places 
d’aparcament.

350. Senyalitzarem camins segurs a totes les escoles 
des dels diferents barris de la vila. 

351. Limitarem la velocitat màxima i crearem zones de 
prioritat per vianants.

352. Instal·larem un semàfor per regular el trànsit a la 
cruïlla entre el C/ Folch i Torres i la Carrerada. 

353. Redistribuirem la mobilitat de  vehicles de gran 
tonatge per evitar que circulin per carrers cèntrics com 
la Carrerada. 

354. Implementarem senyals acústics als semàfors de 
vianants.

355. Ampliarem el servei de Bus Urbà per fer-lo arribar 
a tots els barris del municipi en especial a aquells que 
no disposen del servei com els Turons o el Castell.

356. Negociarem amb Carreteres de la Generalitat la 
construcció d’una rotonda a la cruïlla entre Av. Catalu-
nya, C/Arquitecte Falguera i C/ del Viver.

357. Farem un estudi del sistema més eficaç i econòmic 
de mobilitat amb transport públic.

358. Instarem a la línia d’autobús nocturn (N70) a im-
plantar més parades al llarg del recorregut del municipi, 
també en clau de perspectiva de gènere, per tal de 
dotar la línia d’una major seguretat.

359. Estudiarem la implantació d’una targeta pel trans-
port públic bonificada per a joves estudiants entre 16 i 
18 anys i persones amb certificat de discapacitat.

360. Instal·larem aparcaments – repartits estratègica-
ment – i millorarem la senyalització per a bicicletes.

361. Crearem vies verdes o carrils bici intermunicipals.

362. Instarem a la Generalitat a incloure el nom del 

municipi a la senyalització viària a les diferents vies 
d’entrada al municipi.



UN EQUIP PER GOVERNAR
LLISTA ELECTORAL 2019-2023

1. Oriol Lozano Rocabruna
2. Eva Soler Guallar
3. Jordi Plaza Nualart
4. Patricia Freire Nuñez 
5. Ignasi Fargas Roca (JR)
6. Miriam Portillo Ramírez
7. Sergi Plaza Ruiz (JR)
8. Mireia Peregrina Marsal (IND)
9. Miquel Àngel Martínez López
10. Anna Isabel Lerones Pequeño
11. Joan Enric Mogas (IND) 
12. Helena Pou Torras 

13. Marc González Permanyer
14. Maria Dolors Rocabruna
15. Jaime Gil Mayner
16. Lluïsa Callado Martin
17. Albert Rodríguez Viaplana 

SUPLENTS
1. Laia Berbabéu Bort
2. Jordi Roura Hinarejos (IND)
3. Laia Massana Mola
4. Josep Lluís Hernández Pueyo
5. Mireia Palau Lázaro

6. Jordi Aranda Cardenas
7. Maria Ballbé Martínez
8. Jesus Ramon Plaza Salmeron
9. Teresa Marsal Soler
10. Lluís González Massana

Carrer de Plegamans, 3B
08184 Palau-solità i Plegamans
palausolitaiplegamans@esquerra.cat
www.esquerra.cat/palausolita


