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#pERCanviar 
!
Som un equip transversal, proper, de cohesió i de renovació, amb experiència i amb objectius que van 
més enllà d'una sola legislatura, amb il·lusió i amb una nova manera de fer. 
Un equip format per persones preparades, amb els coneixements necessaris per a la gestió del nostre 
entorn, per a preservar les nostres tradicions i patrimoni i atendre les necessitats de les persones. 
ERC Palau-solità i Plegamans és la candidatura del canvi, de la transparència i de la participació. Volem 
un poble viu, inclusiu, on els veïns puguin ser agents actius de la gestió municipal. !
Serem part de la vertebració dels Ajuntaments amb l'objectiu de consolidar els fonaments d'un nou país 
independent. !
La nostra màxima serà la gestió eficient sense demagògies, amb projectes reals i sense exclusions. !
El nostre pla estratègic es projecta en unes línies de treball encarades a obtenir els següents objectius: !

• Crear i establir la nostra marca com a municipi i situar-la dins d'una oferta turística. 
• Potenciar el producte de proximitat i el petit comerç. 
• Fomentar diferents àmbits amb capacitat de produir i generar riquesa. 
• Potenciar la mancomunació de serveis, per a una millor gestió econòmica. 
• Dotar al municipi de les infraestructures culturals bàsiques. 
• Fomentar i protegir la cultura popular i tradicional al municipi. 
• Incentivar el coneixement i ús del nostre patrimoni. 
• Potenciar el sentiment de pertinença a Palau-solità i Plegamans. 
• Potenciar  l'accés a l'educació, el treball i la cultura al col·lectiu jove. 
• Treballar de manera conjunta amb les diferents regidories per a arribar als col·lectius més 

vulnerables. 
• Promoure la qualitat de vida i benestar en el procés d'envelliment. 
• Treballar per la protecció i promoció de la salut i hàbits de vida saludables. 
• Fomentar l'educació en valors mitjançant la pràctica de l'esport. 
• Fomentar acords amb totes les parts implicades en la gestió del territori. 
• Conservar el medi natural en benefici de la qualitat de vida. 
• Millorar els enllaços de transport públic. !!

Som persones amb empenta, diversitat, coneixements, ganes de treballar i il·lusió per canviar el nostre 
municipi, a les portes d'un nou país.



Palau-solità i Plegamans municipi republicà 
!
MUNICIPIS REPUBLICANS PER A UN NOU PAÍS  
En les properes eleccions municipals, tots som cridats a 
decidir com volem que sigui el nostre municipi, en l’inici del 
procés constituent del nou país, de la República catalana.  

La independència és l’oportunitat per generar nous motlles 
per a la política municipal. Tenim l’oportunitat de superar 
totes les barreres que avui condicionen els governs de les 
nostres viles i ciutats, en definitiva, per posar la política al 
servei de la gent.  

Tots som testimonis i protagonistes directes de la il·lusió 
compartida que vivim en els nostres barris, places i mercats. 
Es tracta d’una energia civil que també hem de posar al servei 
del municipi.  

Dels nous ajuntaments naixerà la República catalana  

El desafiament democràtic a l’Estat per poder fer la transició real, enllestir les estructures d’estat i 
referendar la futura constitució catalana requerirà una fortalesa i un compromís personal i institucional 
dels càrrecs electes municipals. Els ajuntaments i els organismes supralocals seran una eina, sens 
dubte, decisiva per engegar el procés constituent i culminar-lo amb èxit amb la proclamació de la 
República catalana com a nou estat d’Europa.  

En aquest sentit, els càrrecs electes municipals d’Esquerra Republicana es comprometen a dur a terme 
les accions per aconseguir aquesta fita.  

Un nou país, net, just i pròsper  

Amb l’objectiu de prendre el control dels ajuntaments per millorar la política, crear valor públic i 
augmentar la satisfacció i la qualitat de vida dels ciutadans. Volem construir municipis on valgui la pena 
viure-hi, municipis que enforteixin el sentiment d’identificació i de pertinença del ciutadà. Municipis que 
dia a dia lluitin per fer-se un nom i un lloc propi en el nou país, sempre al servei de les persones.  

Tenim un projecte per bastir nous ajuntaments, oberts i transparents que retin comptes als ciutadans i 
que sàpiguen involucrar-los en la presa de les millors decisions. 

Així doncs, el nostre programa s’estructura en tres eixos:  

Municipis cohesionats.  

Municipis emprenedors. 

Municipis sostenibles.  

!
!
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UN GOVERN OBERT PER A UNA DEMOCRÀCIA OBERTA  

Des d’Esquerra Republicana sentim la urgència d’obrir la democràcia al conjunt dels ciutadans i de la 
societat civil organitzada. Cal tornar la política a la ciutadania.  

El disseny i l’execució de qualsevol política municipal, avui, només es pot gestar des de la transversalitat i 
la responsabilitat social. 

Les nostres llistes són una plataforma múltiple de líders veïnals, associatius, culturals, esportius, 
empresarials, educatius, etc., cadascun amb els seus ascendents i lideratges, perquè entenem que la 
veritable democràcia representativa es fusiona amb la democràcia oberta i participativa. 

Els pilars per edificar un govern obert són la transparència, el retiment de comptes, la participació i la 
cooperació. 

!
Els pilars del govern obert i de la democràcia oberta són: 

La transparència i el retiment de comptes. 

La participació.  

La cooperació.  

!
LA LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ 

Estem convençuts que sense transparència no hi pot haver confiança. El dret efectiu a la transparència 
és un dret que permet protegir-ne d’altres, dificulta la corrupció i, en definitiva, legitima la democràcia i el 
bon govern. 

Eleccions municipals 2015 #pERCanviar Palau-solità i Plegamans                                                                  5

Els objectius del govern obert són: 

• Confiança i apoderament ciutadà. 

• Una administració més àgil, eficient i comprensible per als ciutadans, que millori 
contínuament i aprengui dels errors. 

• Adopció de processos de participació política i d’informació pública de fàcil accés. 

• Generació de capital social, més qualitat democràtica i compromís amb els afers 
públics. 

!
• Estalvi de recursos i guanys d’eficiència. 

• Més seguretat, control i confiança per lluitar contra la corrupció. 



Esquerra Republicana, com a força de govern que ha estat, és i serà, compta amb una trajectòria ètica 
impecable en comparació amb la dels grans partits de la vella política. I, al mateix temps, Esquerra 
Republicana compta amb un historial d’acció legislativa al Congrés i al Parlament que ha propiciat lleis 
més transparents sobre el finançament dels partits, la creació de l’Oficina Antifrau o la promoció de la 
nova Llei de transparència.  

!!
L’ESPAI PÚBLIC, L’ÀGORA CIUTADANA 

La nostra manera d’entendre el poble té en l’espai públic un dels referents més importants, si no el 
principal. És el lloc on s’articula la quotidianitat i on es reflecteix el projecte inclusiu, cohesionat i 
participatiu de societat. Per tant, quan parlem d’espai públic, a ERC parlem també de civisme, de 
deliberació, d’intercanvi, de cohesió, de tolerància, d’igualtat i d’oportunitats. 

!
DEMOCRÀCIA REPRESENTATIVA, PARTICIPATIVA I DIRECTA 

La participació està a l’inici, al mig i al final dels processos polítics i ha de ser flexible i incorporar 
necessàriament nous nodes de trobada amb representants electes, de la societat civil i de la ciutadania 
en general: 

!
Proximitat amb la ciutadania, deliberació i governança en la presa de decisions. 

Els pressupostos participatius 
Els anomenats pressupostos participatius s’han dut a la pràctica en municipis sota l’organització 
d’assemblees veïnals, amb resultats de vegades no sempre exitosos. Malgrat que són en si mateixos una 
eina important perquè la ciutadania decideixi les prioritats municipals, cal aprofundir en aspectes com 
ara els incentius, la participació plural i la deliberació democràtica, per poder garantir l’èxit de la 
implantació. 

La promoció dels pressupostos participatius hauria de poder superar les limitacions derivades de la poca 
participació, l’interès o la instrumentalització de grups poc representatius. En aquest sentit, es considera 
una bona pràctica comptar amb l’aval de les entitats de la societat civil organitzada, així com dels sectors 
clau de la vida municipal, com són els educatius, de la salut, de la cultura, de l’esport, de l’empresa, etc.  

Així, es considera una bona pràctica estendre el sentit de la responsabilitat social al compromís de les 
entitats de la societat civil, i incentivar que aquestes institucions i sectors promoguin, elaborin i 
cofinancin projectes de millora del municipi, des de la seva perspectiva, però pensant en el benefici comú 
de les persones i famílies ubicades en el seu entorn immediat, dins el barri o poble. 

Uns pressupostos participatius pensats des d’aquesta perspectiva permetrien definir projectes 
altament valorats pels ciutadans, ja que serien concebuts des del compromís d’aportació de recursos 
dels sectors que els elaborarien i proposarien. 

!!!!
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Palau-solità i Plegamans municipi cohesionat 

!!
Entenem l’educació com la garantia de la cohesió social a través de la inclusió, així com també l’eix 
vertebrador del nostre poble. Volem aconseguir una escola pública de qualitat, laica, en català i no 
sexista. 
   
El plantejament que hem de fer per a l’educació és d’un treball de llarga durada on es vinculi la 
participació ciutadana, el recolzament de totes les forces polítiques del municipi i els representants dels 
professionals de l’educació del poble. Necessitem un pla educatiu a llarg termini que impliqui el treball 
transversal dels diferents agents educatius i que s’ajusti a les necessitats de cada moment.  !
Un municipi que educa és un municipi viu, que a través de la seva educació fa que maduri el municipi. 
Invertir en educació és invertir en ciutadans més lliures. !
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I SOCIOEDUCATIVA !

• Reforçar l’orientació en les diferents etapes de l’educació obligatòria, que aquesta no es 
redueixi a 4t d’ESO. A través de tastets d’oficis, xerrades d’exalumnes, etc.  !

• Fer orientació a les etapes postobligatòries. L’Escola d’Adults i el Palau Avança no pot quedar 
absent de l’orientació professional.  !

FORMACIÓ PERMANENT !
L’educació no es pot limitar a una etapa de la vida d’un individu, s’ha de vincular a totes les edats, àrees i 
ha de ser projectada a l’acció. !

• Educar fora de l’aula: educació en l’esport “som amics no rivals”, educació viària, educació cívica, 
etc. !

• Crear una xarxa d’entitats de lleure educatiu per tal de fomentar l’educació integral dels infants i 
joves així com fomentar els projectes d’aprenentatge i servei de les entitats, a través de 
subvencions o formacions municipals, per tal de vincular els municipis a les entitats de lleure. !
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• Crear beques-treball per a estudiants, treballant a l’escorxador, la biblioteca, l’aula oberta… per 
tal que aquests puguin finançar-se els seus estudis i evitar que cap jove es quedi sense estudiar 
per motius econòmics. !

• Ampliar l’oferta d’aprenentatge de llengües. Ampliar el nivell dels cursos oferts d’anglès i 
potenciar les parelles lingüístiques.  !

• Ampliar l’oferta d’aprenentatge de les tecnologies de la informació i la comunicació amb un 
curs de protecció de dades.  !!

L’ESCOLA ES COMPROMET AMB EL POBLE/ EL POBLE ES COMPROMET AMB L’ESCOLA !
Necessitem una ciutadania implicada i activa en l’educació dels nostres infants i joves fent-la esdevenir 
un agent educador més. Alhora necessitem uns aprenents que s’impliquin en la seva realitat més 
pròxima, el seu poble.  !

• Establir un projecte d’educació pel coneixement del territori, des d’infantil fins a la ESO i en 
totes les àrees, per tal de connectar l’educació amb la realitat més propera, el poble. !

• Formar als i les mestres i als i les professores, la majoria de fora, sobre el poble per tal que 
puguin dissenyar activitats d’ensenyament i aprenentatge relacionades amb Palau-solità i 
Plegamans, i alhora coneguin el context social d’on treballen i les característiques del poble del 
seu alumnat.  !

• Escoles obertes al municipi i espais municipals oberts a les escoles. Els espais educatius es 
poden obrir i convertir-se en espais culturals per a tots els ciutadans i els espais municipals han 
d'estar oberts a les escoles i han de convertir-se en espais on els infants puguin realitzar 
activitats en horari escolar. !

• Dotar d'una partida pressupostària per a les escoles bressol, destinada a minimitzar l'augment 
de quotes imputades a les famílies !

• Aplicar la tarifació social en els preus de les Escoles Bressol i l'Escola de Música. !
• Cooperar amb l'administració educativa per atendre de manera correcta i acurada l'alumnat 

amb necessitats educatives especials, tant pel que fa als ensenyaments obligatoris com als 
postobligatoris i a la seva transició al món laboral. !

• Cercar el finançament suficient per tal que l'Ajuntament pugui dotar de 
vetlladors/es a les escoles d'educació primària, recolzant el model d'escola 
inclusiva i dotant de recursos a les escoles perquè puguin atendre a tots aquells 
infants amb necessitats educatives especials. 
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!
• Impulsar un projecte educatiu de gestió dels patis de les escoles d'educació 

primària i secundària, on estiguin 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 de bulling escolar. !!

MILLORAR EL TREBALL EN XARXA ENTRE ELS AGENTS EDUCATIUS !
• Fomentar la cooperació entre l’administració pública, els centres educatius, les famílies i els 

especialistes per tal d’atendre les necessitats educatives especials concretes i analitzar cada cas 
en particular fent un seguiment i aportant els recursos necessaris a tots els agents implicats en el 
creixement integral de l’infant i el jove. !!

RECOLZAMENT DE LA TASCA EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES !
• Dotar d’una importància bàsica el consell escolar municipal com a ens indispensable per a 

l’educació dels infants i joves i com a vertebrador de projectes cooperatius entre centres 
educatius, famílies i alumnat. !

• Formar la comunitat educativa sobre mediació. !
• Potenciar l’Aula Oberta amb programes de voluntariat i la creació de beques treball. L’Aula 

Oberta tan sols compta amb 30 places (totes cobertes). La massificació de l’institut impedeix que 
hi hagi una atenció adequada de l’alumnat. L’Aula Oberta pot ser clau per combatre aquestes 
mancances i més tenint en compte l’augment de l’alumnat de secundària que es preveu pel 2018.  !

• Crear borses de repàs, on les persones que desitgin rebre classes de repàs puguin accedir a totes 
les persones que ofereixen ajuda en l’estudi. !

• Promoció de grups d’estudi a les sales habilitades per estudiants. !
• Potenciar l’hora del conte de la biblioteca amb la col·laboració de totes les escoles per tal de 

desenvolupar la comprensió lectora dels alumnes de primària.  !!
PLANIFICACIÓ DE LA MILLORA DELS EQUIPAMENTS EDUCATIUS !

• Ampliar i dotar a l’Escola d’Adults d’una millor infraestructura per tal d’ampliar l’oferta de 
places. !
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Un municipi culte és un municipi més just i més lliure i, per tant, més ben preparat per fer front als 
moments difícils com els que ens toca viure. Invertir en cultura, en polítiques culturals, és una inversió en 
la societat per si mateixa, que si bé no té un efecte retorn immediat, sí que té un resultat a mitjà i llarg 
termini de gran transcendència. 
Considerem la cultura com la 4a pota de l'estat del benestar doncs permet relacionar-nos amb els altres 
amb igualtat de condicions, sense jerarquies. La cultura és capaç de cohesionar als ciutadans i de fer 
néixer una ciutadania dinàmica i crítica. 
Palau-solità i Plegamans ha de ser un municipi inclusiu, creador, on sigui fàcil la feina de tots aquells 
artistes i creadors locals. 
Tot això s'ha de fomentar des de l'administració local, estimulant als ciutadans a que participin de la vida 
cultural i associativa del nostre poble, facilitant espais on les persones es relacionin, es coneguin i/o 
entrin en contacte. !
Les coses més gratificants són les que es fan amb d'altres. !!
EQUIPAMENTS CULTURALS !

• Centre Cívic i Cultural al centre del poble: recuperar l'edifici de la cooperativa 
agrària, mantenint i preservant els elements arquitectònics noucentistes, fent 
possible crear un centre cívic i cultural amb la biblioteca, auditori, teatre, sala 
d'exposicions... que sigui el centre neuràlgic de tota l'activitat cultural, punt de 
trobada, divulgació i promoció d'artistes i productes locals. !

• Vetllar 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. !

• Desenvolupar un projecte d'acondicionament i ús de la rehabilitada Masia de 
Can Falguera com a casa de la música. Això és, dotar d'un nou i més ampli espai 
a l'escola municipal de música i a totes aquelles entitats que tenen com a 
objectiu principal la formació musical dels seus membres i, així, descongestionar 
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el Castell per a altres usos més adients. !!
LA CULTURA COM A EIX DE COHESIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA !

• Impulsar la creació del Consell Municipal de Cultura 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. !

• Vetllar per la possibilitat d'accés de tota la ciutadania als ensenyaments 
artístics. 

!
• Fomentar i donar 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. !

• Crear una oferta formativa destinada a les entitats per tal de fomentar-ne el desenvolupament 
i l'autosuficiència.  !

• Treballar en la creació d'un cicle de xerrades divulgatives del coneixement amb jornades 
destinades a diferents àmbits.  !

• Desenvolupar un projecte de cinema estable i/o la creació d'un festival de 
cinema. !

• Promoure i garantir la continuïtat del teatre estable, oferint abonaments de temporada i creant 
un abonament en xarxa amb municipis veïns. !

• Programar una agenda d'actes i esdeveniments culturals a l'aire lliure promocionant els espais 
oberts i de qualitat de que disposa el municipi, apropant d'aquesta manera la cultura a la gent. !

• Crear una imatge que ens identifiqui com a poble reforçant els elements propis del municipi i 
fent que tothom s'hi identifiqui. !

• Ajudar 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. !!

LA CULTURA COM A MOTOR ECONÒMIC DE LA SOCIETAT I EL TERRITORI !
• Fomentar i donar 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. 
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!
• Promocionar l'obra d'artistes locals mitjançant exposicions temporals en espais municipals i 

comerços locals. !
• Establir exempcions fiscals per als comerços i indústries relacionades amb l'activitat cultural. !
• Potenciar una agenda cultural d'actes i esdeveniments, en format analògic i digital, tot emprant 

les eines de difusió 2.0. !
• Crear una xarxa de col·laboració entre els establiments de restauració local i les activitats 

culturals municipals, com el teatre, el cinema, xerrades... oferint menús especialment dissenyats 
per a totes aquelles persones que gaudeixin de les activitats establertes.  !!

FOMENT DE LA CREACIÓ CULTURAL !
• Potenciar la contractació d'artistes, talleristes i creadors locals en tots aquells actes i/o 

activitats promogudes des de l'Ajuntament. !
• Fomentar i donar suport a la creació artística i assegurar les condicions necessàries perquè les 

persones que ho desitgin puguin desenvolupar lliurement les seves capacitats creatives, 
artístiques i culturals. !

• Potenciar l'organització d'actes per difondre la cultura catalana en tots els seus 
àmbits, prioritzant la programació d'espectacles, concerts i activitats vinculades 
a aquesta. 

!
• Afavorir l'intercanvi cultural entre tot l'àmbit dels Països Catalans. !!!!!

!
!
!
!
!
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El patrimoni és el potencial d’identitat d’un municipi i Palau-solità i Plegamans en posseeix en gran 
mesura. Cal  potenciar-lo  i programar plans de divulgació per donar-lo a conèixer  mes enllà de nosaltres 
mateixos, tot transformant-lo en un reclam turístic que  repercuteixi  favorablement  en diversos sectors 
econòmics locals. Preservar-lo  també  serà un  dels  nostres objectius, no tant sols pel que fa  a edificis 
emblemàtics  o  restes  arqueològiques,  sinó que volem anar mes enllà i englobar en el nostre projecte  
les nostres costums,  tradicions i espais naturals. !

• Fomentar el coneixement del nostre entorn natural, amb un projecte que anomenarem 
“territori viu” amb la finalitat de donar a conèixer el treball agrícola i ramader que s’hi  
desenvolupa  i al mateix temps  fomentar  la valoració i el coneixement  d’espais naturals i 
arqueològics.  !

• Donar  recolzament i estimular a totes les entitats culturals del municipi a  vertebrar entre elles  
el seu potencial cultural i tradicional.  !

• Crear vincles de col·laboració amb  agents i entitats  privades  d’interès patrimonial per 
apropar-les  a escoles, institut i ciutadania en general. !

• Crear en xarxa la “wikipedia” de memòria  històrica i tradicional, on serà possible que els nostres 
ciutadans hi facin aportacions de les seves vivències personals ja que cada una de les nostres 
generacions acaba sent  una important font de coneixements que en moltes ocasions el pas del 
temps acaba esborrant o diluint. També ha de ser un mitja de consulta  adient i pràctic adaptat als 
mitjans de comunicació actuals. 

!
!
!
!
!
!
!
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3  Patrimoni



 
Les festes són un reflex del que és un municipi, vila, poble, ciutat, país... són la màxima expressió de la 
cultura tradicional i popular. Els diferents actes festius són l'expressió de la nostra identitat cultural i 
social i ens permeten protegir la nostra memòria històrica. 
A les festes populars la uniformitat és allò que domina, no existeixen les categories socials. Ens trobem 
davant d'una manifestació lúdica popular on es reforça el sentiment col·lectiu, de comunitat de solidaritat 
i de llibertat d'expressió. 
ERC Palau-solità i Plegamans treballarà per fomentar i protegir les festes de cultura popular i tradicional, 
que ens identifiquen i ens donen una identitat única com a municipi. I això ho farem amb el treball i 
suport de tots els agents implicats i participant de forma activa en la construcció col·lectiva de les 
nostres festes populars. !
“Sempre és bell començar. Totes les coses haurien d’ésser començades amb festes, perquè en tot 
començament hi ha quelcom del gran misteri del món”. Joan Maragall (1905)  !

• Fomentar i protegir la cultura popular i tradicional a Palau-solità i Plegamans. !
• Crear almenys un acte transversal, de manera conjunta amb la participació de totes les entitats 

de caire popular i tradicional de la vila. !
• Programar cursos o tallers oberts populars i tradicionals de participació col·lectiva. !
• Recollir o produir si s'escau, les músiques populars que s'interpreten durant les festes 

tradicionals. !
• Crear un espai per interpretar els balls i les músiques tradicionals i populars. !
• Crear i acompanyar una banda municipal per interpretar les músiques tradicionals i populars. !
• Dur a terme accions informatives i formatives als centres d'educació formal i no formal perquè 

treballin, com activitats esporàdiques o com a centre d'interès, temàtiques relacionades amb la 
cultura popular i tradicional. !

• Integrar històries i llegendes del municipi en la base filosòfica dels actes de cultura popular i 
tradicional. 
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4  Festes



• Facilitar l'intercanvi d'actuacions de les associacions de cultura popular i tradicional. 

• Donar visibilitat gràfica a la cultura popular i tradicional de la Festa Major. 

• Integrar manifestacions culturals d’interès popular i tradicional, no vinculades a la vila. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Els mitjans de comunicació públics locals han estat i són una peça fonamental per a la i difusió 
d’informació dels nostres municipis. La proximitat, el rigor i la plena dedicació, a vegades d’una manera 
altruista, no remunerada i majoritàriament des de la professionalitat que exerceixen dia rere dia al nostre 
municipi, els converteix en un dels principals eixos de cohesió social i cultural. 

!
• Crear una aplicació per telèfons intel·ligents que permeti difondre l'agenda, avisos i noticies 

d'interès local així com permetre una comunicació àgil i fàcil entre els ciutadans i l'Ajuntament. 

• Crear l'aula digital i dotar-la dels recursos necessaris per poder destinar-la a espai de consulta i 
de formació que permeti reduir la fractura digital generacional. 

• Potenciar el butlletí en format paper de caràcter mensual destinat a difondre la informació més 
rellevant i crear-ne la seva versió digital a la plana web i les xarxes socials. 

• Reactivar les pantalles informatives i col·locar-ne de noves 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 

• Fer de les xarxes social un espai de debat constructiu que permeti una comunicació àgil i fàcil 
entre Ajuntament i veïns. 

• Potenciar l'audició de Ràdio Palau en diferit via canal de podcast al que es pugui subscriure 
l’usuari. 

• Informar a les entitats sobre la situació actual d’ús de les noves tecnologies de la informació i 
la comunicació (TIC) i aprofitar al màxim les vies de comunicació que ens ofereixen. 

!
!
!
!
!
!
!
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5  Comunicació



 
Esquerra Republicana defensa un model sanitari públic universal, equitatiu, de qualitat, eficient i 
sostenible que garanteixi el dret a la salut de tota la ciutadania. 
Els ajuntaments juguem una peça clau en aquest model per la proximitat amb la ciutadania i per les  
competències en salut pública que ens són pròpies: la protecció i la promoció de la salut per a la  
prevenció de les malalties.  
L’augment sostingut de l’esperança de vida de la població, atribuïble a les millores socioeconòmiques i 
sanitàries, ha comportat un canvi en les necessitats de salut de la població del nostre entorn. 
L’envelliment i la cronicitat ens porten a donar un enfocament d’atenció global i en coordinació amb tots 
els recursos disponibles: assistencials i de serveis socials amb la finalitat de que aquests anys que hem 
sumat a la vida siguin viscuts amb salut. 
  !
Les àrees en que abocarem els nostres recursos i treball són:  
!
PROMOCIÓ DE LA SALUT, PREVENCIÓ DE LES MALALTIES I SALUT COMUNITÀRIA !

• En col·laboració amb els serveis d’Atenció Primària, Salut Pública i Serveis Socials  donar suport i 
fomentar accions destinades als diferents col•lectius del municipi en la promoció d’hàbits de vida 
saludable i prevenció de malalties:  !

• Educació sexual, planificació familiar i prevenció de les MTS (Malalties de Transmissió Sexual) !
• Prevenció i informació dels trastorns alimentaris. !
• Activitat física i esport com a eina de promoció de la salut: cardiovascular, osteoarticular, 

metabolisme,... !
• Prevenir i informar sobre drogodependència, alcoholisme i tabaquisme i donar a conèixer els 

recursos existents per al seu tractament.  !
• Donar impuls a una intervenció integral per a la prevenció del tabaquisme a l’entorn educatiu, 

instal·lacions esportives i altres espais municipals com centres cívics i biblioteques.  !
• Donar suport a les persones amb malalties mentals i als seus familiars. 
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6 Salut



!
• Activitats d’educació sanitària per a la promoció i reforç de l’autocura. !
• Promoure la participació dels agents comunitaris: entitats, associacions, centres educatius,...en 

les diferents activitats de promoció de la salut que es portin a terme i escoltar i atendre les 
seves necessitats i propostes.   !

PROTECCIÓ DE LA SALUT !
En coordinació amb l’Agencia de Salut Pública de Catalunya, desenvolupar els Programes de Protecció 
de la Salut, en base a la legislació vigent, en matèria de: !

• Animals de companyia !
• Aigües de consum humà !
• Instal·lacions esportives i altres establiments d’ús col·lectiu !
• Manipulació d’aliments  !
• Instal·lacions amb risc de legionel·losi (Circuits d’aigua sanitària, torres de refrigeració, fonts 

ornamentals,...) !
• Control de plagues comunitàries: rates, gats,... !
• Cementiris. !

ALTRES !
• Donar a conèixer a la ciutadania els recursos sanitaris existents, en col·laboració amb l’Equip 

d’Atenció Primària,  mitjançant el lliurament d’un fulletó informatiu, incidint en les persones 
nouvingudes al municipi i promoure un bon ús dels recursos existents.  !

• Impulsar juntament amb Serveis Socials les tasques que desenvolupen els professionals de 
l’Equip d’Atenció Primària de seguiment i atenció a les persones amb malalties cròniques que 
necessiten unes atencions més específiques pel risc de patir descompensacions i de les persones 
amb malalties cròniques en fases més avançades.  !

• Vetllar i treballar perquè els recursos humans, materials i estructurals per a la 
prestació de serveis de salut a la ciutadania de Palau-solità i Plegamans siguin els 
adequats i suficients per a donar un servei universal, equitatiu, de qualitat, eficient i 
sostenible, participant activament en els Governs Territorials de Salut per tal d’incidir 
en la planificació, gestió i avaluació dels serveis de salut a nivell territorial i escoltar les 
propostes i necessitats dels ciutadans i ciutadanes per assolir aquesta fita. 
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ACCIÓ SOCIAL 
!

L’eix de l’acció política dels ajuntaments d’Esquerra Republicana es basa en el benestar de la ciutadania i 
es sustenta en uns principis d’universalitat en el dret d’accés als Serveis Socials i de participació. 
Per tal de poder fer un abordatge integral de les necessitats socials, considerem que hem de treballar 
conjuntament amb diferents àrees de serveis municipals: salut, educació i gent gran per poder arribar 
als  col·lectius més vulnerables. 
  
Els objectius de l’equip municipal d’Esquerra Republicana són:  !
GENT GRAN I DEPENDÈNCIA 
!

• Elaborar el catàleg de serveis socials, posant especial atenció en les necessitats derivades de les 
situacions de dependència. !

• Dissenyar polítiques de suport a l’autonomia de les persones grans  que viuen soles, de les 
persones amb dependència i de les persones que en tenen cura. !

• Garantir l’accés al centre residencial geriàtric del municipi en aquelles situacions que ho 
requereixin. !

FAMÍLIA !
• Impulsar polítiques de suport a les famílies considerant i respectant tots els models familiars. !

VOLUNTARIAT !
• Promocionar i donar suport al voluntariat en el marc de les entitats i de les persones 

compromeses en les necessitats socials. !
INTEGRACIÓ SOCIAL I LABORAL 
!

• Desenvolupar plans d’inclusió social per a la integració de les persones amb discapacitats, tant a 
nivell social com laboral. 
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!!!
  Acció social  
       i polítiques migratòries



!
INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA !

• Promoure accions per a la detecció precoç i atenció als problemes i situacions de risc o exclusió 
social en infants i adolescents. !

MALTRACTAMENTS !
• Treballar activament per prevenir les situacions de maltractaments, especialment per a la 

infància, les dones i la gent gran, establint protocols d’actuació per a la seva prevenció, detecció 
precoç, atenció i suport. !!

POBRESA !
• Combatre les situacions de pobresa amb actuacions transversals i integrals de totes les 

regidories: habitatge, salut, ocupació, educació,...i promoure que els ingressos del consistori 
procedents de motius sancionadors es destinin a programes socials. !!

POLÍTIQUES MIGRATÒRIES !
A l'actualitat el nostre país està format per una amalgama de ciutadans vinguts d'arreu que suposa un 
16% de la nostra població. A nivell municipal, cal redefinir la política d’acollida cap a la política 
d’integració, per tant: !

• Promoure l’ús del català , que considerem que és la millor eina d’integració i alhora imprescindible 
per entendre la cultura del nostre país. Donar ple suport al Consorci per a la Normalització 
Lingüística en organitzar els cursos de català del nostre poble i en les iniciatives com el 
Voluntariat per la Llengua. !

• Fomentar la participació de catalans d’origen estranger a tots els òrgans locals de participació 
ciutadana. Promoure la creació d’una base de dades d’adreces electròniques que serveixi de 
principal eina de comunicació amb els nouvinguts a Palau.  Mantenir aquests nous catalans 
constantment informats de tots els esdeveniments organitzats al nostre poble i fer-los partícips 
en l’organització. !

• Afavorir la interacció entre grups i associacions d’immigrants amb entitats socials i culturals 
del poble. Promoure l’organització d’un esdeveniment intercultural en el qual cada grup que ho 
desitgi , pugui ensenyar i explicar costums, tradicions, balls o coses típiques del seu país d’origen.  !

• Promocionar espais de diàleg entre les diverses creences i conviccions, i de foment de la pau, 
per tal de combatre falsos estereotips, evitar desconfiances, i afavorir la cohesió social.  ! !
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La solidaritat no és donar el que ens sobra sinó compartir el que tenim. La cooperació és un acte de 
responsabilitat i coherència més que de generositat i prestigi. !!

• Impulsar el codesenvolupament per vincular la migració amb el desenvolupament dels països 
d’origen, vinculant les associacions locals amb els col·lectius de nous catalans. !

• Dedicar el 0,7 % dels tributs municipals a polítiques de cooperació per al desenvolupament i la 
solidaritat internacional. Elaborar un pla estratègic municipal de cooperació i solidaritat amb la 
participació dels actors locals, en què es fixin els objectius, les prioritats, les modalitats i l’escenari 
econòmic del mandat. !

• Activar mecanismes d’avaluació i seguiment de les actuacions dutes a terme en matèria de 
cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional, per aprendre i destacar les bones 
pràctiques que permetin millorar la qualitat de la nostra actuació en aquest àmbit i augmentar el 
grau de sensibilització. !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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8 Cooperació i solidaritat



 

Els darrers anys s’ha produït un important increment de l’esperança de vida, amb el conseqüent augment 
del pes social de la gent gran. 
Les administracions tenim com a un dels principals objectius promoure la qualitat de vida i el benestar 
a tots els nivells en aquest procés d’envelliment. 
Des de l’ajuntament cal promocionar un conjunt d’accions que han de portar a escoltar a la gent gran i 
fer-los partícips per exercir els seus drets i deures, sense oblidar promoure la interrelació entre persones 
de diferents generacions. 
Els objectius de l’equip municipal d’Esquerra Republicana són: !
PARTICIPACIÓ !

• Afavorir la participació activa de la gent gran en aquelles polítiques que els afectin 
directament. !

• Impulsar  la participació de la gent gran en el foment, recerca, estudi i difusió de la memòria 
històrica i col·lectiva del nostre poble. !

• Afavorir el voluntariat actiu en casals, centres cívics i associacions. !
• Fomentar la participació en activitats esportives i d’exercici físic encaminades a millorar la 

qualitat de vida i la salut. !
• Promocionar les vacances, els intercanvis i el turisme per a la gent gran amb finalitat cultural, 

formativa i vivencial. !
• Facilitar la mobilitat i promoure l’accés a activitats i serveis amb preus especials per tal d’ajudar 

a les persones amb menys recursos. !
RELACIÓ !

• Afavorir  la relació intergeneracional entre la gent gran i la gent jove, compartint temps i 
experiències. !

• Potenciar la vinculació de la gent gran en el seu entorn veïnal i sociocultural. !
• Afavorir  l’aprenentatge de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) 
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9 Gent gran



!
SUPORT !

• Impulsar polítiques per a un envelliment actiu, d’autonomia de les persones i de suport a la 
gent gran que viu sola. !

• Potenciar l’atenció en el propi domicili per donar major qualitat de vida sempre i quan les 
condicions de la persona gran ho permetin. !

• Facilitar els àpats en centre de dia o residència geriàtrica a les persones que ho sol·licitin i amb 
el corresponent informe de Serveis Socials. !

• Sensibilitzar la ciutadania pel respecte i l’atenció a la gent gran i fomentar activitats 
intergeneracionals de tot tipus. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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L’esport, al nostre poble, és un fet social conegut per tothom, però també necessita gaudir del 
reconeixement social que mereix pel paper que té com a motor de canvi. L’esport és un motor de canvi a 
nivell individual ja que, la seva incorporació a l’estil de vida de les persones els permet gaudir de 
major qualitat de vida. L’esport també és un motor de canvi social, ja que permet enfortir la cohesió 
social del municipi i barris, a través de la incorporació del projecte esportiu al projecte educatiu dels 
centres docents, la promoció de la salut mitjançant l’esport o fent servir l’esport com a eina de 
socialització i d’arrelament al poble. !

• Dotar de material esportiu a les AMPES per a la pràctica esportiva extraescolar. !
• Implantar un nou model d’esport escolar a través d’un programa d’educació en l’esport “som 

amics no rivals”. !
• Realitzar campanyes de promoció de la pràctica esportiva entre l’alumnat d’educació 

secundaria per a la creació i foment d’hàbits saludables. !
• Crear una comissió de noves activitats esportives pel municipi. !
• Crear i posar en marxa programes que fomentin la pràctica esportiva de 

l’activitat física i l’esport per a persones amb necessitats educatives especials. !
• Elaborar un pla de diagnosi d’inversió en la rehabilitació i millora d’equipaments. !
• Desplegar 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. !

• Condicionar un circuit perimetral per al fúting o el running al Parc de l’Hostal del Fum. !
• Promocionar la pràctica esportiva de la gent gran, tant en els centres municipals com 

organitzant activitats físico-esportives als centres de la gent gran.  !
• Obrir les pistes i les instal·lacions esportives escolars a la pràctica esportiva de les entitats i de 

la ciutadania. 
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10Esports



!
• Potenciar la Setmana de l’esport per a tothom (setmana de l’activitat física i la salut). !
• Crear una oficina d’atenció a l’esportista. !
• Reservar en els plans d’urbanisme el sòl necessari per a la construcció d’equipaments esportius. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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PARTICIPACIÓ 
!
Entenem que la participació va lligada a prendre decisions i que tots els processos participatius han de 
tenir una incidència significativa en l'acció final. Amb tot això, els processos consultius, poden ser útils 
per tal de copsar l'estat o mancances del nostre municipi. 
!

• Crear el Consell de vila, entès com el consell de consells, un òrgan municipal, de càrrecs no 
electes, que pugui assessorar i orientar els membre electes del consistori en aquells afers 
d'interès general. Aquest consell assessor ha d'estar format per representants de tots els agents 
socials del municipi, i un membre de cada partit polític amb representació al consistori i presidit 
per l'alcalde o alcaldessa. També s'ha de preveure la participació puntual d'agents que puguin 
aportar una visió més concreta en moments específics.  !

• Impulsar nous consells municipals en aquells àmbits on encara no existeixin i potenciar aquells 
dels que ja es disposa.  !

• Crear un espai de trobada anual entre càrrecs electes i ciutadania per donar 
compte de les accions portades a terme i escoltar propostes de futur. 

!
• Potenciar la figura d'associacions de veïns i veïnes ja existents i promoure la creació d'aquestes 

en els barris on no existeixin i reforçar-ne el vincle amb l'Ajuntament.  !
• Crear partides pressupostàries per tal que cada barri pugui decidir en quina 

acció o projecte les vol invertir. L'associació de veïns de cada barri haurà de 
consensuar entre els seus membres la proposta que presentarà a l'Ajuntament  i 
fer-ne el seguiment i l’avaluació.  

!
• Establir reconeixements públics de veïnes, veïns i entitats, pel que fa a les seves accions i 

conductes en benefici de la col·lectivitat, mitjançant votació popular. Els candidats i candidates 
seran proposats pel Consell de Vila.  !

• Obrir les diferents oficines municipals els dijous a la tarda, com a mínim un cop cada quinze 
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dies. Per tal de facilitar als ciutadans i ciutadanes, poder dur a treme tots aquells tràmits que 
s'han de formalitzar de forma presencial.  !

• Elaborar plans d'usos i serveis per als centres escolars del municipi, en resposta a la necessitat 
d'obrir-los al seu entorn i ser un element central de la participació de la ciutadania.  !

• Crear un pla de formació per entitats, destinat a millorar-ne la seva autogestió i autonomia, així 
com fer-les créixer com agents integradors i de desenvolupament personal.  !

MOVIMENTS SOCIALS 
!
En els últims temps les entitats i associacions han pres força en el nostre municipi, podem sentir-nos 
orgullosos del teixint associatiu, de la capacitat d'autogestió, organització i implicació que tenen amb 
la vila.  
Hem de ser coneixedors i donar suport al treball social que duen a terme aquests moviments socials, 
detectar les diferents problemàtiques i dotar de recursos per a que aquestes entitats puguin créixer i 
tenir continuïtat.  !

• Ser coneixedor de totes les entitats i associacions del municipi per poder donar resposta a les 
seves necessitats i dotar-les dels recursos suficients per a que arribin a la seva maduresa i siguin 
capaces d'autogestionar-se.   !

• Fomentar, promoure i garantir la participació del teixit associatiu, de la societat civil 
organitzada i de les entitats locals del municipi. !

• Enfortir la xarxa associativa i garantir-ne la interlocució, la comunicació i la participació en els 
temes rellevants que afectin el municipi, sent especialment sensibles a les reivindicacions que 
es plantegin si són d’interès general i beneficien el conjunt de la població. Garantir la presència 
associativa a tots els consells de participació —òrgans sectorials, consells municipals, consells de 
barri, etc. !

• Garantir l’accés a les noves tecnologies per a totes les entitats que no disposin de prou recursos 
econòmics, materials i humans. Utilitzar el domini .cat en totes les noves webs i portals en què 
l’ajuntament contribueixi o promogui.  

!
!
!
!
!
!
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!
Palau-solità i Plegamans municipi emprenedor 

!
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 arrelada al poble.   
Palau-solità i Plegamans necessita un model comercial potent, dinàmic i atractiu. Potent en oferir una 
pluralitat d’oferta competitiva. Dinàmic per afavorir la interacció entre les persones. I atractiu capaç 
d’apropar no tan sols els seus vilatans, sinó també d’altres comarques. 
L’ Ajuntament és una peça essencial per a l’equilibri dels diversos actors comercials i per a garantir la 
cohesió social, la coherència urbanística, la identitat i l’atracció del nostre poble. Per aquesta premissa, 
des de Esquerra Republicana de Catalunya, considerem de vital importància establir un fort vincle 
entre les associacions comercials i l’Administració, per tal d’afavorir la col·laboració pública privada.   !
Eixos de treball per un model comercial POTENT: !

• Facilitar la informació sobre els locals buits i agilitzar, en la mesura que sigui possible, les 
tramitacions amb altres àrees municipals.  !

• Crear una marca comercial i de promoció que ens identifiqui com a municipi. !
• Vetllar per la disciplina de mercat i la igualtat de condicions de competència entre operadors 

comercials, com a element de defensa dels drets de les persones consumidores. Estudiar els 
convenis vigents i assegurar el repartiment equitatiu de les subvencions amb la finalitat 
d’estimular i donar suport als sectors emprenedors i a l’ocupació. !

• Més presencia policial per garantir la seguretat dels comerciants i dels seus clients. !
Eixos de treball per un model comercial DINÀMIC: !

• Defensar el comerç urbà de proximitat com a mecanisme per afavorir la dinamització i la 
vitalitat del municipi.  !

• Vetllar 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. 
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!
• Trobar una ubicació cèntrica per crear una nova superfície amb aparcaments com a mesura 

per dinamitzar el comerç i facilitar l’accés a les administracions publiques. !
Eixos de treball per un model comercial ATRACTIU: !

• Buscar espais de diàleg i  de col·laboració amb les entitats de comerciants del municipi per 
generar noves accions conjuntes (fires, jornades, setmanes temàtiques, mercats setmanals ...) i 
sobre tot per mantenir o augmentar l’interès públic. !

• Promoure activament l’ús de la llengua catalana en el comerç urbà, tant en la retolació com en 
l’atenció al client, difonent el missatge que l’idioma és un valor afegit a la qualitat del servei.   !

• Fomentar i donar 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 de qualitat amb denominació d’origen. !

• Produir un producte de proximitat que  serà element d’impuls econòmic per al sector de la zona 
a l’hora que al seu voltant s’hi poden generar una sèrie d’activitat que impulsin l’activitat del 
comerç, l’ econòmica i la promoció turística. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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INDÚSTRIA  
!
El teixit industrial que hi ha en el terme de Palau-solità i Plegamans és un factor molt important en la 
dinàmica del nostre poble.  
Volem que aquestes zones industrials tinguin unes infraestructures i uns serveis dignes del segle XXI ja 
que són part activa en el desenvolupament del municipi. 
Els nostres polígons han de ser atractius per les empreses, i a l’ hora han de ser targetes de visita i 
motiu d’orgull. Un alt número de visitants d’arreu del món que són rebuts a les indústries de gran 
reconeixement que tenim i és molt important la imatge que s’emporten de la nostre municipi. !
Propostes de millores: !

• Ampliar les vies de contacte amb el teixit empresarial i amb les administradores de polígons 
industrials per tal de conèixer en tot moment les seves necessitats; actuar conjuntament davant 
dels reptes del sector i trobar noves vies d’estimular l’ocupació.   !

• Millorar el servei de neteja i manteniment dels carrers de tots els polígons del nostre terme 
municipal. !

• Redactar un projecte de millora i sanejament dels serveis públics a tots els polígons industrials 
del municipi.  !

• Sol·licitar a Incasol la cessió d'uns terrenys per crear un espai d'aparcaments al 
Polígon Industrial Riera de Caldes. !

!
AGRICULTURA  
!
Des de l’àrea d’agricultura i ramaderia, creiem en el foment dels productes de proximitat, uns productes 
que amb unes qualitats concretes tinguin les capacitats per atraure’n el seu consum, generar marca 
identificativa de la nostra població i generar tot un seguit d’activitats al seu voltant que permetin que 
altres sectors ja existents o de nova creació s’hi sumin.  Per arribar a aquest punt tenim i comptem amb 
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   Indústria, agricultura  
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una planificació i unes directrius encaminades a aconseguir-les.  Per tant, cal donar des d’aquesta àrea un 
impuls necessari per fomentar i crear la producció d’aquests productes de proximitat que dits d’altra 
manera, han de ser motor econòmic d’aquesta nova emprenedoria amb capacitat de dinamitzar altres 
sectors com ara el comerç, fires i turisme. 
Com es veu, un element característic en les nostres polítiques és la de ser transversals, per vàries raons, 
entre elles les d’economitzar el màxim possible tot extraient-ne un màxim rendiment a les nostres 
propostes d’acció de govern.  Per cert, revitalitzar aquest sector agrari inclou també promoure part del 
nostre patrimoni històric i cultural permetent-ne així la seva divulgació i coneixement tot i que ja sigui 
una altra àrea… !

• Recuperar, en la mesura del possible, l’activitat agrària amb capacitat de produir un producte 
primari amb unes característiques singulars i pròpies d’un patrimoni històric i cultural les quals 
originin un producte amb identitat que pugui establir-se com a símbol d’una terra, zona i cultura. 
Aquesta activitat permetrà revalorar el sector, assegurant-ne una persistència viable, un 
presència que ha de permetre transmetre uns coneixements d’identitat d’un passat i a l’hora 
sent projecte de futur. 

EMPRENEDORIA, EMPRESA I TREBALL 
!
Al segle XXI, els esforços de les administracions s’han de centrar a facilitar la transformació de 
l’economia tradicional en una economia del coneixement i sostenible, entenent que la sostenibilitat és 
una gran oportunitat de transformació i d’innovació per a la majoria d’empreses. És en aquest sentit que 
els ajuntaments d’Esquerra promouen polítiques de dinamització de les activitats econòmiques del 
municipi. !

• Promoure l’esperit emprenedor i la creativitat en els centres escolars i en la ciutadania en 
general, com a hàbits i competències clau per a la formació dels futurs components de la societat 
del coneixement. !

• Establir punts on informar i assessorar tècnicament i financerament les persones que vulguin 
crear petites empreses de tipus associatiu o cooperatiu, així com d’autoocupació. !

• Aprofitar les instal·lacions i infraestructures municipals en hores sense ús per a activitats 
promogudes des dels municipis en favor de l’autoocupació de persones aturades. !

• Promoure la desaparició de barreres administratives de tot tipus, la suma d’imposicions 
tributàries en aquest àmbit per a l’establiment d’empreses. !

• Incentivar i facilitar la incorporació de les empreses a les noves tecnologies.  !
• Promoure el treball social amb baixa qualificació/especialització de persones sense treball !
• Vetllar per la formació i la inserció laboral de les persones desocupades, amb especial atenció 

als col·lectius amb risc d’exclusió social, i també dels que tenen una integració més difícil al 
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mercat laboral: joves, dones i majors de 45 anys. !
• Crear el club de la feina, un espai físic assistit per un tècnic competent i destinat als demandants 

d’ocupació, amb els recursos necessaris per facilitar que tothom pugui assolir i escollir 
adequadament el lloc de treball: ordinador, impressora, correu electrònic, models de currículums, 
publicacions especialitzades —ofertes/demandes—, informació de cursos de formació 
ocupacional, accés a pàgines web d’ocupació, etc. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Les TIC són la principal palanca de canvi que permet la innovació necessària a tots els àmbits sectorials i, 
per tant, fa que siguin un element transversal imprescindible en la nostra societat 
!

• Elaborar un catàleg dels tràmits municipals on s'expliqui com s'han de fer i si es poden fer 
mitjançant l'administració electrònica. !

• Promoure les competències digitals de la ciutadania pel seu desenvolupament personal i 
professional. !

• Fomentar l'ús del programari lliure en català a les empreses locals i introduir-lo a l'administració 
pública. !

• Promoure la interacció amb els ciutadans utilitzant les TIC, potenciar l'administració electrònica 
i crear mecanismes per tal de promoure la participació i l'interès en els afers públics. !

• Promoure les xarxes gratuïtes de WIFI a tot el municipi. !
• Obrir un web OpenData amb tota la informació relativa a l'ajuntament 

presentada de forma entenedora, actualitzada i aprofitable pel ciutadà. 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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El turisme és una font de riquesa generadora de llocs de treball. Fer una bona gestió turística del 
municipi ens ajudarà a potenciar els sectors comercials, culturals, paisatgístics i econòmics. 
Potenciar Palau-solità i Plegamans com a destí turístic cultural i rural i d'aquesta manera treballar per a 
potenciar els nostres valors, els nostre patrimoni, el nostre territori i la nostra identitat.  
  !

• Millorar la visualització i difusió de Palau-solità i Plegamans com a destí turístic als mitjans 
específics especialitzats en turisme i al públic en general. !

• Potenciar el turisme cultural vinculat a les principals manifestacions culturals del municipi, 
sobretot les més singulars, i als principals valors artístics (Folch i Torres, templers, modernisme) !

• Facilitar la instauració d'equipaments de turisme rural. !
• Potenciar el turisme natural, mitjançant la consolidació 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. !

• Posar geolocalitzadors en els principals monuments i atractius turístics. !
• Promoure els productes locals i els vinculats al perfil turístic i a la identitat de Palau-solità i 

Plegamans.  !
• Elaborar un Pla Turístic del Municipi a partir de les potencialitats culturals, patrimonials, 

naturals i econòmiques existents, dins del marc de turisme sostenible definit per la OMT: 
respectuós amb el territori, promotor de desenvolupament integral i consolidador de la identitat 
nacional i local. !

• Senyalitzar els diferents espais d'interès turístic, cultural i patrimonial. !
• Comptar amb aquells elements diferenciadors que siguin la base d’una promoció turística, per 

un bon desenvolupament. Arquitectura, cultura, paisatge, costums i tradicions i entre aquests 
gastronomia, els productes de proximitat amb tots els conceptes que emanen d’ells tenen la 
capacitat d’establir-se com a un dels pilars fonamentals per activar el sector turístic del municipi. 
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La funció pública ha de ser el centre de l'activitat diària municipal aportant la seva experiència i 
coneixements en els diferents àmbits d'actuació local. 
!

• Impulsar l'accés dels funcionaris de l'administració local a la formació continua com a inversió 
en la millora del principal actiu dels ajuntaments i els seus treballadors. !

• Obrir les diferents oficines municipals els dijous a la tarda per tal de facilitar als 
ciutadans poder dur a terme tots aquells tràmits que s'han de formalitzar de 
forma presencial. !

• Potenciar l'oficina electrònica de l'ajuntament. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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 !
Una de les principals eines per poder dur a terme tots els projectes i actuacions que ens proposem en 
aquest programa electoral, són els pressupostos municipals i la seva gestió, per això cal tendir a la 
justícia, la simplificació i l’equitat del sistema fiscal municipal, amb la introducció de mecanismes que 
reparteixin la càrrega fiscal en funció de la capacitat de pagament i econòmica. En aquest sentit, es 
preveu utilitzar mecanismes com ara les subvencions i exempcions per a determinades situacions 
personals o familiars. Complementàriament, es promourà la tarifació social a les taxes i preus públics per 
accedir als serveis públics i la revisió de les taxes per obertura de nous negocis. D’aquesta manera, 
aconseguirem els objectius bàsics d’una política fiscal socialment compromesa, financerament eficient i 
fiscalment responsable.  
!

• Prioritzar, en l’elaboració pressupostària, la despesa i la inversió destinades a la promoció de 
l’activitat econòmica local i a serveis socials bàsics com a mesures per a fomentar l’ocupació i la 
cohesió social. !

• Maximitzar l'aprofitament dels recursos locals mitjançant la mancomunació de serveis amb 
poblacions veïnes. !!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Palau-solità i Plegamans municipi sostenible 

!!
Cal fer una diagnosi exhaustiva de la situació de l'habitatge al nostre municipi per tal de tenir una eina 
acurada i actualitzada que ens permeti elaborar plans de lloguer social i de protecció dels ciutadans en 
risc de perdre el seu habitatge i augmentar el parc d'habitatge social gestionat per l'Ajuntament tot 
coordinat per l'Oficina Local de d'Habitatge.  !

• Elaborar un Pla Local d'Habitatge que inclogui la diagnosi de la situació de l'habitatge al 
municipi i les necessitats i els programes a desenvolupar. Un cop finalitzat, crear l'Observatori 
Local d'Habitatge actualitzat semestralment que ens permeti conèixer l'evolució de la situació 
del parc d'habitatges.  !

• Promoure el lloguer social d'habitatges buits. !
• Crear el Servei d'Assessorament i Mediació de l'Habitatge que disposi dels mitjans necessaris 

per donar assistència jurídica en cas de risc de pèrdua de l'habitatge mitjançant un conveni 
amb l'ICASBD per tal que un advocat atengui els dubtes i orienti als usuaris quinzenalment.  !

• Incentivar mitjançant ajudes, convenis i avantatges fiscals la finalització o rehabilitació 
d'habitatges buits a canvi de la cessió a l'Ajuntament o destinar-lo a lloguer social. !

• Crear  l'Oficina Local de l'Habitatge conveniada amb la Generalitat de Catalunya, encarregada 
de gestionar i fer possible els punts anteriors.  

!
!
!
!
!
!
!
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Palau-solità i Plegamans, malgrat trobar-se vorejat de municipis i ciutats d’una gran concentració 
urbanística i humana,  s’ha mantingut  com a municipi d’una densitat sostenible i on em aconseguit  un 
bon equilibri entre els espais naturals i els  urbanitzats. El nostre objectiu és continuar  aquesta dinàmica, 
serà el moment d’actuar en la millora dels nostres barris i la seva vertebració i fàcil accessibilitat  vers  un 
centre que els darrers anys s’ha anat consolidant com a espai social, econòmic i cultural  i que ha de 
seguir sent l’Àgora que cal protegir i estimular. És per això que es fa necessària la creació d’un gran 
centre cultural i la potenciació del comerç de proximitat !

• Continuar la urbanització i transformació de l’Avinguda de Catalunya en un vial prioritari i de 
seguretat pels ciutadans. Aquest serà un dels nostres objectius durant la legislatura, es dividirà 
en diverses  fases de planificació,  que aniran des de la zona de la  Tenda Nova fins a l ‘accés a 
Can Falguera. !

• Mantenir i condicionar els nostres polígons serà una de les nostres prioritats. !
• Dur a terme una senyalització  clara i adient per facilitar la mobilitat i afavorir la promoció 

turística a tot el municipi. !
• Obrir una alternativa viària per accedir als barris de la Sagrera, Can Riera i els Pins i així poder 

reordenar el trànsit a La  Carrerada en un sol sentit.   !
• Accelerar la creació d'una zona d'aparcament regulat prop del centre, tal com preveu el POUM.  

!
!
!
!
!
!
!
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Entenem la funció de la mobilitat dins l’espai cívic com un dels elements clau a l’hora d’aconseguir una 
distribució de la ciutadania més justa, que permeti equilibrar les oportunitats i les llibertats de tots els 
ciutadans dels nostres municipis.  
En aquest sentit, des d’Esquerra optem per unes polítiques locals basades en el reequilibri de la mobilitat 
com a resposta del continu augment de la mobilitat de les persones i de les mercaderies, fet que ha 
accentuat els conflictes generats pel trànsit, com ara la congestió, la contaminació acústica i ambiental o 
l’accidentabilitat. Cal tenir present que el transport públic és la clau a l’hora d’aconseguir una mobilitat 
equilibrada i, en aquest sentit, serà la prioritat en les polítiques locals d’Esquerra. Per això, des dels 
ajuntaments també posarem l’accent en la gestió i en l’educació de la mobilitat. !
El desplaçament més sostenible és el que no es produeix o que podem fer més proper, per la qual 
cosa el disseny de les ciutats i la col·locació dels equipaments o centres generadors de mobilitat són 
peça clau per a una mobilitat sostenible i amable. I, en els nuclis urbans, els tipus de transport més 
eficients i sostenibles són anar a peu i en bicicleta.  !

• Millorar l’accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòniques. !
• Optimitzar els temps dels semàfors per a vianants. !
• Instaurar camins escolars segurs com a itineraris preferents escollits entre els recorreguts més 

utilitzats pels infants per anar al seu centre d’ensenyament.  !
• Instal·lar limitadors físics de velocitat sense oblidar les contradiccions que poden generar amb 

ambulàncies, autobusos, etc. Prioritzar, en la mesura del possible, els bons dissenys dels 
recorreguts, que evitin les altes velocitats.  !

• Promoure l’ús de la bicicleta en la trama urbana i en desplaçaments interurbans curts i 
planers, amb consolidació d’una xarxa de carrils bici coherent i segura que tingui en compte la 
suficiència i la continuïtat dels itineraris. !

• Dignificar les parades de transport col·lectiu públic urbà quant a seguretat, comoditat i 
informació. !

• Reforçar els serveis extraordinaris de transport públic, especialment en horari nocturn, 
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pensant sobretot en les necessitats de la gent jove, tenint present, però, que la majoria del 
transport públic nocturn fora de l’AMB és competència de la Generalitat. !

• Millorar l'accessibilitat i la mobilitat sostenible i segura de la ciutadania a l’Eix de 
la Riera de Caldes, a través de la reconversió de l’antic traçat d’El Calderí en una 
nova línia de transport col·lectiu, pública i en superfície, permetrà millorar les 
comunicacions i la cohesió social entre els principals nodes econòmics, 
industrials i poblacionals dels municipis de Caldes de Montbui, Palau-Solità i 
Plegamans, Santa Perpètua de Mogoda, Mollet del Vallès, Martorelles i Sant Fost 
de Campsentelles. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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La concepció republicana de la seguretat, en un sentit ampli, consisteix a garantir el dret a viure segur i 
el dret a la llibertat, i a garantir igualment les condicions de vida de la ciutadania en un àmbit de pau i de 
convivència, avalador de la resolució dels conflictes més greus amb un exercici ponderat i sempre 
justificat de la coacció. Com més llibertat, més seguretat, com més cobertes estiguin les necessitats 
bàsiques de les persones i més confiança tinguin en el bé comú, més seguretat. La conclusió, doncs, és 
que la seguretat és un aspecte que es treballa de forma transversal en el conjunt de polítiques públiques, 
també de les municipals. !
Així doncs, en aquest marc, les polítiques locals d’Esquerra en termes de seguretat estan enfocades a 
continuar impulsant canvis en els models locals per construir un nou model en què la convivència i la 
seguretat configurin un espai cívic el més lliure i avançat possible cap a una societat cada vegada més 
justa. !
Pel que fa al sentit estricte de la seguretat ciutadana i la protecció civil, els municipis tenen competències 
sobre seguretat i vigilància en: 

• Seguretat en llocs públics. 
• Ordenació del trànsit de vehicles i persones a les vies urbanes. 
• Protecció civil, prevenció i extinció d’incendis. 
• Protecció del medi, salut pública, transport públic de viatgers i subministrament d’aigua i 

enllumenat. !
Tot i això, l’àmbit de la seguretat en sentit ampli, com ja hem dit, és transversal i és present en moltes 
accions de la gestió municipal. Les accions de prevenció, tenir cura de la gent gran, evitar els accidents 
infantils, implicar-se en la lluita contra els efectes de la violència de gènere d’igual manera que ens 
hem implicat contra la lluita del delicte, etc., són accions en que, al marge de l’àmbit competencial, els 
ajuntaments s’hi han d’implicar com a institucions més properes a la ciutadania. !!!!!!!!!
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 !
Cal traçar estratègies de desenvolupament local sostenible a mig i llar termini i que vagi més enllà de les 
qüestions purament econòmiques o ambientals. Aquestes estratègies han d'integrar tots els aspectes 
econòmics, socials, ambientals i territorials del municipi i marcar el full de ruta cap a l'assoliment d'un 
model de desenvolupament i de millora de la qualitat de vida perdurables sense malmetre les 
possibilitats futures.  !
IMPULS PER AL SECTOR PRIMARI 
!

• Fomentar estratègies de promoció i comercialització que converteixi el mercat interior en el 
principal mercat dels productes autòctons mitjançant el suport de les TIC i la concertació amb el 
sector comercial i gastronòmic local.  !

• Promoure i rellançar fires i cicles gastronòmics, així com la participació del municipi en la 
promoció local i comarcal dels productes autòctons.  !

• Establir un Pla Local de Gestió Forestal sota els criteris de la sostenibilitat, la biodiversitat i 
l'eficiència.   !

• Protegir les activitats agràries i ramaderes i prioritzar-les per damunt de la pressió urbanística i 
sobre els nous usos urbans.  !

EL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL, ORGULL I MOTOR DEL MUNICIPI 
!

• Potenciar el patrimoni cultural i natural com element d'identitat local i generador d'atractiu 
turístic i d'activitat econòmica.  !

• Elaborar un pla per mantenir, recuperar i senyalitzar la xarxa de camins rurals, així com crear 
rutes que enllacin punts d'interès natural, cultural i paisatgístic i promocionar-ne el seu ús.  

  
PLANIFICACIÓ SOSTENIBLE 
!

• Estudiar la possibilitat de la municipalització de la gestió de l'aigua.  !
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• Elaborar un pla municipal d'usos de l'aigua, fent especial èmfasi en la reutilització d'aigües 
depurades o de menor qualitat per a aquells usos que ho permeten.  !

• Dotar una partida pressupostària per la subvenció de reformes a les llars que en millorin 
l'eficiència energètica. A l’hora, també que cal millorar l'eficiència energètica dels edificis públics 
municipals.  !

• Establir un pla ciutadà de Residu Zero, fomentant un consum racional.  !
• Crear una planta de biomassa municipal capaç d'abastir els edificis municipals amb 

perspectiva de poder donar servei a altres municipis i a les llars de Palau-solità i Plegamans que 
ho desitgin.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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MEDI AMBIENT  
!
Entenem  aquesta àrea  com a prioritària, una àrea que interessa a tots sense distinció, el fet és que una 
correcta gestió del nostre entorn ambiental es tradueix en font de riquesa social produint guanys en 
qualitat de vida i benestar i, en darrera instància, com a instrument capaç de generar recursos profitosos 
per al municipi. 
Els nostres espais agrícoles i forestals que en els darrers anys i per diversos motius han vist minvar 
notablement la seva presència són, sota el nostre criteri, d’especial interès doncs exerceixen diferents 
funcions que cal mantenir i potenciar. Són els nostres reguladors tèrmics més propers, tenen la capacitat 
de produir i generar productes que coneixem com de proximitat i que avui en el nostre mercat prenen 
una posició rellevant,  en alguns casos permeten ser zones de lleure i esbarjo tant necessàries per a la 
nostra societat, en ells s’hi poden generar estudis emmarcats en diferents camps i en darrer lloc ens 
ajuden de manera clara a ordenar el nostre paisatge i territori. Són tot un símbol d’identitat que cal 
preservar per avui i en un futur, són part essencial del nostre patrimoni. !
Gallecs com a zona agrícola i forestal  té un notori interès. El nostre municipi hi forma part de manera 
directa i és per això que cal prendre les mesures més oportunes i necessàries per tal de  mantenir  l’espai 
i assegurar-ne la seva conservació per tal que aquest  generi els beneficis ambientals i socials que 
entenem són estrictament necessaris per tothom.  En la nostra política i manera de fer volem significar 
dos grans trets. El primer és que donat que el parc és format per diferents municipis que hi tenen 
afeccions tant les directrius com planificacions i actuacions previstes es consensuen amb la resta de 
seccions locals d’ERC implicades al territori. En segon lloc, creiem fermament en construir de baix cap 
d’alt i no a l’inversa, és per això que és totalment necessari conèixer i fer-ne partícips a tots els agents 
directament implicats sobre el territori. 
No es tracta de protegir un espai concret mitjançant lleis i/o decrets ja que la experiència en altres 
indrets ens demostra la poca efectivitat que això suposa i una clara pèrdua de recursos a tots els nivells.  
Nosaltres creiem més en dotar l’espai d’uns usos emmarcats dins dels sector agro-forestal que per ells 
mateixos generin viabilitat al projecte de conservació i millora de l’espai.  
En aquesta línia de pensament i situant-nos ja de ple al nostre poble, cal prestar igualment especial 
atenció als nostres espais agrícoles i forestals per a la seva preservació, conservació i millora, 
Integrats al territori de manera ordenada i eficient produiran els efectes desitjables per tothom i abans 
esmentats. 
!

• Gallecs:  manteniment de l’espai  i conservació per tal que l’espai generi els beneficis ambientals 
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i socials. Garantir-ne uns usos que en garanteixin la seva viabilitat. !
• Especial atenció als espais agrícoles i forestals per a la seva preservació, conservació i millora, 

integrats als territoris aquests tenen la capacitat de produir riquesa ambiental i paisatgística a 
l’hora que ajuda de manera directa a mantenir les pròpies singularitats del territori i el terme 
municipal. !

• Posar en funcionament una estació meteorològica i atmosfèrica, servei d’interès 
per al municipi i la seva població donat que aquesta estació ha de permetre 
detectar possibles amenaces ambientals a l’hora que les dades recollides han de 
permetre ser base de futurs projectes dins d’àrees agrícoles, ambientals i 
turístiques. !

GESTIÓ DE RESIDUS 
!
Volem projectar la utilització de recursos forestals pròxims per tal de generar energia, una energia neta i 
distant a les avui monopolitzades. Aquest exemple que des del futur govern volem promoure rau en la 
utilització de subproductes i restes forestals que entre altres es generen de les neteges i de les 
actuacions en matèria de prevenció de riscs d’incendis forestals per crear-ne una biomassa amb capacitat 
de generar calor. Utilitzant sistemes més que provats arreu, aquests permeten racionalitzar i economitzar 
en benefici de tots. !

• A partir de restes de biomassa, originades al nostre entorn, crear-ne un 
aprofitament energètic. Energia neta, en forma de calor per proveir els nostres 
equipaments públics amb aquest sistema. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Som conscients que sota aquest terme s’hi emmarquen moltes possibilitats i conceptes quant a la seva 

gestió, però al capdavall totes elles parteixen d’un punt de vista clau: anàlisi i planificació per a dur a 

terme una òptima gestió del territori ja que la suma de tots tres elements ens propicionarà les línies 

d’actuació adients que incideixen de manera directe a la nostra localitat.  Per a que aquestes siguin el 

màxim d’efectives no podem obviar conceptes com responsabilitat, ètica i sostenibilitat. 

Convençuts que la sèrie d’idees i projectes que presentem seran en conjunt beneficioses i positives per a 

la nostra població, bona part d’elles passen per afectacions al territori, és per aquest motiu que aquesta 

àrea es fonamental per a la consecució de tals projectes i ha de ser-ho de la manera més transversal i 

participativa possible. És molt important conèixer les diferents realitats existents per tal de permetre una 

acurada anàlisi que en determini les millors actuacions possibles. Aquestes, en la majoria dels casos, són 

actuacions que es preveuen tinguin una durada en el temps i a partir de les quals se’n derivin d’altres. 

Parlar de les diferents realitats existents és conèixer de manera directe les persones i/o agents, entitats i/

o associacions que es trobin implicades al territori.   

Insistim en la forma transversal que ha de reeixir en aquesta àrea ja que conceptes com tradició, costums, 

ordenació, previsió, innovació, desenvolupament, aprofitament i altres han de quedar unides mitjançant 

aquesta per a que la seva consecució sigui la més favorable i efectiva en el temps. 

!
• Endegar un projecte de mobilitat en diferents fases, la darrera d’elles ha de consolidar un tren/

tramvia que connecti la població de manera còmode i fàcil. Un projecte ambiciós consensuat amb 
les nostres poblacions veïnes, un transport adaptat que ens porti allà on arribi l’ interès de la 
nostra població. Funcional i respectuós amb el medi ambient. !

• Que aquelles afectacions que incideixen directament sobre el territori siguin el màxim 
respectuoses atenent als actuals usos i costums de la població. Considerem important que tots 
aquells agents implicats al territori i en les seves diferents actuacions tinguin la capacitat de 
mostrar les diferents opinions al respecte per tal de considerar-les. Volem construir de baix cap a 
dalt. 

!
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