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EMERGÈNCIES
Telèfon general emergències 112
Ambulàncies (TSC) 061
Asepeyo (24h)
Tel. 900.151.000 / 93.864.64.03
Av. Catalunya, 232
CAP Palau (Ambulatori)
Tel. 93.864.98.98 / 93.728.44.44
C. de Can Cortès, s/n
Hospital de Mollet
Tel. 93..576.03.00
C. Ronda dels Pinetons, 8
Mollet del Vallès
Centre Assistencial Palacent
Tel. 93.147.90.00
Av. Catalunya, 264-266
Creu Roja (Caldes de Montbui)
Tel. 93.865.10.01
Mútua Intercomarcal (urgències)
Tel. 900.110.112 / 93.864.71.52
Pg. de la Carrerada, 2
Farmàcia Beatobe
Tel. 93.864.80.47
C. Anselm Clavé, 5
Farmàcia Cunillera
Tel. 93.864.98.30
C. Sagrera, 4
Farmàcia Muntada
Tel. 93.864.96.80
C. Secretari Gil, 4
Farmàcia Lagarda
Tel. 93.864.48.96
Av. Catalunya, 138
Mossos d’Esquadra Tel. 088  
Policia Local Tel. 93.864.96.96
Pg. de la Carrerada, 51
Protecció Civil Tel. 93.864.96.96

AJUNTAMENT I SERVEIS
Ajuntament (08184)
Tel. 93.864.80.56
Pl. de la Vila, 1
Casa de Cultura Masia de Can 
Cortès
Tel. 93.864.41.77
C. Camí Reial, 56
Castell de Plegamans
Tel. 93.864.98.32
Correus. Tel. 93.864.80.06
Deixalleria Municipal i Recollida 
trastos
Tel. 93.864.37.89
C. de Sta. Margarida de Boada Vell, 
16 (davant Hostal del Fum)
PalauAvança: Ocupació i Empresa
Tel. 93.864.53.16
C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis
Espai Jove l’Escorxador
Tel. 93.864.51.18
Pg. de la Carrerada, s/n
Gestió Tributària Diputació 
Barcelona
Tel. 93.472.91.79
C. Josep Brunés, 11
Indústria i comerç
Tel. 93.864.61.12
C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis
Jutjat de Pau 
Tel. 93.864.56.63
Pg. de la Carrerada, 53
Pavelló Municipal d’Esports Maria 
Víctor
Tel. 93.864.55.02
Pg. de la Carrerada, 55
Programes de Qualificació 
Professional Inicial (PQPI)
Tel. 93.864.53.16
C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans s’ha posicionat 
clarament en contra de la Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i s’ha 
sumat als més de 800 consistoris catalans que l’han 
recorregut al Tribunal Constitucional, i que a tot l’Estat 
ja estan al voltant dels 2.000 ajuntaments.

Aquesta llei posa en risc la continuïtat de serveis 
bàsics i essencials per a la ciutadania, i que s’han 
anat creant durant els anys de la democràcia. Ara, 
d’una sola passada, es volen carregar tot el que s’ha 
aconseguit i no ho podem permetre.

A Palau-solità i Plegamans ja vam aprovar una moció 
conjunta de tots els grups municipals on ens hi 
posicionem clarament en contra. L’únic partit que no 
es va sumar a aquest posicionament va ser el PP. 

Des del govern, hem fet, fem i farem tot el que estigui 
a les nostres mans per no deixar perdre serveis tan 
bàsics per a la ciutadania com els serveis socials, els 
serveis d’ocupació, les escoles bressol municipals 
o els serveis de joventut, salut o neteja viària, entre 
molts altres. No podem permetre que l’excusa de la 
crisi econòmica ens desmantelli els ajuntaments. 
Nosaltres hem demostrat que es pot governar amb 
rigor i seny, sense gastar més del disponible. I això 
és el que ha de començar a fer l’administració central 
i deixar-se ja d’atacar als més febles, els municipis. 

Registre civil 
Tel. 93.864.56.63
Pg. de la Carrerada, 53
Servei Local de Català
(Can Cortès)
Tel. 93.864.41.77
C. Camí Reial, 56
Serveis Socials
Tel. 93.864.30.12
C. de la Cooperativa, 12
Serveis Territorials
Tel. 93.864.80.56
C. Camí Reial, 149
Ràdio Palau
Tel. 93.864.34.95 / 
93.864.08.82
C. Camí Reial, 144

CENTRES EDUCATIUS
Escola Bressol el Sol
Tel. 93.864.96.74
C. Sant Joan, s/n
Escola Bressol Patufet
Tel. 93.864.58.53
C. Sant Miquel, s/n
Escola Can Cladellas
Tel. 93.864.47.10
C. Pompeu Fabra, s/n
Escola Can Periquet
Tel. 93.864.35.29
C. Camí de Can Llonch, s/n
Escola Josep M. Folch i Torres
Tel. 93.864.88.85
C. Folch i Torres, 45
Escola la Marinada
Tel. 93.864.88.53
C. Sant Miquel, 42-44
Escola Palau
Tel. 93.864.51.59
C. Arquitecte Falguera, 37
Institut la Marinada
Tel. 93.864.98.92
Pg. de la Carrerada, 58-60
Institut Ramon Casas i Carbó
Tel. 93.864.95.95
C. Lluís Companys, 2
Escola Municipal d’Adults
Tel. 93.864.04.90
C. Colom, 51

EMPRESES DE SERVEIS
CASSA
(Companyia d’Aigües Sabadell)
Tel. 93.863.90.53
C. Barcelona, 18
ENDESA
Tel. 902.50.88.50 / 902.90.74.74 
C. Comerç, 27
Gas Natural
Tel. 900.750.750
Correus
Tel. 93.864.80.06
C. Monolit, 10

TRANSPORTS
Informació Transports Generalitat 
Tel. 012
Autocars Sagalés 
Tel. 93.593.13.00
Auto Taxi Javier Caparrós
Tel. 617 378 035 / 93 864 98 38
Ràdio Taxi Palau-Mollet
Tel. 93.864.90.35 / 93.593.74.01
Taxis Aguilar 
Tel. 672.277.161
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Fotografia, disseny, maquetació i redacció: Departament de Comunicació de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Podeu contactar amb la redacció 
a comunicacio@palauplegamans.cat. Impressió: BIBI Digital Communication. 
Repartiment: Teb solucions sccl. D’aquest butlletí s’han imprés 3.500 
exemplars. Gratuït. 

Teresa Padrós, 
Alcaldessa de 
Palau-solità i 
Plegamans
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ACTUALITAT

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans és un dels 
803 consistoris catalans (el 90,28%) que han presentat 
de forma conjunta la documentació necessària per 
recórrer la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local (LRSAL) al Tribunal Constitucional. 
Es tracta d’una llei que promou el govern de l’Estat 
mitjançant el ministre Montoro. En el conjunt de l’Estat 
Espanyol són uns 2.000 els ajuntaments que han 
presentat recurs. Tots aquests consistoris representen 
uns 15 milions de ciutadans.

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans pot resultar 
greument afectat per aquesta llei, ja que tal i com 
denuncien les entitats que s’hi oposen, els municipis de 
menys de 20.000 habitants –Palau-solità i Plegamans 
no arriba als 15.000- poden perdre les competències en 
serveis bàsics,  allunyant-los de la ciutadania.

L’Alcaldessa de la vila, Teresa Padrós, i la campanya 
engegada pel municipalisme ‘El món local diu prou!’ han 
fet pública una llista d’alguns dels  serveis que aquesta 
llei podria treure a l’Ajuntament:

- Escoles bressol i de música
- Serveis Socials i Atenció a la Dona
- Ocupació i empresa
- Policia Local i Protecció Civil
- Recollida i tracatament de residus
- Transport públic
- Joventut
- Cultura, Festes, Comunicació
- Indústria, comerç i Turisme
- Consum
- Salut i sanitat
- Medi Ambient
- Abastament d’aigua potable
- Neteja viària
- Pavimentació i accés a nuclis de població
- Tractament d’aigües residuals
- Enllumenat públic

L’adhesió de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 
al recurs es va aprovar al Ple Municipal celebrat el 
27 de febrer. Van votar-hi a favor els representants 
dels grups PSC, CiU, ICV-EUiA, la Veu de Palau-solità i 
Plegamans i ERC (15 regidors/es). Els 2 representants 
del PP van votar-hi en contra. Els portaveus contraris a la 
LRSAL van criticar-la amb contundència amb afirmacions 
com les següents: “Atemptat contra l’autogestió local”; 
“Els ciutadans dels municipis petits i mitjans quedaran 
desvalguts, perdent l’accés a serveis que afecten 
al seu dia a dia”; “Cop d’Estat al municipalisme”; 
“Destrucció de milers de llocs de treball”; “Polítiques 
només possibles en el context d’una dictadura”; “Atac 
frontal i directe als drets de molts ciutadans”. El PP, per 
contra, va defensar els arguments del govern de l’Estat 
en favor d’aquesta llei, negant que es perdin serveis 
per als ciutadans. Segons el PP, només es traspassen 
a administracions superiors, garantint “serveis mínims” 
i reduint costos.

En aquest sentit, el manifest unitari que es va fer públic 
en les concentracions convocades el mes de desembre 
passat rebutjava de ple els arguments econòmics que 
defensa el PP per tirar endavant aquesta llei: “Cal 
recordar que les administracions locals suposen el 13% 
de la despesa pública global i representen només el 
4% del deute públic”. En contraposició, denunciava: 
“Si la voluntat és reduir costos caldria començar per 
la pròpia administració de l’Estat, ja que aquesta 
representa el 53% del conjunt de la despesa pública 
i el 65% del deute públic”. A més, assenyalava que el 
govern de l’Estat ha ignorat les propostes alternatives 
traslladades des del municipalisme. En la concentració 
feta a la vila, l’Alcaldessa Padrós es va mostrar també 
molt contundent: “A tots ens afecta i hem d’oposar-
nos-hi tots plegats per tirar endavant. Aquí estem tots 
els partits excepte el PP. Espero i desitjo que perdin 
la majoria absoluta perquè no treguin res del que hem 
construït al llarg de 35 anys d’ajuntaments democràtics”.

L’Ajuntament i 800 
consistoris catalans més 
recorren la llei de reforma 
de l’administració local al 
Tribunal Constitucional
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ACTUALITAT

L’Ajuntament i Rotary Club signen un conveni de col·laboració 
per a donacions benèfiques
L’Ajuntament i Rotary Club de Caldes de Montbui Cingles 
de Bertí han signat un conveni de col·laboració mitjançant 
el qual aquest club ofereix ajuda benèfica per a les 
persones del municipi que ho precisin degut a situacions 
de pobresa o que requereixin una especial atenció.

Rotary Club ja ha fet la primera donació en virtut 
d’aquesta col·laboració, que ha estat un lot de 
productes d’higiene que han lliurat a Càritas Parroquial 
de Palau-solità i Plegamans perquè els distribueixi entre 
famílies del municipi amb pocs recursos econòmics. 
A més, des del mes de desembre Rotary Club es fa 
càrrec del cost del servei de menjador escolar per a tres 
alumnes del municipi.

A canvi d’aquesta col·laboració que permetrà nous ajuts 
i donacions, l’Ajuntament es compromet a difondre les 
actuacions benèfiques de Rotary Club al municipi i a 
permetre la col·locació d’un element identificatiu del 
Rotary Club a un lloc visible del municipi i que identifiqui 
Palau-solità i Plegamans com a Vila Rotària.

L’acte de signatura del conveni, que va tenir lloc 
a la Casa Consistorial, va anar a càrrec de Pere 
Barrios, president de Rotary Club Caldes de Montbui, 
i Carmen Cabeza, Tinenta d’Alcaldia d’Acció Social de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Ho van fer 
acompanyats de Carme Téllez, l’única persona del 
municipi que és membre d’aquest club internacional.

Carmen Cabeza va destacar que “es tracta d’una 
col·laboració molt àmplia, ja que pot ser ajuda 
econòmica o aportacions de material”. Segons la 
regidora Cabeza, malgrat que l’Ajuntament té com a 

prioritat l’ajut social, “l’administració no sempre arriba 
a tot, a vegades no tant per qüestions econòmiques 
sinó formals”; per això, continua la regidora, “l’aportació 
d’entitats privades ajuda i molt”.

Al seu torn, Carme Téllez ha relatat com s’ha iniciat la 
col·laboració entre Rotary Club i l’Ajuntament: “Quan 
vaig entrar a l’entitat vaig veure que col·laborava amb 
el Banc d’Aliments de Caldes de Montbui i de Sant 
Feliu de Codines i vaig contactar amb el de Palau-solità 
i Plegamans per cooperar-hi”. Per últim, Pere Barrios, 
ha explicat breument que Rotary Club és una entitat 
internacional “amb finalitats absolutament benèfiques 
que fa una tasca similar a les que fa qualsevol ONG”. 
A tall d’exemple, Barrios ha assegurat que l’entitat “ha 
dedicat milers de milions a l’eradicació de la pòlio al 
món i si encara no s’ha assolit aquest objectiu és per 
qüestions com els atemptats i assassinats en algunes 
parts del món contra les persones que intenten dur a 
terme campanyes de vacunació”.

DIUMENGE 18
A les 17.30h al Pavelló Municipal d’Esports (a l’antic Pavelló)

DESFILADA DE VESTITS DE PAPER
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ACTUALITAT



Dissabte
MATÍ
10.30h Obertura del Campament i del Mercat.
11.30h Arribada dels músics i Pregó del Mercat amb Ramon de Plegamans
12.00h Exhibició de Falconeria
12.30h Mestre d’armes
13.15h Contes infantils participatius amb Ala Tocada
13.30h Cercavila Xarop de Canya

TARDA
17.00h Obertura del campament i del Mercat 
17.00h Dansa Oriental Palau i Equinox
17.30h Cercavila musical “Terrabastall”
18.00h Mestre d’armes
18.30 Exhibició falconeria
18.30h Paulí Peña i David Ferré: flauta travessera i clarinet de l’Escola Municipal de Música
19.00h Jocs de cucanya: jocs participatius
19.30h Mestre d’armes
19.30 Actuació grup música celta Uiesce Beatha 
20.00h Camell Simba
20.30h Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga
21.00h Havaneres: Els Escamarlans de Palau
21.30h Centre Cultural Andalús
21.30h Cercavila amb els frares

Diumenge
MATÍ
10.30h Obertura del Campament i del Mercat
11.30h Arribada dels músics i Pregó del Mercat amb Ramon de Plegamans
11.30h Paulí Peña i David Ferré: flauta travessera i clarinet de l’Escola Municipal de Música 
11.45h Dansa Oriental Palau i Equinox
12.00h Retorn del cavaller (lluites i acció)
12.00h Geganters:
12.30h Exhibició de Falconeria
13.00h Torneig de cavallers
13.00h Tabalauencs
13.30h Cercavila Xarop de Canya i camell Simba

TARDA
17h Obertura del Mercat i campament
17.00h Dansa Oriental Palau i Equinox 
17,30h Cercavila musical
17.45h Exhibició de Falconeria
18.30h Torneig Medieval amb cavalls
19.00h Desfilada de moda 
19.45h Eli dansa
19.45h L’Hora del Conte (contes participatius)
20.30h Cercavila de clausura
21.00h Espectacle de Foc Excalibur

10 i 11 de maig de 2014

ESPAIS

Activitats al
Mercat i parc de 

Can Linares

Activitats al 
Campament i
Zona Castell
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SANT JORDI
en imatges
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GRUPS MUNICIPALS

Temps de contradiccions

Sembla que ja s’oloren temps 
d’eleccions i que diferents 
grups dexien de costat els 
acords i el respecte a aquests 
acords per començar els 
atacs partidistes que no 
porten enlloc. Amb esperit 
conciliador, respectuós i per 
mantenir la bona relació, el 
PSC va admetre retirar el punt 
de la liquidació del pressupost 
perquè altres grups al·legaven 
no haver tingut temps per 
estudiar-ho. 

La nostra sorpresa va ser 
quan veiem que CIU escriu 
que això és un desgavell més 
d’un govern que improvisa. La 
vertitat és que es va retirar 
per petició seva i que, vist 
el resultat de la negociació i 
que la nostra predisposició 
a entendre-n’s ha estat així 
rebuda, cal pensar com 
continuar aquest any que es 
preveu dur, irracional i amb 
publicacions quetenen per 
objectiu enganyar al ciutadà.

Al PSC continuarem en la 
mateixa línia. Mantindrem 
la bona relació i intentarem 
consensuar el màxim de 
temes possibles pel bé 
del municipi. Tot i que els 
grups comencin a “picar-se 
l’ullet” amb publicacions 
i reconeximents buits de 
contingut, el PSC pensa en 
el dia a dia del seu poble i 
no té posat l’interès a un 
any vista ni en possibles 
companys de ball. Treballem 
en el dia a dia. Enfortim les 
polítiques d’ocupació.Generem 
llocs de treball amb els 
plans d’ocupació municipals. 
Treballem per un nou espai 
esportiu que els grups de 
l’oposició hauren de veure 
com el que és: una necessitat 
per centenars d’esportistes i 
les seves families. Arrangem 
multitud de carrers i barris 
oblidats. Mantenim els serveis 
i recolzem les polítiques 
socials amb increments 
considerables.

Potser algú pensa que els 
atacs injustos seran la millor 
arma. Allà cadascú amb les 
seves decicions.... nosaltres 
CONTINUEM TREBALLANT.

CiU denuncia el 
malbaratament de diners 
públics!

CiU persevera. Seguim 
proposant acords per 
afavorir els interessos de 
les persones. Recordem 
que vam aconseguir que 
l’IBI no s’incrementés 
el 2013 (el 2014 sí que 
aquest govern “progresista” 
l’ha augmentat), o que 
les persones que es vegin 
sense casa per una execució 
hipotecària no hagin 
d’afrontar el pagament de la 
Plusvàlua municipal. Ara hem 
aconseguit un benefici per a 
totes les entitats o col·lectius 
del poble, en haver-los 
deslliurat de contractar 
forçosament assegurances 
de responsabilitat civil per a 
les seves activitats al carrer: 
el mateix Ajuntament, a partir 
de 2015, s’en farà càrrec de 
forma exclusiva.

Per altra banda, el Govern del 
PSOE, ICV i la Veu continúa 
la pura i estricta feina de 
manteniment i la total manca 
de planificació. Això sí, 
aproven construir una pista 
semidescoberta al costat del 
pavelló municipal i, ara al 
mes de març, han eliminat la 
partida per obres de millora 
al polígon can Cortès i han 
afegir 107.000 euros més als 
pressupostats el novembre 
passat. Gran previsió! Més 
coses: canvien el nom del 
Desoc per “Palau Avança”, i 
ara destinen dotze mil euros 
a uns premis d’emprenedoria, 
per als emprenedors 
de Caldes, Polinyà, Sta. 
Perpètua, Sentmenat i La 
Llagosta. Gran decisió! I 
d’això en diuen governar!

Per la república

Aquest 14 d’abril s’han 
complert els 83 anys de 
la proclamació de la II 
República. Des d’aquestes 
pàgines volem tenir un 
record per un sistema que 
es va instaurar gracies a 
la força del municipalisme, 
arrel de la victòria de les 
candidatures d’esquerra i 
republicanes en les eleccions 
municipals del 12 d’abril de 
1931. Barcelona va ser la 
primera ciutat en declarar-se 
republicana, mitjançant les 
proclames d’en Companys 
i Macià. Simultàniament 
també succeïa a Eibar, 
després a Madrid i en les 
hores següents a la majoria 
de viles de l’Estat.

La II República va ser molt 
important a nivell social ja 
que va suposar una aposta 
ferma pel canvi, davant 
la societat caciquista 
de l’època.  Es va fer la 
reforma agrària, es va donar  
protagonisme al moviment 
obrer, va propiciar la 
separació d’Estat i Església, 
va instaurar el matrimoni civil 
i el divorci, va donar resposta 
política a la pluralitat nacional 
de l’Estat reconeixent les 
autonomies de Catalunya, 
Euskadi i Galícia i va obrir la 
porta a la participació política 
de les dones atorgant-les-hi 
el dret a vot i a ser elegibles.
 
La II Repúbica va ser 
truncada pel cop d’estat 
franquista. Avui dia encara 
estem lluitant per recuperar 
la memòria històrica i perquè 
l’Estat espanyol faci justícia 
als milers de persones que 
van patir represàlies, moltes 
d’elles fins a la mort, a causa 
de defensar la demoràcia. 
Des d’aquestes línies volem 
recordar totes aquestes 
persones així com els valors 
democràtics. 

Visca la república!

Reforma en educación necesaria

•El Programa para la Evaluación 
Internacional de los Alumnos 
(PISA) de 2012 puntúa a 
los alumnos españoles con 
477 puntos en la prueba de 
resolución de problemas de la 
vida cotidiana.

•Este informe sitúa a España 23 
puntos por debajo de la media de 
la OCDE (500 puntos), y 5 puntos 
por debajo del resultado obtenido 
en 2003.España se sitúa en el 
puesto 23 de los 28 países de 
la OCDE que participan en esta 
prueba

•El porcentaje de alumnos 
rezagados en la competencia 
de resolución de problemas en 
España se sitúa en el 28,5%, 
mientras que solo el 7,8% 
logra estar entre los alumnos 
excelentes.

•Los estudiantes tienen 
dificultades para comprar la 
combinación de billetes si 
surgen complicaciones; manejar 
aparatos electrónicos complejos 
como MP3, una aspiradora o un 
termostato.

•PISA advierte que la enseñanza 
en España se centra demasiado 
en la reproducción de los 
conocimientos que se adquieren 
y no en extrapolarlos para 
resolver situaciones prácticas. La 
economía mundial no se centra 
sólo en lo que se sabe, sino en 
lo que se puede hacer con lo 
que se tiene. La empleabilidad 
depende de la capacidad para 
aplicar lo que se ha aprendido. 

•Del informe se desprende 
que hay una ‘brecha’ entre 
alumnos nativos y extranjeros. 
Esto sucede porque el sistema 
entiende la equidad como trato 
uniforme, y no un desarrollo 
individual de cada uno de los que 
componen dicho sistema.

•La LOMCE va a suponer un 
cambio metodológico radical en 
la docencia, que tiene que ver 
con el liderazgo de los directores, 
la autonomía de los centros 
educativos y del profesorado. 

•Con la LOMCE, los currículos 
no se limitan a un listado de 
contenidos, sino que se basa 
en estándares de aprendizaje 
y criterios de evaluación, y se 
introducen pruebas homogéneas 
para evaluar a los alumnos.

• Este cambio vendrá apoyado 
por el desarrollo del Estatuto 
del Docente, que supondrá el 
verdadero camino para una 
carrera docente progresiva que 
beneficie a los profesores y, en 
consecuencia, a los alumnos.
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Què és un pla local 
d’educació?

Un Pla Local d’Educació 
és un conjunt de projectes 
que pretenen treballar uns 
objectius educatius a nivell 
municipal.  En el cas de Palau-
solità i Plegamans el pla local 
d’Educació es centra en tres 
eixos principals:

•Coneixement del territori, 
ja sigui a nivell de patrimoni, 
cultura o medi un dels 
objectius essencials del pla 
es que tothom, petits i grans, 
coneguin en profunditat els seu 
poble.

•Orientació i acompanyament, 
a nivell formatiu o laboral. La 
transició entre els diferents 
nivells educatius o el pas cap 
al món laboral són processos 
de decisió que necessiten 
molta informació, amb aquest 
pla es consoliden les línies de 
treball.

•Participació educativa, 
s’aprèn participant. En 
l’educació formal, les famílies 
participen menys amb cada 
curs que passa, hem de 
treballar en augmentar aquesta 
participació. El pla busca 
potenciar xarxes i projectes 
de participació entre entitats i 
escoles.

I aquests són els eixos bàsics, 
que s’estan complementant 
amb el procés de participació 
del pla local que està en marxa 
i que s’allargarà fins a finalitzar 
aquest curs.

Aquest pla, a més, engloba 
el Pla Local de Formació 
Permanent que ja tenim en 
vigor i que està donant molt 
bons resultats. L’objectiu de 
la Veu és que el definitiu pla 
local d’Educació tingui una 
vigència de setze anys, per que 
en educació els cicles són de 
setze anys no pas de quatre. I 
això només ho assolirem entre 
tots i totes.

Fa unes setmanes TV3 va 
emetre la vida del Bisbe 
Casaldàliga, aquest  català 
que ha dedicat gran part de la 
seva existència a millorar la 
vida dels més desvalguts en 
un racó de món de la selva 
amazònica brasilera on tot si 
valia per apropiar-se d’un tros 
de terra, fos dels indígenes, 
fos dels que aconseguien 
cultivar-la desprès d’anys de 
fer-ho possible lluitant amb la 
mateixa selva.
La vida d’aquest home més 
d’una vegada va estar a punt 
de estroncar-se de forma 
violenta, fos per els cacics 
de la zona, fos per la pròpia 
policia, o de l’exèrcit del 
país  quan es trobava sota 
una dictadura militar. Amb la 
democràcia les coses tampoc 
no es que es capgiressin molt, 
amb un neoliberalisme sense 
escrúpols en el poder, la vida 
per els pobres tampoc no va 
canviar massa.
Desprès d’emetre la sèrie 
es va passar un reportatge 
sobre el mateix Casaldàliga 
en el qual se li feien una colla 
de preguntes, i referent al 
nostre país va dir amb la seva 
rotunditat habitual:

“Hem de ser tan tancats 
a la nostra identitat com 
oberts al mon”

El contingut d’aquesta frase 
es immillorable i ara més que 
mai  ens l’hem d’aplicar, i 
més en aquets moments en 
que el nostre futur es decidirà 
a Europa i en el context de la 
qual  la fermesa i convicció 
amb els nostres drets, ‘per 
que som el que som i venim 
d’on venim’,  ens farà creïbles 
i respectats pels diversos 
membres de la Comunitat 
Europea  i per tots els països 
demòcrates del món.  
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GRUPS MUNICIPALS REGIDORS I REGIDORES
de l’Ajuntament
EQUIP DE GOVERN
Teresa Padrós (PSC) Alcaldessa
Carmen Cabeza (PSC) Portaveu. 1a Tinença d’Alcaldia, 
Àrea d’Acció Social. Regidora de Serveis Socials, Salut 
Pública i Sanitat, Cooperació i Consum
M. Àngels Marcuello (ICV-EUiA) Portaveu. 2a Tinença 
d’Alcaldia, Àrea de Territori i Medi Ambient. Regidora de 
Territori i Planejament, Seguretat Ciutadana i Polítiques 
d’Igualtat
Juan Carlos Tinoco (VdPSiP) Portaveu. 3a Tinença 
d’Alcaldia, Àrea d’Educació i Cultura. Regidor 
d’Educació, d’Escoles Bressol i Joventut
Joan Segrelles (PSC). 4a Tinença d’Alcaldia, Àrea 
d’Economia i Règim Intern. Regidor d’Economia, Règim 
Intern, Indústria i Ocupació
David Abascal (PSC). 5a Tinença d’Alcaldia, Àrea 
de Comunicació i Atenció Ciutadana. Regidor 
de Comunicació, Atenció Ciutadana, Patrimoni i 
Equipaments
Miquel Rovira (PSC). Regidor d’Esports, Cultura, 
Comerç i Turisme
Carme Sanz (PSC). Regidora de Gent Gran, 
Manteniment d’Espais Públics i Festes
Pedro Sánchez (ICV-EUiA). Regidor de Gestió Ambiental, 
Medi Natural, Serveis i Transport i Participació 
Ciutadana

OPOSICIÓ
M. Mercè Pla (CiU) Regidora
Josep M. Serraviñals (CiU) Regidor
Jaume Oliveras (CiU) Portaveu Regidor
Enrique Feitó (CiU) Regidor
Carme Rubí (CiU) Regidora
David Zambrana (PP) Portaveu Regidor
Mercedes Rodríguez (PP) Regidora
Miquel Truyols (ERC) Portaveu Regidor

ANUNCI OFICIAL
 
Es fa públic que, amb data 6 de febrer de 2014 per acord de la 
Junta de Govern Local s’acordà el següent:

“Aprovar definitivament el projecte d’obres anomenat (Projecte 
d’ampliació de l’edifici annex de la Masia Can Malla) redactat pels 
serveis tècnics municipals, amb un pressupost d’execució per 
contracte de 25.000€, IVA inclòs, atès que no s’han presentat 
al·legacions durant el període d’exposició pública del projecte”

La qual cosa es fa públic, per a general coneixement, amb la 
indicació que l’acord esmentat és definitiu en via administrativa, 
pel podeu interposar directament recurs contenciós-administratiu 
davant els Jutjats del Contenciós-administratiu de la província 
de Barcelona  en el termini de dos mesos comptats des del dia 
següent al de la publicació.

Tanmateix, i d’acord  amb el que estableix  l’art. 116 de la 
Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
existeix la possibilitat de –amb caràcter potestatiu i previ a 
l’esmentada via jurisdiccional- interposar el recurs de reposició 
que preveu l’esmentat precepte, recurs que, de ser utilitzat, haurà 
de presentar-se davant el mateix òrgan que l’hagi dictat, per escrit 
i en el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la 
publicació.

Contra la resolució -expressa o presumpta- del recurs de reposició 
no es podrà interposar de nou aquest recurs, sinó, si s’escau, 
directament recurs contenciós-administratiu davant els Jutjats 
del contenciós administratiu de la província de Barcelona, en 
el termini de dos mesos comptats des del dia següents al de 
la notificació de la resolució, si aquesta fos expressa; si no fos 
expressa, el termini per interposar el recurs contenciós serà de 
sis mesos, a comptar des del dia següent a aquell en què el 
recurs de reposició s’hagi d’entendre presumptament desestimat.
No obstant, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu 
convenient.




