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Tret de sortida a la
remodelació de la
zona esportiva
Al mes de setembre s’iniciaran les obres
per a disposar de quatre pistes noves de
tennis i una nova pista poliesportiva

AJUNTAMENT		
AJUNTAMENT DE PALLEJÀ
		
OFICINA MPAL DE FONTPINEDA
OFICINA GESTIÓ TRIBUTÀRIA
DEIXALLERIA		
RÀDIO PALLEJÀ		

93 663 00 00
93 650 00 01
93 472 92 54
93 663 26 62
93 663 39 15

CULTURA (CASTELL DE PALLEJÀ)
REGIDORIA DE CULTURA
93 663 22 55
BIBLIOTECA		
93 663 18 87
SERVEI DE CATALÀ		
93 663 22 55
IGUALTAT
REGIDORIA D’IGUALTAT

93 663 15 40

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
REGIDORIA DE SOLIDARITAT
I COOPERACIÓ		
93 663 15 40

7. L’Ajuntament aconsegueix reduir un 14 % el
deute municipal

SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN
REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS 93 663 36 20
CASAL DE LA GENT GRAN
93 663 19 35
CENTRE DE DIA		
93 663 23 88
JOVENTUT (LA MASOVERIA)
REGIDORIA DE JOVENTUT
93 663 22 55
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
93 663 41 63
ENSENYAMENT
REGIDORIA D’EDUCACIÓ
ESCOLA ÀNGEL GUIMERÀ
ESCOLA JACINT VERDAGUER
ESCOLA LA GARALDA		
ESCOLA L’OREIG		
IES PALLEJÀ		
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
L’ESPURNA			
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
LES ROVIRES		
LLAR D’INFANTS BABIWEB
(Fontpineda)		
LLAR D’INFANTS LA LLUNA

13. Punt final a la campanya
per a buscar herois que
fomentin el civisme

16. Centenars de persones
omplen els carrers per
gaudir de la Festa Major

93 663 36 20
93 663 00 61
93 663 02 74
93 663 04 43
93 650 00 87
93 663 18 27
93 663 30 16
93 663 08 76
93 650 08 34
93 663 15 63

ESPORTS (PAVELLÓ I PISCINA)
REGIDORIA D’ESPORTS		
93 663 02 43
SERVEI MUNICIPAL D’ESPORTS
93 663 02 43
PROMOCIÓ ECONÒMICA
REGIDORIA DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA		
SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ

93 663 15 40
93 663 15 40

SANITAT
REGIDORIA DE SANITAT
93 663 36 20
AMBULATORI		
93 663 06 67
(Per demanar consulta)
902 111 444
URGÈNCIES (Sant Andreu de la Barca)
Atenció les 24 h del dia, tots
els dies de l’any		
93 635 66 51
HOSPITAL de Martorell		
93 774 20 20
FARMÀCIES
FARMÀCIA BRAVO (Fontpineda)
FARMÀCIA GIBERT		
FARMÀCIA HUGUET		

CONTACTA AMB L’ALCALDESSA
Horari de visites: De dilluns a divendres de 9 a 12 h a l’Ajuntament
(és necessari sol·licitar cita prèvia)
Telèfon: 936 630 000 · Correu electrònic: alcaldia.palleja@palleja.cat

EDITA
Ajuntament de Pallejà · Carrer del Sol, núm. 1 · Telèfon: 936 630 000 · Fax 936 630 000
www.palleja.cat · palleja@palleja.cat
@AjPalleja
facebook.com/AjPalleja
Continguts, disseny i maquetació: Quid Comunicació, SL.
Fotografies: Ajuntament de Pallejà
Dipòsit legal: B-50936-2004 · Publicació impresa en paper ecològic
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SEGURETAT CIUTADANA
BOMBERS, EMERGÈNCIES I
MOSSOS D’ESQUADRA		
POLICIA LOCAL		
AMBULANCIA (URGÈNCIES)
ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS
DE PROTECCIÓ CIVIL DE PALLEJÀ
TRANSPORTS
FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT		
FONTPIBUS (Rafael Dorado)
SERVEI AUTOBUS
(SOLER I SAURET)		
ALTRES SERVEIS
Parròquia Santa Eulàlia		
COMPANYIES DE SERVEIS
CATALANA DE GAS
Informació		
Avaries			
CORREUS
FECSA-ENHER		
SERVEI AIGÜES
Informació		
Avaries			
SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS

93 688 07 48
93 663 01 25
93 663 03 49

112
93 663 01 02
061
620 024 300

93 205 15 15
93 663 00 00
93 632 51 33
93 663 03 29

902 200 850
900 750 750
93 663 08 41
800 760 706
900 710 710
900 700 720
902 230 238

La remodelació i l’ampliació de la zona esportiva és
una aposta clara per la salut i el benestar dels veïns i
veïnes

U

na de les principals preocupacions que
hem tingut en aquesta legislatura ha estat augmentar els nivells de qualitat de
vida de què gaudim a Pallejà. Creiem que la nostra
vila és un espai immillorable en el qual desenvolupar un projecte personal i que, des de l’Ajuntament,
podem fer molt per a potenciar-ho.
Perseguint aquesta idea, ens marcàvem l’objectiu
de remodelar i ampliar la zona esportiva, ja que considerem prioritari que els nostres equipaments
esportius estiguin a l’altura de les necessitats
reals del municipi. Ara, aquest projecte comença
a ser una realitat per a oferir-nos una pista coberta,
pistes de tennis millorades i, en una fase posterior,
pistes de pàdel i nous vestidors.

La voluntat municipal és ajudar a fer que sigui més
senzill i atractiu incorporar l’activitat física, com a
font de salut i de benestar que és, al nostre dia a dia.
I això comença per crear els espais i proposar els
serveis que ho facilitin. Tinc la total seguretat que
aquest projecte de millora de la zona esportiva serà
una passa endavant definitiva per a fer-ho possible.
I ho fem amb la seguretat que fem allò que podem
pagar. Al final de l’estiu ja començaran les obres.
Només em queda animar-vos a adquirir aquests
hàbits saludables i a aplicar-los en les nostres rutines. Viure a Pallejà és un privilegi que val la pena
perllongar el màxim temps possible. A les nostres
mans està. l

«La voluntat municipal és ajudar
a fer que sigui més senzill i
atractiu incorporar l’activitat
física al nostre dia a dia»

Ascensión Ratia
L’alcaldessa

La remodelación y la ampliación de la zona deportiva
es una apuesta clara por la salud y el bienestar de los
vecinos y vecinas

U

na de las principales preocupaciones que
hemos tenido en esta legislatura ha sido
aumentar los niveles de calidad de vida
de que disfrutamos en Pallejà. Creemos que nuestra villa es un espacio inmejorable en el que desarrollar un proyecto personal y que, desde el Ayuntamiento, podemos hacer mucho para potenciarlo.
Persiguiendo esta idea, nos marcábamos el objetivo de remodelar y ampliar la zona deportiva,
ya que consideramos prioritario que nuestros
equipamientos deportivos estén a la altura de
las necesidades reales del municipio. Ahora, este
proyecto comienza a ser una realidad para ofrecernos una pista cubierta, pistas de tenis mejoradas
y, en una fase posterior, pistas de pádel y nuevos
vestuarios.

La voluntad municipal es ayudar a que sea más
sencillo y atractivo incorporar la actividad física,
como fuente de salud y de bienestar que es, a nuestro día a día. Y eso empieza por crear los espacios
y proponer los servicios que lo faciliten. Tengo la
total seguridad de que este proyecto de mejora de
la zona deportiva será un paso adelante definitivo
para hacerlo posible. Y lo hacemos con la seguridad
de que hacemos lo que podemos pagar. Al final del
verano ya comenzarán las obras.
Solo me queda animaros a adquirir estos hábitos saludables y aplicarlos en nuestras rutinas.
Vivir en Pallejà es un privilegio que vale la pena prolongar el mayor tiempo posible. En nuestras manos
está. l
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Al mes de setembre s’iniciaran les
remodelació de la zona esportiva
La primera fase del projecte inclou la construcció de quatre noves pistes de tennis
i d’una nova pista poliesportiva

D

urant el mes de setembre s’iniciaran les obres de la primera
fase de la remodelació de la
zona esportiva, que inclou la construcció de les noves pistes exteriors del
complex. Es tracta d’un dels principals
projectes d’aquesta legislatura i suposarà una important millora de les condicions d’aquestes instal·lacions, en les
quals s’entrenen i practiquen esport
diàriament centenars de pallejanencs i
pallejanenques.
La Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha procedit a l’adjudicació del projecte a favor de l’empresa
Eurocatalana d’Obres i Serveis, SL, per
un import màxim de 516.292,79 € (IVA

4

inclòs), una xifra que representa un
19,98 % menys respecte del pressupost
de licitació de les obres. El termini previst d’execució d’aquestes per part de
l’empresa contractada és inferior a cinc
mesos, amb la qual cosa els treballs podrien finalitzar durant la segona quinzena del mes de febrer de l’any que ve.

Es preveu que les obres
d’aquesta primera fase
s’iniciïn a principis del mes
de setembre i finalitzin al
mes de febrer del 2019
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Reordenació de les pistes
exteriors
Aquesta primera fase preveu la construcció de les pistes esportives exteriors, mantenint quatre pistes de tennis
i una de poliesportiva. La intenció és
que hi hagi tres pistes de tennis consecutives, formant una unitat que estarà
situada a la part sud del recinte, davant
del carrer Joan Maragall; la quarta pista
de tennis quedarà en un lateral, al costat de les grades del camp de futbol. La
nova pista poliesportiva se situarà al
centre de l’àmbit d’actuació. Les obres
inclouran també la realització de l’estructura de fonamentació de la futura
coberta de la pista poliesportiva.

obres de

Els treballs es duran a terme amb un
nivell de qualitat d’acord amb l’ús al
qual es destinarà l’equipament i amb
uns acabats homologats que permetran que aquestes instal·lacions s’utilitzin tant de forma amateur com professional. La reordenació de la zona
esportiva tindrà també un caire estètic,
seguint els criteris generals de les instal·lacions esportives.
El projecte ha estat redactat pel despatx JPAM Estudio de Arquitectura y
Urbanismo i supervisat per la Direcció
de Serveis de l’Espai Públic de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i dels Serveis Tècnics de l’Àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament de Pallejà.

Paral·lelament a aquestes
obres, ja s’està redactant
el projecte de la segona
fase, que inclourà l’execució
de la coberta de la pista
poliesportiva

Segona fase del
projecte
Paral·lelament a la construcció de la
primera fase es redactarà el projecte de

la segona, que inclourà l’execució de
la coberta de la pista poliesportiva. Els
tràmits per a l’adjudicació de les obres
també es realitzaran a través de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, mentre
que l’inici d’aquesta segona fase està
previst per al primer trimestre de l’any
2019.
Per a donar per finalitzada la reforma
de la zona esportiva de manera definitiva, caldrà dur-ne a terme una tercera
i darrera fase, que consistirà en la construcció de l’edifici de vestidors i de quatre pistes exteriors de pàdel. l
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Nou curs subvencionat per a aprendre
el funcionament del programari SAP
L’oferta formativa, que es posarà en marxa al setembre, està destinada a joves
de 16 a 29 anys

L’

Ajuntament, amb el suport de
la Cambra de Comerç de Barcelona i el Programa de Garantia
Juvenil, ofereix un curs complet de SAP.
Es tracta d’un dels programaris més utilitzats per les empreses per a gestionar
els seus recursos i planificar les diferents àrees, com la logística, la comptabilitat, el departament comercial, la
producció, la direcció i l’administració
en general.
El curs, de 155 hores, està destinat
a joves de 16 a 29 anys. Es posarà en
marxa el dia 17 de setembre i finalitzarà el 22 de novembre. L’horari serà de
dilluns a dijous de 15.30 a 19.30 hores i
s’impartirà a les instal·lacions de La Molinada. Un cop finalitzada la formació,

es lliurarà als i les alumnes un certificat
d’assistència i aprofitament. Les places
són limitades. Per a més informació cal

adreçar-se a La Molinada (av. Prat de la
Riba, 27). El termini per a formalitzar la
inscripció finalitza el 10 de setembre. l

Primeres jornades empresarials
d’economia circular organitzades a Pallejà
La iniciativa pretén fomentar un nou model econòmic més sostenible pel que fa a l’ús dels
recursos i la gestió dels residus generats

E

ls dies 25 de setembre i 2 d’octubre, l’Ajuntament de Pallejà, amb
el suport de la Diputació de Barcelona, organitzarà les primeres jornades empresarials d’economia circular.

6

Les primeres jornades
sobre economia circular se
celebraran els dies 25 de
setembre i 2 d’octubre del
2018
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Es tracta d’un nou model de producció i consum en el qual els materials,
productes i serveis que s’ofereixen són
dissenyats per a durar i tornar a entrar
en la cadena industrial un cop ja no es
poden fer servir, a fi d’eliminar tòxics i
fent ús d’energies renovables. De fet,
l’economia circular suposa una nova
manera de generar valor econòmic,
ambiental i social més responsable, resilient i competitiva.
Durant les jornades, l’especialista
en aquest àmbit Veronica Kuchinow
presentarà els conceptes principals
d’aquest nou model productiu i les possibilitats d’implantar aquest sistema al
municipi amb la finalitat d’ajudar les
petites i mitjanes empreses a incrementar el seu volum de negoci. l

L’Ajuntament redueix el seu deute
un 14 % durant l’any 2017
Els comptes municipals compleixen els paràmetres de solvència i equilibri econòmic que
estableix la Diputació de Barcelona

L

a Diputació de Barcelona ha fet
arribar a l’Ajuntament de Pallejà una diagnosi de la situació
econòmica i financera del darrer exercici liquidat, corresponent a l’any 2017.
L’informe certifica el bon estat dels
comptes municipals i atorga un semàfor verd en els diversos indicadors relatius a la solvència, l’endeutament, la
capacitat de manteniment de serveis,
el romanent de tresoreria i l’equilibri
econòmic. Aquests resultats han millorat respecte del mateix informe de la
Diputació de Barcelona corresponent a
l’any 2016.

rivades de governs anteriors sense que
això hagi repercutit en la qualitat dels
serveis i equipaments que s’ofereixen a
la ciutadania.
Així mateix, l’actual equip de govern
ha fet un important esforç de contenció
estalviant en aquelles partides considerades més supèrflues però mantenint i,
fins i tot, incrementant les que ha considerat prioritàries, com és el cas de les
destinades a Serveis Socials i a fomentar
l’ocupació. l

Equilibri Econòmic

EVOLUCIÓ DEL DEUTE:

Romanent

2016

69 %

2017

55 %

Endeutament

L’informe de la Diputació de
Barcelona atorga un semàfor
verd als comptes municipals
de l’Ajuntament de Pallejà
Reducció del deute viu
Entre les dades més destacables
d’aquest estudi, cal remarcar que l’Ajuntament ha aconseguit reduir el deute
municipal de forma considerable en
només un any. A data de 31 de desembre del 2017, el deute viu del consistori
era del 55 %, un 14 % menys que en la
mateixa data de l’any 2016.

La gestió municipal ha
permès millorar els comptes
públics sense que això hagi
repercutit en la ciutadania
La gestió municipal
La reducció del deute és el resultat de la
bona gestió del Pressupost Municipal,
la qual ha permès millorar els comptes
públics i assumir les responsabilitats deL’ADROC DE PALLEJÀ #104 JULIOL/AGOST 2018 Revista d’informació local
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S’incorporen quatre nous treballadors al
consistori a través d’un pla d’ocupació
S’ha contractat un agent de comunicació, un auxiliar de suport a la Biblioteca i dos operaris
que donaran suport a la Brigada Municipal

E

l dia 1 de juny van iniciar la seva
activitat laboral a l’Ajuntament
quatre nous treballadors que
han estat contractats a través d’un pla
d’ocupació de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona. El Pla d’Ocupació per a la Millora de l’Ocupabilitat 2018 ha permès
incorporar un agent de comunicació,
un auxiliar de suport a la Biblioteca Municipal, un peó de brigada i un oficial de
paleta. Aquests dos últims donaran suport a la brigada en el manteniment de
la via pública.
Les persones contractades estan rebent formació relacionada amb el medi
ambient, primers auxilis i prevenció de
riscos laborals, igualtat de gènere, noves tecnologies, emprenedoria,
relacions laborals, tècniques de
recerca activa de feina i formaLes persones contractades
ció específica per al lloc de treestan rebent formació
ball que ocupen. L’objectiu és
específica sobre la feina
optimitzar les seves competènque han de desenvolupar a
cies i millorar les seves possibil’Ajuntament
litats futures d’incorporar-se al
món laboral. l

L’Ajuntament signa un contracte de servei
de manteniment de l’enllumenat públic
Aquest inclou el canvi de les llumeneres actuals per unes de LED sense cap cost
per al consistori

A

quest mes de juliol ha entrat
en vigor el nou contracte que
regula el manteniment de
l’enllumenat públic. L’Ajuntament ha
aprofitat la licitació per a exigir un millor servei a l’empresa així com una ràpida i efectiva gestió de les incidències.
En el marc d’aquest contracte, es faran canvis en les llumeneres actuals, de
tipus globus, que seran substituïdes per
unes altres de LED. Aquesta és una de

8
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les millores ofertes per l’empresa durant el procés de licitació i no suposarà
cap cost afegit per al consistori. l

L’Ajuntament ha aprofitat
per a exigir un millor servei
així com una efectiva gestió
de les incidències

Aquest estiu començaran les obres
del carrer del Riu
El projecte pretén millorar la mobilitat en un tram de la via que es convertirà
en plataforma única

L’

Ajuntament té previst iniciar
aquest estiu unes obres per a
millorar la mobilitat al carrer del
Riu. Es tracta d’un tram amb voreres molt
estretes comprès entre l’avinguda de la
Generalitat i el carrer Nostra Senyora de
Loreto. Recordem que el projecte preveu
aplicar-hi el concepte de prioritat invertida i construir-hi una plataforma única
que prioritzi la mobilitat de les persones
vianants. La remodelació inclourà el soterrament de les línies aèries i el canvi
dels fanals actuals per uns altres de LED,
que suposaran una millora de l’eficiència
energètica.
L’espai destinat a les persones vianants
comptarà amb un paviment de llosetes
de color i estarà protegit per pilones. Es
preveu que en alguns trams les voreres

passin de tenir una amplada inferior a
un metre a disposar d’1,90 m a banda i
banda del carrer. l

Les obres es duran a terme
en el tram comprès entre
l’avinguda de la Generalitat
i el carrer Nostra Senyora de
Loreto

Remodelació de la plaça J. Molins
Figueres
Durant el mes de maig es van arranjar les escales existents per a garantir la
seguretat de les persones vianants

A

mb la voluntat de millorar els
espais públics, l’Ajuntament
realitza de forma periòdica
treballs de manteniment en diversos
punts del municipi. El passat mes de

A més d’arranjar les escales
de la plaça, també s’han
reparat alguns dels murs de
les jardineres que estaven
esquerdats

maig es van arranjar les escales existents a la plaça J. Molins Figueres amb
la voluntat de garantir la seguretat dels
veïns i veïnes que diàriament en fan
ús. Les obres han consistit en l’eliminació dels graons de diferents mides i la
utilització d’una peça prefabricada de
formigó per a construir els nous graons
tots de la mateixa mida. Coincidint amb
la reparació de les escales, també s’han
arranjat alguns dels murs de les jardineres que estaven esquerdats.
Aquestes obres són només una primera fase de la remodelació de la plaça J.
Molins Figueres. Des del consistori existeix la voluntat d’anar millorant aquest
espai construït fa anys i que s’ha anat
degradant a causa del pas del temps. l
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Treballs de millora del mobiliari urbà
al parc Central
En les darreres setmanes s’hi han substituït alguns bancs malmesos pel vandalisme
i el pas del temps

E

l parc Central és un dels espais
del barri de Fontpineda amb
més afluència de gent. Són
molts els veïns i veïnes que diàriament
decideixen passar el seu temps lliure
gaudint d’aquesta zona verda. Aquest
és també un dels motius pels quals el
deteriorament i el vandalisme són més
evidents. Coincidint amb l’arribada del
bon temps, el parc està sent objecte
d’una remodelació que n’afecta, principalment, el mobiliari urbà.
En el darrer mes s’han reparat les
marquesines decoratives i de jardineria
existents a la zona. Tot i que des que es
va inaugurar l’espai se n’ha anat fent un
manteniment continu de tots els elements, l’aigua i la calor havien provocat

el deteriorament de la fusta, la qual cosa
suposava un risc per a la seguretat.
D’altra banda, també en les darreres setmanes s’hi estan substituint els
bancs existents amb la finalitat que els
usuaris puguin gaudir del descans a la
zona. Part d’aquest mobiliari estava malmès pels episodis de vandalisme o, simplement, pel pas del temps. l

El parc Central està sent
objecte d’una remodelació
que vol garantir la seguretat
i la qualitat d’aquesta zona
verda

Primera fase de la instal·lació de reg
automàtic als espais verds de Fontpineda
El projecte pretén millorar el manteniment de les 26 zones enjardinades que hi ha
actualment al barri

F

ontpineda ha patit una gran transformació en els darrers anys. Les
diverses edicions de la Festa de
l’Arbre han fet possible que actualment
el barri compti amb vint-i-sis zones enjardinades. Molts d’aquests espais eren
punts negres on s’acumulaven deixalles i
ara són zones de passeig on la ciutadania
pot gaudir de la natura en el seu temps
lliure. Amb la voluntat de mantenir en
bones condicions aquestes zones verdes, la Comissió Municipal de Gestió de
Fontpineda (CMGF) ha posat en marxa
la primera fase dels treballs d’instal·lació
d’un sistema de reg automàtic. La intenció és alliberar els serveis de jardineria
municipals d’aquesta tasca i que puguin
destinar aquest temps a podar i tenir
cura dels arbres i plantes de l’entorn. l
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La voluntat és que el servei
de jardineria municipal pugui
destinar més temps a la
cura dels arbres i plantes de
l’entorn
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Actuacions a les franges forestals
del barri de Fontpineda
S’han dut a terme tasques de neteja a les vies Llobregat i Manantial i a la zona
del Pla de la Calma

A

mb l’objectiu de minimitzar
el risc d’ incendi forestal, durant els mesos d’abril, maig
i juny es van dur a terme un seguit de
treballs a les franges forestals del barri
de Fontpineda. En concret, s’ha actuat
a les vies Llobregat i Manantial. També
s’han realitzat tasques de neteja a les zones d’entrada al barri per Corbera i a les
parcel·les municipals que es trobaven
en pitjors condicions, com és el cas del
Pla de la Calma.

El Pla d’Informació i
Vigilància de la Diputació
es desenvolupa amb la
col·laboració d’ajuntaments
i ADF

Pla d’Informació
i Vigilància
El passat 15 de juny, la Diputació de Barcelona va posar en marxa un Pla d’Informació i Vigilància en col·laboració amb

els ajuntaments, les agrupacions de defensa forestal (ADF) i altres institucions.
La campanya durarà fins al dia 1 de se-

tembre i preveu cobrir més de 475.000
hectàrees de territori forestal de la província de Barcelona. l

Es demana la col·laboració ciutadana
per a minimitzar el risc d’incendi
Es recorda que està prohibit encendre foc al voltant de terrenys forestals i que en cas
de veure una columna de fum cal trucar al 112

L

es condicions climatològiques
de l’estiu, sumades a l’estat dels
boscos, fan que calgui extremar
totes les precaucions. És per això que

des del consistori es recorda als veïns i
veïnes que tenen un paper fonamental
en la lluita contra els incendis forestals.
Es recomana no llençar burilles enceses

ni llumins caminant ni per la finestra del
cotxe, així com no llançar coets o altres
artefactes amb foc en zones de perill. Es
recorda que no es poden utilitzar barbacoes que no estiguin autoritzades i
que les cremes de residus al jardí estan
prohibides. Així mateix, és important no
deixar escombraries ni deixalles al bosc.

La crema de residus al jardí
està prohibida i cal portar-los
al contenidor corresponent o
a la deixalleria
En cas de detectar alguna columna de
fum cal trucar al telèfon 112. l
L’ADROC DE PALLEJÀ #104 JULIOL/AGOST 2018 Revista d’informació local
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Pallejà treballa en un Pla d’acció per a
la millora de la qualitat de l’aire
Entre els objectius hi ha el foment del transport públic i de la bicicleta i el control
de les emissions industrials

P

allejà forma part de la Taula Territorial per a la Millora de la Qualitat de l’Aire del Baix Llobregat,
una iniciativa que pretén desenvolupar
accions conjuntes que permetin actuar
sobre aquest problema des de l’àmbit
local. Hi participen també onze municipis més amb els quals comparteix unes
condicions específiques com són una
densitat urbana significativa, concentració de vies de comunicació amb molta
circulació de vehicles i una important
activitat industrial.
El primer projecte conjunt és l’elaboració d’un Pla d’acció supramunicipal per
a la millora de la qualitat de l’aire, que
s’està duent a terme amb el suport de la
Diputació de Barcelona i la col·laboració
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Aquest pla inclourà un inventari
d’emissions i tot un seguit de propostes
d’acció per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics, unes propostes
que estaran orientades a racionalitzar
l’ús del vehicle privat, fomentar l’ús del

L’Ajuntament presentarà
la proposta d’accions a la
ciutadania en una sessió
informativa al mes de
setembre
transport públic i de la bicicleta, reforçar
la mobilitat a peu, renovar progressivament les flotes de vehicles municipals,
optimitzar la distribució urbana de mercaderies, regular i controlar les emissions d’origen industrial o de les obres

i, especialment, a informar i sensibilitzar
la població i garantir una participació
ciutadana activa.
En aquest sentit, al mes de setembre es preveu que l’Ajuntament organitzi una sessió informativa i de debat
adreçada a la ciutadania i a les entitats.
S’hi exposarà la proposta d’accions i s’hi
podran recollir i debatre totes les aportacions de les persones assistents. l

Visita a Cementos Molins per a
garantir-ne el bon funcionament
La darrera sessió de la Comissió de Sostenibilitat va incloure una sortida per a observar
els equips de mostreig i anàlisi de contaminants

L’

Ajuntament de Pallejà forma
part de la Comissió de Sostenibilitat de Cementos Molins Industrial des de la seva creació. Es tracta
d’un espai de trobada en el qual tècnics
i representants polítics i veïnals poden
informar-se dels aspectes ambientals
de la fàbrica, fer peticions o debatre directament amb les persones responsables de l’empresa. El dia 29 de maig la
sessió va incloure una visita a la planta
per a observar in situ el funcionament

12
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dels equips de mostreig i d’anàlisi de
contaminants atmosfèrics. l

La Comissió de Sostenibilitat
de Cementos Molins està
formada per tècnics,
representants polítics i
veïnals i responsables de
l’empresa

Es tanca la campanya de civisme amb
nous herois i heroïnes
Durant sis mesos s’ha incidit en aspectes com l’abandonament de trastos a la via pública
o la presència d’excrements al carrer

A

quest mes de juliol es tanca la
campanya «Més herois, més
civisme, més Pallejà», una iniciativa que durant sis mesos ha inclòs un
seguit d’accions destinades a sensibilitzar la ciutadania sobre la importància
d’evitar l’incivisme i mantenir una bona
convivència als carrers del municipi.
La campanya ha tractat temes tan diversos com l’abandonament de trastos i
mobles vells a la via pública, la presència
d’excrements als carrers i places, la brutícia que es troba als espais naturals o els
actes incívics que es produeixen durant
i després de les festes.
La valoració ha estat molt positiva.
La campanya ha permès descobrir que
a Pallejà hi ha herois i heroïnes, és a dir,
persones cíviques que aposten per la
convivència. Malauradament, però, encara queda molt per fer atès que també
es continuen detectant comportaments
incívics. Des de l’Ajuntament es seguirà
treballant per a evitar aquestes conductes, però es demana la col·laboració ciutadana per aconseguir fer, entre totes i
tots, un poble millor. l
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Nou esforç municipal per abaratir els
preus d’accés a la piscina d’estiu
L’Ajuntament torna a assumir una part del cost dels abonaments
i les entrades puntuals

A

mb l’arribada del bon temps i
l’obertura de la piscina d’estiu,
l’Ajuntament ha decidit fer un
nou esforç econòmic i assumir per segon
any consecutiu part del cost dels abonaments i de les entrades puntuals. L’objectiu és facilitar l’accés dels pallejanencs i
pallejanenques a aquest equipament i
que en puguin gaudir durant els mesos
de més calor.
Després d’arribar a un acord amb
l’empresa que gestiona l’equipament,
l’entrada individual de persona adulta
passa dels 8,40 € als 5,99 €, assumint la
diferència el consistori pallejanenc. En el
cas dels infants i persones pensionistes
el cost és de 5,77 €, en comptes dels 6,27
de l’any anterior.
Pel que fa als abonaments, el de persona adulta passa dels 50,12 € als 44,12 €, i
l’infantil, dels 26,83 € als 23,83 €, mentre
que els i les pensionistes poden adquirir l’abonament d’estiu per un preu de
34,98 €. Es poden comprar també altres
abonaments amb preus diferents segons el nombre de membres de la unitat

familiar. Tant els abonaments com les entrades puntuals donen accés a gaudir de

totes les instal·lacions i serveis del complex, incloent-hi les classes dirigides. l

La Biblioteca de Pallejà tornarà a obrir
durant el mes d’agost
Des de fa dos anys, l’equipament no tanca a l’estiu per tal d’oferir un millor servei
a la ciutadania

A

quest mes d’agost, la biblioteca de Pallejà romandrà
oberta a fi de garantir la qualitat del servei que s’ofereix a les persones usuàries de l’equipament. L’actual
equip de govern va recuperar aquesta
iniciativa fa dos anys, a l’estiu del 2016,
després que la biblioteca estigués tancada a l’agost durant molts anys.
L’horari de l’equipament serà de dilluns a dijous a la tarda, de 16 a 20 ho-

14
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res, i els dimarts, dijous i divendres també al matí, de 9.30 a 14 hores. l

La Biblioteca de Pallejà
obrirà a l’agost de dilluns a
dijous de 16 a 20 hores, i els
dimarts, dijous i divendres, a
més, de 9.30 a 14 hores

AGENDA
D’ACTIVITATS
PALLEJÀ JULIOL

31

DIMARTS
JULIOL

Campanya donació de
sang – Unitat mòbil
Hora: De 10 a 13 h
Lloc: Plaça del Castell
Organitza: Banc de Sang i Teixits

11

23

DIMARTS
SETEMBRE

Diada Onze de
Setembre – Ofrena floral amb
un brindis final amb tots els
assistents
Hora: 12 h
Lloc: Av. Onze de Setembre del 1714
Organitza: Ajuntament

_________________________________________

_________________________________________

8

_________________________________________

AGENDA
D’ACTIVITATS
PALLEJÀ SETEMBRE

12

Inscripcions als cursos de
català per a adults
Inici dels cursos: 25.09.2018
Hora: De dilluns a divendres de 9 a
14 h
Dilluns i dimecres, també de 16 a
19 h
Lloc: Castell
Organitza: Servei Local de Català

14

DIVENDRES
SETEMBRE

Festa temàtica
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala Pal·làdius
Organitza: Q’78

_________________________________________
DIUMENGE
SETEMBRE

Jugatecambiental:
«Construïm l’hort medicinal
del Parc de la Molinada»
Hora: D’11.30 h a 13.30 h
Lloc: Parc de la Molinada
Organitza: AMB I Medi Ambient

_________________________________________

Ball de la gent gran
Hora: De 18 a 21 h
Lloc: PSala Pal·làdius
Organitza: Associació de la Gent Gran

28

DIVENDRES
SETEMBRE

Acte inaugural del
Correllengua: concert sobre
la Nova Cançó
Inauguració d’exposició al
vestíbul del Castell
Hora: 20.30 h
Lloc: Plaça del Castell
Organitza: Palafit

_________________________________________
DISSABTE
SETEMBRE

30

Concert a la Fresca amb
White Line Feber Land
Hora: 22 h
Lloc: Plaça Jacint Verdaguer
Masia Museu
Organitza: Amics del Museu

DILLUNS
SETEMBRE

Baixada de Torxes
Hora: 21.30 h
Lloc: Pl. de les Masies (Lluís Cerdà)
Organitza: Palafit

_________________________________________

DIUMENGE
SETEMBRE

Jugatecambiental:
«Construïm menjadores pels
ocells del parc»
Hora: D’11.30 a 13.30 h
Lloc: Parc de la Molinada
Organitza: AMB, Medi Ambient

_________________________________________

10

Peadalada contra el canvi
climàtic
Hora: 11 h
Lloc: Zona de baix del Parc de la
Molinada
Organitza: Medi Ambient

_________________________________________

16
8

SETEMBRE

_________________________________________
A PARTIR DEL DIMECRES

Campanya donació de sang
Hora: De 17 a 21 h
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Banc de Sang i Teixits

DIUMENGE

Jugatecambiental:
«Construïm reflectants per la
nostra bicicleta»
Hora: D’11.30 a 13.30 h
Lloc: Parc de la Molinada
Organitza: AMB I Medi Ambient

_________________________________________

_________________________________________

3er aniversari de Los
Malignos Motorgroup
Hora: Matí
Lloc: Sala Pal·làdius
Organitza: Malignos Motorgroup

_________________________________________

Els Dimonis de Pallejà donen el tret
de sortida a la Festa Major d’Estiu

D

el 6 al 15 de juliol, els pallejanencs i pallejanenques van
poder gaudir d’un gran nombre d’activitats lúdiques, culturals i esportives destinades a un públic divers.
La Festa Major va comptar amb una
gran participació de la ciutadania, que
va omplir els carrers per gaudir de la
celebració.
Els Dimonis de Pallejà van ser els encarregats de fer el pregó inaugural, ja
que enguany presentaven en societat
el nou grup «Els Cabrits Colla Infantil».
Entre les novetats d’aquesta edició cal
mencionar el supertobogan urbà d’aigua, que es va programar dos dies atès
l’èxit de l’any anterior, i un nou espai
multiaventura al bosc de la Torroja. No
van faltar-hi altres propostes organitzades per l’Ajuntament i per les entitats i
col·lectius locals, com cercaviles, exposicions, correfocs, concerts i trobades
de cultura popular, entre d’altres.
Des del consistori es destaca també
la bona acollida dels gots reutilitzables,
una iniciativa ja consolidada que pretén
reduir la utilització de gots de plàstic
d’un sol ús. Així mateix, es vol agrair la
tasca de voluntaris i voluntàries, Protecció Civil, treballadors municipals, entitats i Quarantins que van fer possible
l’èxit de la celebració. El castell de focs
va tancar la Festa Major omplint de llum
i color el cel de Pallejà. l
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La Festa Major es perllonga
al barri de Fontpineda
Es van programar propostes diverses entre les quals no
van faltar activitats infantils, un torneig de futbol sala i un
sopar popular

D

el 13 al 15 de juliol, la Festa
Major d’Estiu es va traslladar al
barri de Fontpineda amb activitats diverses per a tot tipus de públic:
una sessió de cinema a la fresca, la quinzena edició del torneig de futbol sala i
activitats infantils van ser algunes de les
propostes del cap de setmana. No van
faltar-hi el sopar popular i el ball de Festa Major, amb l’orquestra Parfills. L’últim
dia petits i grans van gaudir d’una festa
de l’escuma i de la festa dels colors, la
Holi Party. La música del grup La Família
Rumbera va tancar la celebració. l

El Taller de Música tanca el
curs amb un concert al Castell
El dia 21 de juny, les i els alumnes del centre van mostrar
els coneixements adquirits davant amistats i familiars

C

om ja és tradició, l’alumnat del
Taller de Música va acomiadar
el curs amb un concert a la sala
d’actes del Castell, que es va celebrar
el passat 21 de juny. L’actuació, programada en dues franges horàries segons
l’edat dels participants, va servir per a
mostrar a amistats i familiars tot allò que

els i les alumnes han après en els darrers
mesos. D’altra banda, el dia 26 de juny,
el centre va organitzar una roda d’instruments destinada a infants de 5 i 6 anys.
Va ser un taller gratuït que pretenia donar a conèixer els instruments que es
treballen habitualment a l’aula, com el
saxo, el violí, el piano i la guitarra. l

Pallejà
commemorarà la
diada de l’Onze
de Setembre

E

l dilluns dia 10 de setembre, a les 21. 30 hores,
sortirà de la plaça de les
Masies la baixada de torxes que
organitza l’entitat Palafit per
commemorar la Diada Nacional de Catalunya.
El dimarts dia 11 al migdia es
farà la tradicional ofrena floral a
l’avinguda Onze de Setembre
de 1714, que comptarà amb
representants del consistori i
d’entitats i col·lectius locals. l

18

L’ADROC DE PALLEJÀ #104 JULIOL/AGOST 2018 Revista d’informació local

La revetlla popular a la plaça del Castell
omple la Nit de Sant Joan
El col·lectiu de joves pallejanencs va celebrar la seva pròpia revetlla a la pista exterior
de la zona esportiva

L

a Nit de Sant Joan es va viure a
Pallejà amb el foc com a protagonista. La Regidoria de Cultura va
organitzar, un any més, la revetlla popular a la plaça del Castell amb música
i animació fins ben entrada la matinada. Altres col·lectius també van gaudir
de la seva pròpia revetlla, com la gent
gran, que va celebrar Sant Joan a la sala
Pal·làdius, i el jovent pallejanenc, que
va gaudir de la festa que tingué lloc a la
pista exterior de la zona esportiva.
Prèviament a l’inici de les revetlles, la
Flama del Canigó va arribar a la plaça
del Castell de mans d’un grup d’atletes
locals que la van portar des del municipi veí de Molins de Rei. Un cop allà, les
entitats van ser les encarregades d’encendre la foguera de Sant Joan. l

Centenars de persones van
gaudir de la revetlla popular
amb música i animació fins
ben entrada la matinada

La situació de les persones refugiades
arriba a les aules
Una exposició de fotografies i una xerrada han servit per a parlar als alumnes de l’institut
sobre l’arribada de refugiats a l’illa grega de Lesbos

L’

Institut de Pallejà va organitzar
durant el mes de maig diverses
accions de sensibilització per a
tractar a les aules el tema de l’arribada
de persones refugiades a Europa. La primera va ser una exposició de fotografies
anomenada Shameful Island. Lesbos, la
porta d’entrada a Europa, dels fotoperiodistes Raül Clemente i Xavi Herrero.
La mostra va anar acompanyada d’una
xerrada sobre la situació de les persones refugiades impartida per un dels
autors del projecte.
L’exposició reflecteix la situació que
es viu a l’illa grega de Lesbos, on diàriament arriben per mar centenars de famílies refugiades en condicions molt
precàries i amb l’únic objectiu d’accedir

al continent europeu. Les fotografies
també evidencien el paper que ha jugat el «vell continent» en l’acollida de

persones refugiades, més preocupat a
tancar les fronteres que a vetllar pels
drets humans. l
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El CF Pallejà prepara la nova
temporada
Tots els equips del club comencen a treballar amb l’objectiu de millorar els resultats
obtinguts durant aquest any i liderar les respectives lligues

E

l CF Pallejà treballa ja per preparar la pròxima temporada
2018/19. El primer equip femení,
representant del Baix Llobregat a la Segona Divisió Nacional, presenta moltes
novetats, entre les quals destaca el fet
de comptar amb un nou cos tècnic, encapçalat per Tony Polidano, i apostar per
fitxatges d’alt nivell per aspirar a formar
part de la part alta de la classificació.
Per la seva part, l’equip masculí, que
l’any passat es va quedar a les portes de
l’ascens, ho tornarà a intentar aquesta
temporada. L’equip manté el cos tècnic
i el bloc de jugadors que tan bons resultats van donar a l’afició l’any passat.
No obstant això, preveu també algunes
incorporacions per a millorar el conjunt
i reforçar la lluita pel lideratge.

Així mateix, el CF Pallejà seguirà apostant aquesta temporada pel futbol base

tant masculí com femení i crearà un segon equip femení cadet-juvenil. l

Fomentar l’esport entre els infants serà
l’objectiu principal del FS Pallejà
Any rere any, el club pallejanenc de futbol sala ha anat ampliant les seves alineacions
i la pròxima temporada comptarà amb un total d’11 equips

L’

equip directiu del FS Pallejà
ha establert recentment quins
seran els nous objectius de la
temporada. Des de la direcció, es vol fer
especial incidència en la promoció de la

20

Tot i que el futbol sala és
un esport amb gran pes al
municipi, el club vol treballar
per apropar-lo encara més a
la ciutadania
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pràctica d’aquest esport entre els més
menuts del municipi. Avui dia, el futbol
sala és una elecció de pes a Pallejà, però
es vol donar a conèixer més aquest tipus de futbol i arribar a nou públic.
La propera temporada 2018/19, el
club pallejanenc de futbol sala competirà amb onze equips diferents, que
lluitaran per assolir els millors resultats
possibles. El Sènior té com a objectiu
mantenir-se en la Segona Divisió B Nacional i fer una bona participació en la
Copa del Rei. Per la seva banda, l’Aleví
A aspira a seguir en la Segona Divisió,
mentre que la resta de grups volen continuar creixent, aprenent els valors positius del futbol i, sobretot, gaudint de la
pilota i del joc en equip. l

El Club de Patinatge Artístic de Pallejà
celebrarà el seu 25è aniversari
L’entitat està oberta a la incorporació de nous membres que tinguin més de tres anys
i moltes ganes de gaudir d’aquest esport

E

l Club de Patinatge Artístic de Pallejà tanca una temporada plena
de competicions, proves, trofeus,
entrenaments i experiències viscudes.
La temporada vinent es preveu encara
més especial, ja que el club celebrarà els
seus 25 anys d’història. Per això, l’equip
directiu esprem els últims dies abans de

L’entitat esportiva
pallejanenca treballa per
establir els nous objectius
i reptes de la pròxima
temporada

les vacances per preparar l’aniversari i
les noves competicions i objectius que
regiran l’entitat l’any vinent.
Al setembre, el CPA Pallejà tornarà
amb més ganes que mai i amb noves
incorporacions. Tothom qui vulgui formar-ne part pot fer-ho; l’únic requisit és
tenir més de tres anys i moltes ganes de
patinar. Els nous membres tindran quinze dies de prova gratuïts per a conèixer
l’esport i el club i decidir si volen continuar. Per a participar-hi, no cal tenir patins: només ganes de descobrir el món
del patinatge artístic i gaudir-ne. Les
persones interessades poden escriure a
cpapalleja@gmail.com o trucar al telèfon 658 576 522. l

La pallejanenca Laia Burdoy es proclama
campiona de Catalunya de ciclisme
La ciclista ha aconseguit una medalla d’or en ruta i una altra en contrarellotge individual

L

a ciclista Laia Burdoy Ibáñez ha
tancat una gran temporada proclamant-se campiona de Catalunya de ciclisme. L’esportista pallejanenca ha aconseguit la medalla d’or en
ruta i, en classificar-se també en prime-

ra posició en la prova de contrarellotge
individual, s’ha emportat una nova medalla per al seu palmarès. Les hores d’entrenament i l’esforç de Burdoy en totes
les proves disputades ha donat també
grans èxits al seu equip, Catema.cat. l
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Solvència, compromís,
polítiques socials i
projectes
L’equip d’Entesa aconsegueix que l’endeutament
de l’Ajuntament es redueixi un 14 % en només un
any. Ja estem molt per sota d’allò que exigeix la llei
(hem passat del 69 % al 55 %). Un grup progressista
ha de gestionar bé: així pot complir amb les polítiques socials que defineixen el seu projecte. Cal explicar-ho més, això:
Hem reduït el deute per fer front al desgavell de
molts anys de governs de Convergència (CiU – PDeCAT – Junts per Pallejà) amb els problemes judicials
del polígon de Camps d’en Ricart que ara el poble
haurà de pagar. Tenim capacitat —ara sí— per a demanar crèdit i també per a pagar amb fons propis.
És el govern d’Entesa, amb l’alcaldessa Ascen
Ratia, el que ha preparat les finances del poble.
Hem reduït el deute fent els impostos i les taxes
(IBI i escombraries) més justos. Hem treballat per
preparar els comptes municipals per a assumir dècades de desgovern convergent. Són faves comptades. No ens queixem, seguim treballant dur.
Ja estem treballant en el projecte de pantalla
acústica vegetal per a l’autovia, molt important
—especialment— per als veïns i veïnes de la ronda
Santa Eulàlia. Comencen les obres de la zona esportiva. Són projectes que es poden fer per haver
aconseguit recursos d’altres administracions. Entesa
només treballa amb un objectiu: Pallejà. Busquem
l’acord, encara que hi hagi grups polítics amb interessos que sobrepassen l’àmbit de Pallejà que no el
vulguin. Aquesta és l’essència de l’Entesa. Bon estiu
per a tots i totes!
@entesapalleja

entesa.perpalleja

Aire fresco
Con el triunfo de la moción de censura promovida
por el PSOE contra Mariano Rajoy, una ráfaga de
aire fresco ha entrado en la vida política nacional.
La situación ha cambiado por completo después
de conocerse la sentencia judicial sobre la «Gurtel».
Los socialistas, liderados por Pedro Sánchez, no lo
vamos a tener fácil, ya que gobernaremos el país en
minoría, pero tenemos claro que se ha de intentar.
Porque este país está harto de la corrupción, porque hay que hacer valer los derechos cívicos y sociales básicos (entre los cuales tenemos la igualdad
hombre-mujer), porque Franco ya no puede seguir
siendo homenajeado en un edificio público, porque ya es hora de hablar de eutanasia, porque ha
de haber más redistribución económica y porque
no se puede seguir manteniendo el clima de tensión en Catalunya. En relación a este último punto,
ya es hora de que se reconozca la importancia del
asunto y que se busque una solución política a un
hecho que nunca debió salir de ese ámbito. Hay
que hablar y trabajar para buscar un nuevo encaje
de Catalunya con el que nos podamos sentir todas
y todos cómodos, sin alterar los equilibrios territoriales. Que nadie dude de que los socialistas vamos
a dejarnos la piel para conseguirlo.
Aire fresco en la política nacional. Ya queda menos de un año para que este mismo aire fresco pueda sentirse en la política municipal.

@pscpalleja

Recordar a Entesa
que veïns i veïnes de
Pallejà som tots!!

Un temps delicat
Ja estan aquí les vacances! Però abans de marxar, el
PDF i tot l’equip de govern us volem informar dels
treballs que actualment estan en marxa:
*Contracte de manteniment elèctric: Tots patim les conseqüències de les inclemències meteorològiques perquè el sistema d’enllumenat que
tenim està obsolet i requereix una gran dedicació
per a posar-lo al dia.
*Contracte de recollida d’escombraries i via
pública: La normativa de recollida és cada vegada
més exigent. S’ha de reciclar bé i fomentar la bona
pràctica del reciclatge. La neteja de la via pública,
ara, és molt diferent de la de fa deu anys, i té noves
necessitats que es tindran en compte.
*Contracte de jardineria: Fa uns mesos que
està funcionant el nou contracte. A Fontpineda (a
tot Pallejà) tractem de ser més sostenibles, millorant els sistemes de reg de les 26 zones enjardinades durant les diferents festes de l’arbre.
Pel que fa a l’economia, el diagnòstic del nostre ajuntament és delicat per les sentències judicials que ens estan arribant de Camps d’en Ricart.
Malgrat això, tots som conscients que tard o d’hora
caldrà afrontar aquesta situació, que es remunta a
l’any 2002. Volem ser previsors i treballar per al bon
funcionament del consistori. No ens quedarà més
remei que endeutar-nos per poder fer front a les
liquidacions pertinents per imperatiu legal. És necessari que tots siguem responsables.
El PDF seguirà treballant per un poble encara
millor.
Bon estiu!
Grup Municipal PDF – www.fontpineda.com
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Desitjant que tots els pallejanencs i pallejanenques
hagueu gaudit de la nostra Festa Major d’Estiu, volem aprofitar aquest espai per a agrair a les persones
que formen part del gran nombre d’entitats i associacions de Pallejà la seva col·laboració desinteressada en les activitats que es fan al nostre municipi.
Estem convençuts que són un eix fonamental per a
la vida quotidiana del poble i, per tant, seria important que se’ls donés veu, per exemple, amb la seva
participació directa a la nostra revista municipal,
L’ADROC.
Així mateix, volem recordar a ENTESA que aquest
equip de govern no és només per a encapçalar festes, festetes i esdeveniments varis: també hauria de
saber agafar el timó i afrontar tota la problemàtica
que tenim a Pallejà. Volem un poble net, un poble
segur, sense talls de llum cada dos per tres, un poble
amb els comptes transparents…, que no haguem
de tornar a recordar que les cases de Ciments Molins
encara no tenen els contenidors adients per a poder
reciclar i que la vorera segueix sense arreglar-se.
No podem deixar de fer esment que recentment
s’ha aprovat al nostre ajuntament una RLT (Relació
Llocs de Treball), feta a mida, que apuja el sou considerablement a segons qui, sense cap criteri ni procediment administratiu legal. És prioritari i imprescindible GOVERNAR PER A TOTHOM, sense cap tipus de
privilegi ni discriminacions. Això que hauria de ser
evident, sembla que no ho tenen gaire clar.
Feliç estiu!
@PDeCATPALLEJA
@PDeCATPALLEJA
pdecat.palleja@gmail.com
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#Neteja: Després de molt temps reiterant la necessitat d’optimitzar el servei de neteja al poble, aquesta festa major hem notat una millora. Vetllarem perquè segueixi millorant i arribi a tots els carrers del
poble. Actualment estem en pròrroga forçosa del
contracte de neteja; seguim esperant un nou contracte que ha de portar-nos a uns nivells satisfactoris
en què el poble es vegi net i polit. Apostem per un
Pallejà més net i sostenible; per això, exigirem que
l’Ajuntament posi a l’abast de la ciutadania tots els
mitjans necessaris per a aconseguir-ho.
#Educació i civisme per una bona convivència, que
es pot assolir si tots hi posem voluntat i compromís.
#ViuElRiu. ERC ha lluitat i seguirà lluitant al costat
de la gent de Pallejà perquè puguem gaudir del riu
Llobregat i el seu entorn. L’AMB finança bona part
del projecte. Ens han notificat que van endarrerits en
el projecte; per tant, les obres no podran començar
aquest any. Volem fer d’aquest espai una zona d’esbarjo digna al servei de tothom. Davant dels retards
en l’obra anunciats, lamentem la manca de resolució
del Govern, que no s’ha implicat prou en un projecte
cabdal. Pallejà mereix un govern que estigui a l’altura; per això, exigim un canvi d’actitud, més rigor
i un compromís ferm per dignificar un entorn molt
nostrat!!!
#Presos i exiliats. Arriba la notícia que els jutges
europeus no comparteixen la justícia com l’Estat espanyol l’ha dissenyat. El Govern espanyol, quan surt
a Europa, perd; els treuen la raó. Llibertat per als
presos i retorn dels exiliats JA!!!
@ercpalleja
ercpalleja
palleja@esquerra.org www.esquerra.cat/palleja

Solo queda un año
Ufana y contenta, Su Señoría,
con los supremacistas complaciente,
pero calla en el pleno al disidente
que denuncia su procaz cobardía.
Celosa en mantener la canonjía,
proclama que trabaja por la gente;
para separatistas, evidente,
son nuestro dinero y su simpatía.
El tiempo, su dejación, acabando:
no más calles oscuras, sin limpiar;
no más de Camps d’en Ricart escapando.
Cambio, honestidad, van a llegar.
Con Ciutadans-Pallejà liderando
y siempre PARA TODOS gobernar.
Efectivamente, ya solo queda un año de (des)gobierno municipal arbitrario: despótico para quien
no comulga con sus «ruedas de molino»; cobardemente sumiso con quien lo mantiene en la poltrona; siempre en el inútil postureo.
Si la mayoría de los vecinos así lo deciden, a partir de 2019 Ciutadans-Pallejà hará que el nuestro
sea por fin un ayuntamiento donde TODOS LOS VECINOS TENGAN LOS MISMOS DERECHOS Y OBLIGACIONES. Deseamos unas felices y provechosas
vacaciones para aquellos que las disfruten; un feliz
verano para todos en cualquier caso.
¡SEGUIMOS EN SEPTIEMBRE!
Cs_Palleja
CiutadansPalleja
697469715
ciutadansdepalleja.blogspot.com

Notícies
breus

L’alumnat del
Servei Local de
Català visita
Montserrat
El dia 8 de juny, l’alumnat dels
cursos de català va gaudir d’una
visita guiada per Montserrat.
Aquesta va anar a càrrec del Yassir, un alumne d’origen marroquí que és guia turístic. Els i les
participants van conèixer la història de la muntanya i el seu patrimoni artístic, van passejar pel
camí dels Degotalls, van veure la
Moreneta i van sentir cantar l’Escolania de Montserrat. l

El 28 de setembre
arriba a Pallejà el
Correllengua

Inici del curs
cultural amb
un concert a la
fresca

Es convoquen les
properes sessions
de l’Assemblea
Jove

Amb la voluntat de fomentar
l’ús de la llengua catalana, el
divendres dia 28 de setembre
arribarà a Pallejà el Correllengua. L’acte inaugural consistirà
en un concert sobre la Nova
Cançó que es farà a les 20.30
hores a la plaça del Castell. La
iniciativa inclourà l’obertura
d’una exposició sobre la llengua i cultura catalanes que es
podrà visitar al vestíbul de l’edifici del Castell. l

L’entitat Amics de Museu donarà el tret de sortida al curs
cultural amb l’organització del
tradicional Concert a la Fresca
a la plaça Jacint Verdaguer, davant la Masia-Museu. Enguany
se celebrarà el dissabte 8 de
setembre a les 22 hores i comptarà amb l’actuació del quartet
de rock i country White Line Feber Band. Properament es posaran a la venda els tiquets per a
reservar taula. l

El dia 10 d’octubre es farà una
nova sessió de l’Assemblea
Jove, una iniciativa que vol promoure la participació del jovent
en el desenvolupament de les
polítiques locals de Joventut i
la seva implicació en l’organització d’activitats culturals i lúdiques. Les següents sessions
estan previstes per als dies 7
de novembre i 12 de desembre.
Totes es faran a partir de les 19
hores al Jovespai. l

Aprovacions del Ple Municipal Ple ordinari 31/05/2018
l Aprovació de la revocació dels plecs de clàusules administratives
generals de contractació de caràcter estàndard aplicables als contractes de serveis, de subministraments, d’obres i instal·lacions i de concessió d’obres públiques
l Aprovació de deixar sense efecte l’acord del Ple del 31.03.2016 en
relació amb la Mesa de contractació de caràcter permanent pels procediments de contractació de l’Ajuntament de Pallejà
l Aprovació de la pròrroga del contracte per a la concessió administrativa per a la gestió i explotació del centre de primer cicle d’educació
infantil, ubicat al carrer J. Molins Parera, núm. 23
l Aprovació de l’acord de classificació de la contractació per a l’ús i
explotació del bar-restaurant situat al pavelló municipal, ubicat a l’av.
Onze de Setembre del 1714, núm. 1
l Aprovació inicial de la «Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit delimitat per l’av. Prat de la Riba, carrer Onze de Setembre del 1714 i carrer Vallès i Ribot»
l Aprovació de l’Acord de suport de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a
la Sostenibilitat a la Llei catalana de canvi climàtic
l Aprovació de la Declaració de Castellar del Vallès per un cicle soste-

nible dels aliments, acordada per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat
l Moció de l’Alcaldia sobre la declaració del Consell Comarcal del Baix
Llobregat per la continuïtat de la Xarxa Impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
l Aprovació del «Conveni col•lectiu de treball del personal laboral al
servei de l’Ajuntament de Pallejà per als anys 2017-2019»
l Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) i
inici tràmits de consolidació i funcionarització de llocs de treball
l Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits 03/2018, referit a despeses d’exercicis anteriors que han restat com a operacions
pendents d’aplicació al Pressupost 2017
l Moció de l’Alcaldia relativa a delimitar normativament la situació
d’habitatge desocupat i perquè els ajuntaments puguin regular bonificacions potestatives
l Moció dels grups municipals d’EP, PDF, ERC i PSC en contra del tancament de línies de P3 al Baix Llobregat
l Moció del grup municipal d’ERC de suport als docents de l’Institut El
Palau de Sant Andreu de la Barca

Aprovacions del Ple Municipal Ple extraordinari i urgent 03/07/2018
l Ratificació de la urgència de la convocatòria de la sessió
l Aprovació inicial de la modificació de crèdits del Pressupost General
de l’Ajuntament de Pallejà núm. 14/2018, corresponent a l’exercici 2018
l Aprovació inicial de la modificació de crèdits del Pressupost General

de l’Ajuntament de Pallejà núm. 15/2018, corresponent a l’exercici 2018
l Aprovació de les actuacions per eventual incompliment contractual
de la concessionària del servei públic municipal de la Llar d’Infants Municipal les Rovires
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