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HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
dilluns a divendres, de 8h a 14h

RECAPTACIÓ:
dilluns a divendres, de 9h a 13.30h

REUNIONS AMB L’ARQUITECTE 
TÈCNIC MUNICIPAL:

Els dimecres, de 9h a 11h  
(cal demanar cita prèvia). Si no us 
va bé aquest horari, telefoneu a 
l’àrea d’Urbanisme i us buscaran 

un altre moment.

ASSISTENTA SOCIAL:
El quart dilluns de cada mes, de 

10h a 14h. Cal demanar cita prèvia 
al 972 53 00 05. Per a urgències 

podeu trucar al 972 67 70 50.

HORARI DE LA DEIXALLERIA:
Dimarts, dijous i dissabtes,  

d’11h a 13h

RESTES DE JARDÍ:
Podeu fer servir els punts verds a 
qualsevol hora del dia. N’hi ha un 
al costat de la deixalleria i l’altre 
al carrer Menéndez Pelayo de la 

urbanització de Bellavista.

Telèfon municipal d’emergències
606 94 56 01

L’Ajuntament de Palau-saverdera dis-
posa d’una nova web (www.palau-
saverdera.cat), que compleix amb 
tots els requisits de la Llei 19/2014 de 
transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. Juntament amb 
la nova web, s’ha ampliat el catàleg 
de tràmits que podeu fer per internet i 
s’han posat en marxa nous mecanismes 
d’administració electrònica.

Trobareu a la nova web les seccions 
que ja existien a la web anterior (telèfons 
i horaris d’atenció, agenda, notícies, 
etc...) però també trobareu un llistat amb 
totes les associacions i entitats del poble 
(amb la manera de poder contactar-hi), 
un apartat dedicat a transparència i un 
altre apartat dedicat a la participació ciu-
tadana.

L’apartat de transparència (el que co-
neixem com a Portal de la Transparèn-
cia), s’estructura en vuit blocs: informa-
ció institucional, dades econòmiques, 
contractes i convenis, acció de govern, 
gestió dels serveis públics, participació i 
resultats electorals, entitats i organismes 

vinculats a l’Ajuntament i dades obertes.
Navegant per aquests blocs troba-

reu informació sobre tots els regidors i 
el personal que treballa a l’Ajuntament 
(retribucions, currículums, declaració 
de béns i activitats dels càrrecs elec-
tes, etc...), les actes de Ple i un resum 
dels acords que es prenen a la Junta 
de Govern, tota la normativa municipal 
i l’organigrama de l’Ajuntament.

Dins del bloc econòmic trobareu in-
formació detallada sobre el pressupost 
municipal i el seu estat d’execució, els 
convenis i contractes vigents, la llista de 
proveïdors i el període mitjà de paga-
ment, l’inventari del patrimoni municipal, 
el llistat de subvencions que concedeix 
l’Ajuntament i el Pla de tresoreria, entre 
altres ítems.

El catàleg de tràmits online que ofe-
reix l’Ajuntament de Palau-saverdera 
s’ha ampliat amb la comunicació prè-
via d’obertura i la declaració responsa-
ble d’obertura, per a qualsevol activitat 
econòmica que vulgueu començar al 
municipi.

Nova web i portal de transparència

NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES, ESTALVI DE TEMPS I PAPER
Les notificacions electròniques permeten agilitzar els tràmits que feu amb 
l’Ajuntament. Si feu servir aquest servei, en comptes de rebre les notifi-
cacions per correu ordinari o entregades en mà per part de l’agutzil, les 
rebreu en format electrònic. Rebreu un avís al mòbil o al vostre compte 
de correu electrònic i podreu accedir per internet a la notificació que us fa 
l’Ajuntament. Els formularis en format paper que feu servir per adreçar-vos 
a l’Ajuntament ja han estat adaptats a aquest nou servei i cal que feu cons-
tar expressament que voleu ser notificats electrònicament.

BASES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Ja estan disponibles a la web de l’Ajuntament les bases de participació ciu-
tadana. Trobareu alguns dels procediments que es poden portar a terme, 
així com diversos mecanismes i canals de participació. Són un document 
de partida, que serveix a l’Ajuntament per fer les primeres passes en una 
àrea on, fins ara, no hi havia hagut experiència institucional prèvia. Com no 
podia ser d’altra manera, són unes bases participatives i veureu que podeu 
fer els vostres comentaris en tot moment per ajudar-nos a construir junts el 
futur Reglament de Participació Ciutadana.

www.palau-saverdera.cat

Des de mitjan de març, 
l’Ajuntament ja no  accepta 
el pagament en efectiu dels 
impostos, contribucions es-
pecials, taxes i preus pú-
blics municipals. Podeu fer 
els pagaments per domici-
liació bancària, a través de 
Línia Oberta de La Caixa, 
o en els caixers automàtics 
i les oficines de la mateixa 
entitat, mitjançant un codi 
de barres que rebreu en 
cada cas.

Aquesta mesura, que es 
va aprovar per unanimitat 
en un Ple celebrat el 28 de 
gener, afecta el pagament 
de l’IBI, l’impost de vehi-
cles, les llicències d’obres,  
les llicències d’activitats, la 
taxa del cementiri i les plus-

Noves maneres de pagar
vàlues, entre altres. Només 
les fotocòpies, l’expedició 
de certificats o els tràmits 
associats a pagaments de 
poca quantitat es continua-
ran satisfent en efectiu a 
l’Ajuntament.

En virtut d’un conve-
ni signat entre les parts, 
l’Ajuntament paga 0,21 
euros a La Caixa per cada 
rebut gestionat. A canvi, 
s’agilitza el servei de re-
captació municipal i els 
contribuents que no tenen 
els rebuts domiciliats tenen 
més facilitats per pagar els 
seus impostos: ho podeu 
fer a qualsevol hora (per in-
ternet o caixers automàtics) 
i ja no esteu subjectes a 
l’horari de l’Ajuntament.

 CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2016
Concepte Període Termini

Taxa de  
cementiri

Impost de vehicles
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De l’1 de març al 30 d’abril

IBI urbana

60% de l’1 de juny  
al 31 de juliol

40% de l’1 de setembre 
al 30 d’octubre 

IBI rústica
Escombraries  
(si no les teniu 
incloses amb el 
rebut de l’aigua)

De l’1 de juny al 31 de juliol

Impost d’Activitats 
Econòmiques

De l’1 d’octubre 
al 30 de novembre

Taxa d’aigua
Taxa 

d’escombraries 
(amb el rebut  

de l’aigua)
Taxa  

de clavegueram TR
IM

E
S
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A

L

 Segons factura emesa  
per SOREA 

Nous terminis de pagament

IBI d’urbana fraccionat en dos terminis

IBI rústic fins el 31 de juliol

Una de les queixes més freqüents que 
ens arriba a l’Ajuntament és la presèn-
cia d’excrements de gossos als carrers 
del poble. No hi cap dubte que el res-

ponsable d’aquest problema no és el gos, sinó 
l’amo del gos. És un tema que ens preocupa 
perquè malgrat les crides anteriors a mostrar 
una actitud més responsable, no en notem els 
efectes. Val a dir que hi ha molta gent que té una 
actitud positiva i que compleix amb el seu deure, 
per tant, animem a aquest grup de persones a 
continuar a així.

Les zones on hem detectat més quantitat de 
tifes són les següents: la que envolta el recinte 
escolar i el camí vell de Roses. 
La primera afecta les voreres 
de l’Avinguda Mas Oriol, on 
es concentren  nens i nenes 
que poden ser víctimes po-
tencials d’agafar malalties 
que transmeten les femtes 
dels animals, o simplement, 
qualsevol pot córrer el risc de trepitjar-les. La se-
gona zona és un camí rural, però aquesta carac-
terística no treu que no ens hàgim de fer respon-
sables de recollir-les. Aquest camí és freqüentat 
per gent que passeja amb actitud contemplativa 
i relaxada, també que camina per fer una mica 
d’exercici, o d’altres que corren per practicar 
esport.  Costa creure que hàgim de substituir 
aquest camí bucòlic per una pista d’obstacles 
escatològics. 

¿Són conscients els propietaris de gossos 
que abandonen els excrements a la via públi-
ca del que comporta la seva actitud incívica? 
L’objectiu d’aquest escrit és, doncs, que en pren-
guem consciència d’aquest assumpte no menor 
de salubritat pública, i actuem amb civisme per 
fer que el poble sigui un poble lliure de tifes de 
gos, ja que no voldríem haver de prendre mesu-
res més dràstiques.

Us recordem que si tenim un gos:
· L’hem de portar lligat amb una corretja, i ha de 
portar una placa identificadora amb les dades 
del propietari, amb el xip corresponent.
· Hem de recollir les seves deposicions.
· Ha de portar morrió si és perillós.
· Hem d’evitar que entri als parcs infantils.
· No ha de beure aigua amorrat a la boca de les 
fonts públiques.

Comptem amb la vostra 
col·laboració. Moltes gràcies!

Isabel Maria Cortada Soler
Alcaldessa
cortada.isabel@gmail.com
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En marxa els treballs  
per connectar el nucli amb  
la urbanització del Mas Isach
Han començat les obres per con-
nectar la urbanització del Mas Isach 
amb el nucli antic per l’avinguda 
Mas Oriol. Mentre durin els tre-
balls, el camí que fem servir per 
anar d’un costat a l’altre estarà tan-
cat per raons de seguretat. Un cop 
acabada l’actuació, gaudirem d’un 
nou carrer pavimentat que passarà 
per sobre del rec mitjançant una 
estructura de formigó. El vial serà 
transitable amb cotxe i fàcilment 
practicable per a ciclistes i vianants.

Les obres, que compten amb 
una subvenció de 70.000 euros, 
s’han dividit en dues fases. Una pri-
mera de 70.550,332 euros, adjudi-
cada a Construccions Rubau i una 
segona, que es va adjudicar a Ar-
tea Mediambient SL per 89.102,72 
euros. Cal afegir a aquests imports 
el cost de les expropiacions, que és 
de 6.196,40 euros. Com a comple-
ment del nou carrer també es farà 
un pas de fauna i obres de revege-
tació de la llera del rec, sense cost 
per a l’Ajuntament.

Breus:
Neteja de recs. Abans de l’estiu 
es va fer una neteja del tram urbà 
de diversos recs que travessen 
el nucli. Els serveis de jardineria 
de l’Ajuntament van desbrossar 
el rec de Sant Onofre, en diver-
sos sectors, el rec de la Fonta-
sia, el rec de la Font de Dalt i la 
part alta del rec dels Quintans. 
Aquesta actuació es va fer per 
minimitzar el risc d’inundació a 
les cases properes en cas de 
pluja i per impedir que les flames 
facin servir els recs com a corre-
dors per entrar al poble, en cas 
de foc a la muntanya.

Regularització cadastral. El Mi-
nisteri d’Hisenda va fer públic el 
22 de febrer, a través d’un edic-
te publicat al Boletín Oficial del 
Estado (BOE),  que ha posat en 
marxa un procediment de regu-
larització de valors cadastrals 
que afectarà 76 municipis de 
les comarques de Girona, entre 
els quals, Palau-saverdera. La 
regularització té com a objectiu 
recollir totes les construccions 
no declarades i detectades mi-
tjançant fotos aèries. Un cop 
el procediment estigui acabat, 
com a molt tard el 30 de juliol de 
2017, aquestes construccions ja 
es tindran en compte en el valor 
cadastral de les propietats.

Problemes per veure la ‘tele’? 
L’Ajuntament ha sabut, a través 
de la Federación Española de 
Municipios y Provincias, que en 
els propers mesos començarà el 
desplegament de la tecnologia 
4G al poble. Això, que suposarà 
una millora en les connexions 
a internet a través dels aparells 
que compten amb aquesta tec-
nologia (principalment mòbils i 
tauletes) pot comportar també 
problemes amb la recepció de la 
Televisió Digital Terrestre (TDT). 
Si teniu problemes d’aquest ti-
pus, i per tal de restablir el ser-
vei de TDT a casa vostra, podeu 
contactar amb el servei tècnic 
gratuït de l’empresa Llega800, 
a través del telèfon 900833999 i 
de la web www.llega800.es

Escoltem les vostres idees  
per avançar amb el Pla d’Acció 
per a l’Energia Sostenible
L’Ajuntament ha posat en marxa 
un procés de participació ciutadana 
per avançar en la redacció del Pla 
d’Acció per a l’Energia Sostenible 
(PAES). En el marc d’aquesta ini-
ciativa participativa, es va fer una 
reunió pública al Centre Cívic el 
23 de febrer titulada ‘Com reduir el 
consum energètic municipal?’

Si no vàreu assistir-hi i teniu al-
guna idea per respondre la pregun-
ta plantejada,  encara ens la podeu 
fer- arribar. Ho podeu fer per e-mail 
(ajuntament@palau-saverdera.
cat), o bé a través de comentaris 
en el espai de www.palau-saver-
dera.cat dedicat específicament al 
PAES. 

La necessitat de redactar un 

PAES està lligada al que es coneix 
com a Pacte d’Alcaldes per a la 
Sostenibilitat, al qual l’Ajuntament 
hi està adherit. El principal objectiu 
del Pacte és aconseguir una reduc-
ció de més d’un 20% de les emis-
sions de gasos d’efecte hivernacle 
per a l’any 2020.

MÉS OBRES...
Entorn de Can Lluent:  pendent 
que Endesa canviï d’ubicació el 
transformador per continuar la 
primera fase.

Asfaltatge de carrers: s’han 
asfaltat carrers del Balcó de 
l’Empordà (22.867,12 euros) 
amb diners entregats per Inter-
palau SL en el moment que va 
transferir la urbanització al po-
ble. Mitjançant una altra actua-
ció, s’ha arreglat l’asfalt també 
a d’altres carrers del nucli urbà.

www.palau-saverdera.cat

Breus:
Comissió especial de Comp-
tes. En el Ple de 9 de setembre 
l’Ajuntament va aprovar per unani-
mitat dels presents la composició 
de la Comissió Especial de Comp-
tes, que ha quedat integrada pels 
següents regidors: Narcís Deuse-
das (CiU), Jordi Compte (CiU), Isa-
bel Maria Cortada (Gent de Palau-
Acord Municipal), Paulina Calvo 
(Gent de Palau-Acord Municipal) i 
Guillermo Colomer (Alternativa per 
Tothom).

Pressupost i OOFF del 2016. En la 
sessió de Ple de 25 de novembre 
de 2015, l’Ajuntament va aprovar 
un pressupost de 1.844.991,72 
euros per a l’exercici 2016. La de-
cisió es va prendre amb els 5 vots 
a favor dels regidors de l’equip de 
govern i els 3 vots en contra dels 
regidors de CiU presents a la sala. 
Trobareu a www.palau-saverdera.
cat tota la informació sobre aquests 
pressupostos i sobre les Ordenan-
ces Fiscals (OOFF) vigents.

Canvi de gestió del menjador esco-
lar. El contracte del servei de men-
jador escolar que oferia l’empresa 
Tormibel SL va vèncer l’any passat 
i l’Ajuntament, a través de concurs 
públic, ha adjudicat aquest servei 
a Sehrs Food Area SL (vegeu a la 
web actes de ple de 24 de juliol de 
2015 i d’1 de setembre).

Adhesió a l’AMI. En el Ple d’1 de 
setembre, l’Ajuntament va aprovar 
l’adhesió a l’Associació de Muni-
cipis per la Independència (AMI). 
L’acord es va prendre amb els vots 
a favor de Gent de Palau-Acord 
Municipal i Alternativa per Tothom. 
Els regidors de CiU van excusar la 
seva absència i no van assistir a 
la sessió.

Mossos d’Esquadra, a l’escola. Els 
Mossos controlen que els ciclistes 
portin casc, que els vehicles esta-
cionin bé i que les persones que 
van amb cotxe facin servir el cin-
turó. Us demanem que accediu a 
l’escola pel camí de la deixalleria i 
que feu servir l’avinguda Mas Oriol 
només de sortida.

Hi ha acord pel Sun Village

Hi ha acord entre les parts per 
tal d’intentar evitar l’enderroc 
del Sun Village. L’Ajuntament 
ha arribat a una entesa amb la 
part que va presentar el recurs 
contenciós-administratiu contra 
l’acord de Ple de 13 de setembre 
de 2001, que va servir per donar 
la llicència d’obres per construir 
l’edifici.

L’acord contempla que 
l’Ajuntament haurà de pagar 
374.231,04 euros d’indemnització 
i 30.000 euros de costes judicials 
a la part recurrent i, com a contra-
partida, les dues parts demanen 

Més informació sobre acords 
de Ple i de Junta de govern
L’Ajuntament està fent un esforç 
important per assolir un bon nivell 
de transparència i per mantenir-
vos informats de les decisions més 
importants que prenen els regi-
dors. És per això, que les sessions 
de Ple que se celebren al Con-
sistori s’enregistren amb vídeo, 
queden penjades al Youtube i són 
accessibles des de www.palau-
saverdera.cat.

Les convocatòries de Ple es 
pengen a la web de l’Ajuntament 
i es publiquen a Facebook i Twit-
ter, per tal que pugueu assistir-hi. 
Un cop celebrada la sessió, queda 
penjat el vídeo i un cop l’acta està 
aprovada, s’adapta a la Llei Orgà-
nica de Protecció de Dades i tam-
bé queda a la vostra disposició a 
través d’internet.

L’Ajuntament també vol que es-
tigueu al corrent de les decisions 
que es prenen a la Junta de Go-
vern. Aquestes sessions, a diferèn-

cia dels plens, són reunions a por-
ta tancada que fan els regidors de 
l’equip de govern sense l’oposició. 
Com que s’hi prenen decisions 
d’interès general, és bo que us en 
donem compte.

Per això, pocs dies després de 
la celebració d’una junta, trobareu 
a la web municipal un extracte de 
les decisions més importants que 
s’hi han pres. Eliminem d’aquest 
document les dades de caràcter 
personal que mereixen una espe-
cial protecció i us fem accessible 
tot allò que és d’interès públic.

Per tal d’agilitzar els plens, quan 
els regidors de l’oposició reben 
la convocatòria que els emplaça 
a assistir a la propera sessió, re-
ben també les propostes que faran 
els membres de l’equip de govern 
amb els temes a tractar a basta-
ment desenvolupats. D’aquesta 
manera, a l’hora del ple, tothom 
sap de què s’està parlant. 

ara al Tribunal Superior de Jus-
tícia que declari la impossibilitat  
d’execució de la sentència.

En el cas que la sentència 
d’enderroc arribés a executar-se, 
hi hauria un bon nombre de fa-
mílies que perdria les seves pro-
pietats i l’Ajuntament hauria de 
pagar una indemnització d’uns 
12 milions d’euros, segons una 
estimació que es va fer el 2009.

L’acord entre l’Ajuntament i 
l’altra part es va traduir en un 
conveni signat el 23 de desem-
bre de 2015. Aquest conveni es 
va ratificar per unanimitat de tots 
els regidors amb un acord de Ple 
de 15 de gener  (podeu consultar 
l’acta de la sessió a www.palau-
saverdera.cat) i ara ja és a mans 
del tribunal, que haurà de decidir.

El passat 17 de març l’equip 
de govern i l’advocat que repre-
senta l’Ajuntament van donar 
explicacions sobre tot això en un 
acte públic que es va fer al Cen-
tre Cívic.
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Crèdit per pagar a Hisenda
En el ple de 9 de setembre es va 
aprovar, a proposta de l’equip de 
govern i per unanimitat, demanar 
un préstec  per cobrir els 766.107 
euros que l’Ajuntament deu a Hi-
senda en concepte de pagament 
a proveïdors. L’anterior equip de 
govern, en comptes de fer servir 
el crèdit, s’havia acollit a l’altra 
fórmula possible que consisteix a 
retornar aquest import mitjançant 
les retencions que l’Estat aplica 
als diners que arriben al municipi.

Segons el regidor d’Economia 
i Hisenda, Guillermo Colomer (Al-
ternativa per Tothom), aquest can-
vi de modalitat no representa cap 
cost addicional, sinó tot el contra-
ri, un estalvi en interessos (amb 
la fórmula anterior es van pagar 
54.672,10 euros d’interessos el 
2014 i ara, segons una estimació, 

se’n pagaran 11.989,58), una sim-
plificació de la gestió comptable 
i de l’anàlisi anual dels resultats 
econòmics, així com una millora 
en la capacitat financera.

L’equip de govern vol deixar 
clar que els 766.107 euros no són 
l’import total del deute municipal, 
sinó que són només l’endeutament 
de l’Ajuntament amb l’Estat com 
a conseqüència de l’aplicació del 
pla de pagament a proveïdors. 
Per obtenir l’endeutament total, 
cal tenir en compte també el deute 
de l’Ajuntament amb els bancs. A 
final del 2014, l’Ajuntament tenia 
un endeutament de 2.036.918,02 
(dels quals 939.037,49 euros co-
rresponien a l’import que es devia 
a l’Estat i els 1.097.880,53 euros 
restants eren el deute amb els 
bancs). 

Breus:
Nou contenidor de roba. A la Font 
Mallola s’hi ha col·locat un nou con-
tenidor de roba. Podeu abocar-hi la 
roba que ja no feu servir i Humana 
la farà arribar a les persones que 
més la necessitin. Els serveis so-
cials de l’Ajuntament disposaran de 
350Kg de roba usada a l’any per re-
partir entre les famílies més neces-
sitades del poble, o bé, de 10 vals 
de 30 euros per comprar roba a les 
botigues d’Humana, que també es 
repartirà entre la població local ne-
cessitada.

Conveni per a la sostenibilitat. 
L’Ajuntament ha signat un conveni 
sense cost amb l’Associació Eco 
Construcció Sostenible (CatGBC) 
per fomentar i difondre aspectes 
relacionats amb la sostenibilitat en 
l’àmbit de la construcció.

CALENDARI D’ACTIVITATS AL POBLE
HORARI DINAMITZADOR CONTACTE

Hotel d’entitats
Zumba dimarts, de 21h a 22h Ass. de Dones Verdera 685 891 114 / donesverdera@yahoo.es

Body Balance dl. i dc., de 9h a 10.30h Deborah Fauhkner 606 171 061

Centre Cívic
Ball de diumenge diumenge, de 18h a 21h Grup Copacabana 635 387 300

Slot dv. 21h (consulteu-ho) Club Slot Verdera 639 342 784 / info@slotverdera.com

Balls de saló dm i dv, de 9.15 a 10.45h Amics del Ball 669 469 330 / Josep Colls

Balls en línia dijous, 10.30h a 12.30h David Kenyon 972 65 10 67

Ajuntament vell
Taller de pintura dc., de 19h a 21h Anna Maria Constanseu 615 577 038 / info@constanseu.com

Aula de Música Consulteu-ho Associació Vibrasons 666910733 / aulamusicapalau@gmail.com

Local de l’Associació de la Tercera Edat
Patchwork dijous, de 15h a17h Carme Montenegro 972 53 02 83

Club de lectura dimecres, de 17h a 18 Jose Luis Bartolomé 872 00 47 67

Taller de memòria properament Ester Macau 972 55 23 37

Classes de català dc., d’11.45h a 12.45h Ester Macau 972 55 23 37

Parc de salut de la Font Mallola
Activitat física dirigida Dipsalut

Escola Martí Inglés
Percussió dv., de 20.30h a 22h Ociart ociartderoses@gmail.com 

Camp de futbol
Futbol CE Palau-saverdera eepalau2015@hotmail.com

Club Esportiu Verdera c.e.verdera@gmail.com

www.palau-saverdera.cat

opinió 
DELS GRUPS POLÍTICS

UNA NOVA ETAPA. En primer lloc 
voldríem donar les gràcies a tota 
la gent de Palau que ha confiat en 
nosaltres i han fet que un cop més 
haguem guanyat les eleccions. 
Malauradament per un tema de 
majories i pactes electorals ja tan-
cats abans de les votacions, tot i 
que s’hagi volgut amagar, durant 
aquesta legislatura haurem d’estar 
a l’oposició. 

Hem estat molts anys treba-
llant pel poble des del govern i  
amb l’ajuda de la gent de Palau, 
l’hem canviat, modernitzat, dotat 
d’equipaments i serveis que són 
l’enveja de molts pobles i convertit 
en el poble on la gent vol anar-hi 
a viure. Si governéssim ho segui-
ríem fent amb molts projectes que 
ja teníem preparats i que ja anirem 
detallant.

En aquesta nova etapa tenim 
molt clar que tot i no governar, mol-
ta gent ens ha donat la seva con-
fiança i la manera de retornar-la és 
seguir treballant pel poble. Des del 
primer dia estem fent una oposició 
responsable, estem oberts a par-
ticipar i a ajudar a fer el millor pel 
poble. Treballarem tota la legislatu-
ra controlant la gestió de l’equip de 
govern, sempre des de la respon-
sabilitat i mirant el millor per la gent 
de Palau, i ho farem escoltant a la 
gent, amb la màxima transparència 
i sense fer diferències, ja que per 
nosaltres no hi ha gent dels uns o 
dels altres. 

Som gent complidora. Ens hem 
ofert des del primer dia a col·laborar 
amb l’equip de govern. Si ens han 
demanat alguna cosa els hem es-
coltat i si creiem que és bo pel po-

ble, ajudem en el que calgui. En els 
plens, valorem les propostes i vo-
tem a favor de les que creiem que 
són bones pel poble.

Esperem que l’equip de govern 
també acabi actuant d’aquesta 
forma, tot i que de moment lamen-
tem dir que no ho han fet. No ens 
han tingut en compte per res, les 
nostres propostes no es tenen en 
compte i en algun tema important 
no han complert el que havíem 
pactat.

És voluntat política continuar amb 
la feina que comporta la gestió de 
l’Ajuntament de manera pròxima, 
responsable i transparent. Estem 
amatents a les necessitats del poble: 
aviat “taparem” els forats, tant els 
dels carrers com els dels deutes con-
trets; tant els que ha provocat  la dis-
tància ideològica, com els dels buits 
ocasionats per la manca de diàleg o 
els recels entre persones, tenint acti-
tuds positives i respectuoses, cons-
truint ponts, no posant barreres.

Amb responsabilitat  afrontem te-
mes heretats, alguns dels quals es 
podrien haver esquivat, amb previsió 
i prudència, evitant despeses a les 
arques municipals. Un cas que ens 
crida l’atenció és el de les contribu-
cions especials de l’enllumenat a Be-
llavista: 94.641,88€ que l’Ajuntament 
ha hagut d’aportar perquè va perdre 
el contenciós que van interposar 
els veïns, argumentant que es van 
iniciar els treballs sense haver con-
clòs el procés que comporta elaborar 
unes contribucions especials. Potser 
la intenció va ser bona, però el resul-
tat ha estat un cost econòmic afegit 

pel poble.
Per altra banda hem iniciat pro-

cessos participatius: trobades amb 
les entitats per preparar activitats 
que involucrin la població i recollir 
propostes; concretar qui seran els 
representants de barri amb la finalitat 
de millorar la seva gestió per tal que 
hi hagi un bon funcionament dels 
serveis i recollir les demandes.

Complint la llei, amb transparèn-
cia donem accés a la informació a 
través de la nova web, i aprofitem 
l’avinentesa per a convidar-vos a 
passejar-hi. 

Voluntat de l’equip de govern ha 
estat donar facilitats perquè els re-
gidors de l’oposició tinguin un espai 
a l’Ajuntament per consultar la in-
formació necessària pels plens, de 
manera que deixaran definitivament 
el “racó” de l’entrada, espai indigne 
pels regidors independentment del 
color polític, però que en definitiva 
són representació d’una part del po-
ble. Així mateix, complint les normes, 
reben les convocatòries del ple amb 
suficient antelació, acompanyades 
de les propostes amb els temes des-

envolupats, com també se’ls fa arri-
bar les actes de la Juntes de Govern 
Local. 

S’ha fet una reubicació del fun-
cionariat per adaptar-nos a les ne-
cessitats i millorar el servei, de ma-
nera que hi ha hagut moviments de 
persones en l’espai municipal,  però 
això no suposa desconfiança envers 
elles, sinó tot al contrari. Tenim la sort 
de comptar amb professionals com-
petents i de confiança.

Diem amb convicció que els 
canvis són bons perquè permeten 
l’entrada de dinàmiques i maneres 
de fer diferents. Adaptant una de les 
frases d’Einstein, “si vols resultats di-
ferents..... utilitza paraules diferents, 
persones diferents i actituds dife-
rents”. Rebeu una cordial salutació 
de l’equip de govern.

Equip de govern 
Gent de Palau-Acord Municipal 
Alternativa per Tothom

Oposició 
CiU

NOTA D’EDICIÓ: En aquesta pàgina hi ha 747 paraules d’opinió dels grups polítics representats a l’Ajuntament i s’ha fet un repartiment proporcional en 
funció del nombre de regidors electes. Els dos grups que integren l’equip de govern (Gent de Palau-Acord Municipal i Alternativa per Tothom) han con-
sensuat un text únic i, com que són 5 regidors, us presenten un text de 415 paraules. El grup de CiU a l’oposició us presenta un text de 332 paraules.
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AGENDA FOTOS

Reunió amb veïns.  
El 6 de desembre 
els membres de 
l’equip de govern 
format per Gent 
de Palau-Acord 
Municipal i Alterna-
tiva per Tothom van 
donar explicacions 
públiques a la sala 
d’actes del Cen-
tre Cívic sobre la 
feina feta durant els 
primers 5 mesos 
de treball. Al final, 
hi va haver torn de 
preguntes entre el 
públic.

Fotos de dòlmens i menhirs. Eva Renart va ser la guanyadora 
del concurs de fotos de dòlmens i menhirs, que es va fer per 

les Jornades Europees de Patrimoni. L’acompanyen a la foto, el 
tinent d’alcalde, Miquel Serra, i l’alcaldessa, Isabel Maria Cortada.  

Carnaval 2016. El 14 de febrer vam celebrar el Carnaval. Vam fer 
la tradicional rua de disfresses pels carrers del poble, acompan-

yats de la banda de percussió Ociart, el ranxo i el ball de disfres-
ses al Centre Cívic per tancar la festa.  

Nit de bruixes i castanyes. El 31 d’octubre vam celebrar la Nit 
de bruixes i castanyes, una particular barreja de la Castanyada i 
el Halloween. Cal destacar el bon treball d’un grup de voluntaris 

que van ambientar el poble amb motius de terror. 

Festes de Nadal. La programació  nadalenca es va donar a conèixer amb una 
cantada de nadales (foto). Com a novetats importants, un patge va recollir les 

cartes de la mainada a la plaça Major i els Reis van arribar per la muntanya. Es 
van fer diversos tallers, el tió solidari i un mercat artesanal, entre altres.  

Festa Major d’estiu (21-23 d’agost). Vam comptar amb l’actuació 
de la Colla Castellera de Figueres, hi va haver animació infantil,  
concert jove, timbalada, missa, ball, festa de l’escuma (foto) i la 

presentació del llibre ‘Gent de l’Empordà’, de Joan Armangué.   

Visita guiada a l’església. El  6 de setembre, en el marc d’una 
iniciativa que promou el Consell Comarcal, vam fer una visita 

guiada  a l’església de la mà de l’Arnald Plujà. Els participants 
van gaudir de descomptes en els restaurants del poble. 
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Festa Major  
de la Candelera  

(30-31 de gener).  
L’actuació de la 

Principal de la Bisbal 
(foto) va ser un dels 

plats forts de la Festa 
Major. També hi va 

haver màgia, futbol i la 
presentació de la ‘Guia 
de Megalitisme de l’Alt 

Empordà’, de Vicenç 
Armangué, entre altres 

propostes. 2a Marxa de muntanya Balcó de l’Empordà. Un total de 284 per-
sones es van inscriure per participar a la marxa solidària Balcó de 

l’Empordà. Gràcies a  tots vosaltres vàrem recaptar 1.606 euros, 
que ja hem destinat a la Marató de TV3.

Foto: Cati Matas

12-19
JUNY

FIRA BALCÓ DE L’EMPORDÀ:
CULTURA I PAISATGE

L’Ajuntament ha arribat a una 
entesa amb l’Associació de 

Veïns de Palau-saverdera  
i amb altres entitats del poble 

per organitzar conjuntament 
aquesta fira, que vol ser una 

barreja del que havia estat fins 
ara la Setmana Cultural  

i la Fira del Paisatge.  
Properament, us donarem  

a conèixer el programa.

Si voleu rebre aquest butlletí per 
correu electrònic envieu un e-
mail a premsa@palau-saverde-
ra.cat amb el vostre nom, cog-
noms i adreça. Indiqueu també 
si voleu rebre el butlletí en ca-
talà, castellà, francès, anglès o 
alemany. Les persones que re-
bin el butlletí en format electrò-
nic ja no el rebran a casa seva 
i així aconseguirem un notable 
estalvi de temps, paper i diners.

BUTLLETÍ
ELECTRÒNIC

SANT JORDI
Venda de llibres i roses  
al jardí de l’Ajuntament,  

a càrrec de l’escola i de l’AMPA.

23
ABRIL

FESTA DE SANT ONOFRE
Romeria, missa i actes 
habituals. Properament,  
més informació.

14
MAIG


