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PALAU-SAVERDERA

DIVENDRES, 26 D’AGOST
BAIXADA NOCTURNA DE SANT ONOFRE

Properament us donarem més informació en un programa a part.
606 94 56 01
Telèfon municipal d’emergències

DISSABTE, 27 D’AGOST
Al matí:

ACTIVITATS INFANTILS I JUVENILS

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.

Properament us donarem més informació en un programa a part.

17.30h, a la piscina municipal:

FESTA DE L’ESCUMA
ANIMACIÓ INFANTIL AMB ELS ATRAPASOMNIS
19.00h:

PARTIT DE FUTBOL OBERT A TOTHOM

Properament us donarem més informació en un programa a part.
23.00h, a la piscina municipal:

CONCERT JUVENIL AMB DJ’S
Piscina nocturna gratuïta fins a la 1h

DIUMENGE, 28 D’AGOST
De 9h a 13h, al Centre Cívic:

HORARI DE LA DEIXALLERIA:
Dimarts, dijous i dissabtes,
d’11h a 13h

PORTES OBERTES AL CIRCUIT DE SLOT VERDERA
VINE A PROVAR LA PISTA!

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.

PARTIT DE FUTBOL INFANTIL

10.00h:

Properament us donarem més informació en un programa a part.
12.30h:

OFICI SOLEMNE AMB ACOMPANYAMENT D’ORQUESTRA
13.15h, a la plaça Major:

SARDANES AMB LA COBLA LA PRINCIPAL DE L’ESCALA
...informació actualitzada a:

17.00h, a la plaça Major:

CERCAVILA AMB GRALLERS I TABALERS
ACTUACIÓ DE LA COLLA CASTELLERA DE FIGUERES
19.00h, a la piscina municipal:

GRAN BALL DE FI DE FESTA AMB STAR’S
@Palau_saverdera
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El Ple de l’Ajuntament de
31 de maig va aprovar,
amb els cinc vots a favor
de l’equip de govern (Gent
de Palau-Acord Municipal
i Alternativa per Tothom) i
les quatre abstencions dels
regidors de CiU, adjudicar el contracte de gestió,
manteniment i explotació
de la piscina a l’empresa
Consulting Thoyo Services
and Management.
La durada del contracte
és de tres anys prorrogables i durant aquest temps,
la concessionària pagarà
un cànon de 401 euros a
l’any a l’Ajuntament. A més
a més, durant el primer
any d’explotació, l’empresa
haurà de fer obres de millora i adequació del bar-restaurant per un import estimat de 21.005,19 euros.
La concessionària s’ha

de fer càrrec del manteniment de la instal·lació, del
personal i de tots els subministraments (aigua, electricitat i gas, entre altres).
A canvi, comptabilitzarà
com a ingressos l’import
íntegre de les entrades (els
preus estan regulats per
l’Ordenança Fiscal número 15) i els derivats de les
vendes del bar-restaurant.
En paral·lel a aquest
canvi en la gestió de la piscina, l’Ajuntament també
ha posat en marxa. amb la
col·laboració de l’empresa
Megatró, un servei de
wifi gratuït pels usuaris
d’aquest equipament. Cal
buscar la xarxa denominada ‘Wifi Obert Palau-saverdera’, fer clic en el lloc assenyalat i disposareu d’una
hora i mitja de connexió
gratuïta.

Rescindit el contracte
del camp de futbol

El Ple de 15 d’abril va aprovar, amb 5 vots a favor de
l’equip de govern (Gent
de Palau-Acord Municipal
i Alternativa per Tothom)
i 4 vots en contra de CiU,
rescindir el contracte amb
el Club Esportiu Palausaverdera per a la gestió
del camp de futbol i la pista poliesportiva per incompliment d’obligacions de
l’entitat concessionària i reclamar-li una indemnització
de 16.641,29 euros.
L’Ajuntament
considera que el Club va incomplir la seva part del
contracte per set raons diferents, entre les quals hi
ha, la manca de manteniment de les instal·lacions,
l’incompliment de presentar
els comptes de l’explotació
del servei, l’incompliment

de presentar l’assegurança
de responsabilitat civil i
l’incompliment
d’aportar
el projecte de construcció
d’un magatzem-bar, entre
altres.
En paral·lel a l’acord
de rescissió de contracte, l’Ajuntament també va
aprovar reclamar 16.311,29
euros al Club, que han de
servir per posar al dia les
instal·lacions. Entre altres
coses, s’han de reparar
les cistelles de bàsquet de
la pista, s’ha de reparar la
tanca del camp de futbol,
s’han de fer millores als
vestuaris i s’ha de construir
el magatzem.
El Club Esportiu Palausaverdera ha interposat un
recurs contenciós-administratiu contra l’acord de Ple
de l’Ajuntament.

El dia 20 d’abril vam ser convocats a BCN per
recollir el segell de transparència atorgat per
la Universitat Autònoma en relació a la web de
l’Ajuntament. La nostra web ha assolit un elevat
nivell en aquest àmbit, ja que dels 947 municipis que hi ha a Catalunya només hem estat 62
els ajuntaments que hem aconseguit el guardó
complint en un 90% els requisits necessaris per
obtenir-lo. Les persones responsables que ho
han fet possible han estat la regidora Paulina
Calvo i els treballadors de l’Ajuntament. Els regidors hi hem col·laborat gratament.
Hem de destacar que el nou portal de transparència compleix el 100% dels índex relatius
a “com es gestionen els recursos col·lectius”
i “com es gestionen els recursos econòmics:
pressupostos, salaris, contractacions, subvencions, …”. Respecte a la nova web hem de dir
que, des de la UAB, també ens van felicitar per
l’estructura i la facilitat d’accés a la informació
que comporta per als ciutadans.
Una de les idees que vam recollir dels participants en aquesta acte
com a conferenciants (Oficina Antifrau de Catalunya, Universitat Autònoma
de Barcelona, Parlament
de Catalunya i Associació
d’Arxivers) és la següent:
no podem avançar en democràcia si silenciem,
si neguem informació, si no hi ha transparència
en les administracions públiques.
És evident que al nostre país hi ha una inquietud per millorar la gestió de comunicació entre les administracions i els ciutadans. Al nostre
entendre, una mica massa tard, també s’ha de
dir. El motiu d’aquesta inquietud és que el ciutadà necessita la informació objectiva per valorar i construir la seva opinió sense que aquesta
informació sigui manipulada pels partits polítics i
els seus interessos.
El control de la informació ha estat, i és encara, un mitjà utilitzat al llarg de la història per tenir
domini sobre els administrats i exercir el poder
en una direcció. Només donant accés a la informació, un poble, en sentit genèric, pot ser lliure
per opinar i decidir, i en definitiva elevar el nivell
de democràcia.
La nostra voluntat com a grup polític és continuar en la mateixa direcció que hem iniciat
aquest mandat: equanimitat i
respecte en el tracte, proximitat i transparència.
Aprofito per saludar-vos ben
cordialment.

Isabel Maria Cortada Soler
Alcaldessa
cortada.isabel@gmail.com

www.palau-saverdera.cat

Escurçat el temps
de pagament
a proveïdors
El regidor d’Economia i Hisenda, Guillermo Colomer (Alternativa per Tothom) va explicar en
el Ple de 28 d’abril que la ràtio
del Període Mitjà de Pagament a
Proveïdors (PMP) del primer trimestre del 2016 de l’Ajuntament
és d’1,77 dies; la qual cosa
significa que l’Ajuntament triga
uns 33 dies aproximadament a
pagar els proveïdors, un cop la
factura ja ha estat presentada.
Colomer es va mostrar satisfet
per l’evolució del PMP, que durant l’any passat va ser de 10,65
dies al primer trimestre, 109,56
dies al segon trimestre, 114,91
dies al tercer trimestre i 104,37
dies al quart trimestre. Quan
s’aconsegueix un PMP de zero
dies, significa que l’Ajuntament
paga a 30 dies des de la recepció de la factura.

Superàvit, després
de 4 anys de dèficit
en els comptes
L’Ajuntament
va
tancar
l’exercici 2015 amb un superàvit de 596.991,15 euros, segons
es va donar a conèixer en el
Ple de 15 d’abril. Aquest romanent positiu de tresoreria arriba després d’encadenar quatre
anys consecutius amb dèficit
(2011, 2012, 2013 i 2014). En
la mateixa sessió de Ple, es
va aprovar, per unanimitat de
tots els regidors presents a la
sala (Gent de Palau-Acord Municipal, Alternativa per Tothom
i CiU), destinar 252.679,32
euros d’aquest romanent positiu a amortitzar préstecs, al
projecte de connexió del nucli
amb el Mas Isach, on ha aparegut un cost addicional que no
contemplava el projecte inicial,
i al projecte de reforma de Can
Lluent, que també ha patit algunes modificacions.

L’Ajuntament farà promoció
turística i econòmica
de Palau al Liceu de BCN

Continuen les obres a Can
Lluent amb alguns canvis

3
1
2

L’Ajuntament ha signat un acord
amb l’empresa Tast Barcelona,
que és la responsable del projecte Òpera Samfaina, per poder fer
promoció econòmica i turística de
Palau-saverdera al Gran Teatre
del Liceu, de Barcelona.
Òpera Samfaina és un espai
gastronòmic de 950 metres quadrats que obrirà properament als
baixos del teatre barceloní. L’oli de
la Cooperativa de Palau-saverdera
i el mateix ajuntament estaran presents en aquest espai per donar a
conèixer el poble.
L’acord entre l’Ajuntament i Tast
Barcelona ha estat possible perquè els gestors i restauradors de
l’espai gastronòmic que ocuparà
el baixos del Liceu van recomanar
l’oli de la Cooperativa de Palausaverdera com un dels productes
per formar part del projecte.
Com a conseqüència d’aquesta
relació comercial, els responsables d’Òpera Samfaina es van posar en contacte posteriorment amb
les regidories de Promoció Econòmica i Turisme de l’Ajuntament,
per tal d’oferir un espai útil per a la
promoció econòmica i turística del
poble.
Aquest acord és similar al que
han signat altres ajuntaments de
Catalunya amb empreses o productes que estaran presents a Òpera
Samfaina. A canvi d’una aportació
www.palau-saverdera.cat

de 9.075 euros, l’Ajuntament pot
aprofitar l’espai durant tres anys
per donar a conèixer els atractius
turístics del poble, així com les seves empreses i comerços.
En concret, i amb una regularitat de tres vegades per any, el
municipi tindrà l’opció de presentar i exposar a Òpera Samfaina
tots els temes i projectes que consideri més adients en termes de
promoció turística i econòmica.
L’estimació d’afluència diària al
nou espai gastronòmic dels baixos
del Liceu pot superar les 1.000
persones.
A la foto, l’alcaldessa de Palau-saverdera, Isabel Maria Cortada (esq.), el regidor d’Hisenda
i Promoció Econòmica, Guillermo
Colomer (dreta) i Lluís Pujol, de
l’empresa Tast Barcelona (al mig),
en el moment de signar el conveni.

Les estimacions apunten que
Òpera Samfaina podria
rebre 1.000 visitants diaris

El Consistori paga 9.075€
a canvi d’aprofitar aquest
espai durant tres anys

Continuen les obres de reurbanització de l’entorn de Can Lluent, tot
i que s’han hagut de fer modificacions importants en el projecte inicial. No es faran les dues fases que
estaven previstes en un començament i es farà només la primera
fase, que es va adjudicar a Hiercons per 222.886,77 euros.
Amb aquests diners, a part
de pagar el cost de l’enderroc de
l’antiga edificació, es construirà
una plaça pública (1) a sobre de
l’estructura de formigó que ja està
aixecada i es deixarà disponible la
planta baixa de la plaça per ubicarhi un magatzem municipal (2).
S’aprofita aquesta actuació per
fer més fàcil el gir a la cantonada
del carrer de la Costa amb el carrer

del Doctor Mateu Turró i, en comptes de fer un únic accés a la plaça,
tal com estava previst inicialment,
aquesta serà accessible des dels
dos carrers que la delimiten.
El transformador que hi ha en
el carrer Doctor Mateu Turró (3)
s’ubicarà en una cota més baixa,
en el terreny que queda al davant
del futur magatzem i, finalment,
no es farà la passera sobre el rec
ni la zona verda prevista als peus
de la Torre del rellotge perquè
l’Ajuntament no és propietari dels
terrenys afectats.
Les obres compten amb una
subvenció de 190.492,43 euros
de la Generalitat a través del Pla
d’Obres i amb una altra subvenció
de 21.250 euros de la Diputació.

Asfalt nou a diversos carrers
L’Ajuntament va asfaltar el passat
mes de març els carrers del Balcó
de l’Empordà (Oli, Era, Oliva, Pinyol i part dels carrers Cerdanya i
Padró) amb els 22.867,12 euros
que va entregar Interpalau SL en
el moment de transferir la urbanització al poble, en concepte d’obres
pendents d’execució.
Per altra banda, l’Ajuntament
va adjudicar per 29.404,84 euros
a Aglomerats Girona l’asfaltatge
del carrer del Rall, part del carrer
Sant Onofre, carrer cap de Creus,
carrer Gargal, carrer Palahuet i carrer Ripollès. Es va haver de fer un
replantejament del projecte inicial
i no es van poder asfaltar els dos
últims carrers.
Els carrers Palahuet i Ripollès

s’asfaltaran properament, aprofitant que les màquines tornaran
a venir per asfaltar la plaça Catalunya i faran actuacions puntuals
a altres carrers. L’Ajuntament ha
rebut una subvenció de 18.000 euros de la Diputació per finançar part
d’aquestes actuacions.
www.palau-saverdera.cat

Breus:
Tancat el litigi del carrer Mas
Ventós. L’Ajuntament ha arribat a un acord amb l’empresa
Amsa per tancar el litigi obert
en el mandat anterior per les
obres d’urbanització del carrer
Mas Ventós. Una sentència donava el dret a Amsa a percebre
92.894,24 euros per les obres
realitzades i finalment, en compliment d’un conveni signat el
15 d’abril (consulteu-lo a www.
palau-saverdera.cat), aquesta
quantitat ha quedat reduïda a
72.563,07 euros. El conveni es
va ratificar per Ple el 28 d’abril,
amb els vots en contra dels regidors de CiU, que voldrien continuar amb el procediment judicial
fins el final perquè consideren
que Amsa va deixar de fer coses
que estaven previstes i perquè,
segons el seu parer, va voler cobrar coses que no estaven projectades.
Gestor d’expedients electrònics.
La imminent entrada en vigor de
la Llei 39/2015 de Procediment
Administratiu Comú, que persegueix l’objectiu d’implantar una
Administració totalment electrònica, interconnectada i transparent obliga els ajuntaments
a fer canvis importants. És per
això que la Junta de Govern de
29 d’abril va acordar contractar
a l’empresa Buisi Tools SL, per
3.796,18 euros, la implementació del sistema de treball e-SET
(un mètode que aspira a convertir-se en estàndard pels petits ajuntaments) i contractar per
13.310 euros a l’empresa Audifilm S.L. un software de gestió
d’expedients electrònics.
Noms de carrers al Mas Isach. El
Ple de 15 d’abril va aprovar per
unanimitat posar nom a dos carrers del Mas Isach. Ha quedat
batejat com a carrer de França
el vial que surt de l’avinguda Catalunya i enllaça amb el camí vell
d’anar a Pau i ha quedat batejat
com a carrer Andorra el vial que
s’ha obert recentment a l’entrada
de la urbanització, a la dreta de
l’avinguda Catalunya.

5.000€ en ajudes
per comprar llibres
i material escolar
En el pressupost de l’Ajuntament
hi ha 5.000 euros que podeu fer
servir per comprar els llibres de
text i el material escolar del curs
que ve. Durant la junta de govern
de 27 de maig es va acordar
destinar 2.400 euros d’aquesta
subvenció als estudiants de Secundària i 2.600 euros als alumnes d’Infantil i Primària.
Els alumnes de Secundària
obtindran una ajuda màxima individual de 60 euros. Per aconseguir aquests diners hauran
de presentar a l’Ajuntament el
full de sol·licitud de l’ajuda (que
els facilitarà el centre educatiu),
juntament amb el justificant de
compra. És indispensable estar
empadronat a Palau i anar als
instituts que tenim associats (Illa
de Rodes i Cap Norfeu).
Amb una part dels 2.600 euros destinats a Infantil i Primària
se subvencionarà parcialment
el cost del llibre d’anglès dels
alumnes de P4, que té un valor a
la botiga de 30 euros, de tal manera que les famílies el podran
comprar directament a l’AMPA
per un import aproximat de 10
euros.
Una altra part d’aquests 2.600
euros es destinarà a la compra
de quaderns pels alumnes de
Primer i de Segon, de manera que les famílies no hauran
d’assumir un cost tan elevat. Finalment, els alumnes de Tercer
fins a Sisè que participin en el
projecte de reciclatge de llibres
no hauran de pagar els 13 euros
que s’havien previst inicialment.

Reunió amb la gent
gran del poble
El diumenge 24 d’abril, es va fer
una reunió entre representants
de l’Ajuntament i la gent gran del
poble per fer una valoració de
les activitats que es fan al municipi. El proper mes de setembre
es farà una nova reunió per definir les noves activitats.

La web de Palau-saverdera
obté premi per la transparència
i qualitat de la informació
La web de l’Ajuntament de Palausaverdera ha rebut el Segell Infoparticipa que concedeix el Laboratori de Periodisme i Comunicació
per a la Ciutadania Plural de la
Universitat Autònoma de Barcelona
als llocs web dels ajuntaments que
destaquen pel seu nivell de transparència i qualitat informativa.
El Portal de la Transparència que està integrat a la web de
l’Ajuntament és un espai concebut
i creat per la regidora de Noves
Tecnologies, Paulina Calvo, que
compleix amb 47 dels 52 criteris
(90.38%) d’avaluació que tenen en
compte els membres del jurat.
El nostre ajuntament, juntament
amb l’Ajuntament de Roses, són els
únics de la comarca que han rebut
aquest any el segell Infoparticipa i
en tota la demarcació de Girona,
només són 8 els ajuntaments que
han rebut aquesta distinció.
A la web de l’Ajuntament de Pa-

lau-saverdera trobareu una relació
de tots els convenis i contractes
aprovats, informació sobre pressupostos, remuneracions del personal
i dels càrrecs electes, subvencions
i acords de ple i junta de govern,
entre altres elements.
La regidora de Transparència i
Noves Tecnologies i l’alcaldessa,
Isabel Maria Cortada, van recollir el
segell Infoparticipa el 20 d’abril en
un acte que es va fer al Centre Cultural del Born de Barcelona.

Finalitzada la primera fase del nou
vial de connexió amb el Mas Isach
Ja s’ha acabat la primera fase de
les obres del nou carrer que connectarà el nucli antic amb la urbanització del Mas Isach. Aquesta primera fase, que té un pressupost de
76.743,73 euros (70.000, dels quals
estan subvencionats per la Generalitat), ha servit per obrir el traçat,
anivellar-lo i col·locar l’estructura
del pont sobre el rec (foto).
Està pendent d’executar-se ara
la segona fase, que està adjudicada a l’empresa Artea Mediambient
SL per 89.102,72 euros. Durant
aquesta segona fase, es pavimentarà el nou vial, es dotarà dels punts
de llum necessaris i s’habilitaran
les voreres, entre altres actuacions.
Durant la segona fase es faran
diverses millores d’integració paisatgística i ambiental, valorades en
53.980,39 euros, que no suposaran
cap cost per l’Ajuntament perquè
www.palau-saverdera.cat

les assumirà íntegrament el contractista.
Aquestes millores són, entre
altres, la reposició del subministrament elèctric al Mas Oriol, la
prolongació de l’escullera del rec,
l’habilitació d’un pas de fauna, la
revegetació de les zones més afectades per les obres i la col·locació
de mesures de seguretat i de pacificació del trànsit en el nou vial.

opinió
DELS GRUPS POLÍTICS
Us volem informar sobre diverses
actuacions de l’Equip de Govern.
El contingut que trobareu a continuació és de caràcter tècnic, però
important a donar a conèixer.
La primera afecta a normes de
circulació. A l’agost del 1998 es va
aprovar per Ple un conveni entre
l’Ajuntament i Governació en matèria d’infraccions. S’acordà que
aquest Departament assumiria la
competència sancionadora sobre
infraccions denunciades pels Mossos d’Esquadra en la via urbana.
A partir del coneixement d’aquest
conveni totes les queixes presentades a l’Ajuntament i relacionades
amb la circulació, es van enviar a
Comissaria dels Mossos. Aquests
es van personar i varen actuar en
conseqüència. Les infraccions han
estat cotxes mal aparcats que impedien la circulació de vianants
per la vorera, a més, un d’ells va
provocar un accident per obstaculitzar la visibilitat. Per tant, cal ser
respectuosos amb les normes, no
tan sols de circulació, sinó també
de convivència.

S’han fet obres de manteniment
a la piscina i hi ha un nou concessionari. Quan vam elaborar els
pressupostos vam destinar 26.000€
a les reparacions que s’havien de
fer a la piscina. La realitat ha estat
crua: podem certificar que el deteriorament per falta de manteniment
al llarg dels anys ha estat considerable. La xifra invertida en aquesta
instal·lació és de 59.000€ i en els
propers pressupostos s’hi hauran
de destinar més diners. Creiem que
l’equip de govern anterior no va ferne seguiment al no controlar la conservació de la instal·lació i exigirne, si era el cas, el compliment de
les clàusules, ja que així hi consta:
“Fiscalitzar la gestió del concessionari. A aquest efecte, l’ens local pot
inspeccionar el servei, les obres,
les instal·lacions i els locals...” El
procés de licitació de la nova concessió es va endarrerir degut a les
dificultats amb què ens vam trobar.
Afortunadament la piscina s’ha pogut obrir oferint un nou aspecte.
El Casal és en marxa i quan finalitzi farem valoracions. Lamen-

tem que el grup de CiU hagi fet
manifestacions en contra de la contractació de l’entitat organitzadora,
quan en realitat, i segons manifestacions en el Ple, el problema no
és l’empresa sinó les persones que
hi treballen. Creiem que el grup de
l’oposició segueix encara una política de discriminació, que margina
persones o entitats en base uns criteris partidistes.
Un altre tema sobre el qual treballem és el manteniment dels
locals municipals (centre cívic,
dispensari) a tenir en compte als
propers pressupostos. La pista poliesportiva, el camp de futbol i les
petites coses del dia a dia, les podrem abordar enguany.

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

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 consensuat 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.

Ja ha passat el primer any de legislatura. Quan es va formar el
govern, agraint a la gent que altra
vegada fóssim el partit més votat,
vam agafar el compromís de realitzar una oposició responsable i treballar pel poble des de l’oposició.
Per aquest motiu, els tradicionals
100 dies de gràcia que es deixen
als nous governs, nosaltres els
hem allargat a tot un any de legislatura. En aquest primer any,
el nostre grup sempre s’ha mostrat disposat a treballar pel poble
i a ajudar en el possible des de
l’oposició. Hem avisat quan alguns
concursos o concessions creiem
que no s’estaven fent bé, hem fet
al·legacions a les modificacions de
les taxes o als pressupostos si ho
hem considerat adient. Però la veritat és que des de l’ajuntament sem-

pre se’ns ha deixat de banda; les
nostres propostes no han estat ateses i amb molts pocs temes se’ns
ha tingut en compte, i normalment
sempre amb tot tancat i sense cap
opció de modificar res. La participació que van prometre no l’han
acomplert. Nosaltres tenim experiència i alguns errors que s’han fet
i que aniran en perjudici de la gent
o ens costaran diners a tots, es
podrien haver evitat. Tots aquests
temes ja els anirem informant i detallant. Ara després d’un any, en el
que ja s’apliquen les ordenances
fiscals i pressupostos realitzats per
l’equip de govern, ja no si val dir
que tot és culpa del d’abans. Vam
deixar un ajuntament ben organitzat amb un personal competent i
amb experiència. No entenem que
un govern alguns membres dels
www.palau-saverdera.cat

quals s’havien posicionat a favor
de la municipalització del serveis,
faci el contrari del que deien. Han
externalitzat completament tots els
serveis de cobrament, amb un cost
econòmic que considerem desorbitat. També suposa menys control,
i menys servei als Palauencs. No
pot ser que una persona que vulgui pagar una taxa en metàl·lic
hagi d’anar fora de Palau per ferho! Això no és treballar pel poble
de Palau-saverdera ni ajudar als
Palauencs.

Oposició
CiU

AGENDA

FOTOS
26-28
AGOST

FESTA MAJOR
Trobareu tots els detalls del
programa a la primera pàgina
d’aquest butlletí.

més rapidesa
menys paper
menys desplaçaments

Romeria a Sant
Onofre.
El 14 de maig vam fer
la tradicional romeria i
festa de Sant Onofre.
Com ha succeït en
els darrers anys, els
membres de la Cobla
Rossinyolets van
ser els encarregats
d’amenitzar la jornada
amb la seva música
durant la missa i amb
les sardanes.

Si voleu rebre per internet totes les
comunicacions oficials de l’Ajuntament,
feu-nos ho saber enviant un email
a ajuntament@palau-saverdera.cat
Cal que ens faciliteu nom i cognoms,
DNI/NIE, adreça, correu electrònic i/o
número de telèfon mòbil.

Foto: Joan Padrosa

Fira Balcó
de l’Empordà.
Entre el 12 i el 19 de
juny es va celebrar,
amb la col·laboració
de voluntaris,
entitats i empreses,
la primera edició
de la Fira Balcó de
l’Empordà, amb
els estanys dels
Aiguamolls com a
eix vertebrador. Hi
va haver activitats
per a tots els
públics: xerrades,
tallers, un concert,
una gimcana i un
mercat, entre altres.

L’Ajuntament
obsequia a totes les
cases del poble amb
un exemplar del llibre
‘Amb Sant Onofre
als nostres cors’. El
podeu venir a recollir
de 8h a 14h.

Obres a la piscina. L’Ajuntament va adjudicar a Argón Informática
S.A. les obres de substitució de la platja de la piscina per 59.000
euros (iva inclòs). Com a millora de contracte, l’empresa va reparar també els motors del filtre de l’aigua del vas gran i petit.

Benvinguda a la flama del Canigó. El passat 23 de juny, Palausaverdera va donar la benvinguda a la flama del Canigó, en un
acte que es va fer a les 19.55h al Centre Cívic. Hi va haver coca i
garnatxa per a tothom.

Nou llibre editat per l’Ajuntament. El 12 de juny es va fer la presentació del llibre ‘Amb Sant Onofre als nostres cors’, un recull
de poemes a càrrec de José Luis Bartolomé. L’Ajuntament regala
un exemplar a cada casa del poble. Podeu passar a recollir-lo de
8h a 14h. També el trobareu a la venda a Ca l’Ayter.

Reparacions al parc del mas Bohera. El 7 de juliol, l’Ajuntament
va reparar la tanca del parc infantil del Mas Bohera i la porta
d’accés. També es va treure el balancí, que estava en molt mal
estat. Quan hi hagi disponibilitat ens els pressupostos, es farà
una reordenació de l’espai amb nous jocs per a la mainada.

Retirada pal de la llum. El 6 d’abril, a petició de l’Ajuntament, operaris d’Endesa van retirar un pal de la llum (entre els números 6 i
8 del carrer de Roses) que estava en mal estat i que havia quedat
al mig d’un vial, com a conseqüència d’una actuació anterior.

Reunió amb empresaris. Representants de l’Ajuntament i de la
Diputació es van reunir el 12 de maig amb empresaris del poble
per dinamitzar l’economia local. Es va acordar crear un servei
d’informació turística i l’Ajuntament ja hi està treballant.

BUTLLETÍ
ELECTRÒNIC
Si voleu rebre aquest butlletí per
correu electrònic envieu un email a premsa@palau-saverdera.cat amb el vostre nom, cognoms i adreça. Indiqueu també
si voleu rebre el butlletí en català, castellà, francès, anglès o
alemany. Les persones que rebin el butlletí en format electrònic ja no el rebran a casa seva
i així aconseguirem un notable
estalvi de temps, paper i diners.

Foto: Conxi Molons

Festa de la Vellesa. El diumenge 5 de juny vam celebrar la 30a edició de la
Festa de la Vellesa. Després de la tradicional foto de grup, hi va haver una
actuació musical de Les Veus del Fluvià a l’església, missa, dinar de germanor i
ball gratuït al Centre Cívic amb el conjunt Copacabana.
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