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...informació actualitzada a:

@Palau_saverdera

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 posa en marxa  
un espai per a joves i un esplai  
per a la mainada a l’hotel d’entitats
L’Ajuntament de Palau-saverdera, en 
col·laboració amb la Fundació Catala-
na de l’Esplai (Fundesplai), ha posat en 
marxa dos serveis adreçats als nens i 
als joves del poble: l’Espai Jove, per a 
nois i noies de 12 a 18 anys i l’Esplai, 
per a nens i nenes de 8 a 12 anys.

Els participants a l’Esplai es reunei-
xen els dissabtes, de 16.30h a 19h a 
l’hotel d’entitats i estan sota la supervi-

sió d’una dinamitzadora de Fundesplai, 
que s’encarrega d’acompanyar-los en 
diferents activitats i d’aconseguir que 
s’impliquin amb les activitats que es fan 
al poble.

Els participants de l’Espai Jove es re-
uneixen els divendres, de 18h a 20.30h, 
també a l’hotel d’entitats. Un dinamitza-
dor de Fundesplai s’encarrega de bus-
car també la implicació d’aquest jovent 
amb les activitats del poble i intenta sa-
ber quines són les seves necessitats per 
mirar de donar resposta.

El regidor de Joventut, Miquel Serra, 
explica que seran els joves els que, en 
bona mesura decidiran el contingut de 
les activitats que volen fer: “Per exemple 
-explica-, pot ser interessant organitzar 
un curs de monitoratge a Palau, per tal 
que puguin assistir-hi sense necessitat 
de marxar del poble, però seran ells els 
que ens han de fer saber les seves ne-
cessitats”.

La voluntat de l’Ajuntament és que 
els dos serveis, és a dir, el de joves i 
el de nens, es complementin entre ells. 
Tant els participants de l’Espai Jove com 
els de l’Esplai es beneficiaran de l’aula 
d’informàtica i de la biblioteca que s’han 
habilitat recentment a l’hotel d’entitats.

El servei de dinamització d’aquests 
dos espais s’allargarà fins el 15 de juny 
de l’any que ve i té un cost de 3.590€ 
per a l’Ajuntament, tal com es va apro-
var a la sessió de Junta de Govern del 
14 d’octubre.

No calen inscripcions prèvies per 
participar en aquestes activitats, si vo-
leu afegir-vos als grups que ja estan en 
marxa, només us heu de presentar a 
l’hotel d’entitats en els horaris anterior-
ment indicats.

Un dels grups es reuneix 
divendres al vespre i l’altre 

grup, dissabte a la tarda.

e-butlletí municipal 
Palau-saverdera
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El nostre Ajuntament s’ha adaptat als nous 
temps fent un pas important cap a l’administració 
electrònica, condicionada també per llei, i en els 
darrers mesos ens hem adaptat a un sistema 
de treball modern i comú per a les corporacions 
locals (anomenat Eset) i hem posat en marxa 
un gestor d’expedients electrònics, que ens 
permet treballar, i donar resposta a les vostres 
necessitats, de manera totalment digital, sen-
se necessitat d’utilitzar paper. Aquesta feina és 
mèrit dels nostres funcionaris que han respost 
a la iniciativa del secretari-interventor Sr. Emili 
Santos, amb el suport de l’equip de govern.

En una trobada en el Consell Comarcal es va 
destacar que el nostre poble és un dels municipis 
“petits” que compleix més en aquest aspecte, i 
segons l’estudi presentat pels responsables del 
Consorci AOC (Administració Oberta de Cata-
lunya), gràcies als mecanismes d’administració  
electrònica que hem posat en marxa, hem es-
talviat la quantitat de 7.956,50€. Així doncs, es 
podrà amortitzar el cost d’implantació en només 
tres anys. 

Una altra dada objectiva és que estem entre 
els 20 ajuntaments de tot Catalunya que més 
utilitzen el servei 
de notificacions 
e l e c t r ò n i q u e s 
conegut com a 
e-NOTUM, en 
termes relatius 
al nombre d’habitants que tenim, la qual cosa 
també suposa un estalvi important de temps i 
de diners.

S’ha de dir també que des del Consell 
d’Alcaldes de l’Alt Empordà es reivindica en 
cada trobada una solució a nivell comarcal per 
tal de millorar el servei d’accés a internet.

Motivats pel coneixement que hi ha pa-
lauencs  que no han tingut l’oportunitat de po-
der accedir a la formació específica per afrontar 
aquesta situació de progrés, s’han muntat uns 
tallers destinats a l’alfabetització digital a l’aula 
compartida amb la ludoteca i la biblioteca de 
l’Hotel d’Entitats.

No obstant això, i com ha de ser, ens adap-
ten a la realitat facilitant la comunicació als ciu-
tadans que no utilitzin l’administració electròni-
ca, sigui pel motiu que sigui.

Salutacions cordials i ....endavant!

L’Ajuntament ha posat en 
marxa, amb la col·laboració 
de la Fundació Catalana de 
l’Esplai (Fundesplai), un ta-
ller de noves tecnologies 
per a adults. El taller està 
dividit en dos grups:

Un grup de nivell 0 de 
coneixements (nivell molt 
bàsic / els dijous, de 18h a 
19.30h) i un grup de nivell 
1 (programes Word, Excel i 
Powerpoint / els dimecres, 
de 19h a 20.30h).

Un monitor de la Fun-
desplai s’encarrega de 
guiar el grup de nivell bà-
sic, mentre que la regido-
ra de Noves Tecnologies, 
Paulina Calvo, condueix 
les sessions del grup de 
nivell 1.

Són cursos gratuïts. 
Les places ja estan ple-
nes, però si esteu interes-

Cursos de noves  
tecnologies a la nova 
aula d’informàtica

sats a participar en futures 
edicions, podeu contactar 
amb l’Ajuntament: 972 55 
23 37 o ajuntament@pa-
lau-saverdera.cat

Aquests dos tallers van 
començar al novembre i du-
raran fins a final de febrer 
(12 sessions d’una hora i 

mitja). Els cursos es fan a 
la nova aula d’informàtica 
de l’hotel d’entitats.

El curs de nivell 1 no té 
cap  cost per a l’Ajuntament, 
perquè l’imparteix la regi-
dora de Noves Tecnolo-
gies, mentre que el curs de 
nivell 0 té un cost de 320€ 
per a l’Ajuntament.

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

L’aula d’informàtica comp-
ta amb vuit ordinadors, 
connexió a internet i una 
impressora, així com el 
mobiliari per fer còmode i 
funcional aquest espai. La 
fan servir els participants 
a l’Esplai i a l’Espai Jove 
i els adults dels cursos 
d’informàtica, però l’equip 
de govern estudia poder-la 
obrir al públic en general. 

Aquest nou equipa-

ment ha tingut un cost 
de 6.130,07€, que in-
clouen mobiliari, mate-
rial informàtic i cablejat. 
L’Ajuntament agraeix a en 
Narcís Serrats les gestions 
portades a terme i al Grup 
d’Amics del Barri de Mont-
bau de Barcelona per la im-
portant donació que ha fet, 
sense rebre res a canvi,  de 
teclats, ratolins, monitors i 
altres perifèrics.

 ...L’ESPAI ON ES FA LA FORMACIÓ

Paulina Calvo.  
La regidora de 
Noves Tecnologies 
de l’Ajuntament, 
uns dies abans de 
començar a utilitzar 
la nova aula 
d’informàtica que 
hi ha a la primera 
planta de l’hotel 
d’entitats. 

Word, Excel, Powerpoint 
i coneixements bàsics, 

dividits en dos grups

Gràcies a l’aposta per 
l’administració electrònica 

hem estalviat 7.956,50€
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Avisos per WhatsApp
L’Ajuntament ha posat en marxa 
un sistema d’avisos per Whats-
App, que permet agilitzar la comu-
nicació amb tots vosaltres. Avisos 
sobre inici d’obres, talls de carrers, 
avaries en el subministrament de 
serveis públics, recordatori de 
dates assenyales (pagament de 
tributs, actes que s’organitzen al 
poble,…). Aquests són els tipus de 
missatges que rebreu.

Si us voleu donar d’alta en 
aquest servei, heu d’enviar un 
whatsapp amb el vostre nom i cog-
noms al 628 88 99 89 i us agrega-
ran a la llista de difusió que hem 
creat per oferir aquest servei. Un 
cop fet això, i com a condició in-

Actuacions de manteniment al camp 
de futbol i a la pista poliesportiva
L’Ajuntament ha fet diverses actua-
cions de manteniment en el camp 
de futbol municipal i a la pista po-
liesportiva. 

Les actuacions que s’han fet a 
la pista són les següents: reparació 
de les tanques perimetrals i dels 
forats de la pròpia pista, reparació 
de les cistelles de bàsquet (falta 
posar-les al seu lloc), substitució 
de les xarxes que envolten la pista 
i col·locació de xarxes a les porte-
ries.

Les actuacions que s’han fet al 
camp de futbol són les següents: 
reparació de la tanca perimetral, 
pintar vestidors, condicionar les du-
txes i reparar goteres i, finalment, 
enrajolar panys de paret i col·locar 
un mirall.

Aquests treballs s’han fet des-
prés que el Ple de 15 d’abril va 
aprovar rescindir el contracte que 
tenia des del 2013 amb el Club 

dispensable per poder començar 
a rebre els avisos, heu d’afegir el 
628 88 99 89 a la vostra llista de 
contactes.

El servei es presenta en forma 
de llista de difusió (no és un grup), 
de manera que només rebreu els 
missatges que envia l’Ajuntament 
i no rebreu missatges dels altres 
membres de la llista. Podreu in-
teractuar amb l’Ajuntament, però 
no amb la resta de membres de la 
llista, els quals seran desconeguts 
i invisibles per a vosaltres. Recor-
deu que per comunicar emergèn-
cies o incidències a l’Ajuntament 
heu de fer servir, preferentment, el 
telèfon 606 94 56 01.

Esportiu Palau-saverdera per a la 
gestió d’aquests espais i reclamar a 
aquesta entitat 16.311,29€, en con-
cepte dels treballs de manteniment 
que no s’havien executat. 

El Club Esportiu Palau-saver-
dera va presentar posteriorment 
un recurs contenciós-administratiu 
contra l’acord de Ple de 15 d’abril 
i, mentre el litigi es resol als jutjats, 
l’Ajuntament ja ha fet els treballs 
de manteniment que estaven pen-
dents.

Comarques gironines desmilita-
ritzades. L’Ajuntament va apro-
var en el Ple de 27 d’octubre, 
amb els vots a favor de l’equip 
de govern i els vots en contra 
de l’oposició, una moció a fa-
vor de la desmilitarització de 
les comarques gironines. Mi-
tjançant l’aprovació d’aquest 
acord, l’Ajuntament es compro-
met, entre altres coses, a recla-
mar el traspàs a la Generalitat 
o als ajuntaments del patrimoni 
militar que està en desús per 
destinar-lo a usos civils, a de-
manar que cessin les manio-
bres fora d’espais militars i a 
evitar la presència de l’exèrcit 
en centres educatius, fires i ac-
tes públics de tota classe.

Administració pública amb res-
ponsabilitat social. En el ma-
teix Ple de 27 d’octubre es va 
aprovar, amb els vots a favor 
de l’equip de govern i els vots 
en contra de l’oposició, una 
moció per fomentar la respon-
sabilitat social a l’administració 
pública. Mitjançant l’aprovació 
d’aquest acord, l’Ajuntament es 
compromet, entre altres coses, 
a no contractar empreses que 
no compleixin amb les condi-
cions laborals que marquen els 
convenis sectorials o que facin 
operacions a paradisos fiscals.

Ajustos a l’inventari. En el Ple de 
22 de juliol es va aprovar, amb 
els vots a favor de l’equip de go-
vern i l’abstenció de l’oposició, 
un seguit d’ajustos a l’inventari 
municipal, que ara té un valor 
comptable de 29.707.227,53€.

Litigi per les dietes. En el Ple 
de 27 d’octubre es va acordar, 
amb els vots a favor de l’equip 
de govern i els vots en contra 
de l’oposició revisar d’ofici di-
versos acords de Ple, que fan 
referència al pagament efec-
tuat de 73.246€ a l’anterior al-
calde, en concepte de dietes i 
desplaçaments dels anys 2005-
2009. L’Ajuntament ha posat el 
cas en coneixement de la Co-
missió Jurídica Assessora de la 
Generalitat que s’ha de pronun-
ciar al respecte.
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Pressupostos d’1,7M pel 2017
El Ple de 10 de novembre va 
aprovar inicialment els pressu-
postos del 2017, que pugen a 
1.742.200,13€. L’acord es va 
prendre amb els vots a favor de 
l’equip de govern (Gent de Palau-
Acord Municipal i Alternativa per 
Tothom) i amb els vots en con-
tra de CiU. Els comptes ja s’han 
exposat al públic i ara l’equip de 
govern està estudiant les dues 
al·legacions presentades, abans 
de fer l’aprovació definitiva. 

Els pressupostos plantejats 
per l’equip de govern preveuen 
un increment de 97.766,02€ en el 
capítol 2, que serviran per fer ac-
tuacions de millora i manteniment 
en infraestructures, edificis i equi-
paments públics, especialment a 
l’escola, al dispensari i a la llar 
d’infants, segons ha explicat el re-
gidor d’Economia i Hisenda, Gui-
llermo Colomer.

Destaca també una important 
reducció de la despesa financera 
(12.438,78€ menys en concepte 

d’interessos dels prèstecs) per-
què l’Ajuntament ha amortitzat 
deute durant el 2016 per valor de 
97.268,80€. Aquesta amortització 
anticipada també fa que millori la 
ràtio d’endeutament que, segons 
les previsions, serà del 79,26% a 
31 de desembre del 2017.

Cauen les inversions perquè 
l’equip de govern, segons expli-
ca Colomer, segueix una política 
de contenció i, a la vegada, con-
centra els recursos en feines de 
manteniment. No obstant això, 
les inversions previstes, que es 
finançaran al 100% amb recursos 
propis, són: mobiliari per a la sala 
Isidre Macau, que s’habilitarà a 
l’Ajuntament; tòtems informatius, 
que es posaran a diferents punts 
del poble; millores en equipa-
ments esportius i material infor-
màtic i electrònic.

Si voleu consultar els pressu-
postos amb tot detall, visiteu la 
pàgina web de l’Ajuntament: www.
palau-saverdera.cat.

Aquests són els canvis més 
importants previstos a les Or-
denances Fiscals pel 2017. Els 
canvis es van aprovar inicial-
ment amb els vots a favor de 
l’equip de govern i els vots en 
contra de CiU:

IBI. El tipus impositiu de l’Impost 
sobre Béns Immobles per a 
béns urbans passa del 0,811% 
al 0,751%. Això s’ha fet per 
compensar la pujada de valors 
cadastrals que ve derivada de la 
regularització que fa el ministeri 
d’Hisenda i per aconseguir que 
no pagueu més per aquest tribut. 

IVTM. S’elimina una bonificació 
del 50% de l’Impost de Vehi-
cles de Tracció Mecànica, que 
s’aplicava en el moment de fer 
la primera matriculació de turis-
mes amb emissions de CO2 de 
menys de 120g per quilòmetre.

Llicències urbanístiques. La 
taxa per construir un habitatge 
nou passa de 1.250€ a 1.500€, 
mentre que la taxa per a reha-
bilitacions integrals passa dels 
575€ a 450€. No es modifica la 
fiscalitat de les obres menors.

Piscina. S’aplicarà tarifa de tar-
da a partir de les 17h, s’ha creat 
un abonament de 10 entrades 
per 19.40€, s’aplicarà la tarifa 
juvenil per a menors de 18 anys, 
gaudiran d’una bonificació del 
50% els majors de 60 anys, po-
dran sol·licitar abonament fami-
liar els nuclis familiars amb fills 
menors de 18 anys.

Guals: sol·licitar un gual avui 
costa 37,95€ fixes, més 7,48€ 
per metre lineal i fer-ho l’any que 
ve costarà 45€ fixes, més 10€ 
per metre lineal.

Ús d’equipaments: és modi-
fiquen les taxes per utilitzar els 
diferents equipaments muni-
cipals (Centre Cívic, camp de 
futbol,...). Podeu consultar amb 
detall totes les modificacions a 
www.palau-saverdera.cat

Canvis als tributs 
per a l’any que ve
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Inaugurat el carrer que uneix 
el nucli amb el Mas Isach

El 5 de novembre es va inaugurar 
el nou vial de connexió entre el nu-
cli del poble i la urbanització del 
Mas Isach. Aquest nou carrer ha 
de facilitar el trànsit de persones 
i de vehicles entre el casc antic i 
aquesta urbanització, sense ne-
cessitat de passar per la carretera.

Les obres van començar el 
25 de gener i a mitjan d’octubre 
ja estaven pràcticament enllesti-
des. El projecte ha tingut un cost 
de 177.956,16€ i el finançament 
ha anat a càrrec de l’Ajuntament 
(82.956,16€), la Diputació de Gi-
rona (90.000€) i el Consorci de la 
Costa Brava (5.000€).

Els treballs s’han executat en 
dues fases. La primera fase de 
les obres, que ha tingut un cost 
de 83.353,54€, es va adjudicar a 
Construccions Rubau i va servir, 

bàsicament, per aplanar el terreny, 
col·locar l’estructura de formigó 
que fa de pont sobre el rec i posar 
pedra d’escullera en el torrent.

La segona fase de les obres, que 
ha tingut un cost de 94.602,62€, 
es va adjudicar a l’empresa Artea 
Mediambient SL i va servir, entre 
altres coses, per pavimentar el 
nou vial, amb formigó tenyit de co-
lor terrós per fer el mínim impacte 
possible, i per habilitar les voreres.

Artea Mediambient ha fet les 
següents millores de contracte, 
que no han tingut cap cost per a 
l’Ajuntament: reposició del submi-
nistrament elèctric al Mas Oriol, 
prolongació del tram d’escullera, 
habilitació d’un pas de fauna, re-
vegetació, col·locació de bandes 
reductores de velocitat i de tan-
ques de fusta al llarg del carrer.

Foto: Diputació de Girona

Manteniment de camins rurals. 
L’Ajuntament ha fet millores a la 
pista que uneix el mas Ventós 
amb l’ermita de Sant Onofre, al 
camí Ral i al camí del Mas Rot-
llan, per import de 1.206€, dels 
quals, la Diputació de Girona 
n’ha aportat el 90%. A la Junta 
de Govern de 28 d’octubre es va 
aprovar adjudicar a l’empresa Ar-
tea Mediambient, per 1.391,56€, 
els treballs de neteja de tres ca-
mins més: camí a Vilaüt, camí 
vell d’anar a Figueres i carre-
rada propera al dipòsit d’aigua. 
L’Ajuntament també treballa per 
delimitar el traçat del camí que 
surt del carrer de la Ciutat i con-
necta amb el sender de pujada 
al mas Ventós, per darrera de les 
cases.

Eficiència energètica. En el Ple 
de 27 d’octubre es va aprovar 
amb els vots a favor de l’equip 
de govern i els vots en contra 
de l’oposició, un conveni entre 
l’Ajuntament i el Consell Co-
marcal de l’Alt Empordà per fer 
una revisió del consum elèctric 
municipal. Una empresa espe-
cialitzada revisarà el consum i 
la facturació de les 26 pòlisses  
elèctriques contractades per 
l’Ajuntament, per tal d’intentar 
aconseguir un estalvi. El conveni 
té un cost de 1.690€ pel 2017, 
dels quals, la Diputació de Giro-
na n’aportarà 518,40.

Estudi Local d’Habitatge. 
L’Ajuntament ha posat en mar-
xa un Estudi Local d’Habitatge, 
que ha de servir per conèixer 
com viu la gent i per definir es-
tratègies que millorin la nostra 
qualitat de vida. L’estudi té un 
cost de 7.566,11€, dels quals 
n’hi ha 6.809,50 que estan sub-
vencionats per la Diputació. Per 
a aquesta feina, l’Ajuntament va 
contractar Soraya Alonso, que és 
arquitecta i veïna del poble, i que 
en els darrers mesos ha visitat di-
verses cases per fer una enques-
ta sobre l’estat de l’habitatge. El 
regidor d’Urbanisme, Josep Ma-
ria Najes, ha explicat que, abans 
de definir estratègies d’actuació, 
s’obrirà un procés de participa-
ció ciutadana.

Pilones davant 
de la Font de Dalt
L’Ajuntament posarà 11 pilones a 
la placeta que hi ha davant de la 
Font de Dalt (inici del carrer Ciu-
tat), per impedir que els cotxes 
aparquin en aquest punt i facilitar 
així la circulació de vehicles.

L’arquitecte tècnic municipal 
va presentar una memòria valora-

da de 2.160,88€ per fer aquesta 
actuació, que es va aprovar mi-
tjançant el decret d’alcaldia nú-
mero 219/2016, de 18 d’agost. La 
memòria, que inclou la col·locació 
d’un senyal vertical de prohibit 
aparcar i la pintura d’una línia gro-
ga, es va sotmetre a exposició pú-
blica, va rebre una al·legació, que 
es va desestimar, i es va aprovar 
definitivament el passat 18 de no-
vembre.
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opinió 
DELS GRUPS POLÍTICS

En primer lloc, en aquestes dates 
tan assenyalades, el nostre grup 
els volem desitjar un Bon Nadal 
a tothom i que l’any 2017 sigui un 
molt bon any per al nostre poble i la 
seva gent. Com sempre els mem-
bres del nostre grup estem oberts 
a tothom, disposats a escoltar, i a 
ajudar a la gent de Palau en tot el 
que ens sigui possible. 

El nostre grup durant l’any 2017 
continuarem fent una oposició res-
ponsable, tal com ho hem fet fins al 
dia d’avui. Des de que va començar 
aquesta legislatura, la nostra mane-
ra de fer així ho ha acreditat. Hem 
avisat quan l’equip de govern no ha 
fet bé les coses i hem votat a favor 
quan ho hem cregut oportú. Malau-
radament l’actitud cap a nosaltres 
per part de l’equip de govern no ha 
estat sempre la mateixa. Ja es va 

veure en l’últim butlletí com dient 
mitges veritats i alguna frase treta 
de context volen fer creure el que 
no és, i tapar algunes actuacions 
que han fet, de les que, com sem-
pre, ells mai no en tenen la culpa 
i diuen que és culpa dels d’abans.

Durant aquesta legislatura, per 
desgràcia més d’una vegada ja 
hem hagut de dir, ja us ho vam dir. 
Però tal com ja hem dit d’altres ve-
gades a l’hora de la veritat es veu 
la  participació que prometien no 
eren més que paraules. 

Estem contents perquè final-
ment s’ha inaugurat la connexió 
entre el poble i Urpasa. Aquesta és 
una obra, que el nostre grup ha ha-
gut de lluitar durant molts anys, ha-
vent de superat molts entrebancs. 
Finalment vam poder aprovar la 
primera fase, aconseguir finança-

ment i adjudicar. 
Hi ha hagut algunes modifica-

cions en els projectes, que nosal-
tres hauríem acabat d’una forma 
diferent. Sempre hem defensat que 
tots els Palauencs som iguals i no 
s’ha de fer cap diferència i per això 
estem convençuts que amb aques-
ta connexió s’acaba amb un greuge 
que tenia la gent d’Urpasa respecte 
a la resta del poble. 

Ja tornem a ser a final d’any i la 
feina va evolucionant condicionada 
per diferents factors: el temps, els 
tràmits administratius i els diners, 
si és que en calen.  Us assegurem 
que l’activitat a l’Ajuntament és 
molt intensa, i no estem paralitzats, 
tal com diuen des de l’oposició.

Insistim en què ens feu saber les 
vostres inquietuds. Continuarem 
rebent les persones, amb les seves 
problemàtiques,  amb tot el respec-
te que es mereixen. 

Dues queixes constants són la 
irresponsabilitat dels amos de gos-
sos que no recullen les “caques” i 
la irresponsabilitat de les persones 
que no gestionen bé els residus: 
llaunes, cartrons, plàstics i vidre. 
Hem de ser conscients de la des-
pesa en temps i diners que provoca 
a tots els palauencs  aquest incivis-
me, que es podria destinar a altres 
fins.

Les obres de Can Lluent estan 
vinculades amb l’estació trans-
formadora i avancen poc a poc. 
Endesa ha hagut de buscar, junt 
amb l’Ajuntament i els veïns afec-

tats, les possibles solucions per 
treure els fils elèctrics de la plaça 
Major, carrer Mateu Turró i carrer 
Mas Ventós. S’obriran rases per 
soterrar i substituir la vella estació 
per la nova instal·lada al carrer la 
Costa. 

No tenim encara sentència que 
doni resposta a la proposta d’acord 
sobre el Sun Village. També espe-
rem sentència sobre el contenciós 
posat al POUM. Pel que fa a con-
tenciosos, se n’han presentat con-
tra l’Ajuntament els següents: 1) 
per part de l’antic concessionari del 
camp futbol (contra la resolució de 
l’Ajuntament d’anul·lar la concessió 
i l’acord d’incautar diners de la ga-
rantia i la determinació de la indem-
nització), 2) per part de la Fundació 
Família i Benestar, promotors dels 
pisos de protecció (reclamant des 
de 2009 51.000€ per la instal·lació 
d’ascensors, sobre els quals no te-
nim factura ni contractació), 3) per 
part del Sr. Deusedas, exalcalde 
(reclamant diners de dietes i des-
plaçaments endarrerits dels anys 
2011-2014), i 4) per part d’un par-

ticular reclamant la inscripció de la 
seva propietat com allotjament tu-
rístic. La justícia es pronunciarà.

Els projectes per activar l’Hotel 
d’Entitats s’han materialitzat: un 
espai que comparteixen nens, jo-
ves i grans amb diferents activi-
tats. Estem molts satisfets de la 
creació de noves associacions i del 
seu dinamisme. Especialment de 
l’Associació El Fitó, que organitza 
les  quines i fa una gestió transpa-
rent dels beneficis, repartint-los en-
tre les entitats que hi col·laboren. 
Recordem que des del 2004 fins 
el 2014  el responsable o respon-
sables de les quines no han donat 
cap mena d’explicació del destí 
dels beneficis obtinguts en aquells 
anys. Salutacions cordials.

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.



www.palau-saverdera.cat

AGENDA FOTOS

Reunió amb l’equip de govern. El 27 de novembre, els regidors 
que integren l’equip de govern van fer una reunió pública per 

parlar sobre qüestions d’actualitat al poble. És la segona reunió 
d’aquest tipus que fan des que van assumir les seves funcions. 

Bassa Saloma. Durant el mes d’agost, trenta joves d’un camp de 
treball de l’Iaeden van fer neteja a bassa Saloma i van treure un 

munt de deixalles, entre les quals destaca una barca. També van 
col·laborar amb els actes de la Festa Major.

Activitat al Centre Cívic. El 27 d’octubre, Joan Vergés (dreta, a la 
foto) va presentar la seva obra literària; el 2 de desembre, Josep 

Maria Massip, va parlar del retorn del llop i el 16 de desembre, 
Maria Terrades va parlar de llegendes de Sant Salvador.   

Estalvi energètic. El regidor d’Urbanisme, Josep Maria Najes 
(dret, a la foto) va organitzar una xerrada-taller, que es va fer el 3 

de novembre, sobre estalvi elèctric, juntament amb Som Energia i 
l’Associació Catalana de Construcció Sostenible.

Festa Major d’estiu. El 26, 27 i 28 d’agost vam celebrar la Festa 
Major. Hi va  haver activitats per a joves i mainada, futbol, 

sardanes i ball pels més grans. Es va fer la primera baixada 
nocturna a peu de Sant Onofre, que tindrà continuïtat.
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Nit de Bruixes i castanyes. El 29 d’octubre vam celebrar la Nit 
de Bruixes i castanyes, una barreja de la Castanyada amb el 

Halloween. Hi va haver discomòbil infantil, espectacle de tambors 
i foc, així com diversos escenaris de terror repartits pel poble.

Cant coral.  
A la tardor va començar 
a assajar la nova coral 
del poble. Un grup de 
persones que es troba 
cada dilluns al vespre per 
cantar a l’Aula de Música 
(antic ajuntament). Si 
voleu participar-hi, podeu 
contactar directament 
amb l’Aula:  
666 91 07 33 (Xei).

Informàtica  
per a adults.  

Aquests són els 
participants dels cursos 

d’informàtica per a 
adults que es fan a 

l’hotel d’entitats. Si us  
interessa participar-hi 
en properes edicions, 
podeu contactar amb 

l’Ajuntament:  
972 55 23 37. 

Actes de Nadal.  
El 3 de desembre van 
començar els actes 
de Nadal. Hi va haver 
poesia, nadales i l’arbre 
dels desitjos. Es va 
aprofitar l’ocasió per 
encendre l’enllumenat 
del poble i tothom qui va 
voler es va endur una 
candela amb la llum de 
Nadal cap a casa.

CONCERT  
DE SANT ESTEVE
12h, a l’església. 
Poemes de Nadal 
interpretats per Joan Josep 
Mayans (veu guitarra i viola  
de roda) i Eva Curtó (violoncel).

26
DES

ENTREGA DE 
CARTES AL PATGE
17h, plaça Major. Ja 
podeu comprar els 
sobres a l’Ajuntament. Hi haurà 
animació infantil a càrrec de 
Tastacirc.

30
DES

CAVALCADA DELS 
REIS MAGS
18h, Font de Dalt. 
Recorregut fins  
a l’Ajuntament, on es farà la 
recepció oficial. Parlaments, 
crema de l’arbre dels desitjos  
i enlairada de fanalets.

5
GEN

MARXA BALCÓ  
DE L’EMPORDÀ
Recorregut de 7km. 
Els beneficis es 
destinaran a la Marató de TV3. 
Com a novetat, pujarem pel 
camí del Turó.

4
FEB

Quines i superquines. Hi haurà qui-
na els dies: 25 i 26 de desembre 
(19h i 18.30h); l’1 i el 7 de gener 
(18.30h i 22h). Les superquines se-
ran el 6 i el 8 de gener, a les 18.30h.

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


