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AJUNTAMENT                                                  
DE PALAU-SAVERDERA

carrer Nou 15
tel. 972 55 23 37

606 94 56 01 (emergències)
ajuntament@palau-saverdera.cat

www.palau-saverdera.cat
visita.palau-saverdera.cat

@Palau_saverdera

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
dilluns a divendres, de 8h a 14h
dilluns, de 16.30h a 19h (només 

registre entrada/sortida)

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.

TREBALLADOR/A 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.

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.

BIBLIOTECA:
Dilluns, dimecres i divendres 

de 16h a 19h / Dimarts i dijous
de 10h a 13h

BUTLLETÍ MUNICIPAL
Palau-saverdera

Telèfon municipal d’avisos. 
Envieu un missatge amb nom 

i cognoms i rebreu avisos 
d’interès públic.

628 88 99 89

Una votació decidirà quines de les 141 
propostes que heu fet s’executaran
Un total de 141 aporta-
cions es van fer als pres-
supostos participatius. 
Els serveis tècnics mu-
nicipals descartaran les 
propostes que són invia-
bles per les raons que es 
recullen en el reglament 
d’aquest procés i des-
prés es farà una reunió 
oberta a tothom per triar 
les 10 propostes que se 
sotmetran a votació.

Si bé la fase de pro-
postes ha estat ober-
ta a tothom, només les 
persones majors de 16 
anys i empadronades al 
poble podran participar 
a la fase de votació. Es 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

podrà votar per internet i 
presencialment i aques-
ta consulta servirà per 
determinar el destí de 
35.000€ del pressupost 
de l’Ajuntament. S’exe-
cutaran les propostes 
més votades i se’n faran 
tantes com donin de si 
aquests 35.000€.

Si la proposta més 
votada consumeix els 
35.000€, només s’exe-
cutarà aquesta propos-
ta; mentre que si es pot 
fer amb menys diners, 
deixarà espai perquè es 
puguin executar les pro-
postes següents de la 
llista de les més votades.

L’Ajuntament té un 
pressupost d’1,8M d’eu-
ros pel 2018, amb una 
partida d’inversions de 
71.625€. D’aquí sortiran 
els diners per implemen-
tar les propostes que heu 
fet vosaltres mateixos, 
per fer arranjaments a 
parcs infantils (17.000€),  
per comprar material in-
formàtic (11.000€) i per 
netejar camins de la 
muntanya (5.000€).

MÉS INFORMACIÓ:

Escanegeu 
aquest codi 
per veure tot 
l’expedient 
del pressu-
post 2018:

...més informació: 
palau-saverdera.cat/partpress

www.palau-saverdera.cat

Benvolguts i benvolgudes,
Encetem aquest butlletí fent referència a la 
situació política en la qual ens trobem immer-
sos. L’equip de govern, amb el suport dels 
regidors de l’oposició, vam aprovar diverses 
mocions: una per condemnar la violència ge-
nerada per l’Estat espanyol durant l’1 d’Octu-
bre, una altra moció per demanar la llibertat 
dels “Jordis”, presidents de l’ANC i Òmnium 
Cultural respectivament, i una tercera  en con-
tra de l’aplicació de l’article 155 que ha supo-
sat la suspensió de l’autonomia i la intervenció 
de la Generalitat per part del govern de l’estat 
espanyol amb les conseqüències per tothom 
conegudes. Una trista situació que tant de bo 
s’acabi aviat.

Som un poble plural quant a pensament po-
lític, també pel que fa a l’origen de les persones 
que en formem part. I en aquest sentit volem 
fer una crida al respecte a aquesta diversitat i 
a la bona convivència entre els veïns i veïnes, 
sense deixar de banda la idea que aquesta 
situació política només es podrà resoldre apli-
cant solucions democràtiques, no judicials. 
I és per això 
que en aquest 
espai del but-
lletí, volem 
parlar-vos del 
valor de la de-
mocràcia, ja que l’hem de defensar entre tots: 
els qui en aquest moment som a l’Ajuntament 
amb responsabilitat política i tots vosaltres.

Som una democràcia relativament jove que 
ha superat episodis molt durs. Els palaunecs i 
les palauenques hi tenim un paper molt impor-
tant perquè la democràcia no s’acaba amb el 
vot. Cadascú de nosaltres, insisteixo,  té una 
responsabilitat  que ha d’exercir en el seu dia 
a dia si volem créixer i madurar com a ciuta-
dans.

Ens agradaria que Palau-saverdera fos un 
exemple a seguir en la pràctica fonamental 
per viure en societat: el respecte mutu. Hem 
d’acceptar que no som perfectes, però només 
reconeixent la imperfecció i corregint els errors 
comesos podem evolucionar en positiu. 

Un dels enemics de la democràcia és la de-
magògia. Aquesta és una estratègia que utilit-

za arguments com la por, el posi-
cionar-se un en contra de l’altre 
creant “bons i dolents”, explicar 
mitges veritats o realitats false-

jades. No permetem que això 
passi.

Ànims i endavant!

za a
ci
cr
mi

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

Ens agradaria que Palau fos 
un exemple a seguir en la 
pràctica del respecte mutu Manteniment de camins

Abans de l’estiu, l’Ajun-
tament va netejar tots els 
camins de la muntanya i el  
camí vell que va de Palau 
a Roses. Aquesta actua-
ció va costar 1.910.59€ i 
es va adjudicar a l’empre-
sa Arico Forest SL. Jun-

tament amb l’antic camí 
de Roses, es va netejar el 
camí del Turó, el del Pas 
Estret, el de la Roja, el de 
la cova de Veta Negra, el 
de la Sureda, el del Mas 
Isach, el de la Fontasia  i 
el de la Febrosa-Sinols.

Nou pàrquing i recs nets
L’Ajuntament aplanarà i 
compactarà el ferm d’un 
solar municipal que hi ha 
a l’entrada del poble -al 
costat de ca la Júlia- per 
convertir-lo en una zona 
d’aparcament (7.433,47€). 
Abans de fi nal d’any també 
es destinaran 21.370,66€ 
a netejar les lleres de totes 
les rieres que passen per 
la trama urbana del poble.

Taller de jardineria. Gratuït - dl. 17.30h a 19h
Cant coral. 10€/mes - dl. 20h a 21.30h
Català bàsic escrit. Gratuït - dm. 10.45h a 11.45h
Sofrologia. Gratuït - dm. 16h a 17h
Ball (preu entrada) - dg. de 18h a 21h
Balls de saló. (preguntar preu) - dm i dv (vespres)
Taller de memòria. Gratuït - dc. 11.45h a 12.45h
Manualitats. Gratuït - dc. 15.30h a 17.30h
Taller de pintura (preguntar preu) - dc. 19h a 21h
Club de lectura. Gratuït - dj. de 16h a 17h

Alfabetització digital. Gratuït - dj. de 18h a 19.30h
Francès, conversa i lectura. Gratuït - dj. de 19h a 20h
Activitat física dirigida. Gratuït - dv. de 9h a 10h
Sardanes. Gratuït - ds. d’11h a 12h

GUIA D’ACTIVITATS:

Baixen les escombraries
La taxa d’escombraries 
que paguen els habitatges 
ha passat dels 236,88€ 
als 127,93€ anuals, és a 
dir, els amos d’habitatges 
pagaran 109€ menys per 
aquest concepte l’any que 
ve. També ha baixat la taxa 
de jardins, mentre que ha 
pujat la taxa de llicències 

d’obra menor, que passa 
de 25€ a 50€. No s’incre-
menta l’IBI però, a diferèn-
cia d’anys anteriors, no  es 
compensa la pujada deri-
vada de l’aug-
ment dels va-
lors cadastrals 
feta pel minis-
teri d’Hisenda.

Aquest és el terreny de 1.946m2, qua-
lifi cat com a zona d’equipaments, que 

s’habilitarà com a aparcament.



www.palau-saverdera.cat

Canvis a l’Ajuntament
Bruno Maydat Malé ha substituït 
Josep Maria Najes com a regidor 
de l’equip de govern. Això ha com-

Recurs de cassació pel POUM
Per unanimitat dels grups polítics, 
l’Ajuntament va decidir presen-
tar un recurs de cassació contra 
una sentència del TSJC que de-
clara nul·la la qualifi cació de zona 
d’habitatges plurifamiliars que el 
POUM (Pla General d’Ordenació 
Urbanística Municipal) del 2012 
va donar als terrenys on hi ha el 
Sun Village.

L’any 2001, quan l’Ajuntament 
va donar la llicència per construir 
l’edifi ci, aquests terrenys estaven 
qualifi cats com a zona “d’equi-
pament hoteler per a ús hoteler, 
comercial i residencial” i amb una 
sentència del 2006 el TSJC va 
considerar que la llicència estava 
mal donada i que l’edifi ci s’havia 
d’enderrocar.

La sentència més recent del 
TSJC, que deriva d’una causa 
que no té res a veure amb l’ex-
pedient del Sun Village, demana 
a l’Ajuntament que torni a donar 
la qualifi cació original als terrenys  
on hi ha l’edifi ci i és precisament 
això el que ara ha estat objecte de 
recurs.

A fi nal del 2015, l’Ajuntament 
va arribar a una entesa econòmi-
ca amb la part demandant del cas 
Sun Village i les dues parts van 
acordar demanar al TSJC que de-
clari la impossibilitat d’execució de 
la sentència, entre altres coses, 
per la gran quantitat de diners que 
s’hauria de pagar per indemnitzar 
els propietaris d’aquests aparta-
ments.

Parcs infantils. Abans de fi nal 
d’any s’hauran renovat els parcs 
infantils del Jardí de la Genera-
litat, Mas Bohera i Font Mallola. 
Els treballs s’han adjudicat per 
15.034,85€ a Novatilu SL i també 
inclouen una millora al tobogan 
del pati d’infantil de l’escola. 

Portes i fi nestres noves. S’han re-
novat tots els tancaments de l’edi-
fi ci on hi ha el dispensari mèdic, 
Correus, l’Aula de Música i l’espai 
de pintura. Aquesta actuació ha 
tingut un cost de 24.384,13€ i ha 
comptat amb una subvenció de la 
Diputació de Girona de 3.732,37€.  

Ajuntament, obert dilluns a la tar-
da. Des del mes de juny, l’Ajunta-
ment està obert els dilluns a la tar-
da (16.30h a 19h) perquè pugueu 
presentar i recollir documents. 

Esplai i Espai Jove. Recordeu que 
l’Ajuntament ha posat en marxa 
un punt de reunió per a nens i jo-
ves a la biblioteca. Els joves de 12 
a 18 anys (Espai Jove) es troben 
els divendres, de 18h a 20.30h i 
els nens i nenes de 8 a 12 anys 
(Esplai), els dissabtes, de 16h a 
19h. Aquestes activitats, que es-
tan supervisades per monitors de 
Fundesplai, són gratuïtes i no cal 
inscripció prèvia. Només cal pre-
sentar-s’hi.

Ja no hi ha cap dedicació exclusi-
va. L’alcaldessa es va jubilar el 19 
d’octubre i ja no està remunerada 
per la seva dedicació exclusiva 
a l’Ajuntament (35.000€ bruts a 
l’any, que subvencionava la Ge-
neralitat). Ara percep 100€ per as-
sistència a Ple i 400€ per Junta de 
Govern. La resta de regidors con-
tinuen rebent 50€ per Ple i 200€ 
per Junta de Govern. 

69.553,6€, a la piscina. Aquesta és 
la quantitat invertida aquest any a 
la piscina. Es van arreglar els fi l-
tres (15.856,78€), es va substituir 
la reixeta perimetral (46.938,52€), 
es van canviar els llums de la pis-
cina gran (622,21€), es va condi-
cicionar el desguàs de la zona de 
platja (1.669,80€) i es va canviar 
l’acumulador d’aigua calenta dels 
vestidors (4.465,83€).

Millores als vestidors
Per un import d’11.480€ l’Ajunta-
ment ha adjudicat a l’empresa Bur-
gas i Burgas SL els treballs de mi-
llora de les dutxes i la climatització 
dels vestidors del camp de futbol. A 
fi nal del 2016, ja es van fer actua-
cions de manteniment al camp de 
futbol, es van col·locar dues porte-
ries noves amb cistelles de bàsquet 
a la pista poliesportiva i es van can-
viar les xarxes protectores que hi 
ha darrera les porteries.

portat canvis a les àrees de govern 
i les funcions han quedat repartides 
de la manera següent:

Parc per a gossos
Abans de fi nal d’any entrarà en 
funcionament un parc per a gos-
sos que es construirà al costat del 
camp de futbol (4.997,18€), on hi 
havia els antics dipòsits de gas. Els 
treballs consistiran a enderrocar la 
base de les antigues estructures, 
adequar l’espai per als gossos, ins-
tal·lar una font, dos bancs, quatre 
arbres, una paperera i un dispen-
sador de bosses de recollida d’ex-
crements.

www.palau-saverdera.cat

opinió
DELS GRUPS POLÍTICS

El partit demòcrata desitgem un 
Bon Nadal i un feliç 2018 a tothom.

En el nostre poble els últims me-
sos hi ha hagut canvis en l’equip 
de govern. Ha entrat de regidor 
en Bruno Maydat, al que volem 
donar-li la benvinguda i desitjar-li 
molts encerts. Però aquesta en-
trada ve després de la sortida d’en 
Josep Maria Najes. Ha estat una si-
tuació esperpèntica i una falta total 
de transparència. No es va explicar 
sufi cientment a la gent de Palau 
què va portar a prendre una decisió 
tan dràstica i important. Hem sentit 
moltes vegades que s’havia d’unir 
a la gent, i a l’hora de la veritat cinc 
persones no s’han pogut entendre. 

Un altre tema destacat, ha sigut 
l’anunci de forma molt destacada 
que es pagarà menys per les es-
combraries. Si s’ha fet un estudi 

que això ho permet ens sembla 
molt bé. Però les coses s’han d’ex-
plicar bé i no dir mitges veritats, 
perquè una mitja veritat és engan-
yar a la gent. Després d’analitzar 
els pressupostos hem vist que es 
pressuposta que s’ingressarà més 
d’impostos i taxes que els anys 
anteriors, i que la major part de la 
baixada d’escombraries es recupe-
rarà amb l’increment de l’IBI, però 
això no ho diuen. És molt maco dir 
que pagareu menys d’aquí, i publi-
car-ho per tot arreu,  però no us dic 
que al mateix temps pagareu més 
d’allà per compensar. No creiem 
que sigui la forma de fer correcta.

Sortim d’un any molt complicat 
a nivell de país, i comencem un 
2018 amb moltes incerteses, situa-
ció que no sabem com afectarà a 
nivell municipal. La gent del Partit 

Demòcrata seguirem treballant pel 
bé del poble, fi scalitzant l’acció del 
govern, fent una oposició respon-
sable i constructiva, sempre des del 
respecte i l’educació, oberts a do-
nar la nostra opinió, tal com hem fet 
fi ns ara. També mantenim el nostre 
compromís amb el País, i amb la 
democràcia i donarem tot el nostre 
suport a l’equip de govern amb to-
tes les iniciatives que es prenguin 
en aquest sentit. 

Benvolguts i benvolgudes,
Insistim que hi ha transparència 
en la gestió de l’Ajuntament per 
més que l’oposició vagi repetint el 
contrari en plataformes partidistes. 
Davant nostre no gosen. Posem 
al seu abast les actes de la junta 
de govern, els decrets d’alcaldia, 
el registre d’entrades i sortides de 
la documentació, les actes dels 
Plens... I estem a la seva disposició 
per atendre les seves propostes. 
Les primeres i úniques van ser el 
22 d’octubre del 2015.

Els canals de comunicació amb 
els ciutadans ha d’avançar com-
binant els mètodes clàssics, com 
és el butlletí municipal i els cartells 
anunciadors amb els actuals (what-
sapp, facebook, plana web). La 
nostra accessibilitat com a perso-
nes que treballem al servei públic, 
és immediata.

La burocràcia, en el bon sentit 
de la paraula, és una garantia per 
poder seguir les normes i no fer di-
ferències entre els ciutadans. Afor-
tunadament hi ha un control rigorós 
marcat per llei que evita cometre 

els errors del passat.  Part de la 
nostra feina ha estat i és resoldre 
temes heretats per negligència i 
deixadesa de la gestió. 

Reiterem que  un objectiu com 
equip de govern és tractar amb 
igualtat a tothom. Els comenta-
ris    a la televisió fets pels repre-
sentants de l’oposició, Sr Compte i 
Sr Deusedas, són característics de 
persones que viuen al segle XXI i 
que van exercir al segle XX però 
amb actituds del segle XIX perquè 
distorsionen la  informació en be-
nefi ci partidista. Falten a la veritat 
quan manifesten la falta de respos-
ta des de l’Ajuntament per qües-
tions particulars. És just al contrari, 
i ens veiem amb la necessitat de 
dir-ho: per poder avançar en la tra-
mitació de la llicència que reclama 
el sr. Deusedas cal que aporti la do-
cumentació necessària.

¿Per què involucra al funciona-
riat en les seves intervencions pú-
bliques?  Ho considerem un error 
ja que més aviat els compromet. 
Els funcionaris i treballadors  són 
prou competents per adaptar-se a 

la nova situació administrativa i or-
ganitzativa. Sempre endavant.

Mereix un punt i a part els co-
mentaris de les quines. L’entitat 
que les organitza fa públics el be-
nefi cis i els reparteix entre les as-
sociacions sense ànim de lucre que 
hi col·laboren. On són els diners de 
tants anys dels quals ells n’eren 
responsables? No poden utilitzar la 
paraula transparència sense donar 
resposta a aquesta pregunta. El si-
lenci és eixordador.

La tergiversació de la informació 
és una eina potent i perillosa. Con-
trastar la informació és una actitud 
intel·ligent i responsable. L’arma 
del l’antic govern a Palau-saver-
dera continua sent la confusió i  la 
manipulació dels fets. 

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

Oposició
PDeCAT

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 consen-
suat un text únic i, com que són 5 regidors, us presenten un text de 415 paraules. El grup del PDeCAT a l’oposició us presenta un text de 332 paraules.


