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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.

BUTLLETÍ MUNICIPAL 
Palau-saverdera

L’Ajuntament crea una biblioteca 
municipal que obre tres matins  
i dues tardes a la setmana

L’Ajuntament ha posat en marxa una 
biblioteca al carrer Nou 49. El nou 
equipament, batejat amb el nom de Bi-
blioteca Isidre Macau, va començar a 
funcionar el passat 1 de març i té les 
portes obertes dimarts, dijous i dissab-
te al matí; i dilluns i dimecres a la tarda 
(veure quadre d’horaris).

L’equip de govern està treballant per 
integrar la nova biblioteca a la Xarxa de 
Punts d’Informació i Lectura (XPIL) de 
la Diputació de Girona. Quan això sigui 
una realitat, la Diputació donarà suport 
a l’Ajuntament en la gestió del nou equi-
pament i els usuaris de la biblioteca es 
beneficiaran d’un millor servei. 

Actualment, la biblioteca compta 
amb un fons de 1.590 unitats (1.435 
llibres, 90 revistes i 65 documents au-
diovisuals), que s’han aconseguit mit-
jançant les donacions fetes per particu-

lars i altres biblioteques. També compta 
amb l’aula d’informàtica (8 ordinadors 
connectats a Internet) i s’ha convertit 
en un espai idoni per a l’estudi i la lec-
tura.

L’adequació de la biblioteca ha tin-
gut un cost d’11.286,85€. Es van gastar 
998,25€ per pintar la sala, l’aula d’infor-
màtica va costar 6.130,07€ i el mobiliari 
de la biblioteca va costar els 4.158,53€ 
restants. La biblioteca està gestiona-
da directament per l’Ajuntament, mit-
jançant un equip de voluntaris i un tre-
ballador municipal.

La creació d’aquest nou servei es 
va aprovar durant la sessió de Ple de 
26 de gener amb els vots a favor dels 
regidors de l’equip de govern (Gent de 
Palau-Acord Municipal i Alternativa per 
Tothom) i amb l’abstenció dels regidors 
CiU, que estan a l’oposició.

QUADRE D’HORARIS (vàlid fins el 31 de maig)

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DISSABTE

10-13h 10-13h 10-13h

16-19h 16-19h

Telèfon municipal d’emergències. 
Aviseu-nos per aquí de qualsevol 

incidència a l’espai públic.

606 94 56 01

Telèfon municipal d’avisos.  
Envieu un missatge amb nom  

i cognoms i rebreu per aquí avisos 
d’interès públic.

628 88 99 89
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Societat de malats, hotel d’entitats, i actualment 
biblioteca. Aquesta ha estat l’evolució de l’espai 
que ocupa l’edifici del carrer Nou 49. Com ho-
tel d’entitats ha estat poc utilitzat, i la voluntat 
de l’equip de govern ha estat que aquest espai 
es pugui utilitzar com a centre local que faciliti 
l’accés al coneixement i la informació, fomenti i 
estimuli l’aprenentatge tant per a escolars com 
a adults, i esdevingui un lloc de trobada  per 
a infants i adolescents . En aquests moments 
s’està en contacte amb la Diputació de Girona 
per entrar en la xarxa pública de biblioteques. 

Després de dos anys de govern estem sa-
tisfets de com s’ha activat la creació de noves 
associacions: El Fitó, dedicada a l’organització 
de les quines de manera transparent; Associa-
ció de Dones, que col·labora en l’organització 
de xerrades i amb altres  associacions; 4 Potes, 
dedicada a la protecció d’animals; a més de les 
que ja existien: Associació de Veïns,  els clubs 
de futbol,  Plataforma Volem Participar, Vibra-
sons i Associació de la  3a Edat i Jubilats. I el 
que cal destacar: totes legalitzades, o en procés 
de legalització, i inscrites com a associacions 
locals, amb 
dret a rebre 
subvencions 
si compleixen 
amb l’Orde-
nança General 
de Concessió de Subvencions, aprovada al ge-
ner del 2008 pel Ple de l’Ajuntament. 

Hem d’afegir a la llista les activitats que 
s’han organitzat des de l’Ajuntament o bé per 
iniciativa de voluntaris i associacions: teatre, 
coral, club de lectura, sofrologia, jardineria, ta-
llers memòria i català, alfabetització digital, curs 
d’internet, manualitats, sardanes, i l’espai infan-
til i juvenil.

Volem doncs que l’espai de la biblioteca 
formi part d’aquest paquet d’activitats i serveis 
que ja  estan en funcionament i que permeten 
la interrelació entre els palauencs i les palauen-
ques, de manera que flueixi el sentiment de for-
mar part d’un poble que necessita que els seus 
habitants se sentin orgullosos de ser-ne. Sentir 
també que cadascun de nosaltres té una peti-
ta responsabilitat quant a mantenir una actitud 
positiva, col·laboradora, dins les seves possibi-

litats, i solidària,  perquè aquesta 
virtut implica un respecte mutu, 
que és el que convé en una so-
cietat democràtica com la que 

volem que sigui el nostre po-
ble. Molts ànims, i endavant!

Un total de 48.960,88€ va 
invertir l’Ajuntament du-
rant l’any passat per pa-
vimentar diversos carrers 
del nucli urbà, que estaven 
en mal estat. D’aquests di-
ners, 46.793,75€ van ser 
subvencionats per la Dipu-
tació.

Els primers carrers que 
es van asfaltar van ser el 
carrer del Rall, part del ca-
rrer Sant Onofre, el carrer 
cap de Creus, el carrer 
Gargal i el carrer Ripollès, 
la qual cosa va tenir un 
cost de 29.404,84€.

Mitjançant un altre con-

48.960,88€ invertits 
l’any passat per millorar 
el paviment dels carrers

tracte de 19.333€, es va 
pavimentar amb formigó el 
carrer Palahuet. En aquest 
mateix carrer es van fer 
obres de millora de la xar-
xa d’aigua i clavegueram 
per compte de la Manco-
munitat. 

Fa un any, es van as-
faltar diversos carrers del 
Balcó de l’Empordà, però 
en aquest cas les obres es 
van pagar amb els diners 
entregats per Interpalau 
SL en el moment de trans-
ferir la urbanització al po-
ble, en concepte d’obres 
pendents d’execució.

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

Estem satisfets de com 
s’ha activat la creació  

de noves associacions

Nou contracte 
de manteniment 
de l’enllumenat
El 21 d’octubre de l’any 
passat, l’Ajuntament va 
adjudicar el servei de con-
servació i manteniment de 
l’enllumenat públic a l’em-
presa Serveis Instal·lacions 
i Muntatges SA (SIMSA). El 
contracte, que es va adju-
dicar per 68.879,25€ (iva 
inclòs) va entrar en vigor 
el 14 de novembre i té una 

durada de tres anys.
L’11 d’agost es va pu-

blicar l’anunci de licitació 
d’aquest servei, mitjançant 
procediment obert i oferta 
econòmica més avantatjo-
sa, i es van presentar deu 
propostes de deu empre-
ses diferents. 

Es dóna la circumstàn-
cia que l’empresa que ara 
ha resultat guanyadora 
és la mateixa que havia 
resultat adjudicatària del 
contracte anterior, que ara 
havia vençut.
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L’Ajuntament redueix el deute  
i tanca el 2016 amb superàvit 
En el transcurs de la sessió de Ple 
que es va celebrar el passat 9 de 
març, l’equip de govern va informar 
sobre el resultat de la liquidació del 
pressupost del 2016 i va donar di-
verses dades que donen una idea 
de la gestió dels recursos econò-
mics que s’està fent.

El pressupost del 2016 es va 
tancar amb un romanent positiu de 
tresoreria de 592.934,84€ i amb 
una ràtio de deute viu (la relació  
entre el deute vigent i els ingressos 
corrents) del 79,14%, gairebé 12 
punts per sota de la xifra obtinguda 
al 2015 (90,94%).

 El regidor d’Economia i Hisen-

da, Guillermo Colomer (Alternativa 
per Tothom) explica que la reducció 
d’aquesta ràtio és un dels objectius 
del mandat i que, de moment, s’es-
tà aconseguint gràcies a l’amor-
tització extraordinària de crèdits 
(97.260,80€ amortitzats al 2016)

L’equip de govern també va do-
nar compte de la ràtio del Període 
Mitjà de Pagament a 
Proveïdors del quart 
trimestre del 2016, que 
és de 4,92 dies i dels 
informes que avalen 
el compliment del pla 
d’ajust i l’objectiu d’es-
tabilitat pressupostària.

Canvis en el cartipàs municipal
El passat 14 de març, l’Ajunta-
ment va aprovar canvis impor-
tants en el cartipàs municipal. 
Mitjançant un decret d’alcaldia, 
es van treure totes  les respon-
sabilitats de govern al regidor 
Josep Maria Najes (Gent de Pa-
lau-Acord Municipal) i van quedar 
distribuïdes de la següent mane-
ra: Medi Ambient va passar a ser 
responsabilitat de Paulina Calvo 
(Gent de Palau-Acord Municipal); 
Esports va passar a Guillermo 
Colomer (Alternativa x Tothom); 
Infraestructures, a Miquel Serra 
(Alternativa x Tothom) i Urbanis-
me, a Isabel Maria Cortada (Gent 
de Palau-Acord Municipal).

Aquests canvis s’han produït 
com a conseqüència de des-

acords en la manera de gestionar 
els temes que afecten el municipi.

L’Ajuntament va fer pública 
aquesta decisió el mateix dia que 
es va fer efectiva per transparèn-
cia, amb la finalitat de donar-ho a 
conèixer a tota la gent del poble. 
Segons va explicar l’alcaldessa, 
“l’equip de govern continuarà ara 
amb les línies d’actuació amb les 
quals es va comprometre, desta-
cant les següents: vetllar per la 
pau social, tenint un tracte res-
pectuós amb els ciutadans en ge-
neral i amb la resta de membres 
del consistori en particular, desen-
callar temes adormits i no resolts, 
reduir el deute públic i continuar 
amb la gestió del dia a dia de ma-
nera eficaç i transparent”.

Manteniment a la via pública. 
L’Ajuntament va fer al gener, 
entre altres, tres actuacions 
de manteniment a la via públi-
ca: es van arreglar els desper-
fectes que hi havia a la vorera 
que baixa pel carrer Quintans i 
puja per l’avinguda Mas Bohera 
(2.299€), es va condicionar un 
solar que hi ha a tocar dels pisos 
de la plaça Constitució (399,30€) 
i es va posar una tanca de fusta 
i vorera al final del carrer la Mun-
tanyeta (1.391,50€).

Sentència del TSJC sobre el 
POUM. En el Ple de 9 de març, 
l’alcaldessa, Isabel Maria Corta-
da va informar d’una sentència 
del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, que dóna la raó a 
l’Ajuntament en un procediment 
contenciós administratiu, on els 
recurrents demanaven la impug-
nació parcial del POUM perquè 
no estan d’acord amb la càrrega 
econòmica que els suposarà la 
connexió de l’avinguda mas Bo-
hera amb el carrer Ciutat, previs-
ta en el planejament.  

Sentència TSJC sobre dietes 
de l’exalcalde. Durant el mateix 
Ple de 9 de març, l’alcaldessa 
va informar d’una altra sentència 
del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, que desestima la 
reclamació de l’exalcalde per 
cobrar 26.824,85€ de dietes i 
desplaçaments dels anys 2011-
2014. Per unanimitat es va acor-
dar trametre aquesta sentència 
a la Comissió Jurídica Assesso-
ra de la Generalitat, per tal que 
tingui més elements de judici en 
l’estudi que està fent, mitjançant 
un altre procediment, dels 
73.246€ que va cobrar l’exalcal-
de per dietes i desplaçaments 
entre els anys 2005 i 2009.

Despeses de l’edifici de la plaça 
Constitució. Mitjançant Decret, 
informat després al Ple, l’Ajunta-
ment es va comprometre a pa-
gar la seva part de les despeses 
comunitàries del 2015 de l’edifici 
de la plaça Constitució, on hi ha 
24 aparcaments i 4 trasters mu-
nicipals. La quantitat satisfeta és 
de 1.129,71€.

La Fira Balcó de 
l’Empordà girarà  
al voltant de la vinya
La segona edició de la Fira Balcó 
de l’Empordà, que celebrarem el 
proper mes de juny, girarà al voltant 
de la vinya i de les activitats relacio-
nades amb la viticultura.

Ja s’ha fet una primera reunió de 
voluntaris per mirar de concretar la 
programació, però l’Ajuntament vol 
escoltar les propostes de tothom, 
per tal que la Fira sigui fruit d’un 
procés participatiu. Si tens alguna 
proposta, contacta amb la regidora 
de Participació Ciutadana, Paulina 
Calvo: paulina.calvo@palau-saver-
dera.cat
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AGENDA FOTOS
Carrer de la Costa. El 
carrer de la Costa ja 
torna a estar obert al 
trànsit després dels 
treballs que ha fet 
Endesa aquesta tardor 
per fer arribar el cablejat 
elèctric de la torre 
transformadora que s’ha 
d’enderrocar, situada 
al carrer Doctor Mateu 
Turró, a la nova, que 
està situada per sota del 
nivell d’aquest carrer.

Carnaval 2017.  
El 5 de març vam 

celebrar Carnaval. Hi 
va haver una rua amb 

acompanyament de 
la banda de percussió 

Batuskala, fideuà 
popular al Centre 

Cívic, animació 
infantil i discomòbil de 

disfresses.  L’Associació 
de Dones va col·laborar 

amb la festa i la 
Diputació de Girona va 
donar suport econòmic. 

Festa Major  
de la Candelera.  
El 4 i 5 de febrer vam 
celebrar la Festa Major. 
Entre altres coses (veure 
fotos a la pàgina següent), 
vam fer una enlairada 
de fanalets, hi va haver 
animació infantil, partits de 
futbol, missa, sardanes i 
ball amb la Cobla Orquestra 
Montgrins. L’ACR el Fitó 
va col·laborar amb la festa 
i la Diputació de Girona va 
donar suport econòmic.

Si voleu rebre aquest butlletí 
per correu electrònic envieu un 
e-mail a premsa@palau-saver-
dera.cat amb el vostre nom, cog-
noms i adreça. Indiqueu també si 
voleu rebre el butlletí en català, 
castellà, francès, anglès o ale-
many. Les persones que rebin el 
butlletí en format electrònic ja no 
el rebran a casa seva i així acon-
seguirem un notable estalvi de 
temps, paper i diners.

BUTLLETÍ
ELECTRÒNIC

Xerrades al Centre Cívic  
Diverses entitats del 
poble han organitzat 
xerrades de temàtica  

variada a la sala de 
conferències. En el  
darrers mesos, s’ha 

parlat de  ‘Les dones 
de Mercè Rodoreda’, 
amb Lourdes Godoy 

(foto) i  ‘L’hort de l’avi’, 
amb Carme Llaona, o 

el paisatge megalític de 
l’Alt Empordà amb Jordi 

Casals ‘Meli’.

FIRA BALCÓ  
DE L’EMPORDÀ
Celebrarem la 2a 
edició de la Fira 
Balcó de l’Empordà els caps de 
setmana del 16 al 18 de juny i 
el del 23 al 25 de juny. L’edició 
d’aquest any girarà al voltant 
de la vinya. Si tens alguna idea 
o vols fer de voluntari, contacta 
amb la regidora de Participació 
Ciutadana, Paulina Calvo, 
enviant un missatge a: 
paulina.calvo@palau-saverdera.cat

16-25
JUNY

PUJADA A SANT 
PERE DE RODA
Pujada a peu des de 
Palau-saverdera  
(i des de tots els pobles del parc 
natural del Cap de Creus). Un 
cop a dalt hi haurà esmorzar, 
dinar i visites guiades. Us heu 
d’apuntar anticipadament. 
Hi haurà un bus de baixada. 
Trobareu tota la informació a la 
web de Via Pirena.

7
MAIG

FESTA DE SANT 
ONOFRE
Farem la tradicional 
romeria a l’ermita, on 
hi haurà missa i sardanes.

3
JUNY

FESTA DE  
LA VELLESA 
Properament, 
donarem a conèixer 
més detalls del programa.

18
JUNY



Actes de Nadal. Es van fer tallers nadalencs, un concert a 
l’església i vam entregar les cartes al Patge Reial, després de 

presenciar un espectacle de circ a la plaça Major. El 5 de gener, 
vam donar la benvinguda a Ses Majestats els Reis Mags. 

Un ordinador a la vostra disposició. L’àrea de Noves Tecnologies 
ha posat un ordinador a la primera planta de l’Ajuntament que 

està disponible per a totes aquelles persones que el necessitin 
per fer qualsevol tipus de tràmit electrònic amb l’administració.

Reconeixement a Joan Baptista Muntada. El diumenge 5 de 
febrer, segon dia de Festa Major, es va destapar una placa 

commemorativa a la casa d’aquest il·lustre palauenc (1901-1997), 
al carrer Sant Onofre número 12.

Cotxe nou. La Junta de Govern de 25 de novembre va acordar 
comprar un Fiat Dobló per 6.900€ a Interdiesel SA. El vehicle 

està a disposició del personal de l’Ajuntament per fer desplaça-
ments vinculats a les seves activitats laborals. 

Pilones font de Dalt. L’Ajuntament ha posat pilones, senyalització 
i una línia groga a la part de baix de la Font de Dalt per evitar que 

hi aparquin cotxes i entorpeixin la circulació. L’actuació ha tingut 
un cost final de 1.318,9€.

www.palau-saverdera.cat

1.246€ per a la Marató de TV3. La 3a edició de la Marxa Balcó de 
l’Empordà, que vam celebrar el dissabte 4 de febrer, primer dia 

de Festa Major, va permetre recaptar 1.246€ que ja s’han ingres-
sat en el compte de la Marató. Gràcies a tots per fer-ho possible.



www.palau-saverdera.cat

La piscina canvia de mans
Mitjançant un acord de Ple de 9  
de març, l’Ajuntament va autoritzar 
el canvi de mans del contracte de 
gestió de la piscina i l’adequació 
i explotació del bar restaurant i la 
zona d’esbarjo. Aquest contracte, 
que té una durada de tres anys 
prorrogables, s’havia adjudicat a 
Thoyo Services and Management 
SL al mes de maig de l’any pas-
sat i ara aquesta concessionària 
l’ha cedit a Julio Enrique Chaves 
Garcia perquè es faci càrrec del 
servei.

El nou concessionari assumeix 
tots els drets adquirits per la mer-
cantil cedent, així com les obliga-
cions que estaven estipulades en 

el contracte inicial i en el Plec de 
clàusules administratives i pres-
cripcions tècniques, aprovades per 
Ple de 15 d’abril de 2016.

L’autorització a la cessió 
d’aquest contracte es va aprovar 
amb els 5 vots a favor dels regi-
dors de l’equip de govern (Gent de 
Palau-Acord Municipal i Alterna-
tiva per Tothom) i amb els 2 vots 
en contra dels regidors de CiU 
presents a la sala. Jordi Compte 
(CiU), va justificar el seu vot nega-
tiu dient que no tenen res en con-
tra del nou concessionari, però sí 
que estan en contra de la manera 
com s’ha tramitat, des del principi, 
el contracte de gestió de la piscina.

MÉS OBRES DE MILLORA I MANTENIMENT
L’Ajuntament ha fet diverses actuacions de manteniment i millora de la 
piscina municipal. L’any passat es va canviar tota la zona de platja (obres 
adjudicades a Argon Informática SA per 59.000€) i aquest any s’està mo-
dificant la reixeta desbordant que hi ha al voltant de la piscina grossa i de 
la piscina petita per evitar les pèrdues d’aigua, que eren molt importants. 
Per altra banda, també s’han fet treballs a la sala de màquines: s’han 
canviat els quadres elèctrics i s’han posat sondes baromètriques als do-
sificadors de clor. Aquestes actuacions es van adjudicar a l’empresa Ne-
dapool SL. La substitució de la reixeta desbordant a  la piscina gran i a la 
piscina petita ha tingut un cost de 46.938,52€ i les actuacions a la sala de 
màquines han costat 15.856,28€. Torre per facilitar 

els nius de 
xoriguer petit
Durant el Ple de 26 de gener, 
l’Ajuntament va acordar, amb els 
vots a favor d’equip de govern 
i oposició, cedir gratuïtament 
durant 20 anys un terreny mu-
nicipal (parcel·la 21 del polígon 
9, en el sector de puig de Llorí) 
a l’entitat sense ànim de lucre 
Paisatges Vius perquè, un cop 
feta la tramitació corresponent, 
hi pugui construir una torre de 
nidificació per a xoriguer petit. 
Una setmana abans, Paisatges 
Vius ja havia presentat el projec-
te constructiu de la torre. Tant el 
conveni de cessió 
com el projecte van 
estar exposats al 
públic, no van rebre 
cap al·legació i els 
tràmits continuen 
endavant.

Aprovat el Pla 
d’Acció Local per  
a la Sostenibilitat
En el Ple de 9 de març es va 
aprovar definitivament i per una-
nimitat el Pla d’Acció Local per a 
l’Energia Sostenible (PAES), que 
proposa 37 accions que suposen 
una reducció de 1.993,11 tones 
de les emissions de CO2 per a 
l’any 2020. Aquestes accions, 
entre les quals hi ha la instal·la-
ció de plaques solars a la piscina 
i l’ús de calderes de biomassa, 
estan valorades en 4’2 milions 
d’euros. Al febrer de l’any passat, 
amb la voluntat d’obrir el PAES a 
la participació ciutadana, l’Ajun-
tament va fer una reunió pública 
per escoltar les vostres propos-
tes. La necessitat de disposar 
d’un PAES sorgeix del Pacte 
d’Alcaldes, al qual 
hi estem adherits 
des del 2013, que 
vol aconseguir una 
reducció del 20% 
de les emissions 
de CO2 per a l’any 
2020.

L’Ajuntament edita un llibre que  
recull tot el saber de l’Àngel Roig
Tot el coneixement 
local que tenia l’Àn-
gel Roig Turró (1936-
2015) està recollit en 
aquest llibre que ara 
ha editat l’Ajuntament 
amb el suport econò-
mic de la Diputació.

José Luis Bartolo-
mé ha estat qui s’ha 
submergit en la gran 
quantitat de material 
sobre història, folklore i cultura po-
pular palauenca que ens va deixar 
l’Àngel Roig en el moment de la 
seva mort.

El llibre ‘Revivint vells temps’ és 
el fruit d’aquesta immersió: més de 
dues-centes pàgines de relats i re-

cords de gent del po-
ble, alguns vius i molts 
d’ells ja morts, que ens 
transporten fins a la 
Guerra del Francès i 
més enllà.

“L’Àngel ha estat un 
Joan Amades local”, 
diu Bartolomé a les 
pàgines introductòries 
d’aquest llibre que, evi-
dentment, té molt de 

costumari i té molt de palauenc.
El llibre, que ha tingut un cost de 

3.141,7€ (maquetació, impressió i 
correcció),  es presentarà a Palau 
el 29 d’abril (12h / sala de conferèn-
cies del Centre Cívic). S’ha fet una 
tirada inicial de 300 exemplars.
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Manteniment  
i reparacions  
al poblat Neolític
S’han destinat 1.304,38€ a fer 
treballs de manteniment i repa-
racions al poblat Neolític. S’han 
fet servir 638,88€ per confeccio-
nar tres plafons informatius nous 
perquè els que hi havia ja no es 
podien llegir de tant recremats 
com estaven. Per altra banda, 
s’ha reparat el porxo de la ca-
bana reconstruïda per import 
de 665,5€. Aquest jaciment, que 
es va descobrir al 1987 quan 
s’obrien els carrers de la urba-
nització, és l’únic poblat Neolític 
recuperat i visitable de tot Cata-
lunya.

Subvencions per  
a entitats del poble
L’Ajuntament ja ha fet el paga-
ment de les subvencions conce-
dides a dues entitats del poble 
per les activitats fetes durant 
el 2016. Per aquest concepte 
s’han pagat 500€ a l’Associació 
de Veïns de Palau-saverdera 
(acord de Junta de Govern de 
25-11-2016) i 500€ a l’Associa-
ció musical Vibrasons (acord de 
Junta de Govern de 30-12-2016). 
Es va denegar la subvenció a 
l’Associació de la Tercera Edat 
i al Club Futbol Palau-saverdera 
per no haver presentat la docu-
mentació requerida.

Nous cursos a 
l’aula d’informàtica
Al març van començar dos nous 
cursos gratuïts a l’aula d’infor-
màtica. Un dels cursos es diu 
‘Xarxes socials, Google Docs 
i botiga online’ i l’imparteix un 
especialista de l’empresa Com-
munity Manager Girona, que ha 
estat contractat per l’Ajuntament 
per 600€. L’altre curs és una 
continuació de l’alfabetització 
digital que va començar a l’octu-
bre. Aquest curs, l’imparteix una 
monitora de Fundesplai, que ha 
estat contractada per 300€. 

Sanció de 601€ per a l’empresa 
que porta el menjador escolar
Govern municipal i oposició van 
acordar, en el Ple que es va ce-
lebrar el 9 de març, imposar una 
sanció de 601€ a l’empresa en-
carregada de la gestió del servei 
de menjador escolar perquè una 
alumna de l’escola es va trobar un 
insecte a la truita de patates.

L’incident va passar el 17 de 
gener; un dia després, la mare de 
la nena va comunicar el que havia 
passat a l’Ajuntament i dos dies 
més tard, la direcció de l’escola 
també va demanar que es pren-
guessin mesures per evitar que el 
cas pogués repetir-se.

El 20 de gener, l’Ajuntament va 
obrir expedient a l’empresa con-
cessionària per haver comès una 
infracció que està qualificada com 
a greu en el plec de clàusules que 
regulen el servei i l’11 de febrer la 
concessionària va comunicar que 
havia donat de baixa el proveïdor 

de la truita de patates.
Els regidors de CiU, que estan 

a l’oposició, van manifestar du-
rant el Ple que ells haurien optat 
per una sanció d’import superior 
i el primer tinent d’alcaldessa, 
Miquel Serra, els va replicar que 
el contracte amb l’empresa que 
ofereix aquest servei està a punt 
de vèncer i que l’equip de govern 
valorarà si cal renovar-lo o no de 
cares al curs que ve.
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opinió 
DELS GRUPS POLÍTICS

Aquests primers mesos de l’any 
estem molt preocupats per l’evolu-
ció del menjador de l’escola. Quan 
va entrar l’equip de govern, hi havia 
una empresa que havia fet el servei 
durant més de 10 anys sense ha-
ver-hi cap incidència amb el men-
jar. Tot i tenir l’opció de prorrogar la 
concessió, van decidir fer un con-
curs nou, assegurant que hi hauria 
un servei molt millor i més econò-
mic. A l’hora de la veritat, la quali-
tat del menjar ha baixat molt. Però 
més preocupant, és que l’equip de 
govern no ha complert la seva obli-
gació de controlar que el conces-
sionari realitzi correctament el ser-
vei. Creiem que s’hauria hagut de 
fer un seguiment més pròxim de la 
qualitat del menjar, i de com arriba 
a l’escola. És un tema delicat que 
afecta als nostres nens, i pensem 

que és molt greu que hi hagués 
una incidència fa un any i es tapés. 
Malauradament, ara hi hagut una 
segona incidència i al concessio-
nari només se li ha aplicat la sanció 
mínima. Això es fa per tapar la mala 
gestió en aquest tema. Ara que 
s’està acabant el contracte i han 
passat fets desagradables s’està 
començant a fer el seguiment que 
s’hauria d’haver fet des del primer 
dia. Per exemple, el menjar arriba 
moltes vegades en taxi enlloc de 
vehicle refrigerat, i l’ajuntament en-
lloc de posar-hi remei, ho justifica

Hem vist als diaris que s’ha fet 
fora de l’equip de govern al regidor 
Josep M. Najes. Tot i que els agra-
da parlar de transparència, no s’ha 
donat cap explicació dels fets que 
han portat a aquesta situació.

Aquest mes han començat obres 

a la piscina que deien fa temps que 
s’havien de fer. Ens ha sorprès que 
aquestes obres, d’un import molt 
important, després de tota la legis-
latura dient que per claredat i trans-
parència es feia concurs públic, 
aquesta vegada s’ha donat a dit, i a 
més, a una empresa de fora, sense 
ni tan sols demanar preu a les em-
preses de piscines que tenim aquí 
a Palau-saverdera. 

Encetem aquest espai amb la de-
cisió de retirar les regidories que 
eren responsabilitat del Sr. Josep 
Maria Najes. En política o en qual-
sevol altre context, els diferents 
punts de vista entren dins de la 
normalitat. No obstant això,  quan 
no s’arriben a acords que dificul-
ten la presa de decisions i que re-
percuteixen en la gestió municipal, 
s’ha de ser resolutiu per continuar 
avançant. El Sr. Najes continua 
formant part de l’equip de govern 
i manté la representació política al 
Consell Comarcal,  al Consorci de 
la Costa Brava i al CILMA. Qual-
sevol altre argument és malinten-
cionat. Lamentem les declaracions 
del portaveu de CiU a un mitjà de 
comunicació. No ens sorprenen, ja 
que continuen en la mateixa dinà-
mica del desprestigi en el mateix 
mitjà, tal i com ho han estat practi-
cant des de fa anys focalitzant en 
persones, entitats, empreses, amb 
la finalitat de sembrar dubtes i con-
fondre als administrats. L’oposició 
sap que pot utilitzar els mitjans de 
l’ajuntament: pot convocar reunió 

pública, pot opinar a la web, pot fer 
vídeos... L’ajuntament és de tots, 
no només de l’equip de govern, i 
l’oposició ho hauria de saber. Per 
tant, nosaltres continuarem treba-
llant incansablement amb l’objec-
tiu de fer Palau un poble on predo-
minin els valors democràtics.

L’altra qüestió és la sentència 
ferma que desestima el cobrament 
de dietes i desplaçaments de l’exal-
calde, per valor de 26.824,85€. 
És la confirmació de la mala pra-
xi, almenys en aquest aspecte, 
que va anar practicant. Enviarem 
aquesta sentència a la Comissió 
Jurídica Assessora perquè en tin-
gui coneixement  per fer la revisió 
d’ofici de part de l’ajuntament per 
declarar, o no, nuls de ple dret els 
acords de ple on es va permetre 
el cobrament de dietes i desplaça-
ments entre els anys 2005 i 2009, 
tot i que els informes eren desfa-
vorables. La quantitat per aquest 
concepte puja a 73.246,55€. El 
que hi ha a l’ajuntament com a 
justificants són un munt de tiquets 
sense saber a quina funció de re-

presentació corresponen. El fet de 
què CiU de Palau faci arribar al 
diari el sentit contrari a la sentèn-
cia, ha confós als palauencs. La 
sentència és clara: “Desestimo 
el recurso contencioso-adminis-
trativo formulado por don Narcís 
Deusedas frente a la resolución a 
la que se refiere el fundamento de 
derecho primero de esta senten-
cia, sin hacer expresa condena en 
costas. Contra la presente resolu-
ción no cabe recurso”

Una dada objectiva: 1.535,94€ 
són el diners que per aquests con-
ceptes ha gastat l’equip de govern 
des del juny 2015 fins el febrer 
2017. 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.


