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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 exposició de fòssils, mol·luscs, 
minerals i eines de la prehistòria 

El diumenge 15 de juliol 
es va inaugurar la sala 
Isidre Macau a la prime-
ra planta de l’Ajuntament. 
Es tracta d’un espai on es 
poden visitar les diferents 
col·leccions d’aquest 
mestre i naturalista pa-
lauenc (1882-1946).

El mes de maig de 
1985, les fi lles d’Isidre 
Macau van fer una dona-
ció de les col·leccions de 
mol·luscs, minerals, fòs-
sils i peces d’arqueologia 
del seu pare al Museu 
Arqueològic de Sant Pere 
de Galligants de la Dipu-
tació de Girona.

Tot aquest material va 
estar exposat a la sala 
Isidre Macau del Museu 

Arqueològic fi ns l’any 
2011, quan després d’una 
redistribució dels espais, 
va quedar guardat al ma-
gatzem i va deixar de ser 
visitable.

Ara, l’Ajuntament de 
Palau-saverdera, amb la 
col·laboració de la famí-
lia, de la Diputació, del 
departament de Cultu-
ra de la Generalitat i del 
Museu d’Arqueologia de 
Catalunya-Girona, ha vol-
gut acostar aquest llegat 
al poble on va néixer Ma-
cau.

A la mostra hi podeu 
trobar dibuixos d’alguns 
dels dòlmens de la serra 
de Verdera, que ell ma-
teix va fer després de lo-

calitzar-los, així com des-
trals i pedres polides de 
la prehistòria, que Macau 
va trobar a Palau-saver-
dera i a moltes altres lo-
calitats.

L’habilitació de l’espai 
Isidre Macau ha tingut un 
cost de 8.210,09€, dels 
quals la Diputació de Gi-
rona n’ha aportat 2.000, 
mentre que la resta s’ha 
fi nançat amb recursos 
propis. 

La sala es podrà visi-
tar en horari d’obertura 
de les ofi cines municipals 
i l’Ajuntament confi a que 
serà un lloc d’interès per 
a les escoles i els centres 
d’educació més propers 
al municipi.

MÉS INFORMACIÓ:

SALA ISIDRE MACAU, VISITABLE A L’AJUNTAMENT

www.palau-saverdera.cat

Benvolguts i benvolgudes, 

“Qui no coneix la seva història està condemnat 
a repetir els seus errors”. Paraules atribuïdes a 
Paul Preston. He començat amb aquesta fra-
se perquè som del parer que per avançar cap 
al futur s’han de resoldre temes pendents del 
passat, com també ho hauran de fer les per-
sones que ens substitueixin, si la ciutadania 
ho decideix. Formar part de l’ equip de govern 
és una feina que s’ha de desenvolupar amb el 
màxim d’equitat i responsabilitat, tot i que tam-
bé som conscients que és difícil complaure a 
tothom i abastar-ho tot. Doncs amb els llasts 
que de mica en mica anem deixant, avancem 
cap al futur. 

L’objectiu de reduir el deute s’ha aconseguit. 
Teníem un 90% respecte al pressupost muni-
cipal al juny del 2015 i ara hem arribat al 60%. 
Una part del superàvit obtingut a l’any 2017 
s’ha destinat a eixugar deute i l’altra part a fer 
inversions fi nancerament sostenibles. Per tant, 
abans d’acabar l’any es faran les següents 
obres: asfaltarem el carrer de la Plaça,  arranja-
rem el camí Ral (actualment, en molt mal estat) 
i col·locarem formigó amb pedra vista (seguint 
l’estil del carrrer Maresme) en un petit tram del 
carrer de l’església (davant d’on hi havia el Ja-
zztabé).  

Fem la recollida selectiva de vidre, paper i 
cartró, envasos... i ben aviat l’orgànica. Cada 
vegada hem de ser més conscients de les con-
seqüències futures si no ens fem responsables  
a nivell individual i col·lectiu de la gestió dels 
residus. Caldrà una forta conscienciació i sen-
sibilitat per canviar d’hàbits en el moment de 
llençar “les escombraries”. Hi ha prevista una 
campanya de sensibilització per tal de fer-ne 
una bona gestió. I relacionat amb aquest tema 
properament es clausurarà el que va ser abo-
cador d’escombraries de Palau-saverdera, just 
on hi ha la torre de nidifi cació del xoriguer petit. 
Es recuperaran els residus que siguin nocius i 
es dipositaran al lloc corresponent, amb la fi na-
litat de naturalitzar l’espai. 

Afrontem també l’enderroc o desballesta-
ment d’alguna de les nombroses construccions 
il·legals en zona no urbanitzable i continuarem 
la tasca amb coordinació amb Urbanisme, 

Agents Rurals i Fiscalia. 
Pas a pas caminem cap al 

futur. Ànims i endavant!

Age

fu

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

El 4 d’octubre: primera 
reunió dels pressupostos 
participatius 2019
El 4 d’octubre (19.30h, 
a la biblioteca) farem la 
primera reunió per expli-
car-vos el funcionament 
dels Pressupostos Partici-
patius 2019 i per donar a 
conèixer les novetats res-
pecte a l’edició anterior, 
que ara està a punt de fi -
nalitzar.

Mitjançant els Pressu-
postos Participatius, vo-
saltres podeu decidir on 
voleu invertir part dels di-
ners que formen part del 
pressupost de l’Ajunta-
ment. En els pressupos-
tos  vigents, i per aquest 

mateix procediment, vàreu 
decidir el destí de 35.000€.

Vàreu decidir posar una 
font a la pista (projecte que 
ja està fet); repavimentar 
la plaça Catalunya (projec-
te que ara es troba expo-
sat al públic); enderrocar 
l’estació transformadora 
de Can Lluent (també en 
fase d’exposició pública) i 
habilitar un itinerari salu-
dable a la part planera del 
terme. Tots els projectes 
guanyadors dels Pressu-
postos Participatius 2018 
s’executaran abans de fi -
nal d’any. 

Nou regidor del PDeCAT
August Imbert i Ge-
lada va prendre pos-
sessió com a nou 
regidor del PDeCAT 
a l’Ajuntament en el 
Ple que es va cele-
brar el dijous 28 de 
juny.

Imbert, que havia estat 
regidor de l’equip de go-
vern en el mandat anterior,  
torna a entrar al Consisto-

ri, ara a les fi les de 
l’oposició, en substi-
tució de Lluís Mont, 
que va plegar a l’abril.

Durant la seva an-
terior etapa a l’Ajun-
tament, August Im-
bert havia estat el 

responsable de les àrees 
de Joventut, Informàtica, 
Noves Tecnologies i Emer-
gències.

Premi a la transparència
L’Ajuntament ha obtingut, 
per tercer any consecu-
tiu, el segell Infoparticipa, 
que certifi ca un bon nivell 
de transparència i qualitat 
informativa a la web muni-
cipal.

La web de l’Ajunta-
ment compleix 51 dels 52 
indicadors (98,08%) que 
fa servir el Laboratori de 
Periodisme i Comunicació 
per a la Ciutadania Plural 
de la Universitat Autòno-

ma per valorar el nivell de 
transparència i la qualitat 
de la informació que hi 
ha penjada a la web dels 
ajuntaments.



www.palau-saverdera.cat

Reducció de l’endeutament 
i augment del superàvit

La liquidació del pressupost de 
l’Ajuntament del 2017 va perme-
tre visualitzar dos indicadors que 
apunten un sanejament de les fi -
nances municipals: s’ha aconse-
guit un dels principals objectius 
del mandat, que era reduir l’en-
deutament; a la vegada que s’in-
crementa el superàvit.

El deute viu de l’Ajuntament 
ha passat d’1.706.559€ a fi nal 
del 2015, a 1.300.202€ a fi nal del 
2017 i, com a conseqüència, la rà-
tio d’endeutament (el quocient en-
tre els ingressos ordinaris i l’en-
deutament que té l’Ajuntament) 
ha passat de 90,94% a 66,77%.

Pel que fa referència al ro-

Nit de Bruixes i Castanyes. El pro-
per dimarts 2 d’octubre, a les 19h, 
es farà al Centre Cívic la primera 
reunió de voluntaris per preparar la 
Nit de Bruixes i Castanyes que ce-
lebrarem el dissabte 3 de novem-
bre. T’animem a unir-te al grup de 
voluntaris per ajudar a ambientar el 
poble amb espais de terror.

Subvenció per a llibres d’ESO. Fins 
l’1 d’octubre podeu presentar la 
vostra sol·licitud per rebre la sub-
venció que dona l’Ajuntament per 
a la compra de llibres de text de 
secundària. Trobareu tota la infor-
mació a www. palau-saverdera.cat.  

Pagament de l’IBI. Fa pocs dies, es 
va fer el càrrec de la segona quota 
de l’IBI a les persones que tenen 
aquest pagament domiciliat. Si no 
ho teniu domiciliat, haureu de fer 
el pagament vosaltres mateixos, 
abans del 2 de novembre, a les 
ofi cines de la Caixa, als caixers 
automàtics d’aquesta entitat o mi-
tjançant Línia Oberta, amb una 
carta de pagament que ja hauríeu 
d’haver rebut.  

Biblioteca integrada a la xarxa. 
La biblioteca pública Isidre Ma-
cau ja està integrada com a Punt 
d’Informació i Lectura a la Xarxa 
de la Diputació de Girona. Un cop 
els treballadors hagin fet la forma-
ció, començaran a expedir carnets 
d’usuari per facilitar les operacions 
de préstec.

Control de les barraques. De ma-
nera imminent, l’Ajuntament en-
derrocarà una barraca construï-
da il·legalment a la part baixa del 
terme, que està afectada per una 
sentència de 2013 i que el propie-
tari no ha enderrocat. Hi ha un altre 
expedient al jutjat per una causa 
similar i, a partir de la feina d’ins-
pecció feta per l’Ajuntament, del 
patrullatge dels Agents Rurals i de 
la informació obtinguda del Servei 
de Protecció de la Legalitat de la 
Generalitat, hi ha altres expedients 
de barraques aparentment il·legals 
que s’estan tramitant. En l’últim 
any, l’Ajuntament ha obert 14 expe-
dients per infraccions de la norma-
tiva urbanística, tant en zona urba-
na, com no urbanitzable.  

Nous tòtems amb 
informació turística

manent de tresoreria (magnitud 
que representa la liquiditat a curt 
termini), es va aconseguir un 
superàvit de 596.991,15€ l’any 
2015, després de quatre anys de 
dèfi cit, i aquest superàvit es va in-
crementar fi ns els 761.111,97€ a  
fi nal de l’any passat.

El regidor d’Economia, Gui-
llermo Colomer, explica que això 
ha estat possible perquè “no hem 
concertat cap crèdit nou per fi -
nançar inversions, sinó tot al con-
trari, hem amortitzat deute per 
import de 302.373,54€ i hem can-
cel·lat anticipadament crèdits que 
venien del govern anterior per im-
port de 194.220,64€”.

Assessorament sobre 
consum energètic

L’Ajuntament ha col·locat dos tò-
tems amb informació turística  i qua-
tre vitrines amb portes a diferents 
punts del poble per penjar-hi infor-
mació municipal. Els tòtems amb 
informació turística, que han tingut 
un cost de 7.135,46€ (disseny, fa-
bricació i col·locació) s’han posat a 
l’entrada del poble i a l’aparcament 
de l’horta de can Bessonet (abans 
d’arribar a la Font de Dalt).

Les quatre vitrines on a partir 
d’ara es penjaran els cartells amb 
informació de les activitats que es 
fan al poble s’han col·locat a l’Ajun-
tament, a l’edifi ci del dispensari, 
al Centre Cívic i a la Biblioteca. 
Aquestes vitrines han tingut un cost 
de 1.904,49€.

El 18 d’octubre (de 10h a 12h), el 
12 de novembre (de 18h a 20h) i 
18 de desembre (de 13h a 15h) un 
tècnic del Consell Comarcal estarà 
a la vostra disposició a la biblioteca 
perquè li pugueu plantejar qualse-
vol dubte relacionat amb el consum 
energètic. 

Aquest és un servei que està in-
clòs en el projecte de Punt d’Infor-
mació Energètica itinerant que ofe-
reix el Consell a 11 municipis que 
ho han sol·licitat. En el mateix pro-
grama es va fer una reunió pública 
el 20 de setembre per entendre la 
factura elèctrica.

El servei té un cost de 1.332,93€, 
dels quals, 750€ estan subvencio-
nats per la Diputació de Girona. 

www.palau-saverdera.cat

opinió
DELS GRUPS POLÍTICS

Ja hem entrat a l’últim tram de 
legislatura, i sincerament creiem 
que estem acomplint el propòsit 
que ens vam fer de realitzar una 
oposició constructiva on el millor 
per al poble està per davant dels 
interessos partidistes. I seguirem 
treballant de la mateixa manera, 
encara que alguns cops la falta 
d’acceptació de la crítica per part 
de l’equip de govern hagi suposat 
paraules fora de lloc, inclús ata-
cant amb noms i cognoms.

Un tema que ens preocupa, es 
la modifi cació del POUM. S’estan 
fent dos modifi cacions puntuals, 
una que és una correcció de petits 
errors i errates, que és una bona 
feina i hi hem votat a favor, i l’altra, 
que és una modifi cació molt més 
important del que sembla i on hi ha 
diversos punts que podrien afec-

tar molt al nostre poble. En el mo-
ment de fer aquest escrit està en 
tramitació. Hi hem fet al·legacions 
i esperem que siguin ateses, ja 
que l’aprovació tal com està impli-
caria que moltes cases passessin 
a ser un volum disconforme i això 
és un greu perjudici per als propie-
taris. També creiem que en alguns 
temes com els jardins, la nova le-
gislació es excessivament invasi-
va amb la propietat privada i crea 
un cost excessiu que pot provocar 
que la gent deixi de tenir jardins, 
i un alt cost de control a l’ajunta-
ment.  Tampoc ens sembla bé el 
punt on es modifi ca el percentatge 
de façana que pot ser oberta en la 
zona del casc antic. Creiem que 
Palau és un poble i s’ha de mante-
nir l’essència com a tal.

Pel que fa a l’IBI, hi ha hagut 

molts veïns que ens han donat la 
raó amb el que ja vam dir fa me-
sos, i diuen que han hagut de pa-
gar més. Ja ho vam dir en el seu 
moment, quan van fer bandera de 
que es pagaria menys de les es-
combraries, però no van explicar 
que ho compensaven amb la pu-
jada de l’IBI. Quan parlen de dir 
mitges veritats, que primer s’ho 
apliquin ells.

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

Oposició
PDeCAT

Benvolguts i benvolgudes,

El Pla d’Ordenació Urbanística Mu-
nicipal (POUM) és un instrument de 
gran importància, que ordena urba-
nísticament el poble i el seu terme 
municipal i dissenya el seu des-
envolupament i creixement futurs. 
Entre altres coses classifi ca les di-
verses parts del terme municipal en 
sòl urbà, urbanitzable (apte per a la 
seva transformació en sòl urbà) i no 
urbanitzable (que no pot ser urba-
nitzat i ha de gaudir d’una protecció 
especial), i estableix els usos i les 
activitats que es poden dur a terme 
en cadascun d’ells. 

El nostre POUM  es va aprovar 
l’any 2012. Es va elaborar en un 
temps rècord amb l’esperança que 
podria resoldre la situació legal del 
Sun Village, però de moment no 
ha prosperat. Ara s’han fet modifi -
cacions de POUM. Una corregeix 
errors literals i gràfi cs,  i l’altra fa 
més concreta la regulació de dife-
rents paràmetres urbanístics. La fi -
nalitat és que la seva interpretació 
no doni peu a confusió i eviti con-

fl ictes. 
El POUM va ser validat pel 

TSJC al maig de 2018 en una sen-
tència sobre el contenciós admi-
nistratiu interposat per uns veïns, i 
aquesta es va fer ferma  perquè el 
Tribunal Suprem no va admetre a 
tràmit el recurs de cassació. Estem  
obligats a modifi car el POUM en el 
sentit que l’Ajuntament ha de pro-
cedir a retornar la classifi cació del 
terreny on s’ubica el Sun Village tal 
com estava abans de l’aprovació 
de POUM, és a dir que torni a ser 
d’ús hoteler, residencial i comer-
cial. La pregunta clau és: com aca-
barà aquesta situació? De moment 
l’Ajuntament farà el que ordena la 
justícia, mentre que l’advocat que 
ens representa estudia com afron-
tar aquesta nova situació. Respec-
te  al conveni signat amb la deman-
dant, cap resposta. 

A la reunió explicativa de la tèc-
nica d’urbanisme de les modifi ca-
cions del POUM hi va assistir con-
vidat el portaveu de l’ oposició Sr. 
Jordi Compte. També va ser convi-
dat a les reunions explicatives del 

procés participatiu, a l’estudi de la 
recollida de la fracció orgànica i a 
la reunió del tema Sun Village amb 
l’advocat de l’Ajuntament.

També és de responsabilitat 
analitzar com podem afrontar les si-
tuacions irregulars d’algunes indús-
tries que hi ha la carretera de Palau 
a Roses. Tenint en compte que  la 
zona industrial no està consolidada 
i que existeix el Pla director de la 
serra de Rodes que afecta el nos-
tre municipi i els del voltant, la feina 
serà complicada. S’ha contractat 
una professional, que col·laborarà 
amb la feina que fa l’inspector mu-
nicipal d’obres i ja han començat a 
treballar. 

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.


