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@Palau_saverdera

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
dilluns a divendres, de 8h a 14h

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: 
Horari d’estiu: dilluns, dimecres i 

divendres de 16h a 19h.  
TANCADA A L’AGOST

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

Govern en minoria a l’Ajuntament

Gent de Palau-AM va 
aconseguir quatre regidors 
a les passades eleccions 
del 26 de maig; Junts per 
Palau en va aconseguir 
tres i Alternativa x Tothom, 
en va treure dos. 

A diferència del que 
havia passat en el man-
dat anterior, Gent de Pa-
lau-AM i Alternativa x To-
thom no han arribat a un 
acord de govern i el grup 
municipal de Gent de Pa-
lau-AM governa ara en 
minoria.

Això vol dir que si els 
dos grups que formen 
l’oposició (Junts per Pa-
lau i Alternativa x Tothom) 

voten en contra d’una pro-
posta plantejada al Ple per 
l’equip de govern, aquesta 
no es pot aprovar.

Els regidors electes de 
Gent de Palau-AM són: 
Isabel Maria Cortada So-
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ler, Paulina Calvo Caba-
nas, Bruno Maydat Malé 
i Gladys Fernanda López 
Giménez.

Els regidors electes de 
Junts per Palau són: Jor-
di Compte Martí, David 
Berta Orta i Danielle Lin-
da van der Kleyn. Els dos 
regidors d’Alternativa x 
Tothom són: Miquel Serra  
Trulls i Guillermo Colomer 
Domènech. 

El nou ajuntament va 
quedar constituït quan els 
regidors van prendre pos-
sessió del càrrec durant la 
sessió que es va celebrar 
a la sala de Plens el dis-
sabte 15 de juny. 

Resultats de les eleccions
Total %

Vots 703 70,7

Abstenció 292 29,4

Blanc 10 1,4

Nuls 4 0,6

Gent de Palau 282 40,3

Junts per Palau 188 26,9

AlternativaxTothom 164 23,5

Més Palau 55 7,9

De dalt a baix i d’es-
querra a dreta, tots els 
regidors del Consistori: 

Guillermo Colomer, 
Miquel Serra, Paulina 
Calvo, Gladys López, 

Daniella van der Kleyn, 
David Berta, Bruno 

Maydat, Isabel Maria 
Cortada  

i Jordi Compte.
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Benvolguts i benvolgudes,

El dia 15 de juny es va encetar un altre mandat. 
En aquesta ocasió el grup Gent de Palau governa 
en minoria. Aquest fet suposa que hi haurà visions 
diferents i que ens haurem de posar d’acord per 
avançar. Aquesta situació requerirà més esforços, 
però si aconseguim aquest repte, Palau-saverdera 
hi sortirà guanyant. Renúncies i pactes. Això és el 
que els grups polítics haurem d’estar disposats a 
fer.

Els mandats estan molt condicionats pels pres-
supostos i d’ençà que vam encetar una època de 
dificultats econòmiques en la gestió pública en ge-
neral, les poblacions que, a més a més, hem su-
perat problemes afegits (afrontar la reducció del 
deute, l’amortització de crèdits, el pagament de 
deutes i les indemnitzacions relacionades amb el 
Sun Village) notarem els efectes sobretot en l’apar-
tat d’inversions. 

Els projectes resultants dels Pressupostos Par-
ticipatius (adequació del Camí Vell de Roses, ins-
tal·lació dels plafons de minideixalleries, adquisició 
de material audiovisual per a la biblioteca i refores-
tació d’alzines) ja es van aprovar a l’últim ple i co-
mencen a caminar.

 S’han executat les obres als petits carrers de la 
Plaça i de l’Església, que contempla no només una 
millora en l’aspecte extern sinó també en la substi-
tució de les canonades d’aigua de fibrociment per 
les de PVC.  Hores d’ara també hauran finalitzat  
les obres del Camí Ral.

Quant al projecte de  la construcció del local 
polivalent al camp de futbol valorat en 71.843,39€, 
ja ha passat la fase d’exposició pública i la seva 
execució s’haurà de posposar, que no renunciar. 
De cares al futur proper presentarem els projectes 
existents a la convocatòria de les subvencions que 
atorguen les entitats supramunicipals com la Dipu-
tació i la Generalitat. 

 Un altre tema important és el desenvolupament 
urbanístic del nostre poble basat en el POUM de 
2012. Tots els grups coincidim en un creixement 
sostenible i els reptes per aconseguir-ho són diver-
sos. Un d’immediat és obtenir l’informe urbanístic 
que valori el Sud-3 i afrontar el resultat. 

Damunt la taula un altre tema important: la zona 
d’activitats de la carretera de Roses. Com deia Cer-
vantes: “Confiem en el temps, sol donar dolces sor-
tides a amargues dificultats”. Jo hi afegiria: “Con-
fiem en el temps i una bona gestió”. Treballarem 
per aconseguir-ho, sens cap mena de dubte, amb 
la col·laboració del Departament d’Urbanisme.

Rebeu una cordial salutació.

Isabel Maria Cortada Soler
Alcaldessa
isabelm.cortada@palau-saverdera.cat

Les àrees del nou govern
En el Ple de 4 de juliol, l’equip de govern va donar compte 
a tots els regidors de la Corporació del repartiment de les 
àrees de govern:

Isabel Maria Cortada i Soler 
Alcaldessa

Àrees: Alcaldia Presidència, Bon 
Govern i Transparència, Territori i 

Urbanisme, Ensenyament,  
Cultura i Festes.

isabelm.cortada@palau-saverdera.cat

Paulina Calvo Cabanas
Primera tinenta d’alcaldessa

Àrees: Medi Ambient, Infraestructu-
res i serveis municipals  
i Economia i Finances.

paulina.calvo@palau-saverdera.cat
 

Bruno Maydat Malé 
Segon tinent d’alcaldessa

Àrees: Comerç, empresa i turisme, 
Societat de la informació i Esports.

bruno.maydat@palau-saverdera.cat
 

Gladys Fernanda López Giménez 
Tercera tinenta d’alcaldessa

Àrees: Salut, afers socials i famílies i 
Participació ciutadana.

gladys.lopez@palau-saverdera.cat
 

Durant la mateixa sessió de ple, l’equip de govern va 
informar que la Junta de Govern celebrarà les sessions 
ordinàries el segon i el quart dilluns de cada mes a les 
10h i estarà integrada per: Isabel Maria Cortada, Pauli-
na Calvo, Bruno Maydat i Gladys Fernanda López. Per 
altra banda, la comissió especial de comptes estarà for-
mada per Paulina Calvo, Jordi Compte i Guillermo Co-
lomer i el tresorer de l’Ajuntament serà el secretari de la 
Corporació, que ja venia exercint aquesta funció en el 
darrer mandat.

Composició de la Junta de Govern

Escanejant aquest codi, accedireu a les 
declaracions de béns, activitats  

i CV de tots els regidors.
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Plens ordinaris, cada dos mesos

L’Ajuntament ha acordat celebrar 
els plens ordinaris cada dos me-
sos, i no cada tres mesos com es 
venia fent fins ara. Hi haurà ple 
ordinari el quart dijous dels mesos 
de gener, març, maig, juliol, se-
tembre i novembre; i les sessions 
començaran a la mateixa hora que 
han començat durant el darrer 
mandat, a les 19h.

Tots els grups van acordar per 

unanimitat aquest calendari du-
rant la sessió plenària del 25 de 
juliol, després que en el ple de 4 
de juliol l’oposició (Junts per Palau 
i Alternativa x Tothom) va tombar 
la proposta plantejada per l’equip 
de govern (Gent de Palau-AM) per 
continuar celebrant els plens or-
dinaris cada tres mesos. Les ses-
sions extraordinàries queden al 
marge d’aquest calendari.

Retribucions dels regidors

Transparència: acció proacti-
va de l’Administració de donar a 
conèixer la informació relativa als 
seus àmbits d’actuació i les seves 
obligacions, amb caràcter perma-
nent i actualitzat, de la manera 
que resulti més comprensible i per 
mitjà dels instruments de difusió 
que permetin un accés ampli i fàcil 
a les dades i facilitin la participació 
ciutadana.

Informació pública: informació ela-
borada per l’Administració i la que 
aquesta té en el seu poder com a 
conseqüència de la seva activitat, 
inclosa la que li subministren els 
altres subjectes obligats per la Llei 
de Transparència.

Bon govern: principis, obligacions 
i regles sobre la qualitat dels ser-
veis i el funcionament de l’Admi-
nistració, i els principis ètics i les 
bones pràctiques d’acord amb els 
quals han d’actuar els alts càrrecs 
de l’Administració, els càrrecs di-
rectius i la resta de personal al ser-
vei de l’Administració, amb l’objec-
tiu que aquesta funcioni amb la 
màxima transparència, qualitat i 
equitat, i amb garantia de retiment 
de comptes.

Govern obert: mesures per establir 
una relació i un diàleg permanents 
i bidireccionals entre l’Administra-
ció i les persones a l’hora de defi-
nir i aplicar polítiques públiques, i 
per introduir i desenvolupar instru-
ments de participació i col·labora-
ció ciutadana.

Dret d’accés a la informació públi-
ca: el dret subjectiu que es reco-
neix a les persones per sol·licitar i 
obtenir informació pública.

Participació ciutadana: és la in-
corporació, de forma transparent 
i ordenada, de les persones i la 
societat civil a la presa de deci-
sions públiques. Juntament amb 
la transparència i l’obertura de 
dades, conforma el govern obert, 
una nova forma de governar que 
transforma la relació entre els ciu-
tadans i les administracions.

Encara no hi ha acord per definir 
què han de cobrar els regidors i 
regidores per assistències a les 
sessions de ple i junta de Govern. 
En el ple de 4 de juliol, l’equip de 
govern va plantejar una primera 
proposta, però l’alcaldessa la va 
retirar de l’ordre del dia i no es va 
sotmetre a votació.

A la sessió de ple de 25 de ju-
liol, l’equip de govern va portar 
al ple una nova proposta, però 
no es va aprovar perquè Junts 
per Palau i Alternativa x Tothom 
van votar-hi en contra. Els dos 

grups de l’oposició volen que tots 
els regidors i regidores cobrin el 
mateix, sense diferències amb el 
que percep l’alcaldessa, que co-
bra més.

L’equip de govern està dis-
posat a arribar a un acord amb 
l’oposició per tal que tothom co-
bri el mateix per assistències a 
juntes i plens, però considera 
raonable tenir en compte la de-
dicació de l’alcaldesa i que pugui 
cobrar per assistència a reunions 
d’altres òrgans col·legiats, exter-
ns a l’Ajuntament.

Per raons de disponibilitat pressupostària, aquest butlletí municipal es 
publicarà només en català a partir d’aquest mateix número, i ja no es 
publicarà en diferents idiomes, com s’havia vingut fent fins ara.

GLOSSARI:

NOTA D’EDICIÓ:
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opinió 
DELS GRUPS POLÍTICS

Ha començat una nova legisla-
tura en la que Junts per Palau 
continuarem a l’oposició en un 
consistori on hi haurà un govern 
en minoria. Aquesta situació farà 
més important la nostra actuació. 
El nostre grup, format per l’equip 
més jove, però amb molta expe-
riència continuarà amb una actua-
ció responsable, donant prioritat 
als temes de poble per sobre dels 
interessos de partit. Tal com hem 
fet sempre, defensarem el millor 
pel poble, votarem a favor dels 
temes necessaris, però ho farem 
exigint que es facin bé. En l’última 
legislatura s’ignoraven esmenes 
que fèiem per millorar propos-
tes. Ara la situació serà diferent. 
Ja hem mostrat ens els primers 
plens, que serem coherents, res-
pectuosos i defensarem les nos-
tres idees, pensant en el millor 
pels palauencs. Però quan les 
coses no es facin prou bé o les 
propostes no siguin prou bones, 
votarem no, com ja hem fet. No 
dependrà només de nosaltres, ja 
que tot i que nosaltres votem no, 
si els altres dos grups es posen 
d’acord es podrà aprovar les pro-
postes, tal com ja ha passat. No-
saltres iniciem la nova etapa amb 
els valors de sempre, oberts a 
escoltar i parlar amb tothom, sen-
se línees vermelles. Parlarem les 
propostes amb els altres grups i 
mirarem que s’aprovin les bones 
per al poble pactant amb qui cal-
gui en cada moment per aconse-
guir el millor.

La gent del nostre grup con-
tinuarà col·laborant i participant 
en les festes i actes que es fan 
a Palau. Som una gent pròxima, 
disposada a escoltar a tothom, i a 
ajudar al màxim dins de les pos-
sibilitats que tenim estant a l’opo-
sició.

Alternativa x Tothom (AxT), des-
prés de 4 anys al govern, va decidir 
passar a l’oposició per com es van 
desenvolupar els fets després de 
les eleccions. Vam intentar un pac-
te, però Gent de Palau, al·legant 
“resultats electorals”, no va deixar 
que això fos possible: primer, Gent 
de Palau ens va presentar un re-
partiment de regidories sense cap 
proposta concreta. AxT vam elabo-
rar una proposta coherent amb la 
bona entesa entre els dos grups en 
l’anterior mandat. Gent de Palau la 
va modificar valorant només els re-
sultats electorals. No ho vam trobar 
just: nosaltres havíem cedit l’alcal-
dia 4 anys sense condicions a Gent 
de Palau, havíem format part del 
govern amb responsabilitat i lleial-
tat, i ara no es valorava la nostra 
feina. 

En el mandat actual, una de les 
propostes ha estat la periodicitat 
dels plens ordinaris: Gent de Palau 
va proposar fer un Ple cada tres 
mesos, nosaltres un Ple cada mes. 
La nova proposta és fer plens cada 
2 mesos. Estem contents, però 
pensem que era viable realitzar 
un ple mensual, perquè l’objectiu 
ha de ser debatre les propostes a 
temps real. 

Una altra proposta: retribucions 
per assistència a Plens i Juntes. 
Nosaltres ens hi vam oposar: pen-
sem que tots els regidors/es han 
de cobrar el mateix per assistència, 
inclosa la presidència, que cobra 
doble. 

Una tercera proposta: una gran 
modificació de crèdit. Per no para-
litzar l’Ajuntament, ens vam abs-
tenir però pensem que era millor 
dividir-la per valorar cada proposta 
individualment. Lamentem que així 
es deixen de fer actuacions, com 
la creació d’un local polivalent al 
camp de futbol,...

L’equip de govern creu convenient 
dividir aquest espai d’opinió en tres 
columnes corresponents als tres 
grups sense tenir en compte la pro-
porció segons resultats electorals.  
Aquest és el nostre pensament: 
l Felicitar l’actitud cívica de l’elec-
torat el 26M.
l Donar les gràcies per dipositar la 
confiança en Gent de Palau. Un dels 
aspectes que se’ns ha valorat és la 
voluntat de ser un ajuntament amb 
gestió transparent i actitud respon-
sable.
l Continuar amb el compromís de 
respecte amb l’adversari polític, sen-
se crispació i teixint ponts de comu-
nicació.
l Governar en minoria és el resultat 
de la falta d’entesa amb AxT, els nos-
tres ex-socis de govern. Les raons, 
cadascú les explicarà a la seva ma-
nera, però el cas és que si s’hagués 
donat el mateix resultat però a la in-
versa, el nostre grup hagués col·la-
borat a construir un equip de govern 
sense demanar càrrecs a la Junta de 
Govern i anys d’alcaldia. Simplement 
el més just donats el resultats.
l Acceptar  fer plens ordinaris bi-
mensuals després d’una proposta 
d’AxT que demanava fer-ne men-
sualment. 
l Lamentar que cap grup hagi ac-
ceptat fer juntes de portaveus que 
tenen per finalitat l’estudi, informació 
o consulta dels assumptes que s’ha-
gin de sotmetre a la decisió del ple 
o Junta de Govern. Som prou grans 
per estructurar-nos en la freqüència 
dels plens com a Castelló d’Empú-
ries (cada dos mesos), però no som 
prou grans per adoptar mesures de 
debat i enteniment. Volem deixar 
clar que la participació a les juntes 
de portaveus no obliga a acceptar 
les propostes de l’equip de govern. 
Hauria estat només una mesura per 
fomentar el treball en equip.


