
 
 
 

NOTA INFORMATIVA DEL GRUP POLÍTIC “GENT DE PALAU” 
Palau-saverdera 

 
 
El grup municipal “Gent de Palau”, que actualment governa en minoria  a l’Ajuntament 
de Palau-saverdera, manifesta la preocupació per l'estratègia utilitzada pels partits de 
l'oposició (AxT i Junts per Palau) al passat ple del 26 de setembre. D’una banda es 
varen posar d’acord amb l’objectiu comú de bloquejar l’actual govern municipal i d’una 
altra van evidenciar incoherències tant amb el seu propi programa electoral, com amb 
la seva trajectòria i historial polític.  
 
 
URBANISME 
 
Crida l’atenció que la moció presentada per Alternativa per Tothom anés adreçada a la 
suspensió de llicències urbanístiques al sector SUD-4. Un reclam hipotètic, sense cap 
justificació, ni exposició de motius amb pes argumental, només la moció per ells 
aprovada,  i que en el pitjor dels casos no farà sinó que endarrerir el procés sobre 
l’informe que s’ha d’elaborar del sector SUD-3, sobre el qual hi ha pendent un pla 
parcial urbanístic. 
 
Cal recordar que CiU va ser l’ impulsor de l’actual POUM, que van aprovar l’any 
2012 i que va fer possible l‘actuació urbanística del sector SUD-3 i d’altres. Els 
seus hereus, Junts per Palau, el critiquen com si no anés amb ells, es van abstenir en 
la votació sobre la moratòria del SUD-3, i ara, a més a més, fan extensible la moratòria 
a un altre sector. Ens podríem preguntar: per què van aprovar el POUM del 2012? 
 
Per cert, en el SUD-4, a data d’avui, només hi ha propietaris de finques, i no hi ha hagut 
cap moviment per començar a desenvolupar el sector. 
 
 
PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 
 
No es varen aprovar els pressupostos per al 2020 per l’única discrepància 
(manifesta) sobre l’increment de la taxa d’escombraries. Cap dels dos partits a 
l’oposició varen presentar pressupostos alternatius, o esmenes al punt de discrepància. 
 
 
TAXA D’ESCOMBRARIES. RECOLLIDA SELECTIVA “PORTA A PORTA” 
 
Els partits de l'oposició no van aprovar la modificació de la taxa d'escombraries 2020. 
 
Cal aclarir: Si el 2020 no s’implementa la recollida selectiva “Porta a porta” 
s’haurà de contractar la recollida de la FORM (fracció orgànica), ja que estem 
obligats per llei (Llei de Residus de 2009) que suposarà un augment del cost del 
servei i la conseqüent modificació de la taxa. 



 
 

La voluntat de l’aplicació del sistema de recollida “Porta a porta” va néixer fa més de 
dos anys, ja que es va començar a elaborar i planificar a mitjans del 2017 per l’equip de 
govern en aquells moments: Gent de Palau i Alternativa per Tothom. Ara AxT tomba 
aquesta proposta justificant exclusivament que no és el moment. Si bé és una opinió, 
en cap cas és una justificació. 
 
Recordem: Gent de Palau i AxT s'hi comprometien en el seu programa, i vam treballar 
junts des del 2017 per tal de portar-ho a terme. 
Argumentar que s'acosta una davallada econòmica i que perjudicaria les butxaques de 
la gent, és com a mínim demagògic. 
 
D’altra banda cal tenir en compte que l’increment de la taxa que ara proposàvem no 
hauria estat tan gran, si el 2018 no haguéssim hagut de reduir la taxa. I per què vam 
haver de reduir la taxa? Perquè ens vam trobar amb una desagradable herència de 
l’anterior govern: a dins de la taxa d’escombraries estava inclòs, de manera encoberta, 
el cost del servei de neteja viària; la qual cosa és clarament il·legal.  
  
 
INDEMNITZACIONS 
 
Creiem que Junts per Palau va presentar una moció destinada a humiliar la tasca de 
l’alcaldessa, deixant-la sense cap compensació per la responsabilitat que comporta el 
càrrec i per la seva dedicació de treball presencial a l’Ajuntament. 
 
Cal recordar que Junts per Palau va consentir un sou fixe per a l’anterior alcalde, 
camuflat com a pagaments per assistències a plens i juntes de govern, de 2.600€ 
mensuals, a partir del moment que va començar a cobrar la pensió de jubilació. 
 
Amb el règim de retribucions aprovat en el passat mandat, i a partir del moment de la 
seva jubilació, l’alcaldessa va començar a cobrar per assistències a plens i juntes de 
govern una quantitat que no supera els 1.000€ mensuals. Ara pretenen que l’alcaldessa 
cobri com a màxim 500€ mensuals 
 
Els nostres antics socis d’AxT varen acceptar a l’anterior mandat, sense cap objecció, 
que la tasca de l’alcaldia tingués un reconeixement en les seves indemnitzacions i ara 
que no són a l’equip de govern s’oposen, fins i tot amb arguments gens raonables, 
qualsevol opció de percepció econòmica que diferenciï la d’un regidor. 
 
Cal plantejar-se un dubte: ens hem de creure que qualsevol dels dos caps als partits de 
l’oposició ocuparien l’alcaldia sense rebre cap compensació a canvi? Temps al temps... 
 
 
Per tot el manifestat, cal deduir una intenció clarament entorpidora, de posar pal 
a les rodes, a l’acció de govern de Gent de Palau.  
 
Per això, i pel benefici comunitari del poble, demanem als partits a l’oposició 
propostes argumentades, motivades, en temps i forma per qualsevol tema 
important pel municipi. 
 
Volem que Palau-saverdera avanci entre tos i totes treballant pel bé comú. 


