
 
 
 

ACLARIMENTS  

Els membres del grup municipal Alternativa x tothom, volem donar resposta a la nota informativa del grup 

Polític GENT de PALAU. 

Cal dir, en primer lloc, que no és cert que hi hagi una estratègia als Plens municipals. Segur que durant els 

propers 4 anys tindrem discrepàncies i coincidències amb l’altre grup de l’oposició i també amb l’equip de 

govern, sempre mirant el bé del poble. Això és senzillament la conseqüència d’un govern en minoria, i 

cada grup té dret a votar als plens el que s’ajusta més als interessos del poble, res més. 

URBANISME. Dir que no està justificada la petició de suspensió de llicències urbanístiques al sector SUD 4 

és ridícul, quan al mateix ple del dia 26-09-2019 es va presentar una proposta d’alcaldia on es 

demanava desestimar el recurs presentat per als promotors del pla parcial urbanístic del sector SUD 

3. Potser cal preguntar-se quines són les intencions de  l’equip de govern respecte al SUD-4? Són les 

mateixes que les del SUD 3? Si és així, no entenem la negativa a la nostra proposta, ja que els motius són 

els mateixos que les del SUD 3, amb l’avantatge que, una paralització de llicències evitarà un possible 

conflicte amb futurs promotors. Cal buscar una solució a aquest tema i la solució és un nou POUM i cal 

no perdre més temps amb excuses o suposats retards. 

PRESSUPOSTOS MUNICIPALS. Primer, no correspon a l’oposició fer els pressupostos i per tant, voler 

traspassar l’elaboració del pressupost a l’oposició ens sembla no assumir la responsabilitat que comporta 

governar. Segon, ja vàrem dir que aquests pressupostos del 2020 no són acceptables per diversos motius:   

1. La nul·la inversió.  

2. L’increment de la partida de retribucions als regidors en un moment en què se li demana al contribuent un 

esforç fiscal. 

3. L’increment de la taxa d’escombraries (motivat pel porta a porta). 

4. L’eliminació dels pressupostos participatius, que creiem que després de dos anys eliminar la partida 

complerta no té cap sentit.  

Així doncs, no és una única discrepància, són diverses.  

 

 



TAXA D’ESCOMBRARIES, RECOLLIDA SELECTIVA “PORTÀ A PORTA”. A mitjans del 2017 el que 

vàrem començar a elaborar i planificar amb Gent de Palau va ser un pla de conscienciació del “Porta a 

Porta” de sis mesos, previ a l’inici de l’aprovació del projecte i sempre amb la condició d’explicar primer 

a tota la població els motius i el cost total del projecte. Nosaltres creiem en el “Porta a Porta”, el portàvem 

al programa electoral, però “NO A QUALSEVOL PREU”. Ens importa la butxaca dels palauencs/es 

(recordeu que l’augment seria del 115%) i no entenem que ens acusin de demagògia. Demagògia és voler 

fer pagar més als ciutadans i acusar l’oposició de no aprovar-ho, i també pressupostar uns ingressos 

dubtosos per la fracció reciclada. Nosaltres sempre defensarem un projecte amb un preu raonable, i si 

no, acceptarem el que obliga la llei: la recollida de la fracció orgànica. 

INDEMNITZACIONS. Quan vàrem acceptar, a l’anterior mandat, que l’alcaldia cobrés el doble que la resta 

de regidors, no teníem coneixement de la recomanació de l’oficina antifrau.  

Si el que es vol compensar és la responsabilitat i la dedicació, no cal demanar una compensació econòmica 

per assistències a diferents reunions (consell escolar municipal, mancomunitat d’aigües...), cal demanar una 

dedicació completa o parcial i renunciar a la jubilació. Nosaltres no ens hem oposat mai a què l’alcaldia 

demani una dedicació. A més, creiem que una pujada de la partida de les retribucions per assistències, quan 

es demana als contribuents un esforç amb les escombraries, no seria correcte. 

Nosaltres, Alternativa x tothom,  també volem que Palau-saverdera avanci, però no a qualsevol preu, 

sinó amb responsabilitat i al servei dels ciutadans i ciutadanes. 

 


