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DE PALAU-SAVERDERA

carrer Nou 15
tel. 972 55 23 37

ajuntament@palausaverdera.cat
www.palausaverdera.cat
visit.palausaverdera.cat

...informació actualitzada a:

@Palau_saverdera

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

RECAPTACIÓ:
dilluns a divendres, de 9h a 13.30h

REUNIONS AMB L’ARQUITEC-
TE:

Els dimecres, de 8h a 10h  
(cal demanar cita prèvia). Si no us 
va bé aquest horari, telefoneu a 
l’àrea d’Urbanisme i us buscaran 

un altre moment.

TREBALLADORA 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.

FULL INFORMATIU 
DE L’AJUNTAMENT edic

ió es
peci

al  

nou 
cart

ipàs

Canvi de govern al Consistori
El nou equip de govern de Palau-saver-
dera està format per tres regidors de 
Gent de Palau-Acord Municipal i dos 
regidors d’Alternativa per Tothom. Els 
representants de la primera formació 
són l’alcaldessa, Isabel Maria Cortada 
i Soler, Paulina Calvo Cabanas i Josep 
Maria Najes Querol. Els representants 

“FES EL PRIMER PAS AMB FE,
NO HAS DE VEURE TOTA L’ESCALA.

NOMÉS N’HI HA PROU EN PUJAR EL PRIMER ESCALÓ”
Martin Luther King

D’esquerra a dreta: Josep Maria Najes (Gent de Palau-AM), 
Guillermo Colomer (Alternativa per Tothom),  

Paulina Calvo (Gent de Palau-AM),  
Miquel Serra (Alternativa per Tothom)   

i Isabel Maria Cortada (Gent de Palau-AM).

Aquesta frase està extreta del discurs d’investidura de l’alcaldessa,  
que trobareu íntegre www.palausaverdera.cat

de la segona formació són Miquel Serra 
Trulls i Guillermo Colomer Domènech. 
Dedicarem bona part de les pàgines 
d’aquest full informatiu especial a do-
nar-vos a conèixer les seves funcions a 
l’Ajuntament, així com els objectius que 
s’han plantejat i les maneres que teniu 
per poder contactar amb ells.



“Us plantejo tres idees: participació, 
proximitat i responsabilitat”

Alcaldessa 
Alcaldia i serveis generals, Ensenyament, Cultura i Societat.

cortada.isabel@gmail.com 
Visites: a hores convingudes

Isabel Maria Cortada Soler 

Miquel Serra Trulls
Primer Tinent d’Alcalde 

Festes i cultura popular, Esports i 
joventut, Turisme,  

productes locals i fires.
miquels95@gmail.com 

Visites: dijous, de 8h a 10h

www.palausaverdera.cat

El dia 15 de juny vam entrar a l’Ajun-
tament amb il·lusió i moltíssimes 
ganes de treballar pel nostre poble. 
Pensem que, entre tots i totes, po-
dem sumar esforços per aconseguir 
que el present i el futur sigui millor. 
I quan dic tots i totes em refereixo 
a cadascun de nosaltres, apel·lant 
a la responsabilitat que tenim com 
a ciutadans i persones lliures que 
formen part d’aquesta societat, de 
proposar-nos que cada dia sigui un 
esglaó més de l’escala per elevar el 
grau de salut cívica i social.

Per a nosaltres, i m’agradaria que 
compartíssiu aquest pensament, és 
molt important fer del nostre poble 
un poble participatiu, comptar amb 
la col·laboració de les entitats, del 
veïns i veïnes, grans i petits, per fer 
possible que Palau-saverdera es-
devingui un poble més viu. 
Pensem que la clau 
per sentir-nos a 

gust, còmodes i més satisfets, és 
fer-nos nostre  el nostre poble, i 
disculpeu la redundància, sense 
excloure ningú, independentment 
de la ideologia política que es tin-
gui . 

També us volem fer arribar que 
l’equip de govern el formem perso-
nes que som accessibles, amb les 
quals us podeu comunicar a tra-
vés dels correus que hi ha a la pla-
na web, visitant-nos a l’Ajuntament 
o aturant-nos pel carrer. La nostra 
intenció és respondre amb celeri-
tat, escoltant les vostres propos-
tes, atenent les vostres demandes 
i donant-vos les oportunes explica-
cions. 

I en aquest sentit voldria lligar 
les tres idees que us plantejo: res-
ponsabilitat per exercir els nostres 
drets i deures com a ciutadans,  
participació per fer una societat 

més viva i més cohesionada i, 
per acabar en aquest primer 
full informatiu, transmetre 
proximitat que com a res-
ponsables de la gestió a Pa-
lau-saverdera, tenim l’obliga-
ció i la satisfacció  d’assumir.

Rebeu una cordial salutació 
en nom de l’equip de govern.

L’EQUIP 
DE GOVERN

Benvolguts palauencs i palauenques, 
us dono les gràcies per donar-me 
l’oportunitat d’ésser aquí per treballar 
pel poble, per la seva millora i pel seu 
progrés. Els/les que em coneixeu sa-
beu que sempre m’he implicat i m’ha 
agradat col·laborar en tot el que sigui 
millorar Palau (Comissió de Festes, 
Comissió de Reis, Comissió de Sant 
Onofre, Colla gegantera, AMPA, ADF, 
Consell Escolar...) ja que he nascut 
en aquest poble, me l’estimo i vull que 
millori. Ara tinc l’oportunitat de treba-
llar com a regidor i posaré tots els mit-
jans, implicació i ganes per tirar enda-
vant la feina de les meves regidories 
i també col·laboraré amb la resta de 
l’equip de govern perquè Palau es-
devingui un poble de referència a la 
comarca. 

Fa un mes i mig que hem entrat a 
l’Ajuntament i hem treballat de valent  
per posar-nos al dia perquè entrar en 
un Ajuntament després de tants anys 
amb un mateix color és complex i no 
ens ho hem trobat fàcil. Dono les grà-
cies als treballadors i treballadores 
de l’Ajuntament per ajudar-nos en 
aquesta tasca.  Ho anem fent amb ga-
nes,  esforç, en equip i en harmonia, 
aportant idees, parlant-les i arribant a 
acords, que és com es va endavant. 
Després dels dies de treball per po-
sar-nos al dia entrarem plenament a 
treballar pel compliment del progra-
ma electoral i n’estareu informats, us 
dono les gràcies per la vostra pacièn-
cia. Estic a la vostra disposició per 
atendre les vostres necessitats.

“Sempre m’he implicat  
i m’agrada col·laborar en 
tot perquè estimo el poble”



Paulina Calvo Cabanas
Segona Tinent d’Alcalde 

Participació Ciutadana i Transparència 
municipal, Benestar Social i Noves 

Tecnologies. 
paulina.calvo@palausaverdera.cat

Visites: dilluns, de 9h a 11h

www.palausaverdera.cat

Urbanisme i Medi Ambient, 
Infraestructures i Serveis Públics
jm.najes@palausaverdera.cat

Visites: dimecres, de 8h a 10h

Josep Maria Najes Querol

Des de Benestar Social ja hem co-
mençat a treballar amb l’objectiu de 
garantir els drets, les oportunitats i 
les necessitats bàsiques de les per-
sones. En coordinació amb el Con-
sell Comarcal de l’Alt Empordà, vo-
lem atendre de manera especial els 
col·lectius més vulnerables per era-
dicar els factors que generen exclu-
sió i mantenir la justícia social com a 
prioritat en l’acció de govern.

Respecte a la participació ciuta-
dana estem en fase de disseny de 
plans i eines (tant presencials com 
virtuals) que facilitin l’accés a la infor-
mació pública i la participació. Volem 
un poble involucrat en la gestió mu-
nicipal i uns ciutadans informats, que 
puguin lliurement tenir opció d’exer-
cir els seus drets. 

Estem convençuts que la trans-
parència és la millor garantia per a la 
qualitat democràtica d’un poble. Pu-
blicarem els pressupostos i la seva 
execució en un format comprensible, 
ja a partir d’ enguany. Periòdicament 
farem balanç de l’acció de govern 
explicant la feina feta, la situació de 
les tasques en curs i els projectes 
que volem engegar. 

Vull recordar-vos que estem 
oberts a tots els vostres comentaris, 
suggeriments, queixes, etc... perquè 
creiem fermament que junts podrem 
arribar més lluny.

“Volem un poble involucrat 
en la gestió municipal  
i uns ciutadans informats”

Guillermo Colomer Domènech
Tercer Tinent d’Alcalde 

Economia i Hisenda,  
Promoció Econòmica

guillermo.colomer@palausaverdera.cat
Visites: divendres, de 9h a 11h

Benvolguts palauencs i palauen-
ques, amb la responsabilitat que 
el meu càrrec implica i juntament 
amb la col·laboració de tot el per-
sonal de l’Ajuntament i de l’equip 
de govern, intentaré exercir les 
meves funcions per millorar la ins-
titució que represento per tal de 
fer de Palau-saverdera un exem-
ple de bon govern i bona gestió, 
una gestió eficient, transparent i 
compromesa amb la difícil situa-
ció econòmica i legal que el nos-
tre municipi viu actualment. 

Tenim un poble amb unes pos-
sibilitats immenses de creixement 
econòmic, cal fer les coses amb 
lògica i aplicant el bé comú per 
sobre dels interessos personals. 
És per això que em vaig presentar 
a aquestes eleccions, per intentar 
canviar i enriquir el poble amb 
idees noves i gestió eficient. 

Gràcies per la vostra con-
fiança. Estic a la vostra disposi-
ció per escoltar les vostres idees 
i suggeriments mitjançant el meu 
correu electrònic o personalment 
quan em sigui possible. 

“Cal fer les coses amb lògica 
i amb el bé comú per sobre 
d’interessos personals”

La regidoria d’Urbanisme, Medi 
Ambient, Infraestructures i Serveis 
Públics és responsable del nostre 
entorn físic més pròxim i que ens 
afecta directament en el dia a dia. 
D’inici convé fer una anàlisi de l’es-
tat actual del poble i conèixer el seu 
funcionament per millorar-lo en tots 
els aspectes. Si volem gaudir d’un 
poble eficient cal prendre mesures 
sostenibles, que suposin estalvi 
energètic i conseqüentment reduc-
ció del deute municipal. 

Treballant plegats gaudirem d’un 
poble endreçat i bonic amb un òp-
tim funcionament,  orgull de tots els 
palauencs. Tenir espais públics en 
bon estat, carrers nets i ben il·lumi-
nats i zones verdes agradables és 
garantia d’una bona gestió urbanís-
tica juntament amb un desenvolu-
pament assenyat del POUM.  Cal 
fomentar la rehabilitació i engegar 
una política d’habitatge per garantir 
un dret bàsic de tots els ciutadans. 

Ens pertoca protegir i divulgar el 
nostre ric patrimoni històric i cultural. 
Recuperar i mantenir els camins, 
recs, camps, elements propis del 
paisatge,  alhora que difondre els 
avantatges de viure en un territori 
privilegiat entre dos parcs naturals. 
Una tasca fascinant que volem fer, 
que cal explicar, i dur-la a terme 
amb la complicitat de tota la gent de 
Palau-saverdera.

“Ens pertoca protegir 
i divulgar el nostre ric 
patrimoni històric i cultural”



www.palausaverdera.cat

En primer lloc tots els companys 
del grup de Convergència de Palau 
voldríem donar les gràcies a tots 
els palauencs, per fer que un cop 
més siguem el partit més votat. Per 
un pacte entre les altres forces no 
podem governar; un pacte, que no-
saltres ja havíem dit que estava fet 
i tancat entre els dirigents dels al-
tres partits abans de les eleccions, 
tot i que dubtem que tots els inte-
grants ho sabessin. Hem hagut de 

sentir moltes vegades que a Palau 
no hi havia democràcia perquè no 
guanyaven els que alguns volien... 
suposem que ara ja no ho diran 
més.

Nosaltres no hem promès res a 
nivell personal, ni en el programa 
que no poguéssim complir, ni que 
fos il·legal fer-ho. Ara veurem si els 
altres poden dir el mateix o hi ha 
gent que se sentirà enganyada.

Les altres candidatures sempre 
han parlat d’una 
manera de fer 
diferent i d’una 
bona relació. No-
saltres sempre hi 
hem estat oberts. 
Hem ofert la nos-
tra ajuda pel que 
necessitin. De 
moment no ens 
han consultat 
res. Vam votar en 

ELS REGIDORS 
DE L’OPOSICIÓ

contra de les noves retribucions 
perquè no creiem que sigui el mo-
ment d’incrementar els ingressos 
dels regidors, que ara cobraran 
com a mínim el que abans es co-
brava com a màxim. Alguns mesos 
poden cobrar més del doble del 
que es cobrava abans. 

L’equip de govern anterior vam 
deixar diferents obres (Can Lluent, 
connexió Mas Oriol, Balcó de l’Em-
pordà,...)  en una situació d’imme-
diata execució, amb el finançament 
ja resolt, gràcies a subvencions 
aconseguides. Hem de dir que es-
tem preocupats perquè ho veiem 
tot parat i ens temem que es pu-
gui perdre la subvenció i suposi un 
perjudici pel poble. 

Tots els companys de conver-
gència i els regidors en especial, 
estem a la vostra disposició per tot 
allò que dins de les nostres possi-
bilitats us podem ajudar.

DEDICACIONS 
I RETRIBUCIONS

En un Ple que es va celebrar el 24 
de juliol es va aprovar, entre altres 
coses, la proposta de dedicacions i 
retribucions dels càrrecs electes de 
l’Ajuntament, que us expliquem a 
continuació:

Hi ha una sola dedicació exclusi-
va, la de l’alcaldessa, Isabel Maria 
Cortada (Gent de Palau-AM), que 
tindrà una retribució anual bruta de 
35.000 euros, per sota del màxim 
que permet la llei, però no cobrarà 
per assistir al ple ni a les juntes de 
govern. Els regidors cobraran 50 
euros bruts per assistència a ple i 
200 euros bruts per junta de govern.

En el mandat anterior, no hi havia 
cap dedicació exclusiva, l’alcalde 
cobrava 650 euros bruts per assis-
tències a plens i juntes de govern, 
amb un màxim de 2.600 euros al 
mes. Els altres regidors cobraven 
100 euros bruts per assistències a 
plens i juntes, amb un màxim de 400 

euros per regidor al mes.
L’alcaldessa ha renunciat a co-

brar de l’Ajuntament durant els me-
sos de juliol i agost per tal de no 
incrementar la partida associada a 
les retribucions dels càrrecs electes, 
que ja estava contemplada en els 
pressupostos del 2015. El regidor 
d’Economia i Hisenda, Guillermo 
Colomer (Alternativa per Tothom) 
confia que aquesta partida es podrà 
reduir al final de l’exercici, perquè 
no es faran tants plens com s’han 
previst. També ha explicat que l’any 
que ve, bona part de la retribució de 
l’alcaldessa estarà subvencionada 
per la Generalitat.

Els regidors de CiU a l’oposició 
van votar en contra de la proposta 
de dedicacions i retribucions per-
què consideren que els regidors de 
l’equip de govern cobraran més ara 
que abans i que, per contra s’ha re-
baixat el que percebran els regidors 

de l’oposició. 

Altres acords de Ple
En la mateixa sessió també es va 
aprovar: una de modificació de crè-
dit per poder cobrir la despesa del 
casal i casalet (els regidors de CiU 
es van abstenir), un procediment 
obert per contractar el servei de 
menjador a l’escola, llar d’infants i 
casals (els regidors de CiU van vo-
tar-hi en contra) i un procediment 
per escollir un Jutge de Pau substi-
tut (tots van votat a favor).

La sessió també va servir per  
donar compte de tres sentències del 
TSJC, una de les quals, ha anul·lat 
les contribucions especials que va 
aprovar l’Ajuntament en el mandat 
anterior per substituir l’enllumenat 
de Bellavista. 

Un cop l’acta del Ple estigui 
aprovada definitivament, la podreu 

consultar a www.palausaverdera.cat

 




