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EL PUNT AVUI
Dissabte, 2 de novembre de 2013
PRESENTACIÓ PÚBLICA DEL PRESSUPOST DE SANT HILARI SACALM
Serà el 29 de novembre a la sala noble de la Cooperativa
L'equip de govern de l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm farà, el 29 de novembre, la primera presentació pública
del pressupost municipal, a la sala noble de la Cooperativa, a partir de les vuit del vespre. Des d'avui fins al 22 de
novembre els veïns poden plantejar les preguntes, els dubtes i tots els aclariments que desitgin sobre els comptes
municipals del 2013, enviant un correu electrònic a pressupost2013@santhilari.cat o a través del web municipal,
clicant al bàner que hi ha a la pàgina d'inici i omplint el formulari que hi trobaran. També poden enviar els
suggeriments o dubtes a través de tres bústies, a la Casa de Cultura, Can Rovira i l'Ajuntament. Cada ciutadà pot
fer un màxim de tres consultes, que seran respostes personalitzadament el dia de la presentació. Les preguntes
repetides s'agruparan i rebran una resposta conjunta. Com a requisits per prendre part en aquesta iniciativa,
l'Ajuntament demana als ciutadans que s'identifiquin amb nom i cognoms, i que deixin una adreça electrònica o
un telèfon de contacte. “Aquesta iniciativa pretén dotar de més transparència la gestió municipal i, alhora,
constitueix una aposta clara per fomentar la participació ciutadana”, assenyala el primer tinent d'alcalde, Joan
Garriga.

ARAGIRONA.CAT
Dilluns
Dilluns,, 4 de novembre de 2013
L'A
L'AJUNTAMENT DE GIRONA OBTÉ UN NOTABLE EN COMUNICACIÓ
Ha registrat un 78’05% d’indicadors positius en el Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya
L’Ajuntament de Girona ha obtingut un 78’05% d’indicadors positius en la segona onada del Mapa de les Bones
Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya, elaborat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per
a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest resultat apareix publicat al Mapa
Infoparticip@. El consistori ha millorat el resultat obtingut a la primera onada, en el qual va obtenir un 71’43%
d’indicadors positius. Es poden consultar els criteris que se segueixen a l’hora d’analitzar el compliment dels
indicadors al web.
L’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, ha expressat la seva satisfacció per la millora dels resultats “tot i que
encara hi ha molt de camí per fer i hem de treballar per aconseguir l’excel·lència pel que fa a la transparència de
l’Ajuntament de Girona cap a la ciutadania”.
En el Mapa de les Bones Pràctiques s’hi representen els resultats sorgits d’avaluar la informació que ofereixen els
webs municipals dels 947 ajuntaments de Catalunya sobre qui són els representants polítics i com gestionen els
recursos col·lectius. El LPCCP treballa amb l’objectiu que en les pròximes eleccions municipals, previstes pel maig
del 2015, la ciutadania disposi d’informació transparent per avaluar l’actuació dels representants polítics i puguin
exercir el seu dret de vot amb criteris ben fonamentats

EL PUNT AVUI
Dijous, 7 de novembre de 2013
DEBAT SOBRE EL ROL DELS MITJANS EN EL CANVI SOCIAL

Els mitjans tenen prou poder per liderar el canvi social? Quina responsabilitat tenen envers la societat? I les noves
tecnologies fomenten l'exercici de la participació ciutadana? Són algunes de les qüestions amb què avui s'obre el
debat de les III Jornades Internacionals Comunicació pel canvi social, que s'organitzen fins demà a la sala de graus
de la Facultat de Lletres i de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona.
A la primera taula, a les deu del matí i centrada entorn de la comunicació institucional i el control democràtic, hi
participaran l'alcalde de Girona i periodista, Carles Puigdemont; el degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya,
Josep Maria Martí; el professor de la Universitat de Vic Xavier Ginesta i la directora del Laboratori de Periodisme i
Comunicació per a la Ciutadania Plural, Amparo Moreno. Lluís Costa, coordinador del Grup de Recerca
Comunicació Social i Institucional de la UdG i de les jornades, moderarà la taula. En la segona i última taula d'avui,
sobre el canvi social i la responsabilitat dels mitjans, hi participaran ponents internacionals i professors de la UdG i
de la UAB.
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EL PUNT AVUI
Dijous, 7 de novembre de 2013
QUATRE REUNIONS AMB VEÏNS AJUDARAN A TRIAR LES INVERSIONS DE CELRÀ
L'equip de govern definirà les prioritats després de les trobades de la setmana que ve
L'equip de govern de Celrà (Icelrà-CUP) definirà les inversions del 2014 a partir de quatre trobades amb veïns, la
setmana que ve. El tinent d'alcalde de Celrà, Dani Cornellà (CUP), explica que la tercera edició del pressupost
participatiu fomenta –“de manera presencial”– la participació ciutadana.
Les reunions amb els veïns tindran lloc el dimecres 13 i el divendres 15 al vespre. L'equip de govern ha dividit el
municipi en quatre barris (o zones) i, en funció de la seva zona, els celranencs són convidats a participar en actes a
l'Ateneu, a l'ajuntament o a l'oficina de promoció econòmica.
Després de les trobades, vuit veïns acompanyaran els representants dels grups municipals i integraran el Consell
Ciutadà, que definirà les inversions del 2014 i per a les quals hi haurà partida en el pressupost. L'Ajuntament de
Celrà preveu reformar el centre cultural La Fàbrica o ampliar el cementiri municipal.

EL PUNT AVUI
Dissabte, 9 de novembre de 2013
L'ALCALDE SOCIALISTA DE PALAFRUGELL FARÀ UNA ALTRA CONSULTA, ARA PER UN PÀRQUING
Els veïns del poble seran cridats a votar per decidir si cal l'aparcament a la zona dels Ametllers
Fernández vol fer-la al gener i que sigui vinculant
Espai municipal Els Ametllers a Palafrugell on es vol construir un aparcament.
Foto: EL PUNT AVUI.

Palafrugell L'Ajuntament de Palafrugell consultarà els
veïns sobre la conveniència de construir un pàrquing
públic a la zona dels Ametllers al gener. La consulta
podria tenir fins i tot caràcter vinculant, segons va
explicar ahir l'alcalde, Juli Fernàndez, en el cas que la
participació fos alta. “Caldria establir un mínim”, va
manifestar ahir.
“Perseguim –va dir Fernández– dos objectius. D'una banda, saber si la voluntat que té el govern va en la línia de
l'opinió pública, i, de l'altra, seria la manera de crear un precedent, ja que seria la primera vegada que es fes una
consulta a la població.”
L'experiència de posar urnes en espais públics no va acabar de reeixir durant la consulta sobre les prioritats
pressupostàries del palafrugellencs. Per això estan pensant en combinar la votació electrònica amb la presencial,
allargant el temps de consulta fins i tot una setmana. La idea és deixar votar a majors de 16 anys.
Els Ametllers és un espai públic on es fan activitats socials La idea seria fer compatible aquell espai, tot mantenint
una zona tancada, fet que permetria continuar fent els actes socials, amb un espai obert, on hi podria haver
l'aparcament.
Inicialment Fernández havia plantejat la possibilitat de consultar sobre dues qüestions més, però ahir al matí es va
descartar. A banda de l'aparcament de la zona dels Ametllers, es volia posar sobre la taula si es veia convenient
ampliar la casa de colònies Albatros i si es considerava oportú de permetre la construcció d'un hotel d'una
cinquantena d'habitacions a Tamariu, una proposta que va crear de seguida oposició perquè es va entendre que no
casava amb el turisme tranquil i familiar que caracteritza la zona.
Fernández va manifestar ahir que en el cas de l'Albatros donaran llicència d'obres, però que ja s'ha descartat
permetre'n l'ampliació –per tant, la pregunta ja no és pertinent–, mentre que la consulta sobre l'hotel a Tamariu es
considera que no té sentit perquè “ja hi ha un procés de participació en el POUM en el qual la gent pot opinar”.
LA XIFRA
16 anys.
Aquesta és l'edat mínima per participar en la consulta que vol establir l'alcalde Juli Fernández.
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Serà acordada i legal
“Aquesta serà legal i acordada, a partir del reglament de participació ciutadana”, bromejava ahir l'alcalde
Fernández, alhora màxim responsable dels socialistes a la demarcació. La ironia provocadora ja l'havia desplegat
en el darrer ple municipal durant un intercanvi divertit d'observacions amb regidors republicans. “Nosaltres sí que
sabem quina consulta volem fer”, li deia Marius Lledó, responent als dubtes que li expressava Fernández sobre la
consulta municipal. Apreciació a la qual el socialista responia –amb el micròfon tancat–: “Ja tenen data?”. Les
rialles es van escampar. No es pot negar que sense la distorsió que provoquen els estirabots del regidor de PxC,
Eduard Guerra, absent en l'últim ple, el joc net en el ple palafrugellenc s'escampa desbocat.
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Dijous, 14 de novembre de 2013
PLA ESTRATÈGIC ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ 2013-2016
Avui ha tingut lloc a la Sala Gòtica de l’Ajuntament de
Castelló d’Empúries, la presentació de la diagnosi del Pla
Estratègic Econòmic i d’Ocupació 2013-2016, un document
que especifica l’escenari de futur que es vol aconseguir i les
accions que es volen fer per a arribar-hi. El Pla es composa
de dos documents bàsics: la diagnosi i el pla d’acció. Els
àmbits d’intervenció són: empresa, formació i ocupació.
La diagnosi, ja finalitzada i presentada avui, s’ha dut a terme
entre els mesos de febrer a agost per un equip de tècnics de
l’ajuntament amb la participació de més de 415 ciutadans i
ciutadanes, així com d’agents socials i econòmics del
municipi. L’enquesta ciutadana es va realitzar els mesos de
maig i juny amb la finalitat de conèixer les opinions i
detectar les necessitats reals de la ciutadania en matèria de
formació, ocupació i empresa.

A partir d’aquest mes, s’inicia la fase de redacció del Pla d’Acció conjuntament amb els representants de les
associacions comercials i els agents socials i econòmics del municipi.
La podeu visualitzar en el següent enllaç. http://www.castello.cat/interior/ca/828-128/diagnosi.html
L’Ajuntament de Castelló d’Empúries està redactant el Pla Estratègic Econòmic i d’Ocupació 2013-2016, un
document que especifica l’escenari de futur que es vol aconseguir i les accions que es volen fer per a arribar-hi. El
Pla es composa de dos documents bàsics: la diagnosi i el pla d’acció. Els àmbits d’intervenció són: empresa,
formació i ocupació.
La diagnosi, ja finalitzada, s’ha dut a terme entre els mesos de febrer a agost per un equip de tècnics de
l’ajuntament amb la participació de més de 415 ciutadans i ciutadanes, així com agents socials i econòmics del
municipi. L’enquesta ciutadana es va realitzar els mesos de maig i juny amb la finalitat de conèixer les opinions i
detectar les necessitats de la ciutadania en matèria de formació, ocupació i empresa.
De les respostes obtingudes en l’enquesta ciutadana, es desprèn que un 67% del participants té entre 31 i 55 anys i
un 61% resideixen a Empuriabrava. Pel que fa a la seva situació laboral, hi ha un 8% d’aturats, un 45% d’assalariats,
un 40% són autònoms i la resta són estudiants o jubilats (7%).
En quant a la formació, gairebé tots els enquestats (89%) creuen que la formació és important o molt important
per a la millora de la seva ocupabilitat o bé per a la millora de la competitivitat de l’empresa. Preferirien que les
formacions fossin al vespre (33%) i on line (21%), i prioritzen la formació en idiomes, els cursos de comercial i
màrqueting i els d’Internet i noves tecnologies. En quant a la necessitat d’impulsar programes formatius un 91%
consideren molt interessant o interessant que la formació s’adreci a joves, seguit d’un 88% que creuen que la
formació s’ha d’adreçar a aturats per a afavorir la seva incorporació al mercat laboral..

4

En l’apartat d’ocupació, un 54% dels participants manifesten no conèixer el servei d’intermediació i orientació
laboral que presta actualment l’ajuntament i veuen necessari implantar els serveis de borsa de treball (93%),
suport a la recerca de feina (90%) i suport a la millora de competències (77%).
En quant a comerços, les tres zones comercials més ben valorades són el Centre Històric (56%), Sant Maurici
(46%) i Alberes (43%) i les menys valorades són Castelló Nou, Flamicell i el Passeig Marítim. Les zones on es
considera prioritari realitzar algun tipus d’actuació són Sant Mori, el Passeig Marítim i el Club Nàutic i les
actuacions prioritàries que proposen fan referència a la millora del mobiliari urbà, millora de la imatge exterior
dels comerços i la millora de la neteja.
En relació a l’oferta privada, es valoren menys positivament les ofertes d’oci i lleure (40%) i les ofertes esportives
(49%). Respecte l’oferta d’allotjament, els resultats indiquen que l’oferta privada del municipi és valorada
positivament, destacant els càmpings (78%), establiments hotelers (77%), i en tercer lloc els habitatges d’ús
turístic (73%).
Finalment, les 5 accions que els participants prioritzarien a l’hora de realitzar alguna actuació per a la millora del
sector empresarial són la dinamització de les zones comercials, el suport a l’emprenedor en la creació d’empresa,
el suport a la consolidació d’empreses, suport a les associacions de comerciants i empresaris, i la formació
empresarial i ocupacional.
Finalitzada la fase de diagnosi, que ha comptat amb la participació ciutadana, es segueix amb la redacció del Pla
d’Actuació en el que es definiran, conjuntament amb els agents socials i econòmics del municipi, les accions de
futur a dur a terme. És del tot necessari en aquest procés promoure una estratègia compartida i afavorir la
cooperació, a fi de multiplicar l’acció dels recursos públics i garantir que la inversió respongui als objectius del
conjunt del municipi.
Totes les accions finalment establertes en el Pla d’Acció seran dutes a terme per un equip de tècnics de
l’ajuntament que s’ubicaran en el Centre Emprèn, un nou espai a Empuriabrava des del que s’hi oferiran serveis
com ara suport i assessorament a l’empresa, viver d’empreses, espai coworking, servei d’orientació laboral, servei
d’intermediació amb l’empresa, aula de suport a l’ocupació i de recerca activa de feina, formació ocupacional i
continuada.

DIARI DE GIRONA
Dilluns, 18 de novembre de 2013
LA COMUNITAT EDUCATIVA DE BANYOLES VOL QUE EL POUM RESERVI TERRENYS PER A UN INSTITUT NOU
Proposa ubicar l'escola Camins més al centre
La comunitat educativa de Banyoles ha demanat a l'Ajuntament que el futur Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) reservi terrenys per construir un nou institut de Secundària, un equipament que fa temps que
es reclama a la ciutat i que, de moment, el Departament d'Ensenyament ha aparcat. La petició principal, però, és
que l'escola Camins -en barracons i inaugurada la setmana passada- es traslladi de la Farga a una zona més
cèntrica, tal com ja havia demanat el Consell Escolar Municipal.
Els regidors d'Urbanisme i d'Educació de l'Ajuntament de Banyoles, Miquel Vilanova i Jordi Congost,
respectivament, es van reunir fa pocs dies amb representants de la comunitat educativa local per tal de recollir les
seves propostes per al POUM. Quan s'hagi enllestit, aquest planejament haurà d'actualitzar el que ara està vigent,
que es va aprovar el 1984. La trobada forma part del procés participatiu obert al febrer.
La demanda principal expressada va consistir en reubicar l'escola d'educació Infantil i Primària Camins en una àrea
més cèntrica, situant-la a l'extrem sud d'un triangle que conformarien els col·legis de La Draga -al nord del nucli
urbà- i Baldiri Reixac -al centre-; amb Can Puig i Pla de l'Ametller a cada banda de l'emplaçament proposat per a
l'escola Camins, inaugurada oficialment divendres tot i portar un curs en funcionament.
La comunitat educativa també va s0l·licitar a l'equip de govern que el POUM millori les comunicacions i els
accessos als diferents instituts, fent una especial incidència en els barris de Canaleta i Can Puig. En relació amb les
escoles d'Infantil i Primària, es va apuntar la necessitat que el pla contempli espai per ampliar els patis de la
mateixa escola Camins i de La Draga -apuntat que aquest últim ja és insuficient-.
Una altra demanda va consistir en la creació d'un espai i un equipament polivalent destinats a activitats
formatives, que aglutinin la Biblioteca Municipal i el Servei d'Educació, a més de dependències com l'Escola
d'Adults o l'Escola Oficial d'Idiomes que ara estan disperses en diferents llocs de la capital del Pla de l'Estany.
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EL PUNT AVUI
Dimecres, 20 de novembre de 2013
ERC DE PALAFRUGELL VEU UN FRAU EL FET DE PREGUNTAR NOMÉS PELS AMETLLERS
Sabrià diu que l'alcalde confon cultura de participació amb una eina per manipular
El portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Palafrugell, Sergi Sabrià, considera que convocar només una consulta al
poble perquè els ciutadans es manifestin a favor o en contra d'habilitar una zona d'aparcament a l'espai públic dels
Ametllers, quan n'havien anunciat tres, és una decisió “equivocada des de l'inici” i “un frau als ciutadans”.
Sabrià creu que decisions com aquesta allunyen els ciutadans una mica més de la política. “No es pot negar, però,
que va en la línia nacional del PSC, ja que es cancel·len les consultes de Palafrugell en el mateix moment que el
PSC baixa definitivament del vaixell de la consulta sobre la independència de Catalunya”, afirma el dirigent
republicà.
El grup d'Esquerra opina que l'alcalde socialista, Juli Fernández, està confonent el foment de la cultura de la
participació amb una eina “al servei de l'alcalde per manipular o per justificar les decisions preses i quan el resultat
es presenta dubtós” fer un pas enrere i “imposar les pròpies decisions”.
ERC considera que el govern de PSC-CiU ha fracassat en dues ocasions, quan es va demanar als ciutadans que
opinessin sobre els pressupostos –amb una participació molt baixa– i “en els darrers mesos amb un pla de cultura,
amb què es va instar les entitats a participar, i l'únic que han rebut ha estat un document tancat i barrat”. Diu que
davant “els fracassos” la reacció de l'alcalde ha estat imposar criteris en dos temes “cabdals”, com són “la
implantació d'un macrohotel a Aigua Xelida i el permís d'obres per a la casa de colònies de Llafranc”.
Per ERC, tant Gómez (CiU) com Fernández (PSC) es van posar en un embolic amb l'hotel d'Aigua Xelida i la casa de
colònies de Tamariu, i “ara no saben com sortir-ne”. Els republicans són partidaris “de reservar les consultes per a
gran temes de poble o de país”.

EL PUNT AVUI
Dimecres
Dimecres,, 20
20 de novembre de 2013
NO ESTABLEIX NORMES D'ACTUACIÓ EN CAS D'UNA IMPUTACIÓ
Hauran de declarar el seu patrimoni en entrar i sortir de l'executiu en prevenció d'enriquiments il·lícits
El president de la Generalitat, Artur Mas, en la reunió d'ahir del consell executiu Foto: QUIM PUIG.

Els alts càrrecs del govern signaran individualment un codi de bones
pràctiques que complementa les obligacions fixades per llei.
L'executiu va aprovar ahir una llista de compromisos que abarca des
del dret de la ciutadania a conèixer els seus currículums fins a la
declaració del seu patrimoni en entrar i sortir del departament
perquè es puguin vigilar hipotètics enriquiments il·lícits. No
s'especifica, però, el procediment en cas d'una imputació. Els sous dels alts càrrecs, des del president fins als
directors generals i assimilats, incloses les dietes, també es poden consultar al portal
www.transparencia.gencat.cat.
Es tracta d'una mesura sorgida de les dues cimeres anticorrupció convocades per Artur Mas al febrer. El portaveu
del govern, Francesc Homs, va assenyalar que amb el codi es pretén “passar de les bones intencions a les bones
pràctiques”. Homs va aprofitar l'avinentesa per explicar que remetran el document a la vicepresidenta espanyola,
Soraya Sáenz de Santamaría, que va aconsellar a la Generalitat que sigui més austera en els viatges oficials, en
referència al desplaçament de Mas a Israel. Homs va lligar l'austeritat a la transparència per carregar contra
Madrid.
El govern explica el fet de no haver regulat si els alts càrrecs imputats han de dimitir perquè “es poden donar
multitud de circumstàncies” en aquest moment processal. Quant al patrimoni, la Generalitat ha de publicar des de
principis d'agost les variacions que es produeixin des del nomenament fins al cessament. Per ara, però, encara no
ha vençut el termini per a la difusió de cap. L'executiu assegura que ja compleix 79 dels 80 indicadors de l'índex de
transparència de les comunitats autònomes de l'organització no governamental Transparency International. El
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2012, l'últim any fiscalitzat per l'entitat, Catalunya va obtenir una puntuació global de transparència de 78,8 sobre
100, en desè lloc del rànquing de territoris de l'Estat. Els més transparents van ser el País Basc i la Rioja (97,5),
seguits de Cantàbria (95).

Bilateral de deslleialtats
El govern també va respondre ahir a la vicepresidenta espanyola sobre la convocatòria de la comissió bilateral,
que no s'ha reunit d'ençà que Mariano Rajoy és president. El secretari general de la Presidència, Francesc Homs,
va censurar que Soraya Sáenz de Santamaría digués que ja hi ha prou matèria per a una reunió sense precisar a
què es referia. Homs va etzibar que l'informe de deslleialtats elaborat pel gabinet de Mas i que segons l'Estat
“barreja xifres indegudament”, hauria de ser el guió de la trobada. El portaveu també va assegurar que el govern
“no es planteja” rellevar Josep Antoni Duran i Lleida com a president de la part catalana de la comissió.

EL PUNT AVUI
Dijous
Dijous,, 21
21 de novembre de 2013
POC INTERESSATS O POC INFORMATS?
Cinc persones van assistir a l'audiència pública de presentació de les ordenances fiscals de Figueres Foto:
E. C.

Cinc persones de públic (sis comptant-hi el periodista), i tres
representants de l'Ajuntament per respondre a les preguntes de la
ciutadania. Aquest és el balanç de l'audiència pública convocada per
l'Ajuntament de Figueres dimarts passat per explicar a la població com
quedaran les ordenances fiscals el 2014. Si ens quedem amb aquestes dades, les conclusions poden ser cruels: la
població no respon, els ciutadans no manifesten gaire interès pels impostos que hauran de pagar. Ens queixem
dels ajuntaments i dels polítics que viuen d'esquena a la població, però quan un municipi com Figueres pren la
iniciativa d'incloure en el seu reglament orgànic municipal (ROM) un exercici de transparència com aquest la gent
no hi va.
Sembla fins i tot que ni els grups polítics no confien que cap ciutadà hi anirà, perquè de les cinc formacions de
l'oposició amb representació al consistori només una estava representada: Maria Àngels Olmedo, portaveu del PP,
va seure entre el públic per seguir tot l'acte. Les quatre altres persones presents havien vingut juntes, quatre
representants de Figueres Democràcia, una estructura que per ara només és una plataforma veïnal però a la qual
més d'un atribueix ambicions electorals. O sigui, gent motivada, que s'havia llegit les ordenances fiscals i que feia
preguntes i consultes pertinents. Dit d'una altra manera, en aquests actes hi van els de sempre. Per cert, una de
les suggestions que es van recollir és que un altre any es convoqui l'audiència pública més aviat; ben pensat
perquè enguany l'acte només podia ser informatiu, el termini per presentar al·legacions ja estava tancat.
Però si la ciutadania no hi va és perquè no li interessa o perquè no ho sabia? L'Ajuntament havia informat
d'aquesta audiència pública? Doncs sí, va sortir al tauler d'anuncis d'aquest diari: és un espai on es publiquen
anuncis i edictes per imperatiu legal. Si heu de publicar un text només per cobrir l'expedient, el tauler d'anuncis és
el lloc adequat. Però tots entendrem que si el que volem realment és donar publicitat a una convocatòria pública
hi ha maneres més eficients de fer-ho. I a Figueres ja hi entenen força, d'això; però curiosament ni al portal web
municipal ni a les xarxes socials, on l'Ajuntament de Figueres és molt actiu, no ha sortit ni una paraula sobre
l'audiència pública.
És allò del peix que es mossega la cua: la ciutadania no s'implica gaire però com que no se l'informa
adequadament tampoc podem esperar que s'impliqui gaire més i quedem allà mateix. Consultat sobre aquest
punt, l'Ajuntament ens contesta que sí, que d'acord, que ho faran, que a partir d'ara hi ha la voluntat d'informar
més d'aquest tipus de coses. Veurem si la ciutadania respon.
Val més que acabem mirant la cara positiva de les coses: dimarts passat a Figueres, un dels participants
m'explicava que l'any passat a l'audiència pública de les ordenances hi va anar només una persona; enguany eren
cinc. Conclusió: estadísticament és una progressió espectacular, del 500%, això va a més.
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EL PUNT AVUI
Divendres, 22 de novembre de 2013
FERNÁNDEZ (PSC), INDIGNAT AMB SABRIÀ (ERC) PER LA CONSULTA
El socialista Juli Fernández, alcalde de Palafrugell. Foto: LLUÍS SERRAT.

L'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández (PSC), va qualificar de “patètic i de mal gust”
que Sergi Sabrià (ERC) busqui lligams entre la decisió de fer una consulta local per
saber l'opinió dels ciutadans de Palafrugell sobre la instal·lació d'un aparcament a la
zona dels Ametllers i la posició del PSC respecte a la consulta nacional. “El PSC no ha
baixat de l'autobús. El PSC ha dit ara «consulta legal i acordada», que és el mateix que va dir Convergència i Unió
la setmana passada en votar contra la proposta de la CUP que reclamava que es fes la proposta sense acord”, va
assenyalar Fernández, que va enviar tres preguntes a Sabrià: “Quantes consultes va fer ell quan governava? Per
què no en va fer una per demanar si es volia l'aparcament de Chopitea a Calella o reformar les peixateries? Fer una
consulta és un frau?”

EL PUNT AVUI
Dilluns, 25 de novembre de 2013
EL NOU POUM DE QUART LIMITARÀ MOLT EL CREIXEMENT FUTUR DEL POBLE
L'alcalde, Lluís Lloret, diu que s'aprofitarà la nova redacció per “endreçar” el municipi
Espera que el document tingui el consens de tots els grups al ple
Vista general de Quart . En primer terme, el CEIP 9d4t (Nou de Quart) Foto: J.N.

Quart L'alcalde de Quart, Lluís Lloret (CiU), diu que el nou POUM limitarà
“molt” el creixement del municipi per als propers anys: “El que volem és que el
poble creixi al menys possible”, assegura l'alcalde. Lloret hi afegeix que encara
hi ha marge per al creixement, ja que hi ha diverses zones on es poden
construir habitatges: “Pensem que no cal fer-ne més, més enllà d'augmentar
una mica el sostre per compensació de terrenys.” L'alcalde es refereix a una
compensació pels terrenys que els van cedir per l'escola nova de Quart, i que hi ha el compromís que l'Ajuntament
tornarà als propietaris el límit de construcció en una altra zona del municipi.
En tot cas, el creixement que finalment es prevegi en el nou POUM serà al nucli de Quart, i no a Palol d'Onyar, on
no n'hi haurà, tot i que en un principi era una de les propostes que es feien.
Una de les raons principals per fer el nou POUM, segons l'alcalde, és la d'endreçar una mica el poble: “Ens hem
trobat que la normativa era diferent segons el lloc del municipi, pel creixement que hi ha hagut. Pensem que és el
moment de posar ordre i que sigui la mateixa per tot el poble”. Actualment el POUM vigent és del 1989.
A la recerca de consens
El govern, format per CiU i ERC-AxQ, està buscant acords amb el grup de l'oposició, el PSC, per tirar endavant el
document. Lloret desitja que sigui consensuat, tot i que té majoria al ple: “Penso que el tema és prou important
per deixar-nos estar de politiquejos petits, i que tots estiguem d'acord sobre com volem el poble d'aquí a 20 anys.”
L'alcalde ha agraït “la bona disposició” que ha trobat de moment en el PSC per parlar-ne.
Els primers passos per elaborar el POUM van ser la celebració de dos tallers de participació ciutadana. Es partia de
tres propostes, dues de les quals preveien un cert creixement, i una altra que no preveia cap mena de creixement.
El govern està estudiant les aportacions veïnals i el millor de cada proposta a fi de seguir el procés, que hauria de
culminar el 2015.
LA DATA
1989 és l'any
que el POUM es va fer vigent, i que ara, el govern, vol actualitzar. Hauria d'estar el 2015.
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EL PUNT AVUI
Dimarts, 26 de novembre de 2013
40 HECTÀREES PER ORDENAR
El parc de la Devesa té un pla d'usos vigent i s'està elaborant un pla especial, però les accions de calat no hi arriben
La cura vegetal i un major ús social han de marcar les actuacions
Una vista aèria de la Devesa de Girona. Foto: manel lladó.

Quaranta hectàrees i 2.500 arbres. Aquestes són les dues
dades més objectives que es poden donar del parc de la
Devesa de Girona, un gran espai verd enclavat a tocar del
centre urbà que fa anys que espera actuacions que l'ordenin i
el dotin d'una presència social més gran en la mentalitat dels
gironins i dels visitants de la capital. Aquesta gran massa
vegetal té a sota elements molt característics, com ara els
jardins de la Francesa, la zona esportiva de la piscina, el camp
de futbol Fèlix Farró, la plaça de les Botxes, la sortida
d'emergència del TAV, el vial perimetral asfaltat, l'antiga Rosaleda, els passejos i tot l'espai vegetal.
Actualment, el parc ja està regit pel pla d'usos que estableix quins usos queden prohibits i quines sancions reben.
Tot i això, aquest marc es va aprovar amb l'anterior govern municipal i l'elaboració del pla especial de la Devesa
per part del govern de CiU ha fet perdre pes a aquest document.
Els cotxes a l'interior
Un dels preceptes que ja preveia el pla d'usos de la Devesa, aprovat a final del 2010, ja era que a l'interior de la
Devesa no hi poguessin circular vehicles, més enllà dels que s'encarreguen de la conservació. La realitat, però, és
que en dies de mercat hi continuen accedint i durant l'estiu també s'omple de cotxes que van a la piscina.
El govern municipal ha reiterat la voluntat de prohibir-ne l'entrada, però encara no s'ha fet efectiu.
El pla especial avança
El regidor d'Urbanisme, Carles Ribas, assenyala que ara ja es té “un document inicial” que recull la proposta base,
amb la voluntat que “ara s'informi la gent i es puguin recollir propostes”. S'està treballant amb l'objectiu que abans
de l'estiu estigui fet un avanç del treball que s'hi vol fer.
Paviment i mobiliari
La pràctica esportiva està estretament relacionada amb el parc de la Devesa i una de les línies de treball és poder
disposar d'un paviment adequat, ja que l'actual terra compactat i irregular no facilita aquesta activitat. Cal tenir
present que un estudi va detectar que en algunes zones hi ha entre 60 i 80 centímetres de runa, un fet que també
dificulta el bon reg i la salut de l'arbrat. La renovació del mobiliari i preveure un enllumenat eficient i eficaç a tot el
recinte són altres elements bàsics, ja que ara la Devesa té molts tipus de mobiliari, bancs o papereres i alguns en
molt mal estat. Renovar o treure els transformadors trencats i garantir una bona neteja de tot el parc. Reconvertir
de nou en bar l'antiga Rosaleda o instal·lar una guingueta de fusta són algunes de les idees que permetrien
augmentar l'ús social.
Fires i mercat, a debat
Pensar en la Devesa porta a parlar del futur de les atraccions de Fires que quinze dies l'any fan un ús intensiu del
gran pulmó verd de la Devesa, així com el mercat bisetmanal.
MOLTA ATENCIÓ ALS PLÀTANS HISTÒRICS
L'element clau que configura l'ambient especial i únic de la Devesa són els enormes plàtans que arriben, en alguns
casos, als 60 metres d'alçada i tenen prop de 200 anys. Els experts en aquesta vegetació admeten que cal tenir una
gran cura d'aquests arbres tan antics. Cada any es moren entre sis i set arbres, ja que un dels problemes que tenen
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és que la densificació d'arbres d'algunes zones complica el creixement de determinats plàtans. No en va, el
director tècnic del parc, Narcís Motjé, no amaga que “caldria esponjar els arbres per tallar els malalts i garantir que
la Devesa seguirà sent Devesa d'aquí a 70 anys”. De fet, un estudi fa anys amb el tripartit encara al govern ja
avançava també que seria bo tallar uns 500 arbres per garantir-ne la bona salut. Ara es té una cura especial contra
les plagues.
D'UN ZOO A UN ESTANY, PASSANT PER ZONA ‘SPA'
La Devesa ha estat sempre objecte de propostes més o menys atrevides. El procés participatiu per al pla d'usos va
comportar prop d'un miler de projectes, alguns sense cap ni peus. En aquell moment, hi va haver ciutadans que
van proposar que s'hi fes un zoo, que es projectés un estany artificial amb barques o una zona de spa. També en el
pla especial es preveu un procés obert als ciutadans.

IDEES
MÉS ZONA ESPORTIVA PER FORÇAR-NE L'ÚS AL LLARG DE L'ANY
L'equip de govern de CiU ha manifestat la voluntat que la zona esportiva pugui incloure una sala per a activitats
dirigides amb l'objectiu de trencar l'estacionalitat de les instal·lacions que es fan servir bàsicament a l'estiu amb la
piscina oberta. El pàdel, el vòlei i el tennis suposen un ús puntual la resta de l'any. El govern ja va blindar el parc
contra cap projecte de pavelló com es pretenia.
LA REFORMA DEL PASSEIG DE LA DEVESA, A PUNT
La reurbanització del passeig de la Devesa serà el primer pas dels nombrosos projectes que de mica en mica
haurien de millorar i ordenar aquest gran parc urbà. Aquesta reforma, altament reclamada pels veïns, començarà
el 16 de desembre i el termini d'execució és de vuit mesos. Ahir l'equip de govern va explicar als veïns quina serà
l'evolució de l'obra i les afectacions per al trànsit d'un projecte que costarà 566.000 euros i anirà a càrrec d'Àrids
Vilanna. El regidor d'Urbanisme, Carles Ribas, assenyala que l'obra “ha de millorar la relació entre el parc de la
Devesa i la ciutat, especialment en el tram de façana edificada, ja que és la zona més directa i immediata de
connexió entre Devesa i ciutat”. Els treballs preveuen la renovació del paviment actual en vials i voreres, així com
la renovació total de l'enllumenat. A més, es faran les xarxes d'aigües pluvials i d'aigua potable i el soterrament
dels serveis aeris existents. Així mateix, es renova el mobiliari urbà i la senyalització viària. Els veïns feia anys que
reclamaven una millora urgent en aquest vial.

ARAGIRONA.CAT
ARAGIRONA.CAT
Dimecres
Dimecres,, 27
27 de novembre de 2013
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA TORNA A CONFIAR EN LES XARXES SOCIALS
L'ens activarà de nou les comptes de Facebook, Twitter i el canalYoutube
Joan Giraut en un moment del seu discurs a les jornades © Pere Duran

El president de la Diputació de Girona, Joan Giraut,
ha anunciat avui durant la inauguració de la tercera
jornada “Empresa i coneixement” l’activació
novament de les xarxes socials de la Diputació:
Facebook, Twitter i el canal YouTube. Aquestes
havien estat desactivades els darrers dos anys quan
es va decidir prescindir d'elles.
Giraut ha explicat que a la Diputació “hem entès que
cal comunicar diferent, ser més accessibles i
modificar el nostre full de ruta, si cal, amb les aportacions que ens arribin de les xarxes socials”. La Diputació
aposta d’aquesta manera per les noves vies de comunicació i s’adapta al llenguatge de les xarxes socials, més
directe i distès que el de la comunicació institucional tradicional. L’etiqueta (hashtag) utilitzada és #connectemja!,
i, pel que fa als enllaços a les xarxes, són els següents:
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Inauguració multitudinària
Més de vuit-centes persones, tant empresaris com estudiants, han assistit a la inauguració de la jornada, que s’ha
dut a terme a l’Auditori Palau de Congressos de Girona i que ha comptat amb la participació de Francesc Homs,
conseller de la Presidència i portaveu del Govern; Carles Puigdemont, alcalde de Girona, i Pau Herrera, president
de l’AED (Associació Espanyola de Directius).
Hi han intervingut també vint ponents provinents de diversos àmbits professionals, amb ponències relacionades
amb cinc eixos: la irrupció de l’economia digital, la gestió de la innovació i les idees dins de les empreses, la
necessitat de consolidar el creixement de les companyies, l’administració del talent en el si de les organitzacions, i
la nova funció dels líders empresarials.
Nombrosa participació
La jornada torna a situar Girona com un punt de trobada empresarial, després de l’èxit de les dues edicions
anteriors, de 2011 i 2012. En aquells dos anys, la jornada va tenir un fort impacte a les xarxes socials –es va
convertir, fins i tot, en un tema del moment (trending topic) de Twitter a Catalunya– i va ser seguida també per
mitjà d’Internet.
De la mateixa manera que en les dues edicions anteriors, la d’enguany compta amb el patrocini de la Diputació de
Girona i amb la col·laboració de destacades empreses. Així mateix, més de vint institucions d’àmbit empresarial i
econòmic s’han sumat a aquesta convocatòria.
L’acte té, un any més, una presència activa a Internet i a les xarxes socials. Les informacions que es vagin produint
seran comentades al Twitter de l’AED (@aedtweets) i al de Tribuna de Girona (@tribunadegirona) amb l’etiqueta
(hashtag) #jornadagirona. A més, els assistents que ho desitgin poden fer arribar comentaris i preguntes als
ponents per mitjà de l’adreça electrònica jornada@asociaciondedirectivos.org..

EL PUNT AVUI
Dijous, 28 de novembre de 2013
L'A
L'AJUNTAMENT DE FIGUERES PUBLICA ELS SOUS DELS CÀRRECS A FISERSA
És el primer cop que el consistori penja al web les retribucions de la polèmica empresa municipal de serveis
Ha actualitzat els nous sous dels càrrecs municipals
La relació de sous

L'Ajuntament de Figueres ha fet públics per primer cop
al seu lloc web els sous dels directius de la polèmica
empresa municipal Fisersa. El consistori ha actualitzat
també aquest mes les retribucions de regidors i càrrecs
de confiança del govern municipal que consten al portal
municipal i que corresponen a aquest 2013.
El consistori figuerenc ja havia publicat una part de les
retribucions a finals del 2012, després que el ple va
aprovar una moció en favor de la transparència de
l'administració presentada per la CUP. Però en l'últim
ple de l'Ajuntament, aquest mateix mes de novembre,
el portaveu de la Candidatura d'Unitat Popular, Joan
Font, va demanar que s'actualitzessin els sous que es
publicaven al web, ja que encara hi constaven els de
principi d'any, abans del canvi d'alcaldia. També va
demanar que es fessin públics els sous de l'empresa
municipal Fisersa. L'alcaldessa, Marta Felip, en aquell
moment li va respondre que les retribucions eren les
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mateixes que quan hi havia Santi Vila d'alcalde, tot i que distribuïdes de manera diferent, però es va comprometre
a actualitzar les dades al lloc web.
Segones les retribucions que es poden consultar a www.figueres.cat i que estan en euros bruts a l'any, el sou més
elevat és el del gerent de l'empresa municipal Fisersa, Josep Viñas, que cobra 80.000 euros l'any. El segueixen el
gerent d'Urbanisme de l'Ajuntament, Xavier Ludevid, amb 68.188 euros, i el cap d'àrea d'Infraestructura i
Planificació de Fisersa, amb 59.885.
Pel que fa als càrrecs electes, el segon tinent d'alcalde i director de l'àrea de Serveis a les Persones, Josep Maria
Godoy, és l'únic que cobra una dedicació exclusiva, de 58.867 euros l'any. Hi ha dues dedicacions parcials, dels
regidors Joaquim Felip i Joaquim Ferrer, i la resta de l'equip de govern de CiU, l'alcaldessa Marta Felip inclosa,
cobren per assistències.
LA DATA
31.12.2012
es van publicar els sous de regidors i càrrecs de
confiança de l'Ajuntament de Figueres, a petició de la
CUP.

LA XIFRA
80.000 euros
bruts l'any és el sou més elevat. Correspon al gerent de
l'empresa municipal Fisersa, Josep Viñas.

UNA EMPRESA MUNICIPAL AL CENTRE DE LA POLÈMICA
L'empresa municipal de serveis de Figueres, Fisersa, és el centre de les polèmiques des de fa temps a la ciutat,
sobretot entorn de la figura del gerent, Josep Viñas. Els dubtes entorn de Fisersa fins i tot han dut el PP a portarne la gestió a l'oficina Antifrau. L'últim episodi ha estat arran de la construcció d'una canonada d'aigua per garantir
l'abastiment a Figueres. Tots els grups de l'oposició en ple (PSC, PP, ERC, ICV, CUP i AMC) han comparegut
aquesta mateixa setmana per reclamar transparència a l'equip de govern. Els grups demanen una comissió
d'investigació per aclarir si l'empresa municipal Fisersa ha comès irregularitats en el procés administratiu per
construir aquesta canonada. I ho fan després que CiU usés la majoria absoluta per tombar una moció d'ICV que va
rebre el suport de la resta de companys de l'oposició, en què ja es demanava una investigació. “Volem una
comissió d'investigació i que ens diguin el nom de la persona que va ordenar les obres irregularment”, diuen.

DIARI DE GIRONA
Dilluns, 28 de novembre de 2013
BANYOLES AMPLIA ELS CONSELLS DE BARRI

L'Ajuntament de Banyoles ha creat un nou consell de barri, en aquest cas el de Mas Palau, amb l'objectiu de
continuar amb la política de fomentar la participació ciutadana. L'últim ple municipal va aprovar la constitució
d'aquest nou organisme participatiu i, també, del reglament que regula el funcionament intern dels Consells de
Barri de la capital del Pla de l'Estany.
El projecte es va començar a dur a la pràctica en la darrera legislatura, quan el Consistori va crear el consell de barri
de Sant Pere, al qual es van anar afegint els de les Rodes, Canaleta i la Farga.
Ara, s'ha ampliat amb el consell de barri de Mas Palau. Segons ha informat l'Ajuntament, la primera reunió oberta
a tots els veïns del barri se celebrarà el dijous 5 de desembre, a dos quarts de 9 del vespre, al casal del barri.
Els consells de barri de Banyoles pretenen garantir i impulsar la participació dels veïns i les veïnes de la ciutat, així
com de les seves associacions, en els diferents assumptes municipals.
El consistori remarca que es tracta de consells de participació que tenen caràcter consultiu o que han de servir de
punt de partida per formular propostes i suggeriments adreçats a l'equip de govern.

EL PUNT AVUI
Dijous, 28 de novembre de 2013
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA MILLORA EN TRANSPARÈNCIA

La Diputació de Girona ha millorat en transparència, amb una nota de 66,3 sobre 100, i se situa en el lloc 26 de 45
en el conjunt de l'Estat, segons el darrer estudi que ha fet públic al seu web l'associació Transparència
Internacional Espanya (TIE). La Diputació de Girona va suspendre clarament en l'estudi del 2012, quan va obtenir
un 31,3 sobre 100 en transparència global i es va situar, aleshores, en el lloc 45. La TIE és una entitat sense ànim de
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lucre que impulsa campanyes sobre els efectes de la corrupció i promou l'adopció de reformes polítiques, entre
altres accions. TIE ha signat, a més, acords amb el Consell General de l'Advocacia Espanyola i el Col·legi d'Advocats
de Madrid per al dret a la informació.

EL PUNT AVUI
Dijous, 28 de novembre de 2013
L'OPOSICIÓ PREN EL CONTROL DELS COMPTES A VIDRERES
Forcen que el ple recuperi les funcions sobre els canvis en el pressupost
L'alcalde creu que provocarà paràlisi
El ple de Vidreres, celebrat a mitjan de novembre. Foto: J. GONZALO.

Els partits de l'oposició a l'Ajuntament de Vidreres han fet prevaler la
seva majoria per forçar que qualsevol modificació pressupostària
s'hagi d'aprovar a través del ple municipal. Fins ara, la junta de govern
tenia competències per aprovar-ne algunes. Es tracta d'un fort revés
al govern local –CiU, en minoria– i al seu alcalde, Jordi Camps, que veu que no en tindrà prou pactant uns
pressupostos municipals, sinó que haurà de pactar també qualsevol canvi posterior. El temor de l'oposició era
precisament aconseguir fàcilment un acord pressupostari que després quedés en paper mullat.
“S'ha de complir el pressupost i la manera d'assegurar-ho és que totes les modificacions es pactin amb l'oposició i
no amb els quatre que són”, va explicar Eduard Adrobau, portaveu de VST-ERC. El republicà va comentar que amb
aquesta iniciativa s'augmenta “la transparència de l'equip de govern”.
La socialista Ruth Rosique ho va qualificar de “mesura per garantir la transparència i la participació de tots els
grups”. Rosique va fer prevaler la majoria de l'oposició per tenir “veu i vot a l'hora de decidir en què es gasten les
partides, un cop s'aprova el pressupost”. Finalment, per Jordi Gómez, regidor no adscrit a cap grup municipal, “es
vigilarà més a l'hora de fer determinades actuacions; és una manera de controlar”.
L'alcalde, Jordi Camps, va denunciar que amb la mesura forçada per l'oposició es “paralitzarà” l'Ajuntament, i farà
que no “puguem tenir una administració tan àgil com voldríem”, va dir. Camps va lamentar que per fer qualsevol
modificació de crèdit s'haurà de convocar un ple extraordinari o esperar-se al pròxim ple ordinari, que es fa cada
dos mesos.
Pel que fa a l'aprovació del pressupost, la intenció del govern és que se sotmeti al ple abans de Nadal. Camps va
qualificar la proposta que s'està treballant de “pressupost continuista”.
HORES EXTRES PER PAGA DOBLE
Davant l'amenaça de l'alcalde de portar al Congrés el cas de Jordi Gómez i declarar-lo trànsfuga, el regidor no
adscrit va dir que un dels motius del trencament havia sigut que l'alcalde s'havia reunit, sense ells saber-ho, amb el
comitè d'empresa per abordar la supressió de la paga extra. “El secretari ens en va informar amb autèntics
remordiments de consciència.” El més sorprenent, però, va ser el que s'hauria acordat en aquella reunió, segons
Gómez: “Compensar la pèrdua de la paga doble amb hores extres.” Camps hi hauria mostrat el desacord..

EL PUNT AVUI
Dijous, 28 de novembre de 2013
BANYOLES ES CONVERTEIX EN CIUTAT PIONERA EN LA FINESTRETA ÚNICA

L'oficina d'atenció al ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Banyoles podrà tramitar, a partir de l'1 de gener, la
documentació que els ciutadans adrecin a la Diputació de Girona, com ara instàncies i escrits de procediments
administratius. Amb aquest nou servei, l'OAC de l'Ajuntament de Banyoles esdevé la primera de les comarques de
Girona que s'ha convertit en finestreta única de totes les administracions, ja que en els darrers mesos l'oficina
s'havia anat habilitant per fer-hi els tràmits dirigits al Consell Comarcal, l'Estat i la Generalitat, a més dels
corresponents a l'Ajuntament mateix.
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D'altra banda, en el registre dels documents s'hi fa constar la data en què s'ha entrat l'escrit a l'OAC banyolina i no
pas la del dia en què el document arriba realment a l'administració destinatària, com passava abans.
ESTALVIAR DESPLAÇAMENTS
El conveni amb la Diputació per començar a oferir el servei es va aprovar per unanimitat en el ple municipal
celebrat aquesta setmana, en el qual es va remarcar el fet que poder realitzar tots aquests tràmits des del municipi
mateix representa un gran avantatge per als usuaris, atès que s'estalvien de desplaçar-se a altres ciutats.
Una xarxa catalana
La potenciació de la “finestreta única” de l'Ajuntament de Banyoles s'emmarca en el model integrat d'atenció al
ciutadà que la Generalitat impulsa arreu del territori. El consistori banyolí va aprovar en el ple municipal del mes
de maig d'aquest any el conveni corresponent amb el govern català i a l'agost es va posar en marxa el servei a la
seva OAC, que ara es completarà amb el tracte amb la Diputació de Girona. L'oficina d'atenció al ciutadà de
Banyoles està situada als baixos de la casa de la vila.

ARA
Divendres
Divendres,, 29
29 de novembre de 2013
LA TRANSPARÈNCIA, MÉS QUE UNA LLEI

Amb un retard històric més que notable, per fi les institucions han començat a prendre's seriosament el repte de la
transparència. Els grans avenços en aquest camp sempre es produeixen a remolc de grans escàndols i de
moments de crisi. No som una excepció. Venim, a més, d'una llarga tradició de secretisme, amb textos com la llei
de secrets oficials (1968) o la de règim jurídic de les administracions públiques (1992), que conté tantes excepcions
a l'accés a la informació que paradoxalment el seu efecte ha sigut el contrari del que perseguia. Així doncs, el canvi
a què ara assistim és benvingut. Però que els poders públics hagin començat a legislar no és garantia que les coses
s'estiguin fent bé, ni que les lleis no acabin sent, com passa sovint, un brindis al sol. La llei espanyola de
transparència, aprovada ahir al Congrés, té moltes mancances: la seva tramitació ha estat ben poc oberta a la
ciutadania, està farcida d'inconcrecions i d'excepcions, i el principal partit de l'oposició, el PSOE, n'ha quedat al
marge. Tindrà, a més, una aplicació lentíssima.
L'esborrany que ha elaborat el Parlament català i que avui avancem a l'ARA no hauria de caure en aquests parany.
Cal revertir una percepció ciutadana força estesa: gairebé el 90% dels catalans creuen que els organismes públics
oculten informació sempre o habitualment. El mateix tràmit parlamentari de la llei, que s'està allargant molt,
manté reservat el text, una opacitat només parcialment corregida amb la iniciativa pionera Escó 136 de
participació, un primer pas. Entre les millors propostes de l'esborrany hi ha la creació d'un registre de lobis que, a
més del llistat de lobistes, implicarà el control de l'agenda dels parlamentaris que s'hi reuneixin. Entre els punts
febles, destaca el crucial organisme que ha de garantir i supervisar l'aplicació de la llei. Ara mateix, inclou
representants de massa institucions, en un intent de trobar un equilibri que pot convertir-lo en ineficaç. Caldria
que depengués d'un ens independent i especialitzat. El Govern ja ha fet un bon pas amb l'obertura del Portal de
Transparència: no ens quedem curts ara amb una llei cabdal per tornar la confiança ciutadana en l'administració i,
doncs, en la política.
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MAS SOBRE LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA: "HA DE MILLORAR LA CONFIANÇA DELS CIUTADANS EN LA POLÍTICA"
El president la presenta com un pilar, al costat de l'electoral, en l'àmbit de la regeneració democràtica
El president de la Generalitat, Artur Mas, s'ha referit aquest matí, des de Bangalore, a l'Índia, on avui acaba el seu
viatge oficial d'una setmana, a la llei de transparència que enllesteix el Parlament - que avui avança l'ARA- i que,
entre d'altres mesures, preveu crear un registre de lobis el 2014. "Tot això ho fem per intentar la qualitat
democràtica i refer la confiança amb els ciutadans", ha afirmat Mas abans de recordar que, en plena onada de
casos de corrupció, va reunir les institucions del país per acordar 51 mesures regeneradores. Entre elles hi havia el
registre de lobis, que ara queda recollit a la ponència de la norma que en les properes setmanes aprovaran els
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grups parlamentaris, que fins ara han treballat amb un ampli consens. El president ha explicar que el registre de
lobis ja funciona al Parlament Europeu i que no ha estat un impediment per al creixement econòmic.
"Si fem aquesta llei, l'electoral i acabem de donar forma al portal de la transparència -ha dit- és possible que més
enllà dels problemes siguem capaços de millorar la relació de confiança amb el ciutadà i la qualitat democràtica".

ARA
Divendres
Divendres,, 29
29 de novembre de 2013
LA GENERALITAT TINDRÀ EL 2014 UN REGISTRE DE LOBIS
El Parlament donarà llum verda el gener a una llei de transparència pròpia més ambiciosa que l'estatal
La Generalitat tindrà el 2014 un registre de lobis El Parlament s'imposa més
transparència interna

Fora dels focus del debat entorn de la consulta i dels
pressupostos, l'activitat legislativa del Parlament ha cuit
a foc lent altres iniciatives d'importància cabdal. Una de
les més urgents i reivindicades per moviments socials
com els indignats és la llei de transparència. Una norma
que ja va començar a tramitar-se l'anterior legislatura i
que va quedar truncada per les eleccions anticipades. Al
febrer, però, totes les formacions de la cambra van
demanar reprendre les negociacions i, des de llavors, els
membres de la ponència de la llei s'han trobat gairebé
cada divendres per llimar un text que cada nou cas de corrupció política feia més imprescindible. I, per fi, la llei
està a punt de sortir de l'ou.
Les set formacions van acabar la primera lectura del text el 22 de novembre i van consensuar els seus 91 articles,
cosa que va donar lloc a la proposició de llei quasi definitiva, que superarà el debat a la totalitat en el primer ple del
2014 i a la qual l'ARA ha tingut accés. Una norma molt més ambiciosa que l'homòloga estatal aprovada ahir pel
Congrés i que ha d'estar plenament operativa en un any. En les últimes tres reunions que la ponència preveu per al
desembre s'hi farà una última lectura per tancar els serrells i incloure-hi les aportacions d'entitats i ciutadans fetes
des del portal de participació del Parlament. N'han arribat 33, però se n'esperen més, ja que la presidenta de la
cambra, Núria de Gispert, ha enviat una carta a uns 150 experts en la matèria en què els convida a participar-hi.
Elevat grau de consens
Els ponents de la llei constaten l'ambició de la norma, que pretén regular l'accés a la informació pública per part de
la ciutadania i a regular els principis del bon govern. "Cal canviar la mentalitat de les administracions públiques: la
propietat de la informació és de la ciutadania", explica un dels diputats de la ponència. Així mateix, subratllen la
"lleialtat" de tots els partits en la negociació, que ha permès assolir un consens molt elevat en el text. Encara
queden diferències concretes entre els grups i tots presentaran esmenes en el procés posterior en comissió, però
aquest es preveu ràpid gràcies a la feina feta fins ara.
Registre de grups d'interès
LES REUNIONS AMB ALTS CÀRRECS I DIPUTATS SERAN PÚBLIQUES
Una de les principals novetats de la llei és la creació d'un registre de lobis o grups d'interès. S'hi hauran d'inscriure
les organitzacions i plataformes que treballen en la defensa d'interessos de tercers en l'elaboració i aplicació de les
polítiques públiques. Serà públic i de registre obligatori, però exclourà patronals, sindicats, col·legis professionals i
entitats de la societat civil. S'hi publicaran les trobades que facin els lobis amb càrrecs i empleats públics i diputats
i les contribucions que facin en l'elaboració de normes, segons consta l'esborrany del text. Això equipararia la
Generalitat als Estat Units o les institucions europees en aquest àmbit, tot i que és un dels aspectes que encara cal
llimar.
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Portal de transparència
TOTA LA INFORMACIÓ, FÀCILMENT ACCESSIBLE I GRATUÏTA A LA XARXA
El registre de lobis es consultarà des del portal de transparència, que reunirà també tota la informació que la llei
preveu fer pública. Segons el text, haurà d'estar actualitzada, ordenada com a mínim amb criteris temàtics i
cronològics, de fàcil comprensió i d'accés gratuït.
Àmbit d'aplicació
ELS ORGANISMES PÚBLICS I TOTS AQUELLS QUE TREBALLEN PER A ELLS
La llei afecta la Generalitat, el món local, els ens públics, els col·legis professionals, les universitats públiques i, en
aspectes determinats, els lobis i les empreses que realitzen activitats públiques, d'interès general o que centren el
25% de la seva activitat en l'administració pública.
Transparència activa
INFORMACIÓ DE NORMES EN CURS, CONTRACTES, CONVENIS I SALARIS
El portal de transparència inclourà automàticament informació com les retribucions dels alts càrrecs de les
administracions i empreses, l'organització institucional, la gestió econòmica, la relació de plantilles, els informes i
estudis encarregats, els plans, programes i memòries generals i, de fet, "qualsevol matèria que es consideri
d'interès públic". Fins i tot hi haurà el nombre d'alliberats sindicals de l'administració, els costos que generen i les
hores sindicals de què gaudeixen, o el patrimoni i béns dels alts càrrecs, el cost de les campanyes de publicitat
institucional i la documentació de la normativa que s'estigui elaborant. Igualment, la llei preveu bolcar-hi tota la
informació dels contractes i convenis subscrits i les subvencions i ajudes concedides els últims cinc anys. Les
entitats que rebin més de 10.000 euros hauran d'informar de les retribucions dels seus directius.
Accés a la informació
PETICIÓ DES DELS 16 ANYS I SILENCI ADMINISTRATIU POSITIU
Tota aquella informació pública que no es pengi al portal per no col·lapsar-lo es podrà sol·licitar i l'administració o
entitat l'haurà de facilitar en un termini màxim d'un mes. Ho podran fer ciutadans des dels 16 anys i, quan hi hagi
silenci administratiu, s'entendrà que s'admet la petició, un fet poc habitual i innovador.
Límits de la llei
NOMÉS CENSURES PER NORMES AMB RANG DE LLEI I QÜESTIONS CONCRETES
Qualsevol limitació a l'accés a la informació s'ha de fixar per llei i s'ha d'interpretar de manera restrictiva a favor
del ciutadà. A més, se censura la informació que atempta contra drets personals, la seguretat o el secret
professional, entre d'altres.
Comissió col·legiada
DIVERSOS ORGANISMES VETLLARAN PER BLINDAR L'ACCÉS A LES DADES
Un dels aspectes que més debat ha dut ha estat l'òrgan que ha de vetllar per garantir el dret a la informació, i
encara cal acabar d'afinar. Per ara, es preveu una comissió col·legiada amb representants de la Generalitat, els ens
locals, el Síndic de Greuges, l'Oficina Antifrau i l'Agència Catalana de Protecció de Dades, que intercedirà en cas de
conflicte.
Bon govern
CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
La segona part de la llei regula aspectes de bon govern i govern obert. S'hi fixen els principis d'actuació dels alts
càrrecs -no podran acceptar obsequis- i que es nomenin per criteris de competència, que cal garantir uns serveis
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públics de qualitat i que la ciutadania podrà participar en l'elaboració de normes, i proposar-ne si recull 15.000
signatures.
Règim sancionador
ELS ALTS CÀRRECS PODRAN SER DESTITUÏTS O MULTATS AMB 6.000€
En el cas d'infraccions molt greus, la llei preveu que els alts càrrecs siguin destituïts, multats amb fins a 6.000
euros, inhabilitats cinc anys o que perdin la indemnització que haurien de percebre en ser cessats. Això passaria si
no complissin amb l'obligació de publicitar la informació del seu àmbit o la referent als contractes firmats i les
subvencions concedides. També es preveuen sancions per als funcionaris i empreses.
EL PARLAMENT S'IMPOSA MÉS TRANSPARÈNCIA INTERNA
En una de les disposicions addicionals de l'esborrany de la llei, es recullen les mesures de transparència que pensa
aplicar-se la institució del Parlament a partir de l'any que ve. La cambra es compromet a crear per exemple un
registre propi de lobis i un "Portal de transparència", ampliar els procediments de participació ciutadana en
l'elaboració de lleis i facilitar informació sobre el compliment dels deures i les obligacions dels càrrecs electes i alts
càrrecs. També s'imposa facilitar l'accés a documentació parlamentària i als currículums dels càrrecs públics que
hagi de nomenar la cambra, a més de desenvolupar unes regles de bon govern en l'àmbit parlamentari. S'establirà
també un sistema de garanties per assegurar el compliment de les obligacions fixades en aquesta llei. A fi
d'introduir totes les mesures previstes, el ple haurà d'aprovar una modificació del reglament del Parlament i de les
seves normes de règim intern.
Segons la disposició referida al "règim especial del Parlament", la cambra haurà de complir "les exigències
mínimes que aquesta llei preveu per a les administracions públiques en matèria de transparència, accés a la
informació pública i bon govern". Les mesures s'hauran de complir dins d'un "termini màxim de sis mesos".
.
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