RADIO BANYOLES

Dilluns 2 de juliol de 2012
LA PÀGINA WEB

DE

L’AJUNTAMENT

DE

BANYOLES

ESTRENARÀ

PRÒXIMAMENT UNA SEU ELECTRÒNICA
La pàgina web de l'Ajuntament de Banyoles estrenarà pròximament
una seu electrònica. S'hi podran fer fins a una vintena de tràmits on
line com presentar instàncies, entrar queixes i suggeriments o
presentar factures electròniques.
El reglament per a la posada en marxa de la seu electrònica
municipal es va aprovar per unanimitat al darrer ple municipal. La
mesura, que s'implementarà pròximament, forma part de la millora
integral de la pàgina web municipal, www.banyoles.cat, que s'està
duent a terme per fases.
Concretament, segons ha detallat el regidor de Comunicació de
Banyoles, Lluís Butinyà, la seu electrònica consistirà en una secció
dins el web des d'on es podran fer fins a 20 tràmits on line. S'hi
recollirà i ordenarà tota la tramitació electrònica que actualment ja
s'està desenvolupant, i algunes novetats com ara notificacions o factures electròniques. També hi haurà un apartat
de queixes i suggeriments, es podran tramitar instàncies, pagament de tributs o volants d'empadronament, entre
d'altres. Per tots aquests tràmits, però, caldrà la signatura electrònica.
El reglament de la nova seu electrònica de l'Ajuntament de Banyoles es va aprovar amb els vots a favor de tots els
grups amb representació al consistori. El portaveu de Junts per Banyoles, Josep Vicens, ha volgut destacar la
importància d'aquest reglament per la millora de la participació ciutadana a l'Ajuntament. Tot i això, Vicens ha instat
a fer-ne la difusió pertinent.
En resposta a aquesta petició, el regidor ha detallat que pròximament es farà una presentació detallada del nou
mecanisme, que encara no s'ha posat en marxa, i també s'oferirà la informació pertinent des de l'Oficina d'Atenció
al Ciutadà.
GIRONANOTICIES.COM

Dijous, 5 de juliol de 2012
LA CUP DE BLANES DEMANA MÉS PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Entenen que l’elaboració de qualsevol pla de participació ciutadana hauria de ser ja de per sí un
procés participatiu

La CUP de Blanes ha fet arribar una proposta de moció a tots els grups municipals
amb representació al consistori per posar en marxa l’elaboració d’un pla de
Participació Ciutadana amb l’objectiu d’incentivar i concretar els mecanismes de
participació a la vila.
Durant la campanya per les darreres eleccions municipals tots el partits (inclosa la
pròpia CUP) vam fer propostes relatives a fomentar la participació ciutadana a
Blanes. Així, tot i no haver obtingut finalment representació al consistori creiem
necessari exercir la política des de tots els fronts possibles i a través de tots els
mitjans al nostre abast. Per això fan arribar aquesta proposta a tots els grups per tal
que la valorin i, si ho creuen oportú, la recullin per ser debatuda en el proper Ple
municipal.
Actualment la participació ve regulada pel Reglament de Participació Ciutadana
(aprovat l’any 2006), que recull una sèrie de principis que si bé posen de manifest la
importància i els valors de la participació no acaben de precisar del tot aspectes concrets com ara els
mecanismes, el tempo dels processos participatius, el designi dels ciutadans i associacions com a part activa, etc.
La proposta que fan arribar a tots els grups és per posar en marxa un procés obert que, amb la participació de tots
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els sectors de la societat blanenca, elabori un pla de participació ciutadana que aclareixi, concreti i reguli les
actuacions que s’han posar en marxa per tal que la participació sigui efectiva i real.
A més, entenen que l’elaboració de qualsevol pla de participació ciutadana hauria de ser ja de per sí un procés
participatiu. Qui millor que ciutadans i associacions, en el fons usuaris i destinataris finals de qualsevol política de
participació ciutadana, per elaborar i revisar el marc que posi les normes de participació a la nostra vila.
EL PUNT AVUI

Dissabte, 7 de juliol de 2012
“L'OPOSICIÓ GAIREBÉ NO HI ÉS”
El primer any de Juli Fernández hauria estat plàcid sense la mala maror a la policia
Manté un pacte molt estable i consolidat amb el grup de CiU
Juli Fernández i Iruela Alcalde de Palafrugell

~El problema de la policia no era un conflicte laboral, sinó un

conflicte de relacions humanes. Hi ha ferides obertes i no està
solucionat del tot

~

~Estic segur que dins del mandat se solucionarà. Pensava que
era un problema d'un any, però ara veig que és problema d'un
mandat sencer

~

~No tinc cap problema a tenir només la senyera, ni a no posar
cap bandera, ni a tenir-les totes. Crec que cada ajuntament hauria
de decidir quina posa

~

Fora espines que fan mal. Guanyar eleccions i quedar-se fora, com va passar a Juli Fernández el 2007, fa que es valori més un
pacte com l'actual amb CiU. La parella Fernández-Gómez sembla molt ferma. A ERC no s'hi encaparren gaire i a l'Entesa,
tampoc. Fernández se sent fort i, per això, es pot permetre alguna dolenteria com ara demanar més marxa a l'oposició.

La batalla interna de la policia municipal ha marcat els primers sis mesos del mandat de Juli Fernández a
Palafrugell. Ell ara ja admet que el problema era més gros del que es podia imaginar. En aquest temps, el pacte
amb CiU s'ha enfortit i, amb un cert aire provocador, dóna a entendre que es troba poc pressionat per l'oposició, a
la qual retreu que es treballen poc la seva obligació de controlar l'equip de govern.
Quina valoració global fa del primer any de mandat?
En tinc una sensació molt positiva. En el sentit que hem estat capaços, en un any marcat per la crisi econòmica,
de fer polítiques dirigides a la gent, amb tres grans objectius: modernitzar l'administració pública, per tant, amb
processos de participació efectiva molt potents; un segon objectiu era mantenir tot el que fa referència a les
prestacions socials, per tant, amb un gran esforç en temes de serveis socials, cultura, joventut i educació, i un
tercer objectiu era l'activitat econòmica i la qualitat urbana. Aquests tres objectius es van aconseguint i estem
pendents de planificar els tres anys de mandat, que és posar damunt la taula la política amb majúscules i amb
una gran referència, la gent.
Parla de modernitzar l'administració; com ho comencen a concretar?
El primer que vam fer va ser posar en marxa la pàgina d'atenció ciutadana, que ha simplificat moltíssim els tràmits.
L'ordenança de simplificació administrativa suprimeix molts documents i tràmits; hem aconseguit posar en marxa
la figura del defensor del ciutadà, que també és una eina important per agilitzar l'atenció als ciutadans; hem creat
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el consell econòmic i social com a eina de debat i reflexió en temes d'interès, i a la vegada hem constituït els
consells de gestió i participació dels nuclis urbans que permeten aproximar l'administració al territori. Aquestes
quatre o cinc mesures s'orienten clarament cap a la modernització de l'administració.
Parla de mantenir tot el que fa referència a prestacions socials.
Quan vam fer el pressupost vam creure oportú no caure en l'error que han comès algunes administracions, que
han fet els ajustos per la via de l'atenció a la gent. Totes aquelles partides que fan referència a serveis socials,
cultura, joventut i educació les vam apujar una mitjana d'un 4%, i això ho vam fer amb una contenció impositiva,
no vam apujar els impostos més enllà de l'IPC. En aquest context de crisi ningú ha de quedar fora del que és
bàsic.
S'ha referit també a revitalitzar l'activitat econòmica i la qualitat urbana.
Bàsicament hem entès que l'activitat econòmica, molt lligada al sector turístic i comercial del municipi, ha de tenir
un tracte preferent. Per això hem dinamitzat l'IPEP, hem garantit les ajudes que donàvem per a aquells
establiments turístics que facin una aposta per la modernització i, a la vegada, hem intentat incorporar, en relació
amb les inversions, la priorització d'aquelles que donin ocupació, activitat econòmica, a empreses bàsicament del
poble. Hem prioritzat les petites inversions, carrers i voreres, i per tant qualitat urbana, i hem aparcat definitivament
projectes que venien de l'anterior mandat i que penso que eren faraònics com ara fer nous l'ajuntament o el
passeig de Llafranc. Hem entrat, pel que fa a les inversions, la priorització d'aquelles que donin activitat econòmica
a empreses del poble i ocupació a gent aturada del poble.
I tot això gràcies a una estabilitat que permet un pacte de govern estrany d'entrada. Estava pactat abans de
les eleccions?
No hi havia cap pacte previ a les eleccions. Jo venia d'una experiència prèvia que, tot i que vaig guanyar el 2007,
no vaig poder governar. Sempre he defensat que, en moments complicats, els dos partits importants d'aquest
país hem de governar junts, fins i tot ho defenso dins del partit. El PSC en els temes clau del país, de l'autogovern,
com ara la llengua i el finançament, hem d'anar junts. Per això no és estrany aquest pacte a Palafrugell. La gent
que m'ha seguit la trajectòria política sap que sóc un defensor de l'estabilitat política i, en aquests moments,
l'aconseguim aquells partits que tenim vocació de governar, el PSC i Convergència. La resta de partits han
governat de manera alternativa en diversos llocs, però s'ha demostrat, a l'hora de la veritat, que el seu
funcionament no ha estat prou bo. Si ho hagués estat, segurament la suma de formacions hauria tornat a guanyar
i això no s'ha produït. S'ha fet el mateix pacte a Sant Feliu, al consell comarcal, a la Bisbal, i no és, per tant, estrany.
És casualitat que el 90% de les propostes programàtiques de CiU i el PSC siguin calcades, com han fet
veure vostès mateixos.
En la concreció del dia a dia, és complicat trobar propostes tan diferents. Més enllà del dia a dia, tant CiU com el
PSC sabem que, en temps de crisi, cal donar resposta a necessitats bàsiques. Les diferències de partit hi són. Pel
que fa al ple, en tots els temes que no són de poble tenim llibertat de vot.
Des de l'oposició s'ha sentit que li deien que “moltes paraules i pocs fets” i que els cal Viagra.
Jo els tornaria la pilota. L'oposició gairebé no hi és. En el ple de juny, per exemple, hi va haver una sola moció;
ERC només va fer un parell o tres de precs, ni deu preguntes entre tots! Els diria que si volen fer oposició rigorosa
hi hauran de dedicar més temps. En un any nosaltres hem afrontat la modernització de l'administració, hem
afrontat un problema molt complicat com és el de la policia local i hem consolidat els fonaments d'una política que
és molt rigorosa. Volem tocar de peus a terra, més enllà de projectes faraònics: carrers, voreres, neteja viària,
escombraries i edificis municipals. Temes bàsics, la resta ho apartarem. I tot acompanyat d'una política impositiva
de contenció. Ja puc anunciar que en les ordenances de l'any vinent estaran congelats tots els impostos.
Llevat que el govern del PP obligui a un nou augment.
Som en un sistema en què el govern de dalt aixafa l'autonomia del que li queda per sota. El govern espanyol ha
apujat els impostos, però nosaltres hem compensat l'IBI als residents habituals. La gent de Palafrugell no té
l'increment del 10% com els altres ajuntaments. Som conscients que la gent ho passa malament i, en el que
podem, modifiquen la situació.
La policia municipal ha estat el principal maldecap imprevist en aquest primer any.
Sí. La veritat és que jo no sabia que el problema estigués en el nivell que ens hem trobat. Ens ha costat molt.
Estem en el camí de la resolució, amb un cap nou, amb una sensació que es van incorporant els que estaven de
baixa. Hi ha ferides obertes i no està solucionat. No era un conflicte laboral, sinó un conflicte de relacions
humanes. Estic segur que dins del mandat se solucionarà. Pensava que era un problema d'un any, però ara ja sé
que és un problema d'un mandat sencer.
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Ha posat la bandera espanyola al balcó i, amb molta habilitat, vostè va traspassar la pilota a Madrid. Té
resposta?
No. Els partits estem més preocupats de l'efecte mediàtic del titular de premsa que de donar respostes de la gent.
No tinc cap problema a tenir només la senyera, ni a no posar cap bandera, ni a tenir-les totes. Jo sóc del parer de
permetre a cada ajuntament que decideixi quina posa. Però, dit això, hi ha unes lleis, i les lleis són per complir-les i
els que tenen poder per canviar-les que les canviïn, si ho creuen convenient. I això és el que vaig fer. Sempre
busquem el rerefons polític i això em preocupa. Hi ha coses molt més serioses que la bandera com, per exemple,
l'atac a la llengua, que és el nostre símbol. Sistemàticament, per part d'una dreta espanyola que intenta fer de la
llengua una bandera. Això no ho podem permetre de cap manera. Estic convençut que a la gent la preocupa més
la llengua que la bandera.
Atacs de la dreta, però també històricament de l'esquerra.
És cert que hi ha hagut moments en què hi ha hagut una falta de reconeixement dels nostres fets diferencials,
però mai han qüestionat els nostres símbols nacionals amb l'acritud amb què ho fa la dreta. Amb els governs
d'esquerres hem pogut seure i fer avenços. Els avenços nacionals s'han produït amb governs d'esquerres a
Madrid. La dreta espanyola és nacionalista i excloent. Ara paguem les culpes de la transició que no va ser
modèlica i que va estar carregada de renúncies de l'esquerra per buscar la pau.
RADIO PALAMÓS

Dimarts, 10 de juliol de 2012
EL PLE APROVARÀ AVUI EL

PLA ESTRATÈGIC

DE

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

El Ple de l’Ajuntament de Palamós aprovarà aquest vespre el Pla Estratègic de Participació Ciutadana del
municipi. Es tracta d’un document que, des d’ara i fins al 2015, fomentarà la intervenció de la ciutadania en la
presa de decisions sobre la gestió municipal. El futur del passeig del Mar i el format de la Festa Major són els dos
primers temes sobre els que s’incidirà.
El Pla Estratègic de Participació Ciutadana ha sorgit del treball d’un Grup Impulsor, que en va fer l’esborrany
inicial. Després d’un procés participatiu es va redactar el document final que va ser lliurat fa unes setmanes a
l’Ajuntament. El regidor de Participació Ciutadana, Joan Gea, diu que es tracta d'un document marc que s'ha
d'anar desenvolupant. CITA JOAN GEA 1
Aquest document definitiu s'aprovarà en el Ple ordinari que l'Ajuntament de Palamós celebra a partir de les vuit del
vespre. Joan Gea explica que aquest model de participació ciutadana segueix el model d'algunes experiències
que ja s'han fet a Palamós. CITA JOAN GEA 2
El Pla Estratègic de Participació Ciutadana de Palamós afecta totes les àrees de gestió de l'Ajuntament, de manera
transversal. El pressupost municipal de 2013 ja hauria de contemplar les primeres actuacions de foment de la
participació, centrades de moment en temes com la Festa Major o el futur model del passeig del Mar.
EL PUNT AVUI

Divendres, 13 de juliol de 2012
VOLEN UNA CONSULTA PER L'OBRA DEL TREN A

GIRONA

Les obres a l'estació intermodal del parc Central de Girona va començar fa
gairebé quatre anys Foto: JOAN SABATER.

La Mesa d'Entitats de Girona reclama a l'Ajuntament que
convoqui una consulta ciutadana perquè els veïns de la capital
puguin pronunciar-se sobre el projecte ferroviari per fer el pas
subterrani dels trens convencionals.
La mesa sol·licita al consistori que convoqui la consulta pel dia
de Sant Narcís, el 29 d'octubre, i si rebutja aquesta possibilitat
es compromet a iniciar una recollida de signatures perquè
siguin les entitats mateixes les que convoquin la consulta
popular. Les entitats entenen que, si la consulta dóna suport al
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projecte ferroviari, caldrà garantir-ne el pressupost i l'execució, però que si és negativa s'haurà de concentrar a
recuperar espais.
RADIO PALAMÓS

Dimecres, 11 de juliol de 2012
UNANIMITAT EN L'APROVACIÓ DEL

PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Tots els grups polítics presents ahir al vespre al Ple de l’Ajuntament de Palamós van donar el vot favorable al nou
Pla Estratègic de Participació Ciutadana. El document regularà la intervenció de la ciutadania en la presa de
determinades decisions de la gestió municipal. Esquerra Republicana de Catalunya va demanar avançar en
aquest camí fins a arribar al pressupost municipal. Convergència i Unió va posar el toc crític afirmant que la
participació s’ha de facilitar, d’entrada, als regidors de l’oposició.
Des de l'equip de govern, el regidor de Participació Ciutadana, el socialista Joan Gea, va recordar que el Pla va ser
un encàrrec que es va fer l'any 2009, quan neix el Pla Educatiu de Ciutat. El Grup Impulsor, format per un grup de
ciutadans de Palamós, s'ha encarregat durant deu mesos de treballar en un esborrany que, posat en comú amb
diferents col·lectius cívics del municipi, ha servit per elaborar el document definitiu que el Ple va aprovar ahir. Per a
Joan Gea, aquesta primera part del procés ha servit per donar normalitat a un tema encara poc desenvolupat com
és la participació ciutadana. CITA JOAN GEA
El soci de govern del PSC, Entesa de Palamós i Sant Joan, creu que el Pla Estratègic de Participació Ciutadana és
un gran repte per a tothom. Èrik Solés, regidor d'Entesa. CITA ÈRIK SOLÉS
Pel que fa als partits de l'oposició, Esquerra Republicana de Catalunya aposta pels processos participatius com un
element clau de futur. El regidor Lluís Puig espera que la proposta no quedi només en bones intencions i que
tingui un camí llarg. CITA LLUÍS PUIG
Convergència i Unió també va defensar el Pla Estratègic de Participació Ciutadana però va introduir un punt de
vista més crític. El portaveu del grup, Kelo Martí, va dir que la participació s'ha de facilitar, d'entrada, als mateixos
grups de l'oposició municipal. CITA KELO MARTÍ
L'aprovació del Pla Estratègic de Participació Ciutadana de Palamós anirà seguida per la creació d'un Consell
Consultiu que regularà la seva aplicació. En el pressupost municipal de l'any 2013 ja hi haurà alguna actuació que
es regirà per aquests criteris.
EL PUNT AVUI

Divendres, 13 de juliol de 2012
ERC VOL REDUIR EL CREIXEMENT URBANÍSTIC DE PALAFRUGELL
El grup municipal advoca per “enterrar” el model de 40.000 habitants previst pel POUM i tombat pel
TSJC
Posa en qüestió projectes com ara els 1.000
pisos que s'havien de fer al coll de la Morena
Panoràmica del nucli antic de Palafrugell, des de dalt de la torre de
Can Mario Foto: A. VILAR.

El grup municipal d'ERC ha instat el bipartit PSC-CiU
a “capgirar el plantejament” del pla urbanístic
(POUM) que es va aprovar l'any 2007 per “reduir la
pressió sobre el territori” i “no fer malbé el poble” en
els pròxims vint anys. El document, anul·lat a finals
de l'any passat per una sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), preveia un notable creixement urbanístic, fins a un sostre de població
d'uns 40.000 habitants, una xifra que pel portaveu republicà, Sergi Sabrià, és un “engany” en el context actual de
crisi immobiliària.
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El govern local ha iniciat un procés participatiu per redefinir el projecte, malgrat que Sabrià creu que es va fer
“poca difusió” de la primera jornada i augura que el pla es vol “maquillar” per “deixar-lo com està”.
ERC es pregunta si encara avui té sentit mantenir la previsió de construir “1.000 pisos al coll de la Morena, entre la
zona comercial i el cementiri”, mentre “Palafrugell té 1.000 pisos buits, ja construïts, i no necessita grans zones per
desenvolupar”.
A més d'aquest sector, Sabrià esmenta altres grans espais pendents de desenvolupar, com ara Ca l'Oleguer o tota
la zona del Mas Oliver i el Bruguerol, on apostarien per revisar l'edificabilitat a la baixa.
Malgrat això, l'alcalde, Juli Fernández, s'ha mostrat partidari de refer únicament els punts i els convenis urbanístics
que la sentència judicial considerava que no s'ajustaven a la llei, però les línies mestres del pla del 2007 es
mantindrien invariables.
DIARI DE GIRONA

Dimecres, 18 de juliol de 2012
EL PLA ESTRATÈGIC DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA S´INICIA CREANT UN

CONSELL

El Pla Estratègic de Participació Ciutadana 2012-2015 de Palamós (PEPC) es posa definitivament en marxa
després que el passat dimarts 10 de juliol s'aprovés al Ple municipal aquest document. El primer pas per a la seva
posada en funcionament és la creació del Consell de Participació, el principal òrgan de participació del Pla de
gestió que serà format per representants polítics del consistori municipal, personal tècnic de l'Ajuntament de
Palamós, representants dels diferents agents de la ciutadania i representants d'entitats, així com persones que a
títol individual tinguin interès en la gestió del municipi.
Aquest consell té previst reunir-se cada dos o tres mesos de manera ordinària amb la intenció de canalitzar totes
les qüestions municipals que tinguin a veure amb la participació ciutadana, han informat fonts de l'Ajuntament.
És per això que, amb la intenció d'arribar a l'espectre més ampli possible de la població, l'Ajuntament de Palamós
obre ara, i durant aquest darrers quinze dies de juliol, un període perquè les persones interessades puguin
presentar-se voluntàriament a formar part del Consell de Participació.
El Pla Estratègic de Participació Ciutadana del municipi s'ha elaborat durant el darrer any amb la implicació de
l'Ajuntament de la vila i un grup impulsor de ciutadans amb el suport d'associacions, entitats i particulars, cercant la
màxima implicació dels veïns.
EL PUNT AVUI

Dissabte, 28 de juliol de 2012
SARRIÀ PLANEJA EL CREIXEMENT URBÀ DELS PRÒXIMS DEU ANYS
El ple votarà dimarts el POUM, que substituirà les normes subsidiàries de 1987
Es reserva sòl per a un nou cementiri i una nova escola
El ple votarà també un reglament de participació

Sarrià de Ter L'Ajuntament de Sarrià votarà dimarts el seu pla d'ordenació urbana municipal (POUM), que
substituirà les normes subsidiàries de 1987. El planejament “consolida el desenvolupament que ha anat patint el
municipi al llarg dels anys i perfila detalls”, explica l'alcalde de Sarrià de Ter, Roger Torrent (ERC). Entre els
aspectes més destacats hi ha dues reserves de sòl per a construir el nou cementiri i una nova escola. A més, es
consolida el desenvolupament de l'entorn de la Via Augusta, on hi havia l'antic accés a l'AP-7. El consistori vol que
aquesta via, juntament amb l'avinguda de França, siguin els grans eixos viaris de Sarrià, tot i que es buscarà la
manera d'integrar-los al nucli urbà i pacificar-los. Tot i que aquestes vies continuaran tenint molt trànsit, el consistori
creu que s'ha d'aprofitar aquesta situació: “per exemple a nivell comercial”, concreta Torrent.
Darrera la Rasa, al pla de Dalt, s'hi preveuen usos residencials i també comercials. Un altre dels objectius que es
preveu en el POUM és el desenvolupament d'una zona esportiva. El planejament que es portarà a votació “té un
horitzó a deu anys”, explica Torrent, tot i que afegeix que això no vol dir que tots els projectes hagin estat
desenvolupats en aquests anys: “dependrà de molts factors: la situació econòmica, el creixement de Sarrià,
etcètera”. En tot cas, si que marca els límits de creixement urbanístic del municipi ja que una part molt important
del territori (a l'oest de l'autopista i del TAV), és zona protegida i no s'hi pot construir.
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Un dels sectors que podrien canviar més a pocs anys vista és Mas Boscosa: “Ja s'està desenvolupant a propòsit
del conveni que hi ha amb la Generalitat i la UdG per fer-hi el parc de Salut associat al nou Trueta”. El POUM
passarà per ple dimarts, i a partir del setembre estarà dos mesos a exposició pública. Durant aquest temps es vol
explicar als veïns “barri per barri”.
Participació
El ple votarà també el nou reglament de participació ciutadana. El reglament preveu la creació del consell de
poble per tractar grans temes del municipi, i consells sectorials que completaran els que ja hi ha. El propòsit,
segons l'alcalde, és crear un reglament comú per a tots.
LA FRASE
Cal aprofitar les potencialitats comercials de la Via Augusta i l'avinguda de França
Roger Torrent, alcalde de Sarrià de Ter
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Dilluns, 30 de juliol de 2012
EL PLE DE L’AJUNTAMENT DE

BLANES

DEBATRÀ UNA MOCIÓ DE LA

CUP

PER ELABORAR UN PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
El Ple municipal d’aquest dimarts 31 de juliol debatrà una proposta de moció que la CUP de Blanes ha fet arribar a
tots els partits amb representació al consistori. La moció, que finalment ha estat recollida pel grup municipal del
PSC, demana un acord que insti a l’equip de govern a crear i convocar, abans de finalitzar l’any 2012, una
comissió ciutadana i d’entitats que posi en marxa un procés obert per elaborar un pla de participació ciutadana
que impulsi i vetlli per la democràcia participativa a Blanes.
Segons la CUP, actualment sense representació a l’ajuntament de Blanes, les dificultats i ‘’traves’’ burocràtiques
per fer arribar aquesta proposta als grups municipals posen de manifest la necessitat de treballar intensament per
revisar els mecanismes de relació entre la ciutadania i les institucions, per fer-los més fluïts i garants d’una política
real al servei del poble.
Amb la presentació d’aquesta moció la CUP vol demostrar que és possible treballar des de fora de l’ajuntament
reivindicant més participació ciutadana, més transparència i un nou model de poble.
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