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EL PUNT AVUI
Dimecres, 2 d'agost de 2014
SUPORT POLÍTIC A UNA TRIA CIUTADANA A CALONGE
La majoria de regidors validen el projecte sobre el futur dels espigons escollit pels veïns

Tots els regidors de l'Ajuntament de Calonge –amb l'única excepció del vot contrari del representant de Compromís per
Calonge i Sant Antoni– van donar suport en el ple del mes de juliol a l'opció que van triar els veïns i veïnes del municipi sobre el
projecte dels espigons de Sant Antoni.
La jornada participativa es va celebrar el mes d'octubre de l'any passat i l'alternativa triada aposta per mantenir els espigons
actuals, amb la construcció de dos de nous, una part dels quals aniria submergida. El suport de la gran majoria dels grups
polítics municipals va ser forçada per la petició feta pel Departament de Costes del Ministeri de Medi Ambient a l'alcalde, Jordi
Soler.
Soler va explicar que en l'última reunió amb Costes es va acordar que el ministeri començaria la redacció de l'avantprojecte
aquest mateix any: “Una decisió important, ja que és un pas més en la protecció de la façana marítima de Sant Antoni.”
Més de 60 persones es van inscriure en les jornades de participació al llarg de les quals es van proposar dues alternatives per
solucionar els problemes que causen els temporals a la façana marítima de Sant Antoni.
Les dues opcions proposaven la construcció de dos espigons nous, una part dels quals aniria submergida. La gran diferència
entre una proposta i l'altra era mantenir o desmuntar els actuals espigons en forma de T, que deixaran de tenir una utilitat
pràctica.

EL PUNT AVUI
Dimecres, 2 d'agost de 2014
REPENSANT LA CIUTAT DE GIRONA
El govern té gairebé enllestits els plans especials de Sant Narcís, la Devesa i les Pedreres, i revisa el pla del Barri Vell
Al setembre s'obriran processos perquè els ciutadans hi facin aportacions
La plaça Assumpció de Sant Narcís i els carrers propers són un bon
exemple de l'urbanisme del model de casa jardí. Foto: Joan Sabater.

La ciutat de Girona es repensa. El govern municipal té en
l'actualitat diversos plans especials per a zones altament
simbòliques i significatives de la capital gironina. Així, el
treball de l'últim any ha suposat que en aquests
moments ja s'estigui en la fase final dels plans especials
del barri de Sant Narcís i la Devesa, però també s'han
posat en marxa les primeres actuacions del pla especial
de les Pedreres i es revisa l'històric pla especial del Barri Vell.
La redefinició de cadascun d'aquests espais ha de permetre configurar la nova ciutat, ja que es tracta de zones en profunda
transformació o que després de molts anys necessiten una nova mirada per assumir els reptes del futur. Un dels exemples més
clars és el pla especial per al barri de Sant Narcís, que, com explica el regidor d'Urbanisme, Carles Ribas, “té una triple funció,
perquè analitza l'àmbit urbanístic, però també hi haurà una memòria social i un pla de dinamització del barri”. En aquest sentit,
Ribas assenyala la voluntat que l'execució del pla especial permeti “millorar la connectivitat del barri amb la resta de la ciutat”.
El viaducte és vist pels analistes com una barrera més mental que física i, per això, el pla vol facilitar les connexions entre l'est i
l'oest de la ciutat.
En l'àmbit urbanístic, Ribas considera que el barri té un clar potencial turístic “si sabem reforçar la interpretació del sector amb
el concepte inicial amb què es va crear, que era el d'una ciutat jardí”. Salvant les distàncies, es considera que, si el barri
londinenc de Notting Hill és una atracció per la seva tipologia urbanística, com també passa en alguna zona de Brooklyn o al
barri de Prenslauer Berg a Berlín, el barri de Sant Narcís també té potencial per atraure visitants cap al seu urbanisme de casa
jardí tan característic.
El govern té clar que abordar el futur del barri de Sant Narcís suposa ineludiblement obrir el debat vinculat al tren i a les obres
del parc Central (vegeu peça). El tercer vessant primordial que s'ha fixat al pla és una dinamització comercial que doti de major
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atractiu el barri i que complementi les millores urbanístiques. Ja molt definit, Ribas avança que durant el setembre es vol
explicar tot el procés de participació perquè la ciutadania faci les seves aportacions en el pla per Sant Narcís.
Devesa i participació
També pel mes de setembre el govern preveu explicar públicament el calendari del procés participatiu que ha de configurar les
propostes a seguir per al futur del parc de la Devesa.
Revisar la història
Un altre pla especial que ara es revisa és el del Barri Vell. L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, ha remarcat públicament
diverses vegades al llarg del mandat la necessitat de revisar el pla quan fa més de 30 anys que es va executar. Va ser una de les
transformacions més icòniques del govern que encapçalava Joaquim Nadal, però el govern de CiU creu que cal revisar-lo i
actualitzar-lo. Pel que fa a les Pedreres, el pla especial està en dansa i té algunes primeres actuacions en marxa, que suposaran
a llarg termini l'eliminació de les cases il·legals de la carena. Quatre plans en quatre punts per canviar Girona.
LA DATA
1950
És la dècada en què es van construir les anomenades “cases barates” de Sant Narcís amb casa i jardí.
Una necessitat històrica per al parc de la Devesa
DANI VILÀ
Polítics, veïns i ciutadans diuen que si un espai de la ciutat té una urgent necessitat d'una revisió i un nou impuls aquest és el
parc de la Devesa. El pla especial per a aquest gran parc urbà superarà l'actual pla d'usos que va aprovar el govern tripartit a
final de mandat i ha d'apuntalar les polítiques de futur a seguir.
Durant aquest estiu se n'han de conèixer els primers detalls, però un dels objectius marcats és que la Devesa tingui una major
presència social. Són molts els ciutadans que usen les 40 hectàrees per passejar-hi o fer-hi esport, però es considera que calen
decisions valentes perquè tingui un paper més central en el dia a dia de la ciutat. El pla especial pretén facilitar tots els circuits a
peu per l'interior de la Devesa i les connexions entre els barris, amb la voluntat de trencar l'actual barrera que suposa per a
molts ciutadans. Nous itineraris i la potenciació de les activitats esportives són dues de les línies que s'indicaran en el pla
especial. La presència d'un bar cafeteria per promoure l'estada al parc i alguna pista esportiva oberta per a la pràctica lliure són
altres elements que podrien ajudar a fer que la Devesa tingués un ús més perllongat durant tot l'any.
Mercat i Fires
Un dels elements més sensibles sempre que es parla de la Devesa és definir com es repensen activitats intensives, com ara el
mercat bisetmanal, les Fires de Sant Narcís o la Fira de Girona. El govern avalua diverses possibilitats i és conscient de la
dificultat de trobar alternatives, però no defuig la necessitat de començar a debatre aquestes qüestió per buscar el consens.
La ferida oberta per les obres del TAV al parc Central
Un dels debats més encesos dels últims anys a la ciutat és el de la ferida que han suposat les obres del TAV al parc Central de
Girona. El pla especial de Sant Narcís pararà atenció especial a aquesta ferida oberta que haurà de servir per definir el futur de
l'espai i preveure com s'actuarà si finalment l'Estat acabés fent subterrània la via del tren convencional com s'havia previst.
Les obres van començar ara fa sis anys i des d'aquell llunyà 2008 els comerciants han vist com alguns negocis abaixaven les
persianes i els veïns han conviscut amb soroll, molèsties i pols de manera constant. Aquestes setmanes està previst que el
sector pugui recuperar espai del parc Central, ja que la zona de jocs infantils i el sector a tocar de l'Estació Jove estan a la recta
final de la reurbanització i s'obriran a la ciutadania de seguida que es pugui. Ara els treballs se centraran a la part de Bisbe Sivilla
més a tocar del passeig d'Olot i el pas per a vianants i el carril bici previstos. L'equip de govern es va comprometre fa un any a
fer un ple monogràfic sobre les obres del TAV, i és que el sector ha patit molt i vol veure alguna compensació després de tants
anys d'obres. El mateix grup Enter.hub considera que la reurbanització del sector és una oportunitat perquè l'espai esdevingui
una nova centralitat, i per fer-ho cal que l'estació sigui un punt de trobada ciutadà, més enllà del punt on s'agafa el TAV o el
tren. La previsió és que Adif reposi la part de sobre de la llosa abans de final d'any, però l'obra acumula múltiples retards que
fan difícil posar una data exacta..
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EL PUNT AVUI
Dissabte, 9 d'agost de 2014
PANEQUE FA PÚBLICA LA DESPESA DE LES PRIMÀRIES

L'alcaldable del PSC per Girona, Sílvia Paneque, ha fet públics els comptes del que va gastar i va ingressar per la seva
candidatura a les primàries. La candidata socialista a les municipals del 2015 acompleix així el compromís adquirit de
transparència en totes les accions empreses des que és candidata del PSC a l'alcaldia.
Segons el document fet públic ahir, Paneque es va gastar 1.900 euros en tot el procés. La despesa més gran va ser per a la
confecció del material de campanya, amb 700 euros, mentre que la presentació de la candidatura al centre cultural La Mercè
va suposar un cost de 600 euros més. La publicitat i el disseny d'imatge van costar 400 euros i les reunions amb la ciutadania,
200 euros més. L'aportació de 1.500 euros de l'agrupació local i 400 euros de microdonacions van cobrir les despeses.

EL PUNT AVUI
Divendres, 22 d'agost de 2014
MIFAS OBTÉ UN CERTIFICAT DE BONES PRÀCTIQUES

L'associació i la fundació Mifas han obtingut el certificar d'avaluació de la Fundació Lealtad, després d'haver superat amb èxit
una auditoria que tenia com a objectiu comprovar el grau de compliment dels principis de transparència i bones pràctiques.
L'auditoria de la Fundación Lealtad consta de nou principis generals i 43 subprincipis. Com que és una entitat autogestionada
per persones amb discapacitat física, Mifas no ha pogut complir alguns d'aquests subprincipis. No obstant això, la junta
directiva i el patronat del grup estan molt satisfets amb els resultats assolits, ja que, segons la seva opinió, corroboren el rigor
del treball dut a terme durant tots aquests anys. Mifas confia que, amb aquest certificat, augmentin els recursos econòmics
provinents tant de les administracions públiques com de les empreses privades, i poder pal·liar els efectes de les retallades
econòmiques que hi ha hagut en els últims anys. S'han analitzat els anys 2010, 2011 i 2012 i cada dos anys es farà un nou
control.

EL PUNT AVUI
Divendres, 22 d'agost de 2014
SISTEMA PER FER VIDEOACTES DELS PLENS DE BLANES I RETRANSMETRE'LS EN LÍNIA
Marigó diu que es facilitarà la transcripció de les sessions i el seguiment del debat i les votacions
Instal·laran tres càmeres de televisió a la sala de plens
Una imatge dels regidors de Blanes, en l'últim ple municipal, el 31 de juliol
Foto: JOAN SABATER.

L'Ajuntament de Blanes es dotarà d'un sistema tecnològic
per fer videoactes del plens municipals. El sistema
permetrà elaborar en format multimèdia l'acta de les
sessions plenàries. L'alcalde de Blanes, Josep Marigó (PSC),
assenyala que el dispositiu facilitarà la transcripció de les
sessions i el seguiment del debat i les votacions dels grups.
El dispositiu podria començar a funcionar al novembre.
L'Ajuntament ha posat a licitació el subministrament i la
instal·lació del sistema de vídeo digital. La presentació
d'ofertes s'acaba dilluns. És un sistema pioner a les comarques gironines i que ja utilitza el consistori d'Alzira (Ribera Alta),
afirma Marigó.
Consulta jurídica
Una videoacta inclou els punts de l'ordre del dia, els acords presos i les votacions dels grups. Incorpora la signatura electrònica
del secretari de la corporació. L'Ajuntament ha rebut l'assessorament del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers per fer
el pas d'instal·lar el dispositiu. A mitjà termini, la transcripció de l'acta es completarà en poques hores en lloc de les dues
setmanes que es triga ara gràcies a la dedicació de més d'un empleat municipal.
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Com a novetat, el sistema permetrà seguir per internet els plens en temps real. L'equip de govern instal·larà tres càmeres de
televisió a la sala de plens per enregistrar les sessions, que ara es poden escoltar per Ràdio Blanes.
Des del 1989 fins al 2010, els plens ja s'havien pogut seguir amb imatge i so. Gràcies a la realització de TV Blanes, el ple es podia
veure en diferit i de manera íntegra a partir de l'endemà del ple.
LA FRASE

El sistema de la gravació agilitza la feina administrativa, és legal i millora la transparència
Josep Marigó, Alcalde de blanes (Psc)

LA XIFRA
32.000 euros
és el cost inicial en el concurs per al sistema de videoactes digitals. S'hi poden presentar ofertes fins dilluns.
El nou ROM, a partir del ple del setembre
La difusió dels plens és un pas més per fomentar la participació en les sessions plenàries de Blanes, destaca Marigó.
Recentment, una modificació del reglament orgànic municipal (ROM) ha inclòs la possibilitat que veïns i representants
d'entitats puguin prendre la paraula, cosa que serà efectiva a partir del setembre. El grup municipal d'ICV-EUiA troba restrictiu
que les entitats no tinguin dret a rèplica en el ple (a banda d'haver pogut fer preguntes).

EL PUNT AVUI
Dilluns, 25 d'agost de 2014
L'AJUNTAMENT DE PLATJA D'ARO S'AMPLIARÀ A LA TARDOR
Les obres ja estan adjudicades i es faran per fases per no interrompre el
funcionament del consistori
El futur hotel d'entitats anirà a l'entresòl, ocupat per Urbanisme
Imatge de la façana i el lateral, amb el porxo, de l'ajuntament. Foto: J. PUNTÏ.

L'edifici central de l'ajuntament de Platja d'Aro estarà en obres a partir d'aquesta
tardor, quan es comenci a posar en marxa el projecte d'ampliació per fases.
Malgrat que el procés de licitació ja està en marxa, les obres no començaran fins
a la tardor.
El primer que afectarà serà l'actual oficina de turisme, situada en aquests
moments a la planta baixa de l'edifici central, i, per no haver de suspendre la
seva activitat la traslladaran a la sala polivalent de la mateixa planta, situada a la
part posterior de l'edifici. En aquesta primera planta es guanyaran metres al
carrer tancant l'actual porxada, sota la qual hi ha l'entrada principal de les
oficines municipals.
Aquesta ampliació servirà per ressituar per la part del davant l'espai destinat a la
nova oficina de turisme i, per la part de darrere, per convertir l'actual sala
polivalent en sala de plens.
L'actual sala de plens, ara mateix al segon pis d'aquest edifici, es convertirà en l'espai de l'àrea d'Urbanisme, ara ubicada en un
entresòl de l'antic edifici del Banc de Madrid. Un cop es vagin ressituant totes les seccions als nous espais quedaran lliures les
oficines on ara hi ha l'àrea d'Urbanisme. Això permetrà que en aquest espai s'hi situï un hotel d'entitats, una reivindicació de les
entitats platgenques que ara l'Ajuntament podrà atendre.
Obres per fases
El regidor d'Urbanisme de Platja d'Aro, Josep Maria Solé, va exposar la necessitat de fer la reforma de l'edifici per fases per
poder mantenir l'activitat habitual. Solé explica que el finançament d'aquestes reformes vindrà en la primera fase —l'hotel
d'entitats està pensat perquè sigui executat en l'exercici 2015— majoritàriament del pressupost de l'Ajuntament. A través del
Pla d'Obres i Serveis de Catalunya es pagarà 150.000 euros d'una obra que tindrà un cost total de 546.496 euros. La resta
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de la subvenció arribarà a través del PUOSC, que procedeix de la Diputació de Girona, i d'aportació pròpia. L'Ajuntament de
Castell-Platja d'Aro haurà de destinar 254.000 euros per completar el cost total.
El Vicenç Bou, petit
L'hotel d'entitats és una reivindicació de les entitats més petites del municipi que necessiten el suport municipal per disposar
d'un local apte per realitzar les seves activitats. “El centre cívic Vicenç Bou de Platja d'Aro, tot i que s'ha anat ampliant, és un
espai que s'ha quedat petit. Per això s'han creat aquestes necessitats”, explicava Solé. “La decisió de fer un hotel d'entitats —
afirmava— és fruit d'un procés de participació ciutadana en què s'ha intentat detectar les necessitats de les associacions”.
LA XIFRA
546.496 euros.
Aquest és el cost de les obres d'ampliació de l'edifici de l'ajuntament de Platja d'Aro.
LES FRASES

La decisió de fer un hotel d'entitats ha estat fruit d'un procés de participació ciutadana 

Josep Maria Solé, REGIDOR D'URBANISME PLATJA D'ARO

A la sala de plens actual hi anirà l'àrea d'Urbanisme i on és ara aquesta es convertirà, més endavant, en hotel d'entitats

EL PUNT AVUI
Dimarts, 26 d'agost de 2014
VILAFANT TINDRÀ UN BARRI NOU AL COSTAT DE L'ESTACIÓ DEL TAV
És un espai agrícola de 132.000 m² on es faran 450
habitatges, equipaments i zona comercial, i on es
reordenaran els accessos a l'estació
S'ha iniciat un procés de participació ciutadana
L'entorn de l'estació del TAV al terme de Vilafant és actualment un
sector agrícola que s'ha de transformar en un nou barri. Foto: JORDI
RIBOT / ICONNA.

El municipi de Vilafant projecta créixer cap a l'est amb el
desenvolupament d'un nou barri a l'entorn de l'estació
de l'alta velocitat. L'Ajuntament ha iniciat els tràmits del
projecte d'ordenació urbanística d'aquesta zona de 132.634 metres quadrats que actualment es destinen majoritàriament a
usos agrícoles i ramaders (també hi ha un sector habitat al camí vell d'Avinyonet) i que s'han de convertir en una nova zona
residencial amb 450 habitatges, comercial i d'equipaments. El consistori ha iniciat el procés de participació ciutadana, que
donarà per tancat a final d'any i en què està consultant amb diverses reunions veïns, sectors econòmics i entitats del municipi.
Segons ha dit l'alcaldessa, Consol Cantenys, el que s'està tramitant és “una modificació del pla general a l'entorn de l'estació”.
Cantenys ha explicat que cal definir “cap on ha de créixer Vilafant”, i que el que fa l'Ajuntament és una proposta que es podrà
debatre i modificar en funció de les opinions que es recullin amb el pla de participació ciutadana, del qual ja s'han fet diverses
reunions. De fet, l'Ajuntament proposa dues alternatives d'ordenació als veïns. “Decidirem qüestions de mobilitat, de com
s'accedeix a l'estació des de diferents punts del municipi, també quin tipus de barri volem que sigui i quina combinació entre el
sector econòmic i el residencial ha de tenir”, explicava Cantenys.
El projecte de desenvolupament urbanístic d'aquest nou barri del municipi parteix de la base que la instal·lació de l'estació
Figueres-Vilafant del tren d'alta velocitat ha comportat una nova centralitat al municipi. Per això proposa definir diversos
aspectes, com ara un sistema viari que garanteixi una bona accessibilitat a l'estació des dels nuclis urbans, una àrea
d'equipaments que permeti absorbir les necessitats dels equipaments ferroviaris i del nou barri i els usos que garanteixin la
diversificació de l'activitat econòmica del municipi en convivència amb un barri residencial.
6

Un espai per urbanitzar
El sector que s'ha d'urbanitzar és un espai comprès entre la riera Galligans i el barri del Turó Baix de Figueres, la urbanització
Les Oliveres, la plataforma ferroviària i l'estació del TAV. Són 132.634 metres quadrats, dels quals gairebé el 60% es destinaran
a equipaments, espais lliures i sistema viari (79.259 metres quadrats) i la resta a ús residencial, comercial i de serveis (53.375
metres quadrats). S'hi podran edificar un màxim de 450 habitatges. De fet, preveu un sostre residencial màxim de 56.369
metres quadrats, i els mateixos per a zona comercial. L'estudi també té en compte els serveis viaris futurs i deixa clar que el
desenvolupament del nou barri de l'estació de Vilafant “ha de permetre la continuïtat de la xarxa viària que forma la
prolongació de les rondes nord i sud de Figueres”.
Pel que fa als costos d'urbanització, l'Ajuntament calcula que el pressupost de l'obra seria de més d'onze milions.
LES XIFRES
450 habitatges
com a màxim es preveuen al nou barri al costat de l'estació del TAV, per on creixerà Vilafant.
132.000 metres quadrats
de superfície fa en total el sector que es vol desenvolupar al municipi.
59,76 per cent
del sector es destinarà a equipaments, a reordenar el sistema viari i a espais lliures.

EL PUNT AVUI
Dimarts, 26 d'agost de 2014
NOVA ETAPA DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT D'OLOT

El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa posa en marxa un cicle de reunions
obertes al públic, cada primer dimarts de mes –la primera es farà el 2 de setembre, a les 18.30 h a l'Espai de les Entitats del
Carrer Proa– per donar a conèixer el treball solidari d'alguna entitat garrotxina. A part, pretén parlar sobre temes d'actualitat
internacional que afecten la justícia social i tractar sobre temes organitzatius del mateix consell i de com canalitzar campanyes
de sensibilització. La primera entitat que explicarà el seu treball serà la Fundació Talibés. Aquesta associació, que s'ha
incorporat recentment al consell, neix amb l'objectiu de millorar les condicions de vida dels talibés. Són nens que no estan
escolaritzats i que estan exposats a tot tipus de malalties que posen en perill el seu creixement normal i, ocasionalment, la seva
vida. Pateixen també maltractament i exclusió social. L'entitat treballa per poder garantir-los un futur digne. El seu camp
d'acció és bàsicament al Senegal. L'actualitat internacional es focalitzarà a debatre i consensuar alguna acció de cara a la
ciutadania per sensibilitzar sobre les guerres i tot el drama humanitari, ambiental i cultural que se'n deriva. Aquesta bloc estarà
dinamitzat per la Fundació Nzuri Daima, un col·lectiu que treballa per defensar els drets humans, especialment de la infància i
altres grups en risc a través de projectes de desenvolupament i accions de conscienciació i implicació. El seu camp d'acció se
centra a Tanzània i Uganda.
El consell és un organisme de participació ciutadana creat el 1999. Arran de la crisi econòmica i les conseqüències que han
afectat el món de la cooperació des del 2008, les entitats que integren el consell s'han proposat revisar el funcionament
d'aquest organisme per tal de revitalitzar-lo i incidir més en la societat garrotxina en general. Com a línia estratègica, el 2014
s'ha proposat fomentar una cultura de valors a partir de la sensibilització i la mobilització ciutadana per tal de donar a conèixer
les causes de les desigualtats al món, a través de campanyes i accions d'educació per al desenvolupament.

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 26 d'agost de 2014
EL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ PROGRAMA REUNIONS MENSUALS

OLOT| DDG El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa començarà un cicle de
reunions obertes al públic. Se celebraran cada primer dimarts de mes. La primera es farà el dimarts 2 de setembre, a les 18:30
hores a l'Espai de les Entitats del carrer Proa, 16.
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L'objectiu de les reunions mensuals serà triple. Per una banda donar a conèixer el treball solidari d'alguna entitat garrotxina.
Per altra banda, parlar sobre temes d'actualitat internacional que afecten la justícia social. I, finalment, es tractaran temes
organitzatius del mateix Consell i de com canalitzar campanyes de sensibilització.
La primera entitat que explicarà el seu treball serà la Fundació Talibés. Aquesta associació que s'ha incorporat més recentment
al Consell neix amb l'objectiu de millorar les condicions de vida dels talibés (nens que no estan escolaritzats són exposats a tot
tipus de malalties que posen en perill el seu creixement normal i, ocasionalment, la vida; pateixen també maltractament i
exclusió social) amb la finalitat de poder garantir-los un futur digne. El seu camp d'acció és bàsicament al Senegal.
L'actualitat internacional es focalitzarà en debatre i consensuar alguna acció de cara a la ciutadania per sensibilitzar sobre les ?
guerres.

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 27 d'agost de 2014
ADÉU AL PAPER DELS PLENS
Blanes incorporarà les videoactes i n'arraconarà la transcripció
Imatge d´arxiu d´un ple de Blanes. carles colomer

BLANES | CARLES TORRAMADÉ L'Ajuntament de Blanes ha fet el pas
per arraconar el paper de les sessions plenàries i introduir l'era digital en
la redacció de les actes. A Blanes, com en gran part dels ajuntaments,
les actes dels plens es redacten a partir de la gravació en àudio que es fa de la sessions plenàries. Una transcripció que "pren
moltes hores de feina, és poc àgil i és un resum de la discussió", ha explicat el batlle, Josep Marigó (PSC). De manera que serà
substituïda per la videoacta, amb la qual "es guanyarà fidelitat i l'endemà del ple ja estarà quasi llesta". Així, a partir de la
posada en marxa, les actes dels plens constaran encara d'una part escrita en paper, que correspondrà als acords, i la resta, és a
dir, les intervencions dels regidors i la discussió de cada punt apareixerà enregistrada en vídeo. Amb la ?posada en marxa
d'aquest dispositiu, també es podrà retransmetre les sessions planaries via streaming.
L'Ajuntament, doncs, ha iniciat el procés de contractació de la compra d'aquest dispositiu per un preu de 32.000 euros. La
intenció del govern, ha manifestat l'alcalde, és que es pugui adjudicar el mes que ve i que es posi en marxa al més aviat
possible, ja sigui per al ple del mateix setembre o per al de l'octubre.
Marigó ha concretat que el procés de transcripció de les actes és "antiquat" i obliga a destinar-hi recursos humans durant una
gran quantitat d'hores, cosa que s'evitarà amb la videoacta, que amb un parell de dies hauria d'estar enllestida. A més, la
introducció del vídeo permet dividir el ple per parts, de manera que les persones interessades en un determinat punt s'hi
podran dirigir directament per escoltar el debat, sense la necessitat d'haver d'escoltar els punts precedents.
Marigó ha afegit que les actes dels plens són elements amb caràcter jurídic, de manera que la videoacta haurà de passar un
procés de certificació previ per evitar que pugui ser manipulada i, d'aquesta manera, garantir que aquest valor jurídic no és
violat.
La incorporació del material per realitzar la gravació de la videoacta ha de permetre que també es pugui retransmetre la sessió
plenària a través d'internet. Actualment, les sessions plenàries es poden seguir en directe per Internet a través de Ràdio Blanes.
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