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ARAGIRONA.CAT
Dimarts, 1 de abril de 2014
L’OIAC DE GIRONA CELEBRA 15 D’ANYS D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
L'any passat es van realitzar 76.982 atencions
L’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) de
Girona celebra avui el seu 15è aniversari. La seu
central de l’OIAC, ubicada al mateix edifici de
l’Ajuntament, a la plaça del Vi, va inaugurar els seus
serveis del 31 de març del 1999. Des de llavors, el
nombre de consultes i tràmits que han realitzat els
gironins i gironines a l’oficina no ha parat de créixer
fins a arribar a les 76.982 atencions del 2013. Aquesta
xifra augmenta fins a les 97.834 atencions si sumem
les consultes efectuades a les oficines dels barris.
Aquestes atencions presencials han satisfet un total
de 56.798 persones durant el 2013, xifra superior a les 54.799 persones que es van atendre el 2012. De mitjana, el
temps d’espera per a l’atenció presencial durant el 2013 ha estat de 6’04 minuts, un minut menys que els 7’03
minuts de temps mitjà d’espera del 2012. “Aquesta disminució del temps d’espera és molt rellevant, ja que s’ha
baixat tot i que s’han augmentat el nombre de tràmits que s’efectuen des de l’OIAC, cosa que demostra que
l’oficina ofereix cada cop un servei més eficient i eficaç”, ha subratllat el primer tinent d’alcalde i regidor de
Sostenibilitat i Atenció Ciutadana, Jordi Fàbrega. El 2013 es van efectuar 5.298 tràmits diferents, davant dels 3.636
tràmits diferents del 2012.
A banda de l’atenció presencial, també es fa atenció telefònica. Durant el 2013, s’han rebut un total de 115.231
trucades (un 27’52% més que el 2012, quan se’n van rebre 90.361). La majoria de les trucades han estat
relacionades amb el padró d’habitants, tot i que també s’han rebut consultes sobre els horaris dels busos i sobre
els esdeveniments de la ciutat, com el Girona, Temps de Flors, les inscripcions escolars, les activitats d’estiu, els
actes de Nadal o la campanya de tributs.
El primer any de funcionament, el 1999, l’OIAC va rebre 68.375 consultes, una xifra molt superior a les 5.211
consultes que havia registrat el servei d’informació ciutadana que existia a l’Ajuntament des del 1989 i que es pot
considerar l’embrió de l’OIAC. “L’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana és l’aparador, la porta visible i la cara
amable de l’Ajuntament. Una mostra de la bona feina que es fa des d’aquesta oficina és l’augment del nombre de
consultes any rere any i la satisfacció dels usuaris que hi van per resoldre dubtes o per efectuar tràmits”, ha
manifestat Jordi Fàbrega.
Un dels salts qualitatius més importants que ha experimentat l’OIAC en els seus 15 anys de vida va ser la posada
en funcionament del servei Més a Prop el 2004, una iniciativa que representava l’acostament de l’Ajuntament als
diferents barris de la ciutat. L’obertura d’oficines a les zones de Palau, Sant Narcís, Santa Eugènia, Taialà, Vila-roja i
Pont Major ha augmentat els punts d’atenció des d’on la ciutadania pot realitzar els seus tràmits.
A l’OIAC, a banda de cercar-hi tot tipus d’informació relacionada amb el consistori, s’hi poden fer tràmits relacionats amb el
registre de documentació administrativa, amb la gestió del Padró municipal d’habitants, amb el registre d’animals de
companyia i, recentment, amb l’obtenció de les targetes de gratuïtat de Transports Municipals de Gironès (TMG). Els
moviments relacionats amb el Padró, amb més d’un 50% dels tràmits, són el tipus de gestió més realitzada.

RADIO PALAMÓS
Dimecres, 2 d'abril e 2014
L'A
L'AJUNTAMENT ESTIMULARÀ LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA A TRAVÉS D'INTERNET.

El regidor de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Palamós, Joan Gea, admet que els processos participatius que s’han
fet fins ara han reunit poca gent. De cara al que s’encetarà pròximament per prioritzar les inversions en millora de la via
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pública, es vol donar un pas més enllà i s’introduirà un sistema de participació a través dels webs de l’Ajuntament o de
l’emissora municipal, per recollir propostes i valorar-les posteriorment.
Gea va explicar tot això en el darrer Ple municipal ordinari, celebrat la setmana passada. Ho va fer arran d'una intervenció de
l'edil de Convergència i Unió, Glòria Prim, que li manifestava la conveniència de reflexionar sobre la poca assistència de públic
als processos de participació ciutadana que s'han fet fins ara.
CITA GLÒRIA PRIM

CITA JOAN GEA

Aviat s'encetarà un nou procés participatiu que permetrà

El dia 29 d'abril es farà una reunió del Consell de

la ciutadania prioritzar el destí d'un paquet de 900 mil
euros destinats a millores en la via pública. Joan Gea,
regidor de Participació Ciutadana, va explicar que, com a
novetat, la gent podrà dir la seva a través d'internet.

Participació Ciutadana de Palamós. Servirà per valorar els
processos participatius que s'han fet fins ara a l'entorn de
la Festa Major i dels usos de Can Pere Tià, i per presentar
el relatiu a les inversions

ARAGIRONA.CAT
Dijous, 3 d'abril e 2014
ES PRESENTA LA PROPOSTA DEL NOU REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN A GIRONA
No s'actualitza des de 1990
El plenari, celebrat ahir, la va presidir Carles Puigdemont © Aj. de Girona

El Consell Municipal de la Gent Gran va celebrar ahir a la
tarda el seu Plenari anual. La reunió, que va tenir lloc a la Sala
Miquel Diumé de l’Ajuntament de Girona, fou presidida per
l’alcalde de la ciutat, Carles Puigdemont, i hi van participar el
regidor de Serveis Socials, Cooperació i Participació, Eduard
Berloso.
Durant la trobada, s’ha presentat la proposta del nou reglament del Consell, que no s’actualitzava des del 1990. Els principals
canvis que incorpora el nou document, que s’ha d’aprovar per Ple per entrar en vigor, són, per una banda, el canvi formal de la
denominació del Consell, que passa a denominar-se al reglament Consell Municipal de la Gent Gran, tal com es coneix, i no
Consell Municipal de la Vellesa, tal com constava fins ara al reglament, i, per altra banda, “l’augment de protagonisme i
visibilitat a la gent gran que forma part de les comissions del Consell”, tal com ha explicat el regidor Eduard Berloso. D’aquesta
manera, es proposa incorporar les figures del coordinador de comissió i afegir nous membres al consell.
A més, s’ha fet una valoració de l’any 2013, repassant les tasques realitzades per la comissió de Gent Gran i Ciutat, la comissió
El Roure i el Grup de treball Dia Internacional de la Gent Gran. També s’han presentat les memòries dels projectes, serveis i
activitats que ha desenvolupat el Servei d’Atenció a la Gent Gran i la Dependència i l’Equip Municipal de Promoció de la Salut.
El Consell Municipal de la Gent Gran és un òrgan vinculat a la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Girona, a través
del qual es promouen accions participatives de les diverses associacions i entitats relacionades amb la Gent Gran i ubicades a
la ciutat de Girona. El seu principal objectiu és doncs, promoure i fer efectiva, en l’àmbit de la gent gran la participació dels
ciutadans i ciutadanes en la vida política, econòmica i social de la ciutat.
El Plenari és l’òrgan de màxima representació del Consell i està integrat per representants de la corporació (alcalde, regidor de
Serveis Socials, representants d’altres grups polítics i tècnics de les diferents àrees); representants de casals i esplais;
representants d’entitats i institucions públiques i privades que treballen en l’àmbit de la gent gran; representats de residències
geriàtriques i centres de dia, i persones vinculades al món universitari, entre altres.
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ARAGIRONA.CAT
Divendres, 4 d'abril de 2014
COMENÇA LA VALORACIÓ DELS PROJECTES EN EL MARC DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATS A GIRONA
En les properes setmanes es convocaran unes noves reunions per presentar els resultats
Reunió amb la posada en comú dels projectes pels pressupostos © Aj. de
Girona

Amb la celebració abans d'ahir de la reunió a Sant Ponç
ha finalitzat el primer període d’assemblees de barri
previst en el procés dels pressupostos participats de barris
del 2014. En cadascuna de les 28 assemblees que s’han
portat a terme en les últimes setmanes, les entitats
inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de
l’Ajuntament de Girona han votat fins a un màxim de cinc
propostes per executar amb la quantitat assignada a cada
barri.
En els propers dies, la Comissió de Valoració Tècnica i
Econòmica decidirà quins dels projectes proposats són
viables, i es convocaran unes noves assemblees de barri
entre els mesos d’abril i maig per presentar el resultat de la valoració a les entitats i als veïns i veïnes de cada barri. “Estem
satisfets de com han anat les assemblees i dels projectes que s’han presentat.
Aviat tindrem els resultats de la Comissió de Valoració i es podran decidir els projectes definitius que aniran a la consulta”, ha
explicat el regidor de Serveis Socials, Cooperació i Participació, Eduard Berloso.

Els projectes viables aniran a consulta els dies 30 i 31 de maig, moment en el qual els veïns i veïnes votaran els
projectes que s’hauran de dur a terme a cada un dels barris durant aquest any.
EL PUNT AVUI
Divendres, 4 d'abril e 2014
NOMÉS EL 0,6% DELS VEÏNS DE PALAFRUGELL, A FAVOR DEL PÀRQUING
L'Ajuntament valida el rebuig dels 518 que van votar no, dels 19.240 amb dret a vot
Van opinar 651 persones
Moment del recompte dels vots de la consulta. Foto: EL PUNT AVUI.

El 3,4% dels ciutadans de Palafrugell majors de 16 anys
han exercit el dret a decidir el futur de l'espai dels
Ametllers, on l'equip de govern proposava situar-hi un
aparcament. Dels 651 ciutadans que han votat –ho
podien fer 19.240 persones–, el 79,57% (518 persones)
van mostrar-se contraris al projecte, únicament 131 (un
20,13%) van expressar la voluntat que es tirés endavant.
Una sola persona va votar en blanc. El percentatge de
palafrugellencs amb dret a vot que han dit sí és d'un
0,68%. Les regles de joc marcades abans de l'inici del
procés obligaven a fer vinculant el resultat en el cas que la
participació fos superior al 10% . No ha estat el cas. Tot i això, l'equip de govern ja ha decidit aparcar el projecte i estalviar-se els
80.000 euros que ja havien anunciat que costarien les obres per adequar l'espai per situar-hi un aparcament públic.
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L'alcalde del municipi, Juli Fernández, va valorar ahir “molt positivament” l'experiència d'aquesta consulta, com “una nova
forma de fer política, a la qual la població encara no està acostumada”. Fernández va explicar que la falta de costum del
ciutadà el motiva a “fer més consultes d'aquest tipus”.
L'enquesta –nom que ha adoptat també aquest procés de participació ciutadana– hauria de contribuir, segons l'alcalde, a
“retornar als ciutadans la confiança en la política i en el poder de la democràcia participativa”.
La baixa participació no és valorada negativament per l'alcalde, que considera “bona” la participació “tenint en compte que
era el primer cop que es feia una iniciativa d'aquestes característiques”.
Acord de ple “tombat”
Juli Fernández recordava que hi ha un acord de ple, “el pacte per la mobilitat”, aprovat per 18 vots a favor i 2 abstencions, que
apunta que aquest aparcament és necessari. “Buscarem noves solucions al voltant d'aquella zona”, afirmava Fernández, molt
convençut que l'experiència és prou positiva per repetir-la. “Sempre que tinguem un tema important per consultar, ho farem.”
I apuntava un exemple inventat: “Posem per cas que es pot fer un hotel a l'antic geriàtric. Seria una decisió per consultar. No
n'hi ha prou de votar cada quatre anys.”
LES XIFRES
16 anys.
Aquesta era l'edat mínima per participar en la consulta, que
estava oberta a tots els empadronats al poble.

80.000 euros.
Aquest és cost calculat del projecte per habilitar un pàrquing
a la zona. L'Ajuntament ara se'ls estalvia.

ARAGIRONA.CAT
Divendres, 4 d'abril de 2014
UN CENTENAR DE CIUTADANS PARTICIPEN EN UN PLE SIMULAT DEL PARLAMENT EUROPEU A LA UDG
Un dels debats s'ha centrat en apropar la política europea als ciutadans
L'auditori del Parc Científic i Tecnològic s'ha omplert per celebrar el ple

Un centenar de ciutadans de les comarques gironines van
participar ahir en una simulació d'un ple del Parlament Europeu,
promogut pel Centre Europe Direct Girona de la Universitat de
Girona, al Parc Científic i Tecnològic. Després de les comissions
permanents que s’han dut a terme per tractar diversos temes,
s’ha celebrat la sessió plenària, moderada per l’exvicepresident
del Parlament Europeu Joan Colom.
Entre les conclusions exposades pels assistents s’ha destacat la
necessitat d’apropar més el Parlament europeu a la població i s’ha proposat dissenyar un model que afavoreixi el coneixement
dels drets i deures que tenim com a europeus i dels mecanismes de participació a les institucions. Alguns dels temes que
també s’han remarcat han estat la necessitat de trobar fórmules perquè tothom pugui tenir dret a un habitatge i a altres drets
bàsics. Les propostes s’enviaran al Parlament europeu.
L’objectiu de l’acte és, segons la directora del centre, Mariona Illamola, que els ciutadans coneguin millor el que fa i com
funciona el Parlament Europeu i divulgar la cultura europeista entre la ciutadania. Aquesta activitat s'ha impulsat en el marc de
les accions de comunicació de les eleccions al Parlament Europeu de 25 de maig per tal que els gironins facin saber a la Unió
Europea què pensen sobre diferents temes d'actualitat.
La sessió ha comptat amb la participació de Joan Colom, vicepresident del Parlament Europeu entre 1999-2004 i Maria Teresa
Calvo, cap de l’Oficina d’Informació del Parlament Europeu a Barcelona i Mariona Illamola, investigadora de Dret Internacional
Públic i Relacions Internacionals i directora del Centre Europe Direct Girona.
El centre Europe Direct Girona de la Universitat de Girona és un centre d'informació i la finestra de la Unió Europea a la
demarcació. Ofereix accés a qualsevol informació relativa a les institucions i polítiques europees, els programes europeus, les
possibilitats de finançament europeu, els països de la UE i assessorament en informació relativa a la UE. Des del centre, es pot
accedir a les publicacions i el material divulgatiu sobre la UE, participar en els cursos, actes, jornades i altres activitats de difusió
que s'hi organitzen per fomentar el debat sobre la UE i les seves polítiques. Així mateix, el centre ajuda a cercar la informació
que els ciutadans puguin necessitar per viatjar, treballar, o estudiar a la UE.
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EL PUNT AVUI
Dilluns, 7 d'abril de 2014
LA UDG PERMETRÀ L'ACCÉS ALS CONSELLS DE GOVERN A TOTA LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA
Un canvi legal facilitarà que alumnes, docents i treballadors assisteixin a les sessions tot i no ser membres de l'òrgan de gestió
Bonet vol transparència
El rector de la UdG, Sergi Bonet, amb la presidenta del Consell Social, al desembre Foto: M. LL.

Les sessions (bimensuals) del consell de govern de la Universitat de Girona
(UdG) seran d'accés lliure a tota la comunitat universitària quan sigui efectiu
un canvi en el reglament de la institució. El rector de la UdG, Sergi Bonet, ha
explicat que el consell de govern, format actualment per 56 membres, serà
considerat “un organisme públic i podrà assistir-hi tothom que vulgui”.
Durant el període d'un any, els consells de govern seran oberts per als
estudiants, professors i treballadors que ho vulguin. “La idea és que de la
comunitat universitària [unes catorze mil persones], tothom hi pugui accedir.
Haurem de veure de quina manera, perquè els espaïs són reduïts.” La
proposta de l'actual equip de rectorat haurà de ser ratificada en la sessió del
maig. Després de l'estiu, en principi, les sessions de l'òrgan de govern seran més nombroses.
Si no hi ha cap canvi, els consells de govern de la UdG solen tenir lloc a la remodelada capella renaixentista del Roser, a
l'església de Sant Domènec, al campus del Barri Vell. L'aforament és limitat. “Si de cop vénen 1.000 persones, haurem de fer
una planificació prèvia”, admet el rector. Més endavant, la intenció és que la ciutadania –i no només els col·lectius de la
comunitat universitària– també pugui assistir a les sessions ordinàries del consell de govern.
Opacitat o translucidesa
La voluntat de l'equip de rectorat de Bonet és que la institució guanyi en transparència. “D'acord amb els criteris europeus, no
hi ha cap universitat de l'Estat que sigui transparent. Dues són translúcides i tota la resta, opaques. Per això la UdG ha
d'afrontar la transparència com un objectiu ja que dóna força a la democràcia”, assenyala el catedràtic de biologia cel·lular.
El consell de govern de la UdG està format per representants de tots els col·lectius, incloent-hi degans o els directors dels nous
centres de la institució. En formen part el secretari general, Jordi Ferrer Beltran; la gerent, Fàtima Calvo, i directors de
departament i d'instituts de recerca, representants del PAS i la presidenta del Consell Social, Rosa Núria Aleixandre.
A banda de permetre l'assistència a els consells de govern, la institució de les Àligues preveu retransmetre en directe les
sessions mitjançant un portal intern de la comunitat universitària. Amb el pla de comunicació que elabora el rectorat, també hi
ha la voluntat de detallar com s'executen les partides del pressupost, que aquest any és de 88 milions.
LA FRASE

Farem que el consell de govern sigui un organisme públic. S'ha de regular, però l'accés serà lliure
Sergi Bonet, RECTOR DE LA UdG
LA XIFRA
56 membres
formen part ara del consell de govern de la UdG, sis dels quals són estudiants.
Toni Sellas, nou delegat de comunicació
El nou equip de gestió de la UdG està elaborant un pla de comunicació que inclourà un portal on els col·lectius de la comunitat
universitària podran valorar-ne la gestió. La vicerectora de desenvolupament normatiu, governança i comunicació, Gemma
Geis, i el professor Toni Sellas coordinen el pla comunicatiu, “una eina fonamental”, assenyala Bonet.
Des del febrer, Sellas és el nou delegat de comunicació nomenat pel rector. Sellas és professor associat del departament de
filologia i comunicació de la UdG, dins el grau de publicitat i relacions públiques, a la Facultat de Turisme..
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AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Dilluns, 7 de abril de 2014
L'A
L'AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO INCORPORA EL SEU PRIMER REGLAMENT DE

PARTICIPACIÓ PER APROPAR LA CIUTADANIA A LA GESTIÓ PÚBLICA DEL MUNICIPI
Properament s’iniciaran tres processos participatius vinculats a nous equipaments municipals

El Ple de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ha aprovat el seu primer reglament de Participació Ciutadana. El document ha de
permetre conèixer i impulsar la participació dels veïns en els afers públics locals i en la gestió dels interessos col
lectius de la
població. El text respon a la voluntat i compromís del consistori per fer efectius els drets inherents a la ciutadania i establir els
mecanismes que permetin promoure la seva proximitat i un paper actiu vers una democràcia participava. Justament, a partir
d’aquesta eina es preveuen en els propers mesos tres processos participatius per a la definició dels usos d’equipaments
municipals: el nou Centre Cívic de Castell d’Aro, el primer Hotel d’Entitats a Platja d’Aro, i l’ampliació de l’Skate Park a la zona
dels Estanys.
Tot i ser la institució pública més propera als ciutadans, l’ajuntament cerca amb aquesta nova eina, i el seu desenvolupament
successiu, una major proximitat. Tant interessa promoure la participació dels ciutadans en la vida cultural, econòmica, política i
social de la ciutat, com també l’apropament dels càrrecs electes i dels treballadors municipals a les necessitats i demandes
reals de la ciutadania. De manera prioritària es vol afavorir la millora i consolidació del teixit associatiu, articulant els mitjans
organitzatius que facilitin la transmissió de la informació, la circulació de les idees i el debat polític i ciutadà, aplicant la màxima
transparència que permeti una participació efectiva.
El reglament és el resultat de sistematitzar i actualitzar els sistemes i mecanismes ordinaris i que ja existeixen de participació
ciutadana, i sobretot s’estableix un marc de referència a mig termini, que orienta els criteris que han de regir la relació entre
ciutadania i administració els propers anys. A partir d’ara, s’aniran concretant òrgans, instruments i mecanismes (per exemple
consells sectorials o pressupostos participatius). Aquest conjunt de metodologies i processos tindran especial incidència en el
sector jove de la població, per promoure la cultura democràtica ja abans d’accedir a l’edat de participació en la democràcia
representativa.
El nou reglament s’estructura en un preàmbul, i cinc capítols amb 27 articles. El primer capítol recull els drets de participació
dels ciutadans: dret a la participació; informació; petició; audiència; a presentar queixes, reclamacions i suggeriments; a
intervenir en els plens; a la consulta popular per referèndum; a l’accés i a la utilització de les tecnologies de la informació i de la
comunicació; a utilitzar els equipaments i espais públics; i a la protecció de dades. El segon, els mecanismes de foment de
l’associacionisme: la regidoria de Participació Ciutadana i Entitats Municipals, cessió i gestió d’equipaments municipals,
foment del voluntariat, registre municipal d’entitats, i la participació de les entitats en els plens municipals. El capítol tercer
preveu diversos òrgans de participació (p. ex. Consells Sectorials o Consell d’Entitats Municipals), el quart el foment dels
mecanismes participatius (processos, audiència pública o iniciativa ciutadana), i el cinquè se centra en els serveis municipals
d’informació i comunicació

EL PUNT AVUI
Dimarts, 8 d'abril de 2014
L'ESCOLA SENSE NOM DE MAÇANET
El PSC i 9 Maçanet porten al ple una moció perquè l'escola nova es digui Les Arrels, el nom triat pel centre
A Maçanet de la Selva hi ha una escola que, tres anys després d'haver obert portes, continua sense nom. Quan la consellera
d'Educació, Irene Rigau, la va inaugurar el desembre del 2011 la directora del centre ja va explicar que el nom es triaria en un
procés participatiu organitzat pel consell escolar. El procés es va fer, hi van intervenir fins i tot entitats del poble i en l'etapa final
de la tria del nom, que es va fer a l'escola, els nens hi van tenir veu i vot. Entre els noms proposats hi havia Puigmarí, però
també Les Arrels, que és el que finalment va sortir democràticament escollit al centre. El problema és que, en el nom de
l'escola, l'Ajuntament hi té un 50% de decisió, i els regidors de l'equip de govern van aprovar per junta de govern que el nom de
l'escola seria Puigmarí. I ni l'escola ni l'alcalde, Antoni Guinó, semblen disposats a cedir. “No ens sembla bé aquest nom”, diu
Guinó referint-se als membres de l'equip de govern. A més, manté que en l'elecció del nom l'acord ha de ser majoritari, i no cal
que passi pel ple, que, en principi, sembla que seria més democràtic.
Els nens voten
Però és el que té la democràcia. Es dóna dret a triar i votar, i entre els nens surten noms per a l'escola com ara Sopa de Cabra i
Pinotxo, això segons el que explica l'alcalde de la reunió que va veure a l'escola el dia que es va votar el nom. “Simplement,
l'Ajuntament ha triat un nom i ells n'han triat un altre, per què hem d'afluixar, que no és una escola municipal?”, argumenta
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Guinó. El rerefons pot ser, evidentment, polític. A ningú, a Maçanet, li passa per alt que la directora del centre és la dona de
l'exportaveu de 9 Maçanet, Pep Romaguera, que precisament, no era el regidor més valorat per Guinó. “Si ens en proposen un
altre potser l'estudiarem”, conclou l'alcalde, que no s'està de criticar el Departament d'Educació, que en tot això no és capaç de
fer d'àrbitre i desempatar. Aquest es preveu que serà un punt calent del ple d'avui (21 h), juntament amb la moció del PSC
perquè el regidor d'Ensenyament plegui.
Antoni Guinó. L'alcalde de Maçanet no té pèls a la llengua, com ha demostrat en moltes ocasions. I no és probable
que se senti intimidat avui.

EL PUNT AVUI
Dimarts, 8 d'abril de 2014
EL PLE DE MAÇANET NO DESENCALLA EL NOM DE L'ESCOLA
PSC i 9M van demanar que s'acceptés el nom triat per la comunitat educativa, i l'equip de govern ho va rebutjar
En primer terme, el portaveu del PSC, Josep Martínez, en un moment de la seva
intervenció sobre la gestió de Valentí en l'àrea d'Educació. Foto: N. FORNS.

Les mocions que van presentar ahir els grups de l'oposició al ple de
Maçanet de la Selva (PSC i 9Maçanet) per forçar la dimissió del regidor
d'Educació, Josep Lluís Valentí (Acord per Maçanet), i per demanar que
s'accepti el nom Les Arrels per a la nova escola del poble, no van
prosperar. CiU i AxM hi van votar en contra i van defensar tant la gestió
del responsable d'Educació com el nom que ha triat l'equip de govern per
a l'escola, Puigmarí. El portaveu del PSC, Josep Martínez, va recordar
que el nom Les Arrels es va triar per consell escolar, entre pares, alumnes
i professors. “L'Ajuntament, l'única capacitat que té és d'informar, és
com un dret de vet”, va dir. “Mai no gosaria ser tan autoritari com per posar un nom que m'agradi a l'escola”, hi va afegir, i va
demanar que es desencalli la qüestió i l'Ajuntament faci un informe favorable. La regidora de 9Maçanet Soledad Vega va recordar
que la tria del nom es va fer en un procés participatiu, “en què van intervenir 250 alumnes i 175 adults”, i va considerar que és
“vergonyós” que la comunitat educativa hagi de patir “coacció i abús de poder” de l'alcalde, i el menyspreu als que han participat
en el procés de tria del nom. L'alcalde va insistir que l'Ajuntament ja va triar un nom en junta de govern i que, davant d'aquest
“empat”, “que decideixi qui ha de decidir”. L'alcalde va opinar que la tria del nom “va néixer malament” i que és al 50%. “Aquest
equipament és de Maçanet i hauríem d'haver jugat tots, i no haver deixat que els nens, amb tot l'afecte, triïn el nom”, va afegir,
argumentant que els nens d'aquí a uns anys no hi seran i els mestres, molts “són de fora”. La petició de dimissió de Valentí –
qualificada com a “pèssima” pel portaveu del PSC– havia estat motivada per la seva gestió a la llar d'infants, sobretot pel conflicte
d'horaris, però només va tenir el suport dels dos regidors de 9Maçanet i el del PSC.
LA FRASE

Hi ha gent que s'entesta a dir «això o res». Hi ha noms molt significatius i macos, parlem-ne
Antoni Guinó. Alcalde de Maçanet de la Selva

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Dimarts, 8 de abril de 2014
L'A
L'AJUNTAMENT PROGRAMA TRES JORNADES DE FORMACIÓ PER A LES ENTITATS LOCALS CENTRATS

EN L'ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS I LA GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ
El projecte dóna continuïtat al programa de cursos iniciat l’any 2013

La regidoria d’Entitats Municipals i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Castell–Platja d’Aro ha programat tres sessions
gratuïtes de formacions adreçades a les associacions del municipi: Iniciació a l’organització d’esdeveniments (11 i 12 d’abril),
Gestió del lloc web d’associacions (29 d’abril), i després de l’estiu, Creació de butlletins digitals. Aquest programa de formació –
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iniciat l’any 2013- és una nova concreció de l’aposta municipal per l’associacionisme i del treball de suport a les entitats que es
desenvolupa des dels centres cívics municipals.
El primer curs és Iniciació a l’organització d’esdeveniments, el divendres 11 d’abril (18-21 h) i l’endemà dissabte 12 d’abril (9-14
h) al Centre Cívic Vicenç Bou de Plata d’Aro (inscripció prèvia). Els continguts de les sessions són la contractació artística (altes
seguretat social, IVA i assegurances obligatòries), introducció riscos laborals, principals aspectes de la Llei d'espectacles públics
i activitats recreatives (112/2010, 82/2010), i drets d’autor.
La segona proposta, Gestió del lloc web d’associacions, dimarts 29 d’abril (20-22 h), també al Centre Cívic Vicenç Bou; és una
sessió per aprofundir en el domini del portal creat ara fa un any pel consistori per donar visibilitat digital a les entitats locals
(http://assoacions.platjadaro.com). El portal vol esdevenir el referent a la xarxa de la vida associativa i comunitària del municipi
oferint una relació de totes les entitats locals, les darreres notícies d’interès, i una agenda amb les activitats d’interès general i
obertes a tota la ciutadania que programen les associacions.
La regidoria d’Entitats Municipals i Participació Ciutadana, estrenada en aquest mandat, té com a principal objectiu impulsar
l’associacionisme perquè esdevingui eina i factor estratègic per al desenvolupament comunitari. Durant aquest any 2014 més
enllà del programa de formació, i de la celebració d’una nova edició de la Fira d’Entitats (dissabte 7 de juny a S’Agaró), ha
impulsat l’aprovació del primer reglament de Participació Ciutadana. Justament, a partir d’aquesta eina es preveuen, en els
propers mesos, tres processos participatius per a la definició dels usos d’equipaments municipals: el nou Centre Cívic de Castell
d’Aro, el primer Hotel d’Entitats a Platja d’Aro, i l’ampliació de l’Skate Park a la zona dels Estanys.

RADIO PALAMÓS
Divendres, 11 d'abril de 2014
REUNIÓ DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE PALAMÓS

Ahir es va reunir el Consell de Participació Ciutadana de Palamós. Es van valorar els processos que s’han fet fins ara al voltant
de la Festa Major o del pla d’usos de Can Pere Tià, i es va decidir que cal estimular més la participació. A més, també es va
presentar el projecte que permetrà participar en la priorització d’un paquet de 900 mil euros d’inversió municipal destinats a
millorar l’estat de la via pública, i també es va informar del projecte ‘Palamós 2025’.
Ja és el segon any consecutiu que la participació ciutadana s'ha introduït en el procés de decisió de la programació de la Festa
Major de Palamós. A l'hora de fer-ne balanç, però, es constata que el volum de participants ha estat escàs. Ara, això es vol
corregir prenent mesures per estimular aquesta participació. Joan Gea, regidor de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de
Palamós.
CITA JOAN GEA 1

L'Ajuntament té ara en marxa un nou procés de participació relacionat amb les inversions municipals que es
faran aquest any. Hi ha una partida de 750 mil euros per a l'asfaltat de carrers i 150 mil més per a millores al
passeig del Mar. L'Ajuntament fa una sèrie de propostes que la ciutadania haurà de prioritzar. En aquest cas, la
participació no haurà de ser presencial sinó que es podrà fer a través d'internet. Joan Gea.
CITA JOAN GEA 2

En la reunió d'ahir del Consell de Participació Ciutadana es va presentar el projecte 'Palamós 2025', un document
estratègic sobre els reptes d'evolució econòmica i social del municipi en aquest horitzó.
CITA JOAN GEA 3

El Consell de Participació Ciutadana de Palamós està format per representants d'entitats, tècnics municipals i
grups polítics.
DIARI DE GIRONA
Divendres, 11 d'abril de 2014
PLATJA D´ARO APROVA EL PRIMER REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

El ple de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro ha aprovat el seu primer reglament de Participació Ciutadana. El primer capítol
recull els drets de participació dels ciutadans: dret a la participació; informació; petició; audiència; a presentar queixes,
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reclamacions i suggeriments; a intervenir en els plens; a la consulta popular per referèndum; a l'accés i a la utilització de les
tecnologies de la informació i de la comunicació; a utilitzar els equipaments i espais públics; i a la protecció de dades. El segon,
els mecanismes de foment de l'associacionisme: la regidoria de Participació Ciutadana i Entitats Municipals, entre d'altres..

ARAGIRONA.CAT
Dimarts, 15 d'abril de 2014
LA PLATAFORMA MULTIREFERÈNDUM CONSULTARÀ SOBRE LA MAT
Del 23 d'abril al 16 de maig es podrà emetre un vot electrònic
L'anunci de les preguntes i de la convocatòria de vot pel Multireferèndum ha
tingut lloc a Tarragona © ACN

La plataforma Multireferèndum, que té el suport de més de
40 col·lectius i entitats, ha anunciat les set preguntes que
seran sotmeses a referèndum popular el 25 de maig
coincidint amb les eleccions europees. De l'àmbit general es
consultarà sobre els transgènics, el deute públic, la
sobirania energètica i la Llei d'ILP.
A més, els ciutadans del Tarragonès, l'Alt i el Baix Camp
podran respondre sobre BCN World; els de la Selva, el Pla
de l'Estany, el Gironès, l'Alt i el Baix Empordà sobre la MAT, i els de la ciutat de Lleida sobre la gestió del servei d'abastament
d'aigua. Del 23 d'abril al 16 de maig es podrà votar per via electrònica i del 17 al 24 de maig es podrà emetre un vot anticipat
presencial.
Aquesta iniciativa pionera de consultes a Catalunya es farà coincidir amb les eleccions al Parlament Europeu, el 25 de maig,
amb la voluntat de "tornar la decisió al poble". Aquest dimarts a la tarda, la Torre del Pretori romà de Tarragona -escenari del
recent pacte per BCN World entre Mas i Navarro- ha estat l'escollit per presentar les set preguntes que es formularan, quatre a
nivell general i tres que només es votaran en determinats territoris.
A nivell general, Som lo que Sembrem plantejarà: "Quin tipus d'agricultura voleu que hi hagi a Catalunya?", amb possibilitat de
respondre amb transgènics o sense transgènics. Per la seva banda, la CUP i la Plataforma per l'Auditoria Ciutadana del Deute
consultaran: "Voleu que el Govern de la Generalitat de Catalunya deixi de pagar el deute i els interessos que la ciutadania
declari il·legítims?".
Des de la Xarxa per la Sobirania Energètica es preguntarà: "Voleu que la ciutadania de Catalunya estableixi un control
democràtic directe sobre el sector energètic?", mentre que les Comissions Promotores d'ILPs Rebutjades qüestionarà: "Voleu
que el grup promotor d'una Iniciativa Legislativa Popular pugui sotmetre la seva proposta a un referèndum vinculant?".
Pel que fa a les preguntes locals, la Plataforma Aturem BCN World consultarà només als ciutadans del Tarragonès, l'Alt Camp i
el Baix Camp: "Voleu que el projecte BCN World es tiri endavant?". Per la seva banda, l'Assemblea en Defensa dels Serveis
Públics de Lleida preguntarà als ciutadans de la capital del Segrià: "Voleu que el servei d'abastament d'aigua de Lleida sigui
gestionat directament per l'Ajuntament?".
La Plataforma 'No a la MAT', al seu torn, consultarà a les comarques de la Selva, el Pla de l'Estany, el Gironès, l'Alt Empordà i el
Baix Empordà: "Voleu que es construeixi la línia de Molt Alta Tensió (MAT) de 400 kV?".
En la consulta hi podran participar totes les persones majors de 16 anys residents a Catalunya, que acreditin la seva identitat i
lloc de residència. La jornada central serà el 25 de maig mitjançant el vot presencial a peu de carrer - de nou del matí a vuit del
vespre-, tot i que hi haurà un període previ de vot electrònic i també un de cot anticipat en seus i espais públics. La ubicació de
les meses, pròximes a les seus electorals, es publicarà a l'espai web de la iniciativa.
El portaveu dels organitzadors, Gerard Batalla, ha destacat que el Multireferèndum vol fer una crida a la mobilització tant dels
votants com de voluntaris que ajudin en l'organització de la iniciativa. A més, les entitats i organitzacions convocants demanen
la col·laboració d'Ajuntaments, als quals s'ha de sol·licitar o comunicar la instal·lació de les diferents meses. Els impulsors
esperen una àmplia participació ciutadana i que aquest Multireferèndum pugui tenir més recorregut en el futur. De moment
han fabricat un miler d'urnes i preveuen la impressió d'un milió de paperetes.
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AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Dimarts, 15 de abril de 2014
DOBLE PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Cal decidir els usos de dos equipaments municipals
Un cop aprovat, el primer reglament de Participació Ciutadana, l’Ajuntament de Castell-Platja
d’Aro inicia ara un doble procés participatiu per decidir els usos del futur centre cívic de Castell
d’Aro –en una part de l’actual escola Vall d’Aro- i del nou espai per a entitats a Platja d’Aro –on
avui hi ha els serveis municipals de l’àrea d’Urbanisme-. Per fer-ho, el consistori s’adreça tant a les associacions del municipi,
com a tota la ciutadania que a nivell particular hi vulguin prendre part.
La nova ubicació de l’escola, al costat de l’institut Ridaura, el curs 2015-2016 allibera l'equipament. Una part de l’edifici (60 m2)
es destinarà a l’ampliació de la Llar d’Infants Municipal. Es retiraran els mòduls prefabricats i es recuperarà la part de la Plaça
Poeta Sitjà cedida com a pati. D’aquests canvis en resultarà una superfície ja construïda de 450 m2.
Les entitats locals estan cridades a diverses reunions de treball, i tothom pot expressar la seva opinió en un qüestionari en
format paper o en versió electrònica, del 15 d’abril al 2 de maig. També es pot demanar informació o manifestar-se
directament al Centre Cívic Vicenç Bou de Platja d’Aro, presencialment, per telèfon o a participa@platjadaro.comAquesta
adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrarla . Posteriorment, en un taller participatiu, associacions i ciutadania, treballaran amb l’opinió recollida per formular les
propostes d’usos per al nou centre cívic.
Paral·lelament cal definir els continguts de l’espai de 250 m2 que s’alliberarà amb el trasllat de l’àrea d’Urbanisme de l’Edifici
Banc de Madrid a la Casa de la Vila, a partir de maig de 2015. Pensat inicialment com a hotel d’entitats, el nou centre cívic de
Castell d’Aro i l’existència d’altres espais de Platja d’Aro que donen serveis a les associacions poden fer-ne variar les seves
característiques, Justament per això també s’inicia, entre les entitats, el procés participatiu que ajudi a definir-ne el model.
Doble procés de participació ciutadana
Cal decidir els usos del nou centre cívic de Castell d’Aro i l’espai per a entitats a Platja d’Aro
Calendari de treball amb reunions amb associacions i enquestes per a tota la ciutadania (15 d’abril-2 de maig)
Processos iniciats després de l’aprovació pel ple municipal del primer reglament de Participació Ciutadana
Informació: regidoria de participació i entitats municipals · T 972 818 341 · participa@platjadaro.com

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 16 d'abril de 2014
L´AJUNTAMENT DE CALDES PRESENTA LA NOVA PÀGINA WEB I LA SEU ELECTRÒNICA

L'Ajuntament de Caldes de Malavella va presentar dilluns a la tarda la nova pàgina web municipal creada per Marc Sureda.
Segons el consistori, els objectius del nou espai són fer l'Ajuntament "més transparent i pròxim als ciutadans", "fomentar la
pertinença a Caldes" i "augmentar la difusió de l'actualitat" de la localitat.
Durant la presentació a Cal Ferrer de la Plaça, l'alcalde de Caldes, Salvador Balliu, també va explicar una de les grans novetats
del web, com és la incorporació i funcionament de la Seu Electrònica que permet els veïns realitzar diverses gestions de forma
telemàtica sense necessitat de desplaçar-se a l'Ajuntament. "És una web funcional i la seu electrònica s'amplia els horaris a 24
hores" que la gent pot accedir a l'Ajuntament. A banda, el nou web potencia l'actualitat i la informació de serveis del municipi i
ha canviat de disseny.

EL PUNT AVUI
Dijous, 17 d'abril de 2014
L'AVANÇ DEL PLA ESPECIAL DE LA DEVESA DE GIRONA, AL JULIOL
El document marcarà les línies mestres de futur per al parc urbà i servirà
de base perquè la ciutadania hi faci les seves aportacions
En paral·lel també hi haurà la planificació per a Sant Narcís
Una vista des de Sant Feliu sobre el riu Onyar amb l'extensió del parc de la Devesa de Girona Foto:
JORDI RIBOT / ICONNA.
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L'avanç del reivindicat pla especial del parc de la Devesa de Girona es donarà a conèixer al mes de juliol. Aquest és el
compromís que va adoptar ahir el regidor d'Urbanisme, Carles Ribas, un cop s'haurà acabat el procés intern i el debat tècnic fet
sobre aquest gran parc urbà de prop de 40 hectàrees.
Ribas va subratllar que el document que es donarà a conèixer marcarà les línies mestres que han de marcar el futur d'aquest
gran pulmó verd de la capital gironina. “És un reclam històric i era una obsessió per a aquest govern treballar sobre el futur del
parc i marcar les línies a seguir”, va afirmar Ribas. Tot i això, el govern municipal de CiU parla d'avanç del pla perquè un cop es
doni a conèixer s'ha previst que “durant uns tres o quatre mesos la ciutadania pugui fer-hi les seves aportacions”. En aquest
sentit, Ribas va posar en relleu: “Parlem de cooperació ciutadana més que no pas de participació, perquè volem que sigui una
nova manera d'entendre la implicació de la ciutadania.” Tot i donar pocs detalls, Ribas va avançar la voluntat que el pla especial
“serveixi per teixir ciutat” i va expressar la voluntat perquè es configuri com un autèntic “parc de ciutat” i que es millori “la
interrelació i connexió de la Devesa amb l'Eixample”. El pla especial superarà així el pla d'usos aprovat en l'etapa final del
govern tripartit, l'any 2010, que també es va definir amb la voluntat de marcar les línies a seguir i garantir la protecció de l'espai
natural. El responsable urbanístic de Girona també va assenyalar que cal plantejar-se si es vol “una plantació, un bosc o un
parc” en la definició futura de tot l'espai. “La reestructuració interna, posar ordre en activitats com ara les Fires i el mercat i
preveure les iniciatives perquè es gaudeixi del parc” és el que indicava Ribas com a línies a seguir.
També per Sant Narcís
La presentació de la memòria d'urbanisme del 2013 també va servir a Ribas per avançar que també durant l'estiu es pretén
presentar l'avanç del pla especial de Sant Narcís. “El pla aportarà memòries econòmiques, socials i el treball urbanístic a fer en
un barri on pretenem reforçar la imatge de Sant Narcís com a ciutat jardí, tal com va ser concebuda en un inici”, va assegurar
Ribas. El barri de Sant Narcís ha estat el més afectat per les obres del TAV des del 2008.
LES XIFRES
160 anys
tenen els plàtans més vells plantats a la Devesa i en alguns
casos arriben als 60 metres d'altura.

LA DATA
14.12.10
Va ser quan l'Ajuntament de Girona va fer l'aprovació
definitiva del pla d'usos de la Devesa, encara amb el tripartit.
40 hectàrees
és l'extensió que ocupa el parc de la Devesa de Girona des del
sector de la Copa fins a l'Auditori.

EL PUNT AVUI
Dijous, 17 d'abril de 2014
NOVA COMISSIÓ DEL BARRI DE SANT JOAN DE FIGUERES
Es va reactivar pels incidents entre la comunitat gitana del novembre passat
La comissió renovada es va reunir per primer cop ahir per definir un full de
ruta Foto: JOAN SABATER.

La renovada comissió de seguiment del programa de
transformació del barri de Sant Joan i de reallotjament de
les famílies es va reunir ahir per primer cop a Figueres. Més
coneguda popularment com a “comissió del barri gitano”,
aquest ens va ser creat el 2006, però l'ajuntament va
decidir reactivar-lo després dels fets que van trasbalsar la
comunitat gitana a partir del novembre passat: un crim, el
dia de Tots Sants, i una operació policial, uns dies més tard,
van posar de manifest la complicada situació social i
urbanística que es viu al sector oest de la ciutat, que
reuneix totes les característiques d'un autèntic gueto.
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Ahir, amb la formalització de la primera reunió, l'alcaldessa, Marta Felip, va complir el seu compromís de reactivar aquesta
comissió, amb els objectius d'informar i actuar en consens sobre les accions que s'hagin de prendre per afrontar aquesta
situació. A banda de l'alcaldessa, que presideix la comissió, l'ens està format per Jordi Masquef, regidor delegat per a la
transformació del sector oest de la ciutat, un representant de cada grup municipal, el president de la federació d'associacions
de veïns i tres representants de la comunitat gitana de Figueres.

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 22 d'abril de 2014
OLOT COMENÇA UNA CAMPANYA D´ENQUESTES SOBRE CONVIVÈNCIA
Els resultats de les preguntes serviran per marcar en un mapa les preocupacions dels olotins
Olot comença una campanya d´enquestes sobre convivència. Diari de Girona

Una agent cívic de l'Ajuntament d'Olot avui comença una campanya
d'enquestes anònimes. Estan destinades a identificar els aspectes de la ciutat
que mes amoïnen. Neteja viària i vandalisme són algunes de les temàtiques
que va posar com a exemple de preocupacions ciutadanes el cap de la Policia
Municipal d'Olot, Ignasi López, en la seva darrera compareixença. La intenció
és que a partir de les respostes obtingudes, els tècnics d'Urbanisme i la Policia
puguin confeccionar un mapa de percepcions.
És a dir, situaran els llocs on els sentits de les persones marquen que el mal comportament o la brutícia són un problema. El
mapa servirà per orientar les patrulles de la Policia Municipal.
L'agent aprofitarà per recollir queixes relacionades amb les problemàtiques més comunes en la convivència dels olotins. Per
exemple, excrements de gos no recollits, circular amb bicicleta per les voreres, deixar els residus fora d'hora al carrer, existència
de solars abandonats, ús inapropiat dels balcons i sorolls.
Es tracta de queixes que la gent fa públiques en programes de ràdio de contacte entre ciutadans i càrrecs electes. També són
temàtiques de solució complicada pel fet que amb el temps s'han convertit en hàbits i és difícil de fer entendre que en realitat
són comportaments que perjudiquen la resta de ciutadans.
L'agent també informarà sobre les normes de civisme i de convivència. La col·laboració de l'agent cívic durarà fins al setembre i
és possible gràcies a un Pla Ocupacional del Fons Social Europeu.

EL PUNT AVUI
Dimecres, 23 d'abril de 2014
LA REFORMA DEL PASSEIG DEL MAR A PALAMÓS, A CONSULTA
L'Ajuntament anuncia 1,4 milions d'euros en actuacions de millora urbana des d'ara fins a finals d'any
Els ciutadans decidiran el 65% de les inversions a través de les xarxes, el web i la ràdio
El tram del passeig del Mar de Palamós que es proposa reformar, obres
que es considera que marcarien un nou estil. Foto: JOAN PUNTÍ.

La reforma del passeig del Mar de Palamós i l'asfaltatge
dels carrers més malmesos de la població són les dues
millores respecte a les quals l'Ajuntament consultarà els
ciutadans. Ho farà a través de les xarxes socials, el web i la
ràdio municipals i la participació estarà oberta a tothom.
Aquest procés de participació ciutadana estarà obert de
l'1 al 20 de maig i, a finals d'aquest mes, en l'àmbit del
Consell Municipal de Participació Ciutadana es trauran les conclusions i a mitjan maig es decidirà. La inversió per a aquestes
dues actuacions serà d'1.400.000 euros, que és un 65% de la que es farà des d'ara fins a finals d'any.
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Les actuacions al passeig del Mar sotmeses a consulta són dues. L'actuació més integral que es proposa és la modificació del
tram més pròxim a Sant Antoni on no hi ha pàrquing. En aquest projecte es preveu, entre altres coses, l'enderroc del mur de
separació entre el passeig i la platja, la construcció d'unes escales i la plantació d'arbrat. Aquesta reforma marcaria el caràcter
futur del passeig.
La segona proposta a escollir suposaria reformes més puntuals al passeig, com ara el canvi de mobiliari urbà, l'actuació al
paviment granular de la part central o la substitució de l'enllumenat. Sigui quina sigui l'opció escollida, la inversió al passeig
serà de 150.000 euros. Si l'actuació més integral fos la triada, es vol començar la primera setmana d'octubre i les obres durarien
dos mesos i mig.
També se sotmetrà a consulta la priorització del projecte d'asfaltatge, al qual es volen destinar 728.840 euros. L'Ajuntament de
Palamós proposarà set opcions –està obert també a noves propostes–, que caldrà prioritzar. Aquestes són la millora de
l'avinguda Llibertat, entre Catalunya i Avall (140.427 euros) i entre Avall i el camí Vell de la Fosca (98.202); el carrer López
Puigcerver entre Mar i Vincke (352.776); l'avinguda Catalunya entre l'11 de Setembre i Vincke (190.787); la carretera de la Fosca
(165.898); el camí de Bell-lloc (15.551) i del Mar i el passeig del Mar (95.034). L'asfaltatge es vol començar a mitjan octubre i
s'allargaria sis setmanes.
Inversió decidida
El 35% restant, dels 1,4 milions d'euros que es gastaran per millorar el poble, són projectes que ja estan validats per
l'Ajuntament. Entre les actuacions segures hi ha l'adequació de l'enllumenat dels carrers Fàbrega i Pou, Ample i Albert i Pey
(105.000 euros), la construcció de nínxols al cementiri (48.562) o l'estabilització d'un talús a Castell (35.000).
La inversió es finançarà gràcies a 400.000 euros provinents del romanent de tresoreria del 2013; 400.000 més del Puosc i la
Diputació, i 600.000 euros provinents de préstecs. “La nostra ràtio d'endeutament és del 62%, i això ens permet demanar
diners”, subratllava l'alcaldessa de Palamós, Teresa Ferrés, que, d'altra banda, es mostrava optimista respecte al procés de
participació ciutadana que s'obre: “És cert que ens falta cultura de participació en el tema d'inversions, ens suposa un repte
nou per a Palamós. És un procés engrescador.”
LA FRASE

Tot i que ens falta cultura de participació, esperem una
bona resposta. És un procés engrescador
Teresa Ferrés, Alcaldessa de Palamós

LA XIFRA
62 per cent
és la ràtio d'endeutament actual de l'Ajuntament de
Palamós, fet que li permet recórrer al préstec.

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 23 d'abril de 2014
PALAMÓS CONSULTARÀ ALS CIUTADANS EL QUE ES FA EN EL PASSEIG DEL MAR
L'Ajuntament hi vol invertir 150.000 euros i demanarà l'opinió dels veïns a través d'Internet
PALAMÓS | C.T.B. El govern municipal de Palamós va presentar ahir el pla d'inversions per aquest any, que puja un total d'1,9
milions d'euros. Aquesta xifra prové de 600.000 euros que s'obtindran de crèdit (després que el tancament del pressupost de
l'any passat fos en positiu, cosa que permet a l'Ajuntament endeutar-se); 400.000 de romanents del tancament de l'exercici
anterior; 400.000 més de subvencions com el PUOSC i de la Diputació; i 500.000 d'inversions no executades de l'any passat. La
major part de les inversions seran destinades a les millores de la via pública, els equipaments i serveis, on destaca una
aportació de 900.000 euros dedicats a l'asfaltatge de carrers i la millora del passeig del Mar. Precisament una de les novetats
del programa d'inversions d'enguany fa referència a aquests dos projectes que han estat inclosos dins un procés obert de
participació ciutadana mitjançant el qual els veïns podran valorar com s'invertiran els diners previstos.
El procés, han informat fonts municipals, s'obrirà l'1 de maig quan, mitjançant les xarxes socials i els espais web de
l'Ajuntament i l'emissora municipal, es publicaran les consultes dels dos projectes. Els ciutadans podran posicionar-se fins el 20
de maig. Un cop finalitzat, es faran reunions tècniques per valorar les conclusions de la consulta i concretar l'execució dels
resultats obtinguts.
L'Ajuntament vol destinar 150.000 euros al passeig, on proposa dues actuacions: una de més general que preveu adequar o
millorar elements com el mur que separa el passeig de l'aparcament i la platja, les glorietes, el paviment granular de la part
central, els arbres, les jardineres, els jocs infantils, l'enllumenat públic o els bancs, entre altres. L'altra opció seria actuar
exclusivament sobre el tram de passeig situat entre el carrer Aragó i el carrer del Mar, de manera que s'iniciaria la
transformació del passeig fent-hi una actuació rellevant, connectant-lo de manera més directa amb la platja, mitjançant
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l'enderroc del mur que els separa i la construcció d'unes grades, així com la creació de nous espais intermedis, situats damunt
la platja, mitjançant la plantació d'arbrat i la instal·lació d'elements esportius i d'esbarjo.
Pel què fa al projecte d'asfaltatge els ciutadans podran prioritzar la inversió de 728.839,02 euros sobre set carrers que
proposarà l'Ajuntament.
Altres inversions
Les fonts municipals han afegit que la resta de les propostes d'inversió fan referència, entre altres, a la reforma de la nova Aula
d'Aprenentatge; la consolidació del Castell de Sant Esteve; l'adequació de l'enllumenat i l'estalvi energètic; la construcció de la
pista d'Skate al paratge Eixample; les reformes d'edificis municipals; les millores de les construccions platja de Castell; la
ubicació de nous jocs infantils; o bé la realització del projecte museogràfic a la Capella del Carme.

ARAGIRONA.CAT
Dissabte, 26 d'abril de 2014
LA CUP DEMANA UNA MESA DE SEGUIMENT SOBRE L’AUDITORIA DEL DEUTE A GIRONA
La formació vol que el procés s’obri a entitats i representants del món acadèmic
La CUP ha demanat a l’equip de govern de Girona celeritat en l’aplicació de la moció aprovada el passat 14 d’abril per realitzar
una auditoria dels comptes que permeti avaluar i quantificar la part il·legítima del deute municipal. Així, la formació ha
reclamat al govern municipal la creació d’una Mesa de Seguiment que participi en el disseny i evolució de l’auditoria, obert a
entitats de la ciutat i representants del món acadèmic.
En concret la CUP ha proposat que entitats com la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute, l’Observatori Ciutadà Municipal
o la Xarxa pels Drets Socials tinguin un paper destacat en el desenvolupament d’aquesta iniciativa, i també ha demanat un
esforç per implicar-hi la comunitat universitària, tenint en compte el coneixement i recursos que poden aportar-hi.
Per tot això, el grup municipal ha reclamat a la regidora Maria Àngels Planas que convoqui una primera reunió de treball amb
la major rapidesa possible, en què també participin els tècnics de l’àrea d’hisenda. La CUP ha defensat l’auditoria com “un acte
de transparència imprescindible per tal que la societat gironina conegui quina gestió s’està gent dels seus impostos”, i ha
recordat que l’acord del ple estableix que l’estudi s’ha de realitzar en el marc de l’any 2014.

CANAL AJUNTAMENT
Dimarts, 29 d'abril de 2014
L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA ESTRENA WEB I UNA APP QUE PERMET A LA

CIUTADANIA NOTIFICAR INCIDÈNCIES DES DEL MÒBIL I REBRE AVISOS
L’Ajuntament de Riudellots de la Selva segueix apostant per l´ús
de les noves tecnologies per millorar i apropar la informació i
estimular la participació de la ciutadania.
En aquest sentit ha posat en marxa una nova eina que permet als
ciutadans notificar incidències de qualsevol tipus mitjançant el
telèfon mòbil i rebre avisos puntuals.
Es tracta d’una aplicació gratuïta per a dispositius mòbils (IOS i
Android) que permet a la ciutadania avisar a l'Ajuntament de les
incidències que es detectin a la via pública, com per exemple un
problema amb l’enllumenat públic, el mal estat d’una vorera, un
abocament de deixalles....
L'aplicació “esdevindrà una eina molt útil per tal que l'Ajuntament
tingui coneixement de les incidències de tot tipus i poder actuar amb més rapidesa i sobretot poder fer-ne un seguiment més
acurat”, tal i com ha destacat el regidor de Noves Tecnologies, Lluís Barnés.
L’APP permet també a l’usuari rebre avisos (alertes, actes, notícies....) un fet que permetrà a l’Ajuntament fer comunicats i
donar informació mitjançant aquesta aplicació.
Per a donar a conèixer les funcionalitat de l’APP l’Ajuntament ha fet una presentació pública aquest dimarts 29 d’abril a les 19 h
i ha editat un vídeo demostratiu.
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Nova web municipal
La presentació d’aquesta nova eina ha servit també per presentar i estrenar la nova pàgina web de l’Ajuntament de Riudellots
accessible des de www.riudellots.cat. El web ha estat dissenyat per l'empresa La Mantis.
“La nova web incorpora noves funcionalitats de navegació que permeten accedir a la informació d’una manera més clara i
intuïtiva”, tal hi com ha destacat l’alcaldessa Montserrat Roura i el regidor de Noves Tecnologies, Lluís Barnés.
La web està estructura amb vuit grans apartats: Ajuntament, Municipi, Promoció Econòmica, Seu Electrònica, Notícies,
Premsa, Agenda i Contacte que donen accés a tota la informació oficial publicada per l’Ajuntament de Riudellots.
Cal destacar que la nova web incorpora noves funcionalitats amb un disseny més atractiu amigable amb les xarxes socials i pot
accedir-s’hi des de qualsevol tipus de dispositiu adaptant de forma automàtica la seva interfície, en funció del tipus i resolució
de pantalla (PC, portàtil, tablet, telèfon mòbil...)
Seu electrònica
Amb la posa en marxa de la nova web l’Ajuntament de Riudellots s’ha proposat millorà la seguretat jurídica dels continguts i
sobretot la informació respecte el seguiment dels tràmits que els ciutadans o empreses mantinguin amb l'Ajuntament de
forma online.
En aquest sentit s’ha activat la Seu Electrònica mitjançant els serveis que ofereix la plataforma del Consorci Administració
Oberta de Catalunya (AOC)
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