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EL PUNT AVUI
Diumenge, 1 de juny de 2014
MÉS GIRONINS QUE VOTEN PER TRIAR QUÈ VOLEN PER AL SEU BARRI
Un total de 2.463 veïns voten els pressupostos participats dels barris
Un 1,1% més que l'any 2013
Un moment de la votació que es va fer al local del Barri Vell-Mercadal, ahir al
matí, on en algun moment, els veïns que hi van participar van haver de fer
cua. Foto: JOAN SABATER.

La consulta dels pressupostos participats dels barris de
Girona del 2014 ha estat del 3,40% dels 72.372 veïns majors
d'edat i empadronats a la ciutat que hi estaven cridats.
Eren de 29 barris, excepte Montilivi –perquè van escollir el
projecte per dos anys per eliminar barreres
arquitectòniques al carrer Punta del Pi–. Entre ahir i abansd'ahir, van anar a votar 2.463 gironins, 1.019 més que el
2013 (un 1,18% més).
L'estudi sobre fressa al Barri Vell i a Figuerola-Bonastruc;
millorar la carretera de Camp d'Or de Campdorà; un
projecte socioeducatiu a Can Gibert del Pla; l'ascensor al passatge Picapedrers del Carme-Vista Alegre i el pla de dinamització
del barri de la Devesa-Güell són els projectes més votats en aquests barris. Els veïns de Domeny i Taialà van apostar per panells
informatius de velocitat a la Riba i Bracons; els de l'Eixample, per la millora del carrer de La Salle; els de la Font de la Pólvora,
per arranjar un mur de la rotonda; els de Fontajau, per millores a la plaça de la Font i els del grup de Sant Daniel, per habilitar un
espai de barbacoes.
A Germans Sàbat, van rebre el mateix nombre de vots el projecte per arreglar un mur a la riera Bullidor i la zona verda del barri
i, a Torre Gironella, l'opció cap dels projectes proposats va ser la guanyadora. Al Mas Catofa, els veïns van dir que volen un espai
de jocs infantils; al mas Ramada, millores al carrer Pineda; al Mercadal, la dels llambordins del carrer Hortes; a Montjuïc, a la
plaça Fita; a Palau-sacosta-Mas Xirgu-Avellaneda, una nova vorera al camí de Fornells; a Pedreres, un ascensor públic i, a
Pedret, condicionar la llera del Ter. Al Pla de Palau i Sant Pau, els veïns va apostar per uns jocs a la Pauleca; a Pont Major, per
millorar el cantó del carrer Comerç; a la Torrassa, per adequar al camí de la zona alta; a Sant Daniel, per refer les escoles; a Sant
Narcís, per enderrocar la plaça Ermessenda; a Sant Ponç, per millorar la plaça; a Santa Eugènia, per un projecte socioeducatiu;
a Torre de Taialà, per arreglar la passera Lorca i, a Vila-roja, per instal·lar càmeres de vigilància.
Més punts de votació per a l'any vinent
La Pujada de la Torrassa (22,6%), Campdorà (19,4%), Pedret (13,7%), Mas Ramada (12,2%) i Mas Catofa (11,2%) van ser els
barris amb més participació. On va augmentar més significativament va ser a Sant Narcís, a Palau-sacosta, Avellaneda i a
Pedret, amb 329, 148 i 85 persones. La regidora d'Hisenda, Àngels Planas, va valorar positivament aquest increment i el
regidor de Serveis Socials, Eduard Berloso, va anunciar més punts de votació.

ARAGIRONA.CAT
Dilluns, 2 de juny de 2014
RIUDELLOTS DE LA SELVA, PRIMER POBLE CATALÀ QUE FARÀ UNA CONSULTA AMB CERTIFICATS DIGITALS
Els veïns podran votar sobre les obres de reforma del carrer Major
ACN- El poble de Riudellots de la Selva, engega avui una consulta popular pionera. Durant sis dies, els veïns d'aquest municipi
podran escollir per via electrònica com volen que quedi el carrer Major de la vila. Els ciutadans podran votar quin tipus de
paviment els hi agrada més, quina direcció ha de tenir el carrer i com ha de ser el mobiliari urbà. Aquesta és la primera consulta
popular que porta a terme l'Ajuntament de Riudellots de la Selva i, al mateix temps, es tracta del primer poble de tot Catalunya
que fa una votació popular mitjançant certificats digitals. Des del consistori són optimistes i esperen obtenir "una alta
participació".
La idea de realitzar aquesta consulta pionera va néixer l'any passat quan el consistori va començar a treballar en els
arranjaments i obres del carrer Major de la vila, uns treballs finançats pel Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i
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previstos per l'any 2016. Des del primer moment, la consulta s'ha portat a terme de forma participativa, amb el consens de
tots els veïns. Han estat els mateixos ciutadans qui han proposat cada una de les opcions existents.
La votació s'estructura en tres parts, tres preguntes diferenciades sobre vialitat,'Quin sentit o sentits creus que ha de tenir el
carrer Major, si aquest esdevé d'un únic sentit?', el tipus de paviment que s'ha de col·locar, 'Com t'agradaria que fos l'acabat del
paviment de formigó del carrer Major?' i el mobiliari urbà que s'instal·larà, 'Quin tipus de mobiliari urbà t'agradaria que hi
hagués al carrer Major?'. Les primeres dues preguntes tenen tres opcions possibles i, pel que fa al mobiliari urbà, hi ha dos
possibilitats.
"Es tracta de la primera consulta que fem des de l'ajuntament, vam voler arriscar i vam decidir utilitzar les noves tecnologies
per portar les urnes fins a l'interior de les cases dels ciutadans", explica el regidor de Noves Tecnologies del consistori, Lluís
Barnés. La votació, que s'allargarà fins el proper 8 de juny, té com objectiu estimular i potenciar l'ús dels certificats digitals i, al
mateix temps, involucrar més la ciutadania en les decisions i la política municipal.
Hi podran votar tots els majors de 16 anys i, per fer-ho possible, el consistori ha contractat els serveis de la multinacional
catalana Scytl, pionera en processos electorals electrònics als Estats Units. Aquest serà el primer cop que un poble català
realitza una iniciativa d'aquestes característiques utilitzant els certificats digitals. En principi, totes les persones que disposen
de DNI electrònic o bé IdCat podran realitzar el seu vot per via electrònica en qualsevol moment que ho desitgin.
Aquells veïns que no disposin de cap d'aquests certificats digitals i vulguin votar electrònicament, el consistori els hi facilitarà
un sobre amb un número personal associat al seu document d'identitat. Per aquells que estiguin menys familiaritzats amb les
noves tecnologies, podran votar presencialment els dies 3,6 i 8 de juny a les urnes ubicades dins de l'ajuntament. A més, per
donar a conèixer el procés i estimular la participació dels veïns s'han convocat diverses reunions amb entitats, ciutadans i s'ha
habilitat un espai web amb tota mena d'informació sobre la consulta i les reformes del carrer Major.
Paral·lelament, entre tots els participants es sortejaran dos vals de 50 euros per gastar-los a l'Associació de Comerciants del
municipi. Els veïns que participin de forma electrònica també podran entrar en un sorteig per aconseguir una 'tablet'. El proper
dilluns 9 de juny es donaran a conèixer els resultats de la votació que, tal i com ha avançant el consistori, seran vinculants sigui
quina sigui la xifra de participació.

optimistes i
que esperen que els ciutadans s'engresquin.
És una forma fàcil i segura de realitzar aquesta
mena d'iniciatives, ha subratllat el regidor. En aquest
Tot i això, Barnés ha assenyalat que són

sentit, des del consistori assenyalen que faran noves
consultes o processos similars perquè els ciutadans
s'involucrin cada cop més en la presa de decisions del
consistori.

ARAGIRONA.CAT
Dimarts, 3 de juny de 2014
ALCALDE, COM ES GASTA ELS DINERS L'AJUNTAMENT DE GIRONA?
Un portal a Internet permet fer preguntes sobre les
despeses del consistori

Com s'han gastat els 420.000 euros de 'Girona, Temps de
Flors'? Amb quins bancs i a quin interès té contractats els
crèdits l'ajuntament? Quines despeses s'han derivat de la
consulta dels pressupostos participats de Girona?
Aquestes són algunes de les primeres consultes que alguns
ciutadans han deixat a l'Observatori Ciutadà Municipal
(OCM) de l'Ajuntament de Girona. Aquesta és una eina
impulsada per diferents entitats i grups de persones
compromeses amb la transparència i la participació. Els
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gestors de l'observatori registren a l'ajuntament totes les consultes i, un cop el consistori els lliura les respostes, les pengen a
Internet perquè tothom en pugui tenir accés.
Un grup de ciutadans i representants d'entitats han impulsat l'Observatori Ciutadà Municipal de l'Ajuntament de Girona. Una
eina concebuda per contribuir a fer més accessible i més fàcil la informació referida als pressupostos municipals. El
funcionament és senzill: l'observatori publica aquella informació de la que disposa sobre les partides, el nivell d'execució i les
inversions del pressupost (informació extreta del web municipal) i, a partir d'aquí, els ciutadans poden anar deixant les seves
preguntes.
Les consultes dels ciutadans són gestionades pel "grup de suport" de l'observatori, que s'encarrega de registrar a l'ajuntament
les qüestions plantejades. "D'aquesta manera evitem que els ciutadans hagin d'anar al registre presencialment i fem nosaltres
aquesta tasca per ells", ha destacat un dels impulsors del projecte, Josep Canal. Un cop l'ajuntament respon les preguntes, es
penja a la pàgina web de l'OCM la informació lliurada per l'ajuntament, que també es pot compartir via xarxes socials.
"D'aquesta manera qualsevol ciutadà pot conèixer la resposta", ha indicat Canal.
L'observatori acaba d'arrencar i encara no s'han registrat a l'ajuntament les primeres consultes. La voluntat és ara explicar a les
entitats implicades el seu funcionament i començar-ne a fer difusió. L'objectiu de l'eina és garantir major transparència dels
comptes municipals i que els ciutadans puguin incidir per tal que l'ajuntament lliuri més informació. "Aquesta eina permet que
qualsevol ciutadà que no sigui expert pugui entendre millor el pressupost i se'n pugui fer un seguiment durant tot l'any", ha
destacat Enric Pons, de la Plataforma d'Auditoria Ciutadana del Deute de Barcelona, que destaca que aspiren a convertir-se en
"òrgans de control singulars i independents".
Actualment a Catalunya existeixen observatoris com aquest a Terrassa, Castelldefels iMoià. Fora de Catalunya també n'hi ha
un a Burgos. Segons Pons, ja assessoren una dotzena de municipis catalans que també volen posar en funcionament aquestes
eines.

EL PUNT AVUI
Dimecres, 4 de juny de 2014
UNA ENTITAT VEÏNAL VOL FISCALITZAR EL GOVERN DE GIRONA

Es diu Observatori Ciutadà Municipal, i és el quart que es crea a Catalunya
Demanen la implicació de la ciutadania
Enric Pons i Josep Canal durant la presentació de lOCM Girona Foto: J.N.

Un grup de ciutadans de Girona han creat l'Observatori Ciutadà Municipal
(OCM) de la ciutat. Es tracta d'una organització que té l'objectiu de fiscalitzar
l'activitat de l'Ajuntament, fer un seguiment exhaustiu del pressupost
municipal i el seu estat d'execució i fomentar la transparència i la participació
de la ciutadania en la gestió pública.
Per fer-ho, han creat un lloc web (ocmgirona.cat) en què es pot accedir al
pressupost de l'Ajuntament i consultar-lo baixant les partides, segons Josep
Canal, un dels membres de l'OCM Girona. El sistema disposa de la
participació de la ciutadania: “Els usuaris poden fer una consulta sobre
qualsevol partida, i nosaltres [l'OCM] l'entrarem al registre de l'Ajuntament a fi d'obtenir una resposta.” Quan arribi la resposta
es penjarà al web, i si és satisfactòria es donarà ja per tancada. Tot i que el web està centrat en els pressupostos, Canal diu que
les consultes poden ser sobre qualsevol altra qüestió sobre l'administració pública.
Enric Pons, portaveu de la plataforma Auditoria Ciutadana pel Deute, va dir que l'OCM de Girona és el quart que es crea a
Catalunya, i el primer a les comarques de Girona (els altres són a Castelldefels, Terrassa i Moià). Segons Pons, ja es treballa per
crear l'òrgan en una dotzena més de municipis.
El portaveu de la plataforma diu que la participació dels usuaris “garanteix que es converteixi en una autèntica auditoria
ciutadana”. Un dels objectius és instar les administracions que publiquin les seves dades en un format que permeti treballar-les
i desenvolupar-les. Per Pons “es tracta també de presentar els números de manera comprensible per a tothom [...].
L'economia no és complicada. És sumar i restar, i d'això tothom en sap”, considera. La idea és fer una anàlisi “de què s'ha fet
malament i demanar responsabilitats”.
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L'OCM de Girona es nodreix de la col·laboració d'entitats i particulars (Canal va fer menció, per exemple, de la Xarxa de Drets
Socials). Per la seva banda, la plataforma va néixer al voltant del moviment del 15-M, assenyala Pons, com una manera “de
dinamitar un sistema econòmic que és injust”.
LA FRASE

Cal generar òrgans de control independents de l'administració pública i dels partits 

Enric Pons, portaveu de la plataforma auditoria ciutadana.

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 4 de juny de 2014
EL FUTUR SOCIOPOLÍTIC, A DEBAT A SANTA CRISTINA D´ARO
Alguns dels ponents al seminari organitzat per EMP. ddg

SANTA CRISTINA D'ARO | DDG El partit Emprenedors per Santa Cristina i la
revista Llum va organitzar a l'Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro un seminari
sobre els reptes de la política social del segle XXI. En la taula es va posar a debat
l'evolució del model sociopolític actual i la necessitat dels partits polítics a
adaptar-se a les noves demandes de la societat.
Entre els ponents hi havia el catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de
la Universitat Autònoma de Barcelona, Quim Brugué; i el catedràtic emèrit de
la facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, Josep Vives-Rego. Després de les exposicions, es va oferir un debat amb
el públic que va participar en el seminari, que es va tancar amb un dinar..

EL PUNT AVUI
Diumenge, 8 de juny de 2014
ÈXITS D'UNA GRAN TAULA DE MOBILITAT
El carrer Joan Baptista de la Salle, a l'Eixample gironí. Foto: DANI VILÀ.

Regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública - Joan Alcalà
i Quiñones
En el marc de l'aplicació del pla de govern de l'actual equip
municipal, la Taula de Mobilitat es va constituir l'any 2012
com un òrgan de consulta i participació ciutadana en l'àmbit de la mobilitat, i està composta per 81 membres d'institucions,
entitats ciutadanes i persones que pels seus coneixements tècnics o per l'índole de la seva activitat estan molt implicats en la
mobilitat.
Una de les principals feines que té la Taula de Mobilitat és l'elaboració del pla de mobilitat de Girona, que té com a missió
contribuir a assolir els objectius globals de la ciutat i que les persones utilitzin els modes de transport més sostenibles possible
en cada desplaçament, per col·laborar en la qualitat del medi ambient del nostre entorn.
A la Taula de Mobilitat parlem, escoltem i debatem molt, i des de l'octubre del 2012, quan es va constituir, tots els seus
integrants han demostrat un alt grau de dedicació, no només pel que fa a l'assistència a les sessions, sinó també per l'anàlisi
dels documents tècnics i per la formulació de propostes. Algunes d'aquestes propostes han estat posteriorment debatudes,
aprovades i aplaudides en el ple de Girona. Precisament demà dilluns en tornarem a veure, d'aquestes.
Tenim a les mans no només definir objectius i estratègies, sinó també dissenyar programes d'actuacions sectorials orientats a
assolir una millora ambiental, sobretot en relació amb els nivells acústics i de qualitat de l'aire. I per aconseguir-ho, aquest
Ajuntament necessita la col·laboració de tots els gironins, perquè tots som protagonistes, com a usuaris, de la mobilitat de la
nostra ciutat.
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És per això, i en sintonia amb una de les premisses que es va fixar l'equip de govern des del primer dia que ens vam posar a
treballar –fer partícips els ciutadans i les ciutadanes de Girona en la presa de decisions de molts aspectes del govern de la
ciutat– que el mes d'abril de l'any passat es va demanar a la ciutadania que fes aportacions mitjançant el web municipal,
donant la seva opinió sobre el sistema de mobilitat actual. D'aquesta informació, l'equip tècnic redactor va elaborar la diagnosi
de la mobilitat. El mes d'octubre passat es va tornar a obrir una fase de participació ciutadana per tal de recollir propostes
concretes de mesures que la ciutadania opinava que s'haurien d'implantar a Girona.
De totes aquestes aportacions, les dels integrants de la Taula de Mobilitat i les dels ciutadans que han volgut participar en el
disseny de la mobilitat a Girona, sorgeixen les principals estratègies del pla, entre les quals destaquen: afavorir els
desplaçaments a peu, dotar la ciutat de les infraestructures necessàries per al desplaçament en bicicleta, garantir la fiabilitat,
velocitat, confortabilitat i una cobertura i freqüència del transport públic que constitueixi una alternativa “guanyadora” al
vehicle privat, fomentar l'ús de vehicles elèctrics...
El Pla de Mobilitat proposa 53 actuacions que abracen la mobilitat a peu, en bicicleta, en transport públic i en vehicle privat;
l'aparcament; seguretat viària; actuacions ambientals; accés a zones comercials, industrials i centres de treball; la promoció,
educació i sensibilització de l'ús de modes sostenibles de transport i la mobilitat intel·ligent. Com es pot veure, circumstàncies
totes elles cabdals en el dia a dia de cadascun de tots nosaltres.
Des d'aquest espai vull agrair a totes les persones que, perquè formen part de la Taula de Mobilitat o bé perquè estan
conscienciades de la importància que la circulació té a la nostra ciutat, han participat i ho continuen fent en l'elaboració
d'aquest pla. Volem el millor pla de mobilitat urbana possible. Som ambiciosos perquè Girona ho és i perquè la nostra ciutat es
mereix que, així com s'ha convertit en un mirall per la bona gestió de grans esdeveniments culturals i/o turístics, entre d'altres,
també sigui un exemple a seguir en el disseny i la gestió de la circulació.
DIARI DE GIRONA
Dilluns, 9 de juny de 2014

SANT JAUME DE LLIERCA ADJUDICA LA REDACCIÓ DEL POUM

L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca ha adjudicat la redacció del Pla Ordenació Urbanística Municipal (POUM) a l'empresa
Territoris XLM/SCP (Barcelona). El cost és de 81.289 euros més IVA. Al concurs van participar 13 empreses.
Ferran Puig (alcalde de Sant Jaume per Junts-AM) ha explicat que l'adjudicació activa un procés, en el qual el segon pas seran
accions de participació ciutadana. Així doncs, el 13 de juny hi haurà una xerrada sobre el Pla General, el dia 14 de juny una
caminada per l'entorn rural i el 26 de juny una altra per l'entorn urbà. Puig ha indicat que l'equip de govern preveu fer consultes
a particulars per aconseguir el màxim de consens possible.
El tercer pas tindrà lloc a principis del 2015, quan segons ell, el municipi estarà en disposició d'un avanç del projecte. Finalment,
la intenció és que a finals del 2015, el POUM estigui fet.
Puig ha explicat que ara disposen de les Normes Subsidiàries del 2001, les quals, en el seu criteri, han quedat desfasades. La
intenció és fer un Pla adequat amb el creixement del Polígon Industrial de Politger.
DIARI DE GIRONA
Dilluns, 9 de juny de 2014

FIGUERES DESENCALLA L´ELECCIÓ DEL SÍNDIC I NOMENARÀ LA FUNCIONÀRIA EUGÈNIA SALA
L'Ajuntament ho tenia pendent des de fa un any i està previst que se li doni la
compatibilitat de càrrecs

Puig durant a la presentació d´una de les darreres memòries. Diari de Girona

FIGUERES | G.T L'Ajuntament de Figueres està a punt de desencallar l'elecció de nova
síndica municipal amb el nomenament de la funcionària, Maria Eugènia Sala. L'equip
de Govern assegura que properament la Generalitat li donarà la compatibilitat en el
càrrec i així es posarà fi a la situació provisional que hi havia des de fa un any, després
que s'acabés el mandat de qui l'havia ocupat durant deu anys Eduard Puig i Pujol. Govern i oposició es van enfrontar en
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diverses ocasions per a l'elecció perquè no es posaven d'acord amb qui havia d'ocupar el càrrec. Finalment, la CUP va proposar
aquest nom i tant CiU com la majoria de grups ho van veure bé.
Puig va ser el primer Síndic municipal i els seus mandat es van allargar durant més de deu anys. Al mes de març de l'any passat,
però, s'acabava el darrer i ja va anunciar que no continuaria. Aleshores, el Govern de CiU va proposar l'exdegà del Col·legi
d'Advocats de Figueres, Jaume Torrent. Qui més s'hi va oposar va ser el PSC que no creia que Torrent fos la persona més
adequada per assumir la tasca i després altres grups com ERC van demanar que s'iniciés un procés de participació per a
escollir-lo.
Hi van haver diverses reunions i trobades però l'acord no arribava. Torrent, a més, va manifestar en més d'una ocasió que no
volia assumir el càrrec si no aconseguia un consens majoritari perquè sinó la seva tasca no estaria "legitimada". Mesos més
tard, la CUP va proposar el nom de Sala. CiU va veure bé l'elecció juntament amb la majoria de grups de l'oposició. La previsió
inicial era que el seu nomenament es fes just el mes de juny de fa un any per ple -tal i com estableix la normativa- però tampoc
va ser possible. El motiu: la necessitat d'aconseguir la compatibilitat amb la seva feina. I és que la futura síndica municipal és
funcionària de la Generalitat i per a poder assumir la tasca s'ha de complir amb aquest requisit.
Un any pendents del tràmit
Després d'un any d'espera, fonts municipals han assegurat que el Govern ja els ha confirmat que li atorgarà aquesta
compatibilitat properament i d'aquesta manera es podrà desencallar la situació. Una situació que provocava que Puig
continués al càrrec en funcions encara que el seu mandat hagués acabat fa més d'un any.
Les mateixes fonts han assegurat que Maria Eugènia Sala compta amb el perfil necessari per assumir aquestes funcions de
mediació entre l'administració i el ciutadà. De fet. durant l'anterior mandat de CiU també havia participat activament en
diversos consells de participació ciutadana a la ciutat.

DIARI DE GIRONA
Dilluns, 9 de juny de 2014
EL VOT ELECTRÒNIC ÉS EL MÉS ESCOLLIT EN LA CONSULTA DE RIUDELLOTS
L'ajuntament de Riudellots de la Selva va permetre la votació electrònica en
el seu edifici A la imatge, veïns votant, divendres. Foto: MANEL LLADÓ.

Riudellots de la Selva La majoria dels vots emesos en la
consulta ciutadana a Riudellots de la Selva han estat
telemàtics, és a dir, electrònics. Dels veïns que podien triar
el seu vot sobre el paviment, el sentit de la circulació i el
mobiliari urbà del carrer Major, més d'un 90% ho havien
fet, fins divendres, amb un ordinador (ja sigui des de casa o
des d'un espai municipal). La consulta es va acabar ahir i
l'Ajuntament donarà a conèixer els resultats avui.
El regidor de noves tecnologies, Lluís Barnés (CiU), explica que la plataforma digital ha funcionat bé. Hi ha hagut consultes per
obtenir el certificat digital per poder votar. L'equip de govern, de CiU, destaca que, després del procés, hi ha molts més veïns
que tenen l'IdCat, amb el qual podran fer gestions i estar en contacte amb l'Ajuntament.

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 10 de juny de 2014
144 VEÏNS DE RIUDELLOTS VOTEN A LA CONSULTA SOBRE LA REFORMA DEL CARRER MAJOR

RIUDELLOT S DE LA SELVA | DDG Els veïns de Riudellots de la Selva s'han pronunciat. Del 2 al 8 de juny han pogut votar
electrònicament (i també de forma presencial) sobre quin tipus d'acabat de pavimentació i quin mobiliari urbà es farà servir en
la reforma del carrer major, prevista per l'any 2016.
La consulta vinculant ha comptat amb la participació de 144 veïns dels quals 117 van votar de forma electrònica. En total han
estat un 9% del cens però, tot i la baixa participació, el regidor de Noves Tecnologies, Lluís Barnés, va valorar positivament la
7

participació electrònica i que el procés ha servit per estimular els veïns a fer ús d'aquest mitjà. D'igual manera, el consistori va
mantenir que segueix apostant per la participació ciutadana i les noves tecnologies.
Pel que fa als resultats, en l'apartat de la vialitat (sentit de circulació), va guanyar el sentit est-oest, des de Can Nadal fins al
carrer Cellera, i sentit oest-est des de la Plaça de l'Ajuntament fins al carrer Cellera. Sobre la pavimentació, ha guanyat la
segona proposta amb acabat de llis amb juntes grises paral·leles. Pel que fa a mobiliari urbà, l'escollida ha estat la segona
proposta de fanals a la façana i jardineres a la vorera ample.

EL PUNT AVUI
Dimarts, 10 de juny de 2014
UN 9% DELS VEÏNS TRIEN EL FUTUR CARRER MAJOR DE RIUDELLOTS

Cent quaranta-quatre persones voten com es gastaran uns 400.000 euros el 2016
L'equip de govern, satisfet
Una imatge virtual del mobiliari escollit en la votació sobre el carrer Major. Els veïns han
triat que hi hagi jardineres a la vorera ampla i fanals a l'altre costat Foto: EL PUNT AVUI.

Un 9% dels veïns han votat en la consulta ciutadana per triar el
disseny del carrer Major de Riudellots de la Selva. Dels 1.677 veïns
amb dret a vot –s'havia d'estar empadronat i tenir més de 16 anys–,
144 persones van escollir com serà el carrer quan es reformi a fons el
2016.
D'un total de 800.000 euros que s'invertiran d'aquí a dos anys, la
meitat es gastarà segons les preferències dels veïns, que des de
dimarts i fins diumenge van poder votar en una urna o bé mitjançant
el vot electrònic.
Dels 144 votants, 117 van votar amb l'ordinador i fent ús dels
certificats digitals (Idecat o DNI electrònic) o gràcies al sobre tancat
amb una contrasenya que lliurava l'Ajuntament per a la votació.
L'Ajuntament preveu introduir les noves tecnologies en més
votacions. El regidor de Participació, Lluís Barnés (CiU), diu que el dia amb més votants va ser el diumenge.
Segons la consulta, el carrer Major de Riudellots tindrà jardineres a la vorera més àmplia i fanals a l'altre costat, i un paviment
acabat amb forma de llamborda. Des de Can Nadal fins al carrer Cellera, els cotxes aniran d'est o oest, mentre que, des de la
plaça de l'Ajuntament fins al carrer Cellera, ho faran d'oest a est.
“Això ha generat debat”
Barnés diu que l'equip de govern valora els resultats. “Estem contents de la participació. És un primer pas. La consulta ha
generat debat al poble, i això és bo.” Al carrer Major, hi viuen una setantena de persones. Cal recordar que en la recent consulta
sobre el pressupost participat a Girona, hi van votar un 3,40% dels 72.372 veïns amb dret a vot.

EL PUNT AVUI
Dimecres, 11 de juny de 2014
ERC VOL CENTRES CÍVICS A GIRONA MÉS SOCIALS
L'alcaldable republicana vol més participació dels veïns en la gestió
L'alcaldable d'ERC, Maria Mercè Roca, en la presentació del “Pensant Girona” d'ahir al vespre Foto: D.V.

L'alcaldable per Girona d'ERC, Maria Mercè Roca, va explicar ahir la voluntat
perquè els centre cívics de la capital tinguin un paper cabdal “per generar teixit
social”. Aquest canvi de paradigma es faria ja amb un canvi de denominació, ja
que Roca va apuntar que canviaria la denominació per batejar-los com a
“ateneus” recuperant les velles tradicions i per remarcar la voluntat que aquests
espais siguin punt de trobada entre veïns.
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Així ho va explicar Roca a l'inici de la tercera activitat del cicle Pensant Girona que es va celebrar ahir al centre cívic del Barri Vell.
La cap de llista republicana va avançar la creació d'una regidoria de participació ciutadana i civisme on se situaria la gestió dels
centres cívics. Roca també va explicar la voluntat d'aprofundir “en la coresponsabilitat dels veïns en la gestió dels centres
cívics”.
A l'acte hi va intervenir el president de l'associació de veïns de Santa Eugènia, Ramon Macaya, que va explicar l'experiència de
cogestió a Can Ninetes amb mancances diverses, segons ell, i va reclamar que als centres cívics siguin espais de cultura
popular. També va participar l'exdirector de la Casa de Cultura, Pep Torner, i l'excoordinador de la xarxa de centres cívics de
Barcelona, Andreu Agustín.

DIARI DE GIRONA
Dilluns, 16 de juny de 2014
EL CONSELL ESCOLAR PREVEU LA NECESSITAT D'AUGMENTAR LES PLACES D´ESO A BANYOLES

El Consell Escolar Municipal (CEM) de Banyoles va tractar la necessitat de més places d'Educació Secundària Obligatòria a la
ciutat de cara als propers anys en la seva darrera sessió d'aquest curs. El tema es va plantejar com una de les qüestions en les
quals es treballarà el proper any escolar, 2014-2015, com també en incidir en la realitat social de la capital del Pla de l'Estany.
L'últim plenari del CEM de Banyoles per aquest curs es va celebrar dimecres i es va aprofitar la sessió per passar balanç de l'any,
constatant, per exemple, que prop de 18.500 persones han participat en la Guia de Recursos Educatius Municipal.
Segons informa el Servei Educatiu de Banyoles, els assistents al Consell Escolar van valorar la tasca realitzada dintre del Pla
Educatiu d'Entorn, que s'impulsa des del curs 2005-2006. També es van presentar noves propostes del Centre de Formació
d'Adults -amb el segon grau del Graduat d'ESO presencial- i es va valorar positivament el primer any de funcionament del Pla
de Qualificació Professional Inicial (PQPI).

DIARI DE GIRONA
Dissabte, 21 de juny de 2014
L´AJUNTAMENT D´OLOT DISTINGIRÀ VEÏNS PER FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ SOCIAL

"Estem en un moment en el qual l'ajuntament sense cap complex hem de demanar els olotins i les olotines que ens ajudin a fer
progressar la ciutat", va raonar Estanis Vayreda (regidor de Promoció Municipal per CiU).
Va enumerar: "necessitem ciutadans implicats. necessitem professionals que, a part de treballar a la feina, facin feina
als clubs i que ajudin en els moments de dificultats", Així doncs, segons ell, la idea és fomentar les bones pràctiques.
A partir del concepte de fomentar la participació l'Ajuntament ha obert un expedient per atorgar la medalla d'or de la ciutat a
l'empresari Pere Alzamora. Es tracta d'una distinció que no es lliura des del 2007 i que ara s'atorgarà cada any.
Al mateix ple es va aprovar anomenar Josep Mora la pista 3 del pavelló municipal.
Josep Mora (1965-1999) va crear l'escola de voleibol d'Olot. De l'any 1991 al 1995 va formar part de la Junta del Patronat
Municipal d'Esports de la Ciutat. Està considerat com una figura clau en la difusió del voleibol a Olot.

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 25 de juny de 2014
ENTITATS I PARTITS DEL PLA DE L´ESTANY POSEN A DEBAT LA PARTICIPACIÓ MUNICIPAL

Partits i entitats socials han organitzat per a aquest dissabte un debat sobre democràcia participativa municipal, que se
celebrarà a partir de les 10 del matí al Museu Darder de Banyoles amb el títol de "Com ho tenim, això?".
Banyoles Solidària, la Cistella, Limnos, Procés Constituent, ICV i CUP són els promotors de la jornada, concebuda com un
debat obert sobre la democràcia participativa als municipis i que vol acostar als veïns del Pla de l'Estany aquesta alternativa de
gestió.
El debat començarà amb una introducció del professor de Ciències Polítiques de la UAB Quim Brugué, sobre el concepte de
democràcia participativa aplicada al context municipal. Després es compartiran diferents experiències de democràcia
participativa municipal, passades i presents. Intervindran Sònia Martín, de la PAH de Banyoles; Eugènia Carbó, de la
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plataforma Prou Camions N-II de Bàscara; Jaume Soler, alcalde d'Arbúcies del 1979 al 2003 per la CUPA, i Dani Cornellà, primer
tinent d'alcalde de Celrà per la CUP.
Després, s'obrirà un debat entre els assistents sobre la democràcia participativa en l'àmbit municipal. A les 2, s'ha programat la
cloenda.

DIARI DE GIRONA
Divendres, 27 de juny de 2014
FIGUERES VOL DONAR USOS PROVISIONALS A L´ANTIGA PRESÓ

GEMMA TUBERTFIGUERES L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, va explicar ahir en una reunió amb prop d'una setantena de
veïns al barri de la presó que la voluntat municipal és convertir l'antic centre penitenciari en l'escola Carme Guasch però que
s'han d'estudiar els costos i que, mentrestant, es vol donar usos provisionals a espais que ho permetin. Entre aquests, hi ha
l'obertura dels jardins, de l'aparcament per a convertir-lo en una mena de pista esportiva, treure el mur de la part del darrere
per obrir el barri o l'edifici d'oficines per a fer-hi activitats.
Felip va dir que vol consensuar-ho amb els veïns i per això els va oferir la possibilitat de plantejar les opcions que veuen viables.
Entre les que van sortir, hi ha fer un hotel d'entitats, espai per fer activitats per a gent gran o fer-hi una biblioteca. L'alcaldessa
va assegurar que el calendari sobre el que treballen passa per fer una jornada de portes obertes el mes vinent, al setembre
encarregar un avantprojecte perquè abans de Nadal se sàpiga el cost que tindria reconvertir aquest edifici -amb la façana
catalogada- en escola i que, en el cas que es descartés aquesta possibilitat pel seu cost, es plantejarien altres possibles
ubicacions com ara el solar que hi ha darrere de l'Hotel Ronda.
"L'objectiu de l'Ajuntament és que es conservi la façana i se li pugui donar aquest ús educatiu però estem supeditats al cost i al
finançament. El que no volem és que això estigui tancat durant aquest primer any perquè correm el risc que es pugui ocupar o
deteriorar i, per això, li volem donar usos provisional que s'han de consensuar", va dir. Les opinions van ser diverses tot i que la
majoria van coincidir en la necessitat de dotar el Carme Guasch d'unes bones instal·lacions que no obliguin a creuar l'antiga NII, amb una alta densitat de trànsit.

DIARI DE GIRONA
Divendres, 27 de juny de 2014
FIGUERES REUNIRÀ ELS VEÏNS PER ABORDAR EL FUTUR DE L´ACTUAL PRESÓ UN COP S´ALLIBERI
Justícia inicia avui el trasllat dels 150 interns cap al nou centre i divendres s'activarà un nou servei d'autobús llançadora
Els preparatius, ahir, per poder rebre avui els primers presos. acn

FIGUERES | G.TUBERT L'Ajuntament de Figueres ha convocat els veïns dels barris
de l'entorn de l'actual presó per abordar les actuacions a dur a terme un cop el
centre quedi alliberat i passi a mans de la ciutat, així com els futurs usos que ha de
tenir. La previsió és que l'alcaldessa Marta Felip expliqui les diferents propostes que
durant aquests anys s'han posat sobre la taula -entre les quals hi havia la seva
reconversió per ubicar-hi l'escola Carme ?Guasch- i "escoltar les opinions". D'altra
banda, avui es farà el trasllat dels 150 interns que hi ha en aquest equipament per
portar-los al Puig de les Basses. Justícia i Mossos han activat un fort dispositiu que continuarà dilluns, quan s'hi traslladin els 90
que han de venir de Girona. A més, divendres es posarà en marxa un autobús llançadora que unirà el centre de Figueres amb el
nou centre penitenciari.
"Com sabeu, el trasllat de la presó al nou centre penitenciari del Puig de les Basses obre portes a un nou projecte de ciutat en
una infraestructura al centre mateix de Figueres. Des de fa uns anys, diverses propostes s'han posat sobre la taula per
reconvertir aquest edifici construït fa més de cent anys, però abans de prendre una decisió hem previst fer un estudi que escolti
totes les opinions", s'explica a les més de 3.000 missives enviades. Per això, els convoca a una trobada que es farà avui mateix a
les vuit del vespre als locals de la Creu Roja.
La idea és abordar amb els veïns de la zona les possibilitats que té tot i que no es descarta fer més reunions a d'altres punts.
Felip ja ha dit en diverses ocasions que vol que els tècnics entrin a l'edifici per avaluar si la conversió en escola seria més costós
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que fer-la de nou o si podria encabir d'altres usos. La ciutat, però, ha iniciat els tràmits amb Justícia perquè s'acabi recepcionant
l'equipament i l'alcaldessa ha dit que no vol esperar per afrontar el debat sobre el seu futur. "Es tracta d'un projecte de ciutat
que han de consensuar", han assegurat fonts municipals.
El primer trasllat, avui
La trobada es farà just el dia en què es traslladin els reclusos que hi ha a la presó i que continuarà dilluns amb els de Girona. El
nou centre aglutinarà els interns de les dues ciutats, també alguns de Quatre Camins i, a partir d'ara, tots els que entrin a presó
a la demarcació. Els combois que portaran els presos iniciaran la seva activitat durant el matí, tot i que les conduccions es
podrien allargar tot el dia. El dispositiu es repetirà amb la resta de trasllats.
Un cop s'hi hagin traslladat, el nou centre es posarà en marxa en una primera fase. La previsió és que estigui a ple rendiment a
principis de l'any vinent, quan hi hagi al voltant de 800 interns i uns 500 treballadors.
Escorcolls i comprovacions
Precisament ahir, segons va explicar el seu director Josep Font a l'ACN, es van fer les darreres comprovacions per veure el
correcte funcionament de la seguretat perifèrica del centre, van obrir el recinte als Bombers i als diferents equips sanitaris
perquè coneguessin de primera mà el sistema de circulació al nou espai. A més, es van revisar els protocols de funcionament
intern i es van escorcollar i distribuir a les corresponents cel·les les pertinences dels interns i es va acabar de col·locar tot al seu
lloc.
El transport públic
D'altra banda, el Departament de Territori i Sostenibilitat posarà en funcionament aquest divendres un nou servei d'autobús
llançadora que unirà el centre de Figueres amb el Puig de les Basses. Serà un servei d'autobús directe que sortirà de l'estació
d'autobusos a un preu d'1,70 euros per trajecte i que funcionarà els divendres a la tarda i durant tots els caps de setmana. A
partir d'avui i durant la resta de dies d'entre setmana, s'inclourà una nova parada al centre a la línia que ja existeix entre
Figueres i la Jonquera.
El servei el gestionarà l'empresa David i Manel SL oferint deu expedicions els divendres (cinc per a cada sentit) i vint durant els
dissabtes i els diumenges (deu per sentit). El recorregut es farà en aproximadament quinze minuts de durada. De dilluns a
divendres, la parada a la presó des de la línia convencional es farà en vuit expedicions (quatre d'anada i quatre de tornada).
D'aquesta manera, asseguren, es garantirà la connectivitat al nou equipament no només amb Figueres sinó també amb la
resta de poblacions properes del recorregut. Els horaris s'han coordinat amb el Departament de Justícia per ajustar-los als
torns de feina dels treballadors que s'incorporaran a la nova presó.

EL PUNT AVUI
Divendres, 27 de juny de 2014
EL PLE DE BLANES S'OBRE MÉS A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA AMB L'APROVACIÓ DEL ROM
La modificació del reglament orgànic municipal només va tenir el suport del PSC i CiU
Tots els grups van votar a favor que es creï el consell de turisme
L'alcalde de Blanes, al centre, en una imatge d'un ple municipal. Foto: LLUÍS
SERRAT.

La proposta presentada pel PP de Blanes de crear un consell
municipal de turisme va tenir ahir el suport unànime del ple, però
no va passar el mateix amb l'aprovació definitiva de la
modificació del reglament orgànic municipal (ROM) de cara a
fomentar més la participació del públic, que va tenir el suport de
PSC (a l'equip de govern) i CiU; el vot en contra d'ICV-EUiA, i
l'abstenció del PP. La regidora no adscrita, Lourdes Fàbrega, no
hi era.
Paco Martínez (ICV-EUiA) va recordar que la proposta per
incloure modificacions i fomentar la participació ciutadana la va recollir el seu grup a instàncies de la CUP, que no té
11

representació a l'Ajuntament, però va argumentar el seu vot contrari pel fet que les entitats que presentin mocions al ple no
tindran torn de rèplica. Tot i admetre que hi ha limitacions legals que ho impedeixen, Martínez va considerar que la llei es pot
“interpretar d'una manera o altra”. El portaveu del PP va considerar la modificació innecessària: “La població ja té vies per
intervenir, el ple de vegades és massa dens”, va dir. El vot en contra d'ICV-EUiA va indignar l'alcalde, Josep Marigó, que va
explicar que s'han inclòs modificacions que ICV-EUiA havia demanat. “Em vénen ganes d'abstenir-me. Em sembla molt
incoherent”, va considerar. Marigó va explicar que, amb la legislació vigent, els debats als plens corresponen als membres del
plens, i per això el públic no pot tenir torn de rèplica. Amb tot, considera que representa una millora pel que fa a la participació.
Amb la modificació, els ciutadans que ho vulguin podran fer preguntes sobre temes que no s'han tractat en el ple, si el dia
abans les han entrat al registre. A més, també s'implantarà el sistema de videoacta. Segons el nou ROM, la intervenció del
públic podrà durar com a màxim una hora i no es podrà allargar més enllà de la una de la matinada. Pel que fa al consell de
turisme, Joan Salmerón (ICV-EUiA) es va mostrar escèptic sobre el seu futur, mentre que Joaquim Torrecillas (CiU) va recordar
que el seu grup ja havia demanat que es creés una eina semblant en un prec del ple anterior.
LA FRASE

Ens sembla fonamental que les entitats que presenten una moció tinguin torn de rèplica
Paco Martínez, Regidor ICV-EUiA

LA XIFRA
1 hora
de durada, com a màxim, podran tenir les intervencions del públic en el ple, segons el ROM.
DIARI DE GIRONA
Diumenge, 29 de juny de 2014

LES JERC VOLEN QUE FIGUERES CREÏ UNA APLICACIÓ DE PARTICIPACIÓ

Les JERC de Figueres demanaran al ple de dimarts a l'Ajuntament, a través d'una moció d'ERC, que creï una aplicació per a
telèfons intel·ligents que esdevingui un recurs de participació ciutadana connectat amb el consistori per "ajudar a transformar i
millorar la ciutat".
La formació ja va organitzar fa uns mesos un concurs sota el títol "#Figueresobreelsulls". El projecte va rebre més de 100
imatges en les quals es denunciaven desperfectes, es reclamaven millores per a la ciutat o es feien propostes. Asseguren que
l'empresa Ecoserveis ja disposa d'una bústia en la qual es poden enviar informes de problemes però que "només està oberta a
treballadors i membres de l'Ajuntament". Per això demanen que s'obri a la ciutadania.

12

