EL PUNT
Diumenge, 1 de novembre de 2009
Poca “participança” i molt desigual
Quatre anys després de l'aprovació dels reglaments de participació ciutadana de Girona, l'ús que
se'n fa és escàs
El 14 de novembre del 2005 s'implantava la participança a Girona, després d'un període d'assaig. Un
intent de l'Ajuntament de Girona de fer que els ciutadans tinguessin l'oportunitat de fer sentir la seva
veu en les decisions sobre assumptes d'interès de la ciutat. Amb aquest neologisme plantejat per
l'aleshores tinent d'alcalde de l'àrea de Participació i Relacions Ciutadanes, Francesc Ferrer, es pretenia
fer un pas endavant en la cultura de la consulta i el diàleg per implantar a la ciutat una democràcia més
participativa en la qual l'opinió dels ciutadans comptés més enllà del seu vot a les urnes electorals.
Quatre anys més tard, però, la utilització d'aquesta reglamentació ha estat minsa i amb resultats
desiguals. Només s'han obert 14 processos.

A dia d'avui, la memòria d'activitat de les institucions de la participança fa evident que aquest
reglament s'utilitza poc, i que, quan es fa servir, se n'obtenen resultats desiguals. Tant és així, que
quatre de les deu figures que hi apareixen no s'han aplicat mai i tres més només s'han fet servir una
vegada.
Malgrat aquests registres, el regidor de l'àrea de Relacions Ciutadanes, Miquel Poch, fa una
valoració més aviat positiva del funcionament del reglament, i atribueix aquest poc ús a una falta de
tradició de la participació ciutadana al nostre país, i als problemes derivats de la falta de temps.
Segons Poch, el calendari tan ajustat de la majoria de les convocatòries de projectes i el fet que el
mandat municipal tingui una durada de quatre anys són determinants a l'hora de no convocar
processos participatius, perquè, generalment, són processos llargs i lents. No obstant això, Poch
assegura que, amb vista al futur, l'Ajuntament demanarà cada cop més processos participatius,
perquè «és una manera d'enriquir els projectes del govern i de fer que els ciutadans confiïn en la
política».
Per la seva banda, les associacions de veïns atribueixen el poc ús que fan de la participança al
desconeixement i a la falta de costum. Segons el president de la Federació d'Associacions de Veïns
de Girona, Josep Maria Castañer, molts dels conflictes que sorgeixen en l'àmbit de barri es podrien
mirar de resoldre sol·licitant algunes de les figures de la participança, però sovint no es fa perquè
s'oblida l'existència d'aquest reglament o es desestima per la lentitud del procés, o per la irregularitat
habitual dels resultats obtinguts.
Desencant dels veïns

Pel que fa als processos participatius impulsats per l'Ajuntament, se n'han celebrat tres. El fet que
les opinions recollides no siguin vinculants ha generat uns certs dubtes sobre l'eficiència i la utilitat
real de la participança des de bon principi. Poch assegura que els processos participatius, encara
que no siguin vinculants, són eficients, perquè els projectes que en resulten incorporen idees que
sorgeixen de les aportacions dels ciutadans. Però les associacions de veïns dels barris implicats en
les consultes estan descontents. El president de l'Associació de veïns del barri de Santa Eugènia,
Ramon Macaya, ha explicat que el procés participatiu de la Frontissa va decebre molt la gent
d'aquest barri. Segons afirma, la consulta ja condicionava des de bon principi les aportacions, pel fet
que no atorgava capacitat de decisió sobre el pas o no d'un gran eix viari per la frontissa. Aquest és
un dels punts que també van ser motiu de polèmica en la consulta del pla d'usos de la Devesa, ja
que la consulta només recollia propostes sobre els possibles usos del parc de la Devesa, sense fer
cap referència a la construcció del pavelló.
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UNS QUANTS EXEMPLES
Dret de petició.
- Els veïns del carrer Josep Tharrats (1/12/05), sobre l'obertura d'un possible prostíbul en un pis de
la zona. Com que no hi havia donada d'alta cap tipus d'activitat en aquell pis, es demana als veïns
que avisin la policia sempre que hi hagi algun incident.
- Veïns de la Creu de Palau sol·liciten la retirada d'una antena de telefonia mòbil. Es requereix al
titular de l'antena que l'adeqüi a la normativa (2/3/06).
- Veïns del carrer Riera Bugantó demanen la resolució de problemes de seguretat a la zona i de
manteniment dels espais públics. Es prenen mesures (30/6/06).
- Veïns del Pla de Domeny sol·liciten la instal·lació de bandes rugoses en alguns carrers. S'atén la
petició (14/2/07).
- Comunitats de propietaris de la plaça Pompeu Fabra sol·liciten que l'Ajuntament faciliti places
d'aparcament bonificades al pàrquing nou. Acord satisfactori amb l'empresa.
Dret de proposta.
- Un veí sol·licita un camp de frontó a l'Esquerra del Ter (01/02/06). Es desestima per manca de
suport veïnal, ja que el reglament de participació explicita que quan la proposta suposi una
modificació pressupostària cal el suport de l'1% dels veïns i veïnes més grans de 16 anys
empadronats.
Audiència pública.
- Es va celebrar una audiència pública com a darrer acte del procés participatiu per a la redacció del
pla d'usos de la Devesa.

LES FIGURES
Dret de petició.
Permet a qualsevol veí formular sol·licituds sobre una matèria que afecti competències municipals,
sempre que no sigui un afer pel qual ja existeixi un procediment específic.
(se n'han presentat 11)
Dret de proposta.
Permet a qualsevol veí de més de 16 anys adreçar-se a l'Ajuntament o a qualsevol òrgan municipal
per fer propostes referents a la prestació de serveis públics municipals.
(se n'ha presentat 1)
Audiència pública.
Espai de debat entre l'Ajuntament i la ciutadania sobre qüestions de l'acció municipal i,
especialment, sobre plans que es vulguin executar i que estiguin en fase de disseny.
(se n'ha presentat 1)
Consulta popular.
Dret dels veïns i de l'Ajuntament a sol·licitar la convocatòria d'una consulta popular sobre assumptes
de competència municipal amb caràcter local.
(no se n'ha presentat cap)
Dret de debat.
Dret a debatre públicament amb els representants polítics i tècnics qüestions d'interès ciutadà.
(no se n'ha presentat cap)
Dret d'iniciativa ciutadana.
Permet la promoció d'accions o activitats municipals en àmbits de competència municipal.
(se n'ha presentat 1)
Comitè d'ètica de la policia municipal.
Format per cinc membres que es reuneixen almenys una vegada cada sis mesos o en funció de les
peticions rebudes.
(no se n'ha presentat cap)
Tribunal local d'arbitratge.
Tribunal que considera els conflictes sobre assumptes de competència municipal que, després
d'haver estat formulats davant l'administració municipal per mitjà del dret de petició, no hagin estat
resolts.
(no se n'ha presentat cap)

2

Assistència jurídica.
Assessorament juridicoadministratiu que dóna l'Ajuntament a les associacions de veïns quan es
consideren afectades per un projecte públic.
(no se n'ha presentat cap)
Nucli d'intervenció participativa (NIP).
Instrument que es posa a disposició del ciutadà quan l'Ajuntament decideix rebre opinió no vinculant
sobre opcions possibles en relació amb un projecte.
(no se n'ha presentat cap)
Bústia d'avisos i suggeriments.
Canal d'avisos a l'Ajuntament.
(se n'han presentat 3.879)

EL PUNT
Dijous, 5 de novembre de 2009
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EL PUNTUAL DE JOVENTUT
Dilluns, 9 de novembre de 2009
Salt acull una sessió participativa del Pla Nacional de Joventut de Catalunya

En el marc del procés de consulta impulsat per la Secretaria de Joventut per definir el full de ruta de
les polítiques de joventut fins al 2020.
El director general de l’Agència Catalana de la Joventut del Departament d’Acció Social i
Ciutadania, Julià Fernàndez, i el director de serveis territorials del Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació a Girona, Marc Vidal, assistiran demà a una sessió participativa del
procés de consulta del nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya que organitza la Secretaria de
Joventut amb la col·laboració de la Direcció General de Participació Ciutadana i el suport de
l’Ajuntament de Salt.
La sessió, en què es parlarà sobre la interlocució de la gent jove amb les administracions, està
oberta a la ciutadania jove, a membres d’entitats juvenils i a professionals de les polítiques de
joventut de les comarques del Gironès, el Baix Empordà i la Selva. Participen en el taller l’associació
Amal Dones, el Consell de la Joventut de Sant Feliu de Guíxols i els joves del Fade de la Cellera del
Ter. La jornada es clourà amb un concert, a les 22h, amb els grups Banda Bandarra, Miralls
Trencats i Tant de Bo.

EL PUNTUAL DE JOVENTUT
Dilluns, 9 de novembre de 2009
Porqueres acull una sessió participativa del Pla Nacional de Joventut de Catalunya
En el marc del procés de consulta impulsat per la Secretaria de Joventut per definir el full de ruta de
les polítiques de joventut fins al 2020.
El director general de l’Agència Catalana de la Joventut del Departament d’Acció Social i Ciutadania,
Julià Fernàndez, i el director de serveis territorials del Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació a Girona, Marc Vidal, assistiran dissabte a una sessió participativa del
procés d’elaboració del nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya que organitza la Secretaria de
Joventut amb la col·laboració de la Direcció General de Participació Ciutadana.
La sessió, en què es parlarà sobre la interlocució de la gent jove amb les administracions, està
oberta a la ciutadania jove, a membres d’entitats juvenils i a professionals de les polítiques de
joventut de les comarques del Pla de l’Estany i l’Alt Empordà, i compta amb la col·laboració de
l’entitat Breakers de Figueres. El taller s’emmarca en el procés de consulta obert per definir el Pla
Nacional de Joventut 2010-20, el nou full de ruta que definirà, coordinarà i impulsarà les polítiques
per a joves dels pròxims deu anys a Catalunya.
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EL DIARI DE GIRONA
Dijous, 12 de novembre de 2009
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EL PUNT
Divendres, 20 de novembre de 2009
Una consultora aconsella als ajuntaments la planificació transversal i interdepartamental
Un finançament local coix, poca política participativa, rigidesa administrativa i interessos partidistes
que confonen la ciutadania són les conclusions de l'estudi 30 anys d'ajuntaments democràtics a les
comarques gironines, elaborat per la consultoria sociopolítica Neòpolis. Per redreçar la situació,
proposen les planificacions estratègiques: «Un avenç respecte a la lògica predominant durant els
primers anys d'ajuntaments democràtics, més centrats a reaccionar i solucionar problemes de forma
immediata.»Entenen que per desplegar-les cal un lideratge polític i prioritzar la transversalitat i la
interdepartamentalitat, i avaluar els desplegaments i mostrar-los perquè la ciutadania els vegi útils.
L'empresa ofereix una solució específica per als ajuntaments: grups d'avaluació i desplegament
transversals, per millorar i garantir l'execució dels plans estratègics.

EL DIARI DE GIRONA
Divendres, 20 de novembre de 2009
Repensant els ajuntaments
Una consultoria conclou que el finançament, la baixa participació veïnal i les lluites polítiques són els
principals problemes municipals
Fa trenta anys, els gironins van poder accedir per primer cop a les urnes després de la llarga dictadura
franquista per escollir els seus representants municipals. Des de llavors, els ajuntaments han
evolucionat molt, però l'increment de competències sovint no ha anat acompanyat d'un augment de
recursos, la qual cosa s'ha convertit en el principal maldecap dels alcaldes. Aquesta i altres conclusions
les ha recollit la consultoria gironina Neòpolis després de parlar amb 17 batlles gironins.

Després de tres dècades de democràcia a Catalunya, la consultoria sociopolítica Neòpolis ha
entrevistat els 17 alcaldes i alcaldesses dels municipis gironins amb més de 9.5000 habitants i les
capitals de comarca. Només n'hi ha tres que no apareixen en l'estudi: Girona, Blanes i Palamós. "Si
no hi surten no és perquè no els hàgim volgut, sinó perquè els protocols per accedir als alcaldes
eren tan llargs i farragosos que quan ens van trucar per quedar ja havíem acabat el treball", va
explicar ahir Daniel Tarragó, un dels socis fundadors de Neòpolis.
De les entrevistes amb els alcaldes, n'extreuen la conclusió que el principal problema, sense
excepció, és el finançament... o millor dit, la manca del mateix. "Els ajuntaments han anat assumint
competències però no hi ha recursos per a fer-los front", explica l'altre soci fundador de la
consultoria, Gerard Quiñones. Els alcaldes també reconeixen que no s'ha potenciat prou la
participació ciutadana i que les lluites polítiques i els interessos de partit sovint impedeixen tirar
endavant més projectes per als seus pobles. Finalment, entre els altres "punts febles" reconeguts
pels propis batlles es troba l'excessiva dependència de Barcelona, l'existència de persones que
porten massa anys en el càrrec i la rigidesa administrativa.
I com es pot fer front a aquestes mancances? Doncs, segons Neòpolis, començant pel principi i
solucionant, d'una vegada per totes, el problema dels diners. "L'actual sistema és predemocràtic i
totalment insuficient", sentencia Tarragó. Per això, proposen que es consolidin i s'ampliïn les línies
de subvencions, i que també s'augmentin les transferències de recursos per part de la Generalitat i
l'Estat. També creuen que s'haurien de reconèixer quines són les competències dels ajuntaments
per tal d'aconseguir un reequilibri. "No poden assumir més competències si no van acompanyades
de recursos", afirma Tarragó, que defensa que cal invertir menys en infraestructures i més en
serveis socials.
També proposen la "democratització de la democràcia": és a dir, augmentar la transparència i la
participació ciutadana, fins i tot incentivant que, en època de crisi, els veïns puguin fer les seves
propostes de cara al pressupost municipal. L'objectiu: que tothom s'impliqui en la vida política.
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EL DIARI DE GIRONA
Dimecres, 25 de novembre de 2009
Neix el Consell de Joventut de Blanes, centrat en l´associacionisme i la participació
Estarà vinculat als àmbits educatiu, sindical estudiantil, cultural, polític i social especialitzat
Oficialment Blanes ja té constituït el Consell Local de Joventut. Dissabte passat es va celebrar
l'assemblea constituent de la qual va sortir escollit com a president Àdam Bertran, membre de Creu
Roja Joventut. I és que aquest consell s'ha creat a iniciativa de la Colla Gegantera, la Colla
Sardanista, la Creu Roja Joventut, les joventuts d'ERC i les de CiU i l'agrupació Kontraband. Tal com
va quedar recollit dissabte, entre les principals funcions del Consell hi ha el foment de
l'associacionisme i la participació dels blanencs. A més, serà una plataforma que permetrà donar
veu al jovent davant l'Ajuntament i altres administracions supramunicipals per realitzar-hi les seves
demandes.
Aquesta plataforma està creada seguint l'estela del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya,
creat l'any 1979 i format per les principals entitats i consells juvenils locals. En aquest cas posseeix
per llei el paper d'interlocutor reconegut per la Generalitat de Catalunya en matèria de polítiques de
joventut i s'estructura en cinc àmbits de participació: educatiu, sindical d'estudiants i treballadors,
cultural i d'intercanvi, polític i social especialitzat.
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