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EL PUNT AVUI
Dimecres, 1 de jul iol de 2015
“LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA VA MÉS ENLLÀ QUE EL CODI PENAL”
“El dret punitiu, com s'ha demostrat, no ha pogut evitar els casos de corrupció. La llei de la transparència és prevenció”
“L'opacitat i la manca de control provoca mala administració i pot provocar temptacions de malversació de fons públics
o de frau”
“No sóc partidària que vagi cap imputat en una llista electoral”
La comissionada Nuria Bassols, al seu despatx Foto: ANDREU PUIG.

Odei A.-Etxearte
La llei de la transparència entra en vigor avui i el govern posa en marxa el
portal de transparència de Catalunya. Núria Bassols feia 28 anys que
exercia de jutge quan Artur Mas la va incorporar al govern com a
assessora a finals del 2013. Des del febrer és comissionada i s'ha centrat
en fer viable l'aplicació de la nova llei, més ambiciosa que l'espanyola, i
que obre una nova via d'interacció de la ciutadania amb l'administració, a
qui pot exigir dades i respostes.

Vistos els casos de corrupció i el creixement de Podem, la
transparència és un rentat de cara a l'administració?
No, va molt més enllà. De corrupció n'hi ha hagut molta i l'opacitat no afavoreix l'exercici del poder d'una manera honesta i
seriosa. També hem de pensar d'on venim i on anem. Ens estem flagel·lant molt. Mil anys enrere, el poder era l'opacitat. Arriba
un moment que tots som iguals. No es pot qüestionar el dret a la informació i que el que té l'administració és de tots. S'hi han
sumat molts factors: els casos de corrupció que ens han colpejat, la crisi econòmica, l'evolució dels mitjans telemàtics, la
consideració que les dades que té l'administració són de tots i les ganes del Parlament i del govern de pujar al carro de la
transparència.
Com afecta la llei a la gestió d'un alt càrrec?
Ha de fer una declaració patrimonial quan entra, s'aniran publicant anualment els seus béns, i també quan surt. Hi ha hagut
discussions doctrinals: es diu que això provoca morbo i que l'important és saber en què has incrementat o baixat el patrimoni.
Hi ha països d'Europa en què no es publica perquè l'important és tenir les dades, que si una persona és investigada, el jutge
pugui demanar-les. Però això va de debò: tu véns aquí a gestionar diner públic i tot el que facis estarà sota control. L'opacitat i
la manca de control provoca mala administració i pot provocar temptacions de malversació de fons públics o de frau.
Ara hi haurà menys corrupció?
Baixarà moltíssim. La llei de transparència va molt més enllà que el Codi Penal. El dret punitiu, com s'ha demostrat, no ha
pogut evitar els casos de corrupció. La llei de la transparència és prevenció.
Un excés d'informació desendreçada pot desinformar.
El portal està dividit en àrees, de manera ordenada. Fins al desembre, com que no teníem massa recursos, hem optat per
ampliar el portal que teníem amb la informació de la Generalitat i anem molt a base d'enllaços amb les empreses públiques i
els actors que ja havien anat treballant en les seves pàgines web. Hi afegim coses i les enllacem. Al portal de Catalunya hi haurà
els ens locals, els partits polítics i ens professionals. Tenim l'obligació de donar-los l'espai per a la informació.
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Però depèn d'ells publicar-la?
Ells ens han de subministrar la informació. Si no ens la donen, hi ha sancions. En tots els contractes i subvencions, una de les
clàusules serà donar la informació de gestió dels diners. Si no ho fan, l'any vinent no podran accedir a cap subvenció ni
contracte amb l'administració.
És partidària que els imputats vagin a les llistes electorals i es mantinguin als parlaments fins que no se'ls obre judici oral?
Si em pregunta pels imputats per corrupció, tal com estem ara; no. Tinc un gran respecte per la presumpció d'innocència. He
vist molts casos que comencen amb deu imputats i acaben amb cinc condemnats. Un imputat té tots els drets de defensa.
Però no sóc partidària que cap imputat vagi en una llista.
Com veu que l'Ajuntament de Barcelona contracti les parelles de tinents d'alcalde?
La situació actual demana ser molt estrictes. S'ha de jutjat sobre si es compleix o no la llei d'incompatibilitats. Però hi ha
situacions que no entren en la llei i que èticament no són massa correctes. Dos familiars no poden formar part d'un mateix
tribunal perquè hi ha d'haver pluralitat. Aquí podria haver-hi una manca de pluralitat en la presa de decisions.
El registre de ‘lobbies' obliga que els grups d'interès informin un cop l'any de les seves reunions amb els membres del govern.
No li sembla poc?
Nosaltres ho podrem demanar sempre. El ciutadà ho podrà preguntar i li hauran de dir en el termini d'un mes.
Informaran de les reunions formals. Què passa amb les informals i les trucades?
La cosa no és fàcil. Sempre hem de deixar un punt de responsabilitat a les persones. Un alt càrrec ha d'emplaçar els grups
d'interès a demanar cita i reunir-se. Això afavorirà la prova de l'honestedat a molta gent.
Les adjudicacions i concursos públics es detallaran més?
En la plataforma de la contractació pública figuren els contractes a partir d'una quantitat, els imports, el temps per licitar, les
empreses que han concorregut i els motius pels quals s'ha adjudicat i es fa un seguiment. Ara els contractes menors s'han
inclòs i s'ha de publicar més informació.
Ha trobat resistències per aplicar totes aquestes mesures?
Tothom s'ha posat les piles. Hem fet moltes reunions amb objectes obligats de l'administració i de fora per implicar-los. Si
vostè vol que el país tiri endavant, ha de ser el primer a explicar què fa amb els diners i administrar bé fins a l'últim euro.

EL PUNT AVUI
Dimecres, 1 de jul iol de 2015
PIONERA A TENIR UN PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
Leyre Esparza. La Diputació de Girona és pionera a Catalunya a posar en marxa avui el portal de transparència, adreçat a la
ciutadania perquè pugui disposar de tota la informació de la institució i resoldre dubtes i preguntes. L'ens provincial gironí
s'avança així al previst en la nova llei de transparència, ja que, a banda de complir amb el que marca que ha d'estar llest l'1 de
juliol, inclou tots els requeriments que estableix a partir de l'1 de gener del 2016. Al web, la ciutadania hi trobarà un formulari
en el qual podrà fer qualsevol pregunta a la institució. “És un pas molt important i estem molt contents de fer-lo”, va expressar
ahir Anna Brunsó, tècnica de transparència i participació ciutadana. Segons la Diputació, el portal de transparència serà una
eina en permanent evolució i perfeccionament. A la web s'hi vol oferir tota la informació pública de la institució sense la
necessitat que qui la consulti hagi de ser un expert en administració pública. La llei de transparència té com a objectiu facilitar
als ciutadans el coneixement del funcionament de les administracions públiques, del control i de la transparència en la
destinació dels diners públics.
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TRIBUNA SALVATANA
Dimecres, 1 de jul iol de 2015
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA ÉS LA PIONERA A

CATALUNYA A POSAR EN MARXA EL SEU
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
El portal permet consultar dades que van des de la
composició dels òrgans de govern fins als sous i la
relació de llocs de treball, passant pel nombre de cotxes
oficials, els actes de plens i juntes, subvencions, etc.
Fotografia: Joan Giraut i la tècnica de transparència, Anna Brunsó, ahir.
(Xavier Roca-Tribuna Selvatana)

Redacció
La Diputació de Girona va posar en marxa ahir dimarts el seu portal de transparència, adreçat a la ciutadania perquè pugui
disposar de tota la informació de la institució i resoldre aquells dubtes i preguntes que se li plantegin. Aquesta nova eina, que
fa que la Diputació de Girona sigui la pionera respecte de les altres diputacions catalanes, respon a la entrada en vigor avui 1 de
juliol del 2015 d'una part de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. La llei té com a
objectiu facilitar als ciutadans el coneixement del funcionament de les administracions públiques, del control i de la
transparència en la destinació dels diners públics.
El lloc web del portal de transparència de la Diputació és www.ddgi.cat/transparencia i des d'ahir la ciutadania ja hi pot trobar
un formulari en el qual podrà fer qualsevol pregunta a la institució, la qual, d'acord amb la normativa, disposarà d'un mes per
donar-li resposta, amb quinze dies addicionals si es considera que es tracta d'un tema complex.
«La Diputació de Girona és la pionera a activar el seu propi portal de transparència», va recordar el president en funcions, Joan
Giraut, durant la roda de premsa de presentació de la posada en marxa. A més, Giraut va destacar que el portal s'ha fet amb la
gent de la casa. «El 90 % del portal de transparència —la planificació, la coordinació, el disseny i gran part de la programació
tècnica— l'hem fet aquí. Només hem contractat externament una part de la programació del portal, amb un cost de 4.450
euros», va afegir el president, que va aprofitar l'acte, el darrer davant la premsa, per acomiadar-se dels periodistes i agrair
l'esforç dels treballadors de la institució.
Per la seva part, la tècnica de transparència i participació ciutadana, Anna Brunsó, va destacar que amb la nova eina «apropem
la Diputació al gran públic». «És un pas molt important i estem molt contents de fer-lo», va sentenciar Brunsó.
El d'avui és un pas endavant en el marc del conveni signat entre les quatre diputacions i la Generalitat, l'AOC i les entitats
municipalistes per complir amb la Llei de transparència catalana 19/2014. De fet, el portal la Diputació de Girona s'avança en
molts aspectes al que preveu la normativa, ja que a banda de complir amb el que marca que ha d'estar llest l'1 de juliol, inclou
tots els requeriments que estableix a partir de l'1 de gener del 2016.
Així, el portal permetrà consultar a partir d'ara dades que van des de la composició dels òrgans de govern de la Diputació fins
als sous dels diputats i els assessors i la relació de llocs de treball, passant pel nombre de cotxes oficials, els actes de plens i
juntes, totes les subvencions, etc. De fet, aquesta informació ja es podia trobar al web, però ara es poc trobar de manera més
fàcil. El que aporta el portal és que ofereix tota la informació pública de la institució sense la necessitat que qui la consulti hagi
de ser un expert en l'Administració pública.
El portal de transparència és una eina «viva» en permanent evolució, que també recull els portals dels organismes autònoms i
els ens vinculats a la Diputació. La Diputació de Girona ja va començar a treballar la qüestió de la transparència l'any 2013, ara
fa dos anys, i tot i que la llei obliga a uns mínims, s'està treballant per tal de millorar-la cada dia. Fins al dia 1 de gener del 2016
s'aniran incorporant continguts, alguns dels quals obligats per la llei i d'altres per iniciativa pròpia.

DIARI DE GIRONA
Diumenge, 5 de jul iol de 201
LA MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ ES DISSOL PER FALTA DE COORDINADOR
Aquesta plataforma gironina, fins ara dirigida per Xavier Villarreal, va ser clau en aspectes com la intervenció de les
associacions al Ple Municipal
GIRONA | DDG La Mesa d'Entitats per la Participació va anunciar ahir la seva dissolució definitiva a causa de la manca de
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candidats a substituir el fins ara coordinador, Xavier Villarreal. En un comunicat fet públic ahir, la mateixa entitat va explicar
que la decisió es va prendre dimecres passat en una reunió celebrada a l'Estació Espai Jove de Girona i que va ser convocada
justament per exposar els motius de la renúncia de Villarreal i la valoració del futur d'aquest espai.
En aquest document, el fins ahir coordinador de l'entitat, va aprofitar per fer balanç de la tasca realitzada en els més de quatre
anys -des del 21 de juny de 2011- de treballs, reunions, activitats i iniciatives realitzades. «Ha estat una experiència molt
positiva a la ciutat de Girona, la qual ha demostrat que és possible que el teixit Associatiu de la ciutat treballi conjuntament
amb un objectiu comú» remarcava el text on s'afegia també que «el coneixement de l'activitat i naturalesa de les Entitats és
bàsic per fomentar la solidaritat entre aquestes».
A més, destacava que la Mesa d'Entitats per la Participació «com a tret diferencial respecte a altres espais de la ciutat» ha fet
possible que «entitats, partits polítics i ciutadania activa, seguin en una mateixa taula de debat en benefici de la participació
ciutadana i la implicació del teixit associatiu en tots els aspectes del dia a dia de la ciutat de Girona».
Intervencions
Aquesta entitat va néixer com a un mecanisme de diàleg entre Entitats i Col·lectius, amb l'objectiu d'assolir una dinàmica
conjunta basada en la solidaritat, suport, coneixement i col·laboració entre ells.
Des de la seva creació, aquesta plataforma ha intercedit en assumptes i decisions clau per a la ciutat de Girona com: la
participació de les Entitats al Ple Municipal de Girona; la seva intervenció tant en les negociacions de les ordenances
municipals com en els pressupostos de 2013 -on van proposar destinar 1 milió d'euros dels Pressupostos Municipals a un
procés de Pressupostos Participatius-; la creació del programa televisiu Veïns o la creació d'Escudella Solida, entre moltes
iniciatives i activitats.
Tot i la seva dissolució però, l'Entitat va assegurar en el comunicat que «seguirem, com sempre, implicats d'una o altra manera
dins del teixit Associatiu de la ciutat per tal de fomentar la participació ciutadana, i exercir un control a la Gestió de Govern
perquè es garanteixi la transparència en la informació» però des d'un altre espai.

CANAL AJUNTAMENT
Dimecres, 8 de jul iol de 2015
RIUDELLOTS DE LA SELVA. RIUDELLOTS DE LA SELVA CREA L'ÀREA DE PARTICIPACIÓ,
TRANSPARÈNCIA, BON GOVERN I COMUNICACIÓ
S'aprova també la creació d'un consell de govern
Aquest dimarts 7 de juliol el Ple de l'Ajuntament de Riudellots de la Selva, ha aprovat per unanimitat, l'estructura organitzativa
del nou ajuntament governat per CiU fruit del resultat de les darreres eleccions municipals celebrades el passat 24 de maig.
La nova estructura organitzativa de l'Ajuntament estarà formada per 12 grans àrees: Governació i atenció a les persones;
Territori; Pagesia i Medi Ambient; Hisenda; Esports; Festes; Salut; Promoció econòmica; Participació, transparència, bon
govern i comunicació; Joventut; Cultura i Ensenyament.
L'augment de dos regidors a l'equip de govern respecte el darrer mandat 'permetrà optimitzar la distribució de les
responsabilitats possibilitant un major control i seguiment dels múltiples aspectes que afecten els interessos locals i de la
ciutadania' tal i com ha destacat l'alcaldessa Montserrat Roura.
El regidor de la nova àrea creada de transparència i bon govern, Lluís Barnés, ha explicat que des de l'Ajuntament 'volem
seguir treballant per apropar el consistori a la ciutadania més enllà del que obliga la nova Llei de Transparència'.
Els responsables de cada una de les Àrees són:
Governació i atenció a les persones: Montserrat Roura
Territori: Montserrat Roura
Pagesia i Medi Ambient: Carme Camps
Hisenda: Josep Mª Coromines
Esports: Gerard Fabrellas
Festes: Josep Mª Coromines
Salut: Lluís Barnés
Promoció econòmica: Lluís Barnés
Participació, transparència, bon govern i comunicació: Lluís
Barnés
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Joventut: Gerard Calle
Cultura: Cristina Pineda
Ensenyament: Montserrat Roura.
Consell de Govern
El Ple també ha aprovat també, amb els vots de CiU i ERC, la creació del Consell de Govern per tal de garantir la coordinació de
l'activitat dels regidors i regidores de l'equip de govern. Aquest nou òrgan col·legiat té per objectiu informar i coordinar els
assumptes que han de ser sotmesos a la Junta de Govern Local. El Consell de Govern estarà presidit per l'alcaldessa
Montserrat Roura i per tots els regidors i regidores de l'equip de govern.
Tinències d'alcaldia
El nou ajuntament disposarà de 3 tinències d'alcaldia.
1r tinent d'alcaldessa: Josep Maria Coromines
2n tinent d'alcaldessa: Lluís Barnés
3r tinent d'alcaldessa: Gerard Calle

ARAGIRONA.CAT
Dijous, 9 de jul iol de 2015
SALT TINDRÀ TRES TINENTS D'ALCALDE I CREARÀ UNA COMISSIÓ PER A LA TRANSPARÈNCIA
L'alcalde no vol dedicació exclusiva
Aquest dijous han presentat el cartipàs d'un govern en minoria però que continua obrint la porta a que més endavant s'hi
puguin incorporar els tres regidors del PSC.
"El govern està pensat per a onze", ha afirmat l'alcalde, Jordi Viñas. El cartipàs està tancat a nivell organitzatiu però encara no
hi ha un acord definitiu sobre les retribucions dels regidors ni el nombre de càrrecs de confiança.
"Ho estem parlant amb la resta de grups", ha explicat Viñas. L'alcalde ha avançat que no tindrà dedicació exclusiva però sí que
hi haurà força regidors amb diferents graus de dedicació.
Els cinc regidors d'ERC i els tres d'IPS-CUP formen govern en minoria, amb vuit regidors, però deixen la porta oberta perquè
més endavant s'hi incorpori el PSC i acabin formant un govern amb una majoria d'onze regidors. "Aquestes negociacions, que
han pogut semblar llargues, ens han servit per molt, per apropar postures", ha explicat l'alcalde Jordi Viñas. De moment, els
socialistes s'han negat a entrar al govern després del 27S, com proposaven ERC i IPS-CUP.
L'equip de govern ha presentat aquest dijous el cartipàs. Hi hauran tres tinences d'alcaldia, dues per a ERC i una per a IPS-CUP.
A banda de l'alcalde, un dels homes forts del govern serà el líder d'IPS-CUP, Ferran Burch, que assumirà competències
important a Salt com acció social o habitatge. L'altre tinent d'alcalde, Àlex Barceló (ERC), s'encarregarà d'urbanisme i Toni
Vidal (ERC) assumirà competències en matèria de seguretat ciutadana i hisenda.
La configuració de l'equip de govern es completa amb Eva Rigau (IPS-CUP) al capdavant de cultura, Núria Thió (ERC) amb
responsabilitats d'educació i joventut, Marta Guillaumes (IPS-CUP) amb medi ambient i Isabel Alberch (ERC) responsable de
salut i gent gran.
El ple, el 16 de juliol
El ple de cartipàs serà el dijous 16 de juliol. L'equip de govern té fins llavors per aconseguir el suport necessari per tirar
endavant l'organigrama i les retribucions. Segons ha explicat Ferran Burch, volen que la despesa sigui similar a la que hi ha
hagut durant el darrer mandat. Tot i això, ja ha avançat que segurament serà superior perquè hi ha més grups que en l'anterior
legislatura com a conseqüència de la irrupció de nous partits al ple.
Encara no han especificat quants càrrecs de confiança hi haurà ni quantes dedicacions parcials o exclusives. Sí que han
explicat que seran "forces" perquè, especifica Burch, la nova legislació obliga a acabar amb el sistema d'indemnitzacions per
assistència a òrgans de govern i hi haurà un sistema de dedicacions escalonades.
L'alcalde, Jordi Viñas, ja ha explicat que no té cap intenció "de viure de la política" i compatibilitzarà el càrrec amb la seva
professió de logopeda.
L'equip de govern també ha anunciat que crearà una comissió per la transparència i la participació ciutadana, a través de la
qual volen aconseguir més implicació i més proximitat del govern a la ciutadania.
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EL PUNT AVUI
Divendres, 17 de jul iol de 2015
SARRIÀ REDUEIX LES RETRIBUCIONS ALS REGIDORS
Es torna als plens mensuals i es crea una comissió de transparència
Jordi Nadal. El ple de Sarrià de Ter va aprovar dimarts el cartipàs amb una reducció del 20,45% de les indemnitzacions per
assistències al ple (120 euros), a les juntes de govern i reunions de delegats (60 euros) i a les comissions informatives (30 euros),
respecte al que es va aprovar el 2011. A partir d'aquest mandat hi haurà una sola dedicació exclusiva. La tindrà el primer tinent
d'alcalde, Narcís Fajula, que cobrarà 37.000 euros anuals bruts –3.000 euros per sota del que permet la llei de racionalització i
sostenibilitat de l'administració local (LRSAL).
Sessions plenàries
Per altra banda, s'han aprovat diverses modificacions que persegueixen una major transparència i participació. Almenys així
ho valora el govern, en mans d'ERC. En aquesta línia s'ha optat per tornar als plens mensuals. Des del mandat 1999-2003 se
celebraven cada dos mesos. El govern, però, opina que en el context actual i l'actual població (arribant als 5.000 habitants) està
justificat tornar als plens mensuals, ja que donarà la possibilitat d'una major participació dels regidors de l'oposició i els veïns en
general.
Es crea una nova comissió de transparència. L'equip de govern ha proposat que aquesta comissió estigui dirigida pels regidors
de l'oposició, que serien els que determinarien l'ordre del dia de cada una de les convocatòries que se celebrin.
Pel que fa a la participació ciutadana, està prevista la creació del consell de joventut, que s'afegirà als consells de cultura,
escolar, esports, de la dona i poble, que ja estan en funcionament des del mandat passat, en aplicació del reglament de
participació ciutadana que el plenari va aprovar.
Prendran rellevància les regidories de barri, noves en aquest mandat. Estaran dirigides per Imma Oliveras (Sarrià de Baix),
Josep M. Santiago (Sarrià de Dalt i Socs), Lourdes Gelada (la Rasa), Encarna Jiménez (Pla de l'Horta), Desi Arasa (Pla de
Vinyers) i Txell Pla (Mas Boscosa, Xuncla i entorns).
LA XIFRA
20,45 per cent
es redueixen les indemnitzacions per assistència al ple, la junta de govern i les comissions informatives.

ARAGIRONA.CAT
Divendres, 17 de jul iol de 2015
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, 2A EN EL RÀNQUING DE TRANSPARÈNCIA A LES INSTITUCIONS
PROVINCIALS
Compleix en 136 dels 172 indicadors analitzats
El nivell de transparència de la Diputació de Girona, en la informació que ofereix mitjançant la seva pàgina web, ha estat
reconegut per l’índex Dyntra, indicador que mesura la transparència en la informació de les institucions públiques de l’Estat
espanyol, com el segon millor en el rànquing de transparència de les diputacions de tot l’Estat.
La tècnica de transparència i participació ciutadana de la corporació, Anna Brunsó, ha informat que la Diputació de Girona ha
estat la segona millor qualificada, complint amb 136 dels 172 indicadors analitzats en l’estudi, per davant de la de Granada
(128) i per darrere de la foral de Guipúscoa (147).
Dyntra mesura la informació pública de governs i administracions públiques, partits polítics, càrrecs electes i els diferents
actors socials i, a l’hora d’emetre un dictamen, té en compte les categories següents: transparència institucional, accés a la
informació i publicitat activa, participació i col·laboració ciutadana, transparència economicofinancera, transparència en les
contractacions dels serveis i transparència en matèria de serveis i suport als municipis.
La Diputació de Girona ha posat en funcionament en la seva pàgina web un «portal de transparència», adreçat a la ciutadania
perquè pugui disposar de tota la informació de la institució i resoldre aquells dubtes i preguntes que se li plantegin.
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Aquest portal de transparència, una nova eina que fa que la Diputació de Girona sigui la pionera respecte de les altres
diputacions catalanes, respon a la entrada en vigor l’1 de juliol de 2015 d’una part de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern. La llei té com a objectiu facilitar als ciutadans el coneixement del funcionament de les
administracions públiques, del control i de la transparència en la destinació dels diners públics.
On des del juny passat la ciutadania ja pot trobar un formulari per plantejar consultes a la institució. D’acord amb la normativa,
la Diputació disposarà d’un mes per donar-hi resposta, més quinze dies addicionals si considera que es tracta d’un tema
complex.
El portal permet consultar dades que van des de la composició dels òrgans de govern de la Diputació fins als sous dels
diputats i dels assessors i la relació de llocs de treball, passant pel nombre de cotxes oficials, les actes del Ple i la Junta de
Govern, les subvencions, etc. De fet, aquesta informació ja hi era al web, però ara es pot trobar de manera més fàcil.
L’avantatge d’aquest portal és que ofereix tota la informació pública de la institució sense la necessitat que qui la consulti hagi
de ser un expert en l’Administració pública. És una eina «viva», en permanent evolució, que també recull els portals dels
organismes autònoms i els ens vinculats a la corporació. La Diputació de Girona ja va començar a treballar el tema de la
transparència l’any 2013, i tot i que la llei obliga a uns mínims, s’està treballant per tal de millorar-la cada dia. Fins a l’1 de gener
de 2016 s’hi aniran incorporant continguts, alguns dels quals perquè així ho estableix la llei i d’altres per iniciativa pròpia.
Aquest segon lloc en el rànquing de transparència d’entre totes les diputacions és un reconeixement a la tasca de la Diputació
de Girona com a pionera a activar el seu propi portal de transparència. Anna Brunsó ha destacat que amb la nova eina
«apropem la Diputació al gran públic» i que el reconeixement a la transparència «és un premi al treball realitzat i un impuls a la
feina que encara resta per fer».

EL PUNT AVUI
Dil luns, 20 de jul iol de 2015
RECONEIXEMENT A LA TRANSPARÈNCIA
El portal de transparència de la Diputació de Girona, inaugurat l'1 de juliol, ha estat considerat el segon més transparent de tots
els ens provincials de l'Estat. L'índex Dyntra, que avalua la transparència en la informació de les institucions públiques, marca
que compleix 136 dels 172 indicadors analitzats en l'estudi. Només s'ha situat darrere de la Diputació Foral de Guipúscoa (147).
Darrere de Girona se situen Granada (128), Àlaba (119), Castelló (116), Gran Canària (113), Ourense (98), Saragossa (88), Cadis
(88), Palència (87) i Zamora (86). La resta d'ens provincials suspèn, en no arribar al 50% d'indicadors. Cal tenir en compte que la
majoria encara no tenen en marxa el portal de la transparència, que serà obligatori a partir
de l'1 de gener que ve.
Dyntra, en el seu dictamen, té en compte categories com ara la transparència institucional, l'accés a la informació i publicitat
activa, la participació i col·laboració ciutadana, i la transparència economicofinancera i en les contractacions de serveis.

EL PUNT AVUI
Dimarts, 28 de jul iol de 2015
ROSES FARÀ UNA CONSULTA PELS BOUS I ÀNECS DE FESTA MAJOR
Es podria fer a principi d'any que ve però no afectarà l'edició d'enguany, en la qual els correbous i l'empaitada d'ànecs ja
estan programats
La Festa Major 2015 s'iniciarà el proper dia 9 d'agost
La celebració dels correbous en l'edició de l'any passat de la Festa Major de Roses Foto:
LLUÍS SERRAT.

Esteve Carrera. L'ajuntament de Roses organitzarà en aquest
mandat un referèndum o una consulta a la població sobre la
celebració dels correbous i l'empaitada d'ànecs entre els actes de
Festa Major. Aquesta consulta però no afectarà l'edició 2015 de la
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Festa Major de Roses que s'iniciarà el proper dia 9 d'agost, i en la qual ja estan inclosos en la programació el Correbous (15
d'agost), i l'Empaitada d'ànecs (16 d'agost). Va ser precisament en la presentació de la Festa Major 2015 (aquesta passada
setmana, responent a preguntes de la premsa), que l'alcaldessa, Montse Mindan, i el regidor de Cultura i Festes, Francesc
Giner, van avançar la proposta de convocar aquest referèndum. Tant els correbous com l'empaitada, sempre han format part
dels actes populars de Festa Major en aquest municipi però també han provocat crítiques i mobilització de moviments
animalistes. En aquest mandat, el govern de coalició entre CiU i Gent del Poble, fa que existeixen opinions divergents sobre
aquesta qüestió al sí del govern: l'alcaldessa no si oposa, mentre Francesc Giner ja s'havia mostrat desfavorable a aquestes
celebracions en mandats anteriors. Giner explica que la consulta es podria fer a partir del mes de febrer, sota forma d'un
referèndum que englobi una resposta vàlida pels dos actes, demanant per exemple a la població si són favorables als actes de
Festa Major en els quals intervenen animals. Pel regidor de cultura, es tracta també d'introduir “mecanismes de transparència i
participació” en la gestió municipal, com va defensar la seva formació, GdP, duran la campanya electoral.
Set dies de Festa
Roses celebrarà enguany la seva Festa Major del 9 al 16 d'agost, amb un programa d'activitats pensades per a totes les edats i
públics: balls populars, competicions esportives, concerts, espectacles infantils, visites guiades, cercaviles. La programació
musical del recinte firal ampliarà el nombre de formacions que hi actuaran.l'escenari de barraques s'estrenarà el dimarts 11
d'agost amb el concert de Manel Fuentes & The Spring's, i es tancarà el 15 d'agost amb Reincidentes, amb entremig diferents
gèneres i estils musicals. En aquesta edició, tot i l'ampliació de la programació de barraques, el govern recalca que s'ha
mantingut el pressupost en 148.000 euros, en els paràmetres d'anys anteriors, on els pressupostos van ser de 140.000 (2014) i
143.500 (2013).
Per donar a conèixer tota la programació, l'Ajuntament ha editat un total de 5.000 programes de mà de la Festa Major i 4.000
revistes, que en l'edició d'enguany, recull articles d'investigació i treballs fotogràfics de temàtica rosinca.
LA DATA
09/08/15
S'iniciarà la Festa Major de Roses amb una quarantena d'activitats programades fins al dia 16 d'agost.
LA XIFRA
148.000 euros.
És el pressupost 2015 per la Festa Major de Roses, mantenint-se en els paràmetres de les edicions anteriors.
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