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EL PUNT AVUI

Diumenge, 4 d'agost de 2013
EL NOU MODEL D'OLOT
Durant aquest dos últims anys, CiU i Rcat han implantat un model de gestió en què la peça clau és un gerent que
transmet als tècnics municipals les directrius polítiques de l'alcalde, Josep Maria Corominas, i dels regidors
La nova plaça Mercat, ara en construcció, és el principal projecte que han fet prosperar els convergents
Les obres de la plaça Mercat.

CiU va creure que els regidors de l'equip
de govern havien de donar les directrius
polítiques



L'equip de CiU i Rcat que presideix Josep Maria Corominas va
arribar a l'alcaldia amb les eleccions del 2011 després de dotze
anys de Lluís Sacrest (PSC) en el càrrec. Des del primer
moment, va imposar un canvi de model en la gestió no absent
de crítiques. CiU va creure que els regidors de l'equip de
govern havien de donar les directrius polítiques i va nomenar
un gerent que les havia de transmetre als tècnics de la casa i vetllar pel seu compliment. Va reduir les dedicacions exclusives i
va seguir un sistema més empresarial. Això li ha valgut alguna crítica, per l'enquistament que ha comportat en temes com, per
exemple, les tenses negociacions del conveni amb els representants dels agents de la policia local.
Quant a l'organització, CiU també va rebre dures crítiques pel cost de l'assessorament en matèria de comunicació que li
proporciona una empresa i pel sou de l'alcalde, atenent al càrrec que ocupa també en la Diputació de Girona.
Al marge d'aquestes dues polèmiques, l'equip de Corominas ha aconseguit fer prosperar el seu projecte estrella, la nova plaça
Mercat. Primer, aconseguint implicar-hi un operador privat per fer viable el projecte i, segon, convencent els placers que era
millor fer un edifici nou que no pas reformar l'actual, tal com havia projectat l'anterior equip de govern. Ara, s'han iniciat les
obres i, mentrestant, els placers estan en una ubicació provisional. També ha impulsat la variant nord, que s'ha deixat a punt
per executar quan la situació econòmica es recuperi. CiU-Rcat, a part, ha reforçat la participació ciutadana, reformant, per
exemple, el reglament d'ordenació municipal que facilita la participació de tothom en el ple, fent audiències públiques i
implantant l'administració 2.0. Posar en marxa el nou hospital comarcal i definir el parc dels volcans són potser els principals
reptes de futur que té.
LES XIFRES
6,9 milions d'euros
més l'IVA costa la nova plaça Mercat,
que construeix Rubau Tarrés i que s'ha
d'obrir pels volts de la festivitat de Sant
Lluc de l'any vinent, a l'octubre.

15 milions d'euros
és la quantitat fins a què el govern
municipal d'Olot pretén reduir
l'endeutament que, l'any 2010, era de 28
milions d'euros.

10 regidors
va aconseguir Convergència i Unió amb
Rcat en les últimes eleccions municipals,
celebrades el 2011, i es van quedar a un
de sol de la majoria absoluta.

QUÈ FALTA PER FER
El parc dels Volcans, tot i que s'està treballant en un pla d'usos del Montsacopa i adequant una gredera; insistir en les activitats
de promoció creades i iniciar-ne de noves...
Ara, la participació
Ho repeteixen molt: Olot ha de recuperar la seva posició entre les ciutats mitjanes de Catalunya. La promoció de la ciutat, en el
sentit més ampli del terme, ha estat un dels principals pals de pallers dels dos anys de mandat de CiU i Rcat, a què destina una
part important del pressupost i molts esforços. L'equip de govern manté que tot és promoció, una promoció que es
fonamenta sobre els actius del paisatge i de la gastronomia. D'aquí la voluntat de fer un parc dels volcans, de la fira de DO
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Orígens, de promoure estades esportives i d'altres tipus a la ciutat, d'ofertes per atraure visitants i allargar l'estada, etc. Per al
segon tram del mandat actual, té reptes importants com ara posar en marxa del nou hospital comarcal de la Garrotxa, definir
els usos de l'hospital vell quan es desallotgi, l'entrada en servei del nou parc de bombers, continuar insistint en la promoció,
promoure més formació universitària i consolidar l'aconseguida, consolidar la renovació de l'aparell burocràtic de
l'Ajuntament, definir l'illa urbanística del darrere del Teatre Principal i el Firal, etc. Caldrà diàleg per definir projectes molts
importants per al futur de la ciutat. Ara, serà l'hora de determinar si l'aposta per la participació ciutadana funciona. Un altre
repte amb majúscules.
Xoc de maneres d'entendre el govern local
Els grups d'esquerres de l'Ajuntament d'Olot retreuen a CiU que hagi implantat un model de dretes. ERC, per exemple,
recorda que ha fet bo que tot allò que poden fer els privats ha d'estar en les seves mans. El PSC ha manifestat des del primer
moment que el seu model d'Ajuntament és un altre i que les seves prioritats són més socials. L'oposició creu que s'ha fomentat
la participació, però apunta que no hi ha hagut grans debats ciutadans. El PP li ha retret que hagi destinat esforços a les
iniciatives independentistes. I PxC ha criticat moltes vegades que hagin arribat al ple temes de política general.
PROGRAMA ELECTORAL
Promoció de la ciutat. Crear una marca, potenciar els estudis d'art i disseny, ampliar els horaris de la biblioteca, crear el parc
dels Volcans...
QUÈ HAN FET
S'ha creat la marca 100% Olot; s'han fet diverses campanyes de promoció de la ciutat amb ofertes dos per un i algunes de
conjuntes amb l'Associació Comerç Olot; s'han creat fires i activitats com ara l'Orígens; s'han atret esdeveniments exteriors...

EL PUNT AVUI

Divendres, 9 d'agost de 2013
EL CONSELL DE POBLE COLOMENC JA TÉ PRESIDENTA
Imma Bosch va ser escollida en l'última reunió del Consell de Poble
Imma Bosch, que presidirà el Consell de Poble de Santa Coloma de Farners. Foto: EL PUNT AVUI.

Santa Coloma de Farners. Imma Bosch va ser escollida presidenta del Consell de
Poble de Santa Coloma de Farners en la reunió que es va fer el mes passat com a
part del procés de creació del consell. Bosch, que treballa a l'institut de Santa
Coloma, està vinculada a diverses entitats del poble. En la mateixa reunió també es
van triar els set membres de la comissió permanent, entre els quals només hi ha un
representant polític, el regidor de Participació Ciutadana, Manel Roqueta. El
reglament del consell, de fet, estableix que l'únic càrrec polític que hi pot haver a la
comissió és el regidor responsable de l'àrea. A banda d'escollir els membres de la
presidència i de la permanent, a la mateixa reunió també es van tractar els primers temes d'interès per al consell i es va fer
l'encàrrec a la permanent de treballar els temes de la piscina coberta i del POUM per debatre'ls en la propera reunió plenària,
amb data encara no fixada. De tota manera, l'alcalde, Antoni Solà, va explicar quin procés s'està seguint amb la gestió de la
piscina, després que els encarregats van presentar concurs de creditors. Roqueta es va comprometre a penjar el pla director de
participació ciutadana al web per donar-lo a conèixer.
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EL PUNT AVUI

Divendres, 9 d'agost de 2013
ELS CIUTADANS DE PALAFRUGELL PODRAN OPINAR SOBRE EL PRESSUPOST DEL CONSISTORI
El procés estarà en marxa del 15 d'agost al 30 de setembre, servirà per marcar tendències en les previsions del 2014 i es
planteja com a prova pilot
El ple extraordinari de Palafrugell en què es va aprovar el pressupost de
l'any 2013. Foto: E. AGULLÓ.

Palafrugell. El govern de Palafrugell ha obert un procés de
consulta perquè els ciutadans de la població puguin
opinar de les prioritats que s'han de tenir en compte a
l'hora d'elaborar el pressupost municipal de l'any 2014.
L'alcalde, Juli Fernández, admet que aquest és un primer
pas que busca que els resultats marquin tendència a
l'hora de fer equilibris entre les partides i que el procés té caràcter d'experiència pilot.
Amb la mesura es vol conèixer l'opinió de la ciutadania i de les entitats sobre la gestió econòmica del municipi i com es valora
la gestió dels serveis i prestacions.
Una vegada tancat el procés, es farà el retorn dels resultats als ciutadans, i se'ls informarà de com han estat tractades les seves
aportacions. L'objectiu final és que els ciutadans de Palafrugell puguin participar en l'elaboració d'un pressupost realment
participatiu. “Si veiem que la gent hi participa i s'hi implica, en una segona fase podem fer un pressupost participatiu”, va
manifestar ahir l'alcalde de Palafrugell.
El procés de consulta ciutadana s'obrirà el 15 d'agost i s'allargarà fins al 30 de setembre. Durant aquest temps, tothom que
desitgi manifestar la seva opinió ho podrà fer a través d'unes urnes de recollida, que estaran distribuïdes en diversos
equipaments municipals o també a través del web de participació municipal http://participa.palafrugell.cat
Les urnes es trobaran als següents espais: mercat municipal, centre Fraternal, teatre municipal, biblioteca, piscina municipal,
Punt Òmnia, oficina d'atenció ciutadana, centre municipal d'educació i esplai de l'Associació de la Gent Gran.
LA DATA
30.09.13
Termini. Els ciutadans de Palafrugell que vulguin opinar del pressupost podran fer-ho fins a finals de setembre.

DIARI DE GIRONA

Dissabte, 10 d'agost de 2013
L´AJUNTAMENT DE CELRÀ TIRA ENDAVANT LES PROPOSTES DEL CONSELL INFANTIL

CELRÀ | DDG L'Ajuntament de Celrà ha tirat endavant aquest estiu algunes de les propostes que va fer el Consell Infantil del
municipi, un organisme que es va crear el passat mes de juny i que està format per representants dels alumnes de cinquè i sisè
de primària de les escoles de l'Aulet i Les Falgueres de Celrà.
Aquest projecte ha estat impulsat per l'àrea de Joventut de l'Ajuntament, i segons informava el mateix Consistori del Gironès,
el seu principal objectiu és incorporar la visió dels infants a un procés de participació ciutadana i per sensibilitzar les famílies i
implicar-les en la reflexió sobre el municipi.
A més, des del consistori també buscaven que per part dels més petits es pugui aprendre a donar l'opinió i a saber valorar la
dels altres, i atorgar-los un protagonisme en el procés.
Algunes de les propostes votades per la totalitat d'alumnes de cinquè i sisè de les dues escoles van ser sortides al parc aquàtic
Waterworld, un torneig de futbol, espectacles de comèdia, una ampliació del material a la biblioteca, fer una gimcana d'aigua
o una festa de l'escuma. La regidora de Joventut de l'Ajuntament de Celrà, Júlia Palomer, va manifestar "la satisfacció de tirar
endavant projectes per al municipi a iniciativa i proposta dels propis joves del municipi".
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DIARI DE GIRONA

Dijous, 15 d'agost de 2013
L´AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL VOL FER PARTICIPATIU EL PRESSUPOST DEL 2014

PALAFRUGELL | DDG L'Ajuntament de Palafrugell ha iniciat un procés de participació i consulta ciutadana per a la confecció
del pressupost municipal de 2014. Amb aquesta finalitat, es vol copsar la opinió de la ciutadania i de les entitats sobre la gestió
econòmica del municipi, i com es valora la gestió dels serveis i prestacions desenvolupades per l'Ajuntament. Segons l'alcalde,
Juli Fernández, "fem una prova pilot en forma de consulta perquè la ciutadania ens ajudi a definir les prioritats del proper
pressupost".
Una vegada tancat el procés, ha afegit l'alcalde, "es farà el retorn als ciutadans, informant com han estat tractades les seves
aportacions, amb la voluntat que si veiem que la ciutadania s'implica, a mig termini, es poguessin fer uns pressupostos
participatius i vinculants".
A partir d'avui i fins al 30 de setembre, tothom que ho desitgi podrà manifestar la seva opinió a través d'unes urnes de recollida
d'aportacions que seran distribuïdes en diversos equipaments, o bé, mitjançant el web de participació municipal. Les urnes es
trobaran als següents espais: Mercat Municipal, Centre Fraternal, Teatre Municipal, Biblioteca, Piscina Municipal, Punt Òmnia,
Oficina d'Atenció Ciutadana, Centre Municipal d'Educació i Esplai de l'Associació de la Gent Gran.
DIARI DE GIRONA

Divendres, 16 d'agost de 2013
L´AJUNTAMENT DE RIPOLL FA UNA CAMPANYA PER EVITAR SOROLLS

RIPOLL | DDG La regidoria de convivència i participació de l'Ajuntament de Ripoll ha endegat una campanya contra els sorolls
provocats des d'establiments d'oci. La tècnica de l'àrea dóna a conèixer en persona la necessitat d'evitar sorolls i reparteix
papers adhesius que contenen el lema, respecteu-nos.
La intenció és fer una segona campanya, en la qual participin els joves usuaris dels establiments nocturns. Això no obstant, ja
serà per l'estiu vinent.
EL PUNT AVUI

Dissabte, 17 d'agost de 2013
LES ENTITATS DE SALT VOLEN USOS SOCIALS A LA COMA CROS
Actualment estan limitats a l'àmbit cultural
El procés participatiu endegat per definir un model d'equipaments de proximitat proposa la creació d'un ateneu
popular, gestionat per la ciutadania
Salt. Les entitats de Salt demanaran a l'equip de govern, a través del consell de ciutat, que la factoria cultural Coma Cros
inclogui els usos socials i formatius, a part dels culturals. Segons les entitats –que van consensuar aquesta petició durant el
procés participatiu endegat per definir un model d'equipament obert a la participació i la gestió de la ciutadania–, incloure els
usos socials i formatius al nou equipament “és una de les necessitats del territori, que van més enllà dels temes d'àmbit
cultural”.
D'aquesta manera, les entitats relacionades amb l'àmbit social i formatiu podrien formar part d'una l'assemblea que serà –
segons demanen les entitats– l'òrgan que proposarà activitats per al futur espai ciutadà. La proposta que va tenir més vots va
ser anomenar aquest nou espai “ateneu popular Coma Cros”. Els espais i la programació vinculada a l'ateneu seran gestionats
per una assemblea integrada per les entitats del municipi. Es crearà també una junta gestora –triada per la mateixa
assemblea–, que serà l'encarregada d'executar els encàrrecs de l'assemblea a través d'un tècnic de gestió en programació.
Aquest tècnic treballaria amb els de l'Ajuntament, tot i que es dedicaria específicament a la programació. La gestió
administrativa del nou equipament dependria del consistori. A través de la junta gestora es crearien comissions –social,
educativa i cultural–, que tractarien cadascuna de les propostes de l'assemblea.
Pel que fa al pressupost, es demana que el tècnic de gestió de la programació el pagui l'Ajuntament i que, a més, aporti 30.000
euros anuals per realitzar les activitats. S'intentarà, però, que bona part de la programació ja sorgeixi de les mateixes entitats.
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Quant als espais que hauria d'ocupar l'ateneu, es pensa en 1.800 metres quadrats, que ja estan adequats i que en part usen les
entitats a la primera planta, i fins a l'auditori. Serien estances situades a la part est de l'edifici de la Coma Cros. A més, demanen
uns 1.300 metres quadrats, aproximadament, pendents de condicionar, just al davant de les sales ja habilitades.
Les conclusions del procés participatiu, celebrat amb una participació que els tècnics municipals que el van dirigir consideren
“representativa” de les entitats que hi ha a Salt, s'inclouran en un document que es donarà al consell de ciutat, que el farà
arribar al govern. El procés es va celebrar el 6, el 13 i el 20 de juliol. Salt té actualment unes 300 entitats registrades, de les quals
un centenar són actives. De moment, però, el municipi no té cap centre cívic ni ateneu. El de la Coma Cros, si rep el vistiplau del
govern, serà el primer. Segons els assistents al procés participatiu, però, no n'hi haurà prou a llarg termini. Creuen que en una
segona fase caldrà crear diversos espais més vinculats als diversos barris del municipi.
LES XIFRES
30.000 euros
es demana per fer la programació del
futur ateneu. Caldrà invertir també en la
contractació d'un tècnic.

LA DATA
23.09.13
3.100 metres quadrats,
Està prevista la reunió del consell de
aproximadament, volen les entitats que
ciutat, en què es lliuraran les conclusions ocupi l'ateneu popular de la Coma Cros.
del procés participatiu.

EL PUNT AVUI

Dilluns, 19 d'agost de 2013
L'ASPECTE DE LA PLAÇA DE SANT PERE DE BANYOLES NO CANVIARÀ AMB LA REFORMA
Ajuntament i veïns acorden que l'espai, en què caldrà fer obres de reforma per la millora del col·lector, continuï sent
una rotonda
La plaça de Sant Pere , en una imatge d'arxiu. Foto: R. E.

Banyoles. Finalment, la prevista reforma de la plaça de Sant Pere de
Banyoles no farà variar l'estructura actual d'aquest espai perquè s'hi
mantindrà una calçada rodejant la zona verda del centre, com fins ara. El
consistori i el consell del barri havien debatut la possibilitat que la reforma
inclogués una variació de la mobilitat, fent passar el trànsit per un lateral. Els
veïns de la zona, però, han preferit no fer-hi canvis. “A l'hora d'explicar-los el
projecte, vam dir-los que si volien, podíem modificar-lo perquè el carrer
passés per un costat i prou. La gent del barri ha cregut que era millor deixarho tal com diu el projecte i així ho farem”, ha manifestat l'alcalde, Miquel Noguer. Les obres a la plaça formaran part del
projecte de modernització d'una de les canalitzacions de desguàs de l'Estany, que porta l'aigua sobrera des de la comporta del
costat de l'oficina de turisme fins a l'avinguda de la Farga, passant per l'avinguda Constans i la plaça de Sant Pere. Els treballs
han de començar durant les pròximes setmanes, segons les previsions de l''Ajuntament. Costarà uns 430.000 euros la meitat
dels quals es cobriran amb el fons Feder de la UE. La resta es pagarà amb altres ajuts d'institucions, entre les quals destaca una
subvenció de la Diputació de Girona. Pel que fa al desguàs, es preveu renovar el tub que connecta Sant Pere amb la Farga per
aconseguir més capacitat. Una altra intervenció destacada serà la renovació del mecanisme de la comporta. Com es va fer
anys enrere amb la de l'altre canal de desguàs, s'hi instal·larà una comporta automatitzada que es podrà activar a distància a
través d'un programari informàtic.
LA XIFRA
430.000 euros
és el total del pressupost de les obres del desguàs i de les obres de reforma de la plaça de Sant Pere.
Actualització del mobiliari urbà
Segons el projecte definitiu, la plaça de Sant Pere adoptarà una imatge més moderna, ja que s'equiparà amb uns jocs infantils i
diversos elements nous de mobiliari urbà (bancs, papereres, etc.), seguint l'estètica que en els últims anys s'ha anat aplicant en
altres espais semblants de la ciutat.
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EL PUNT AVUI

Dimarts, 20 d'agost de 2013
L'A
L'AJUNTAMENT CREA EL PUNT D'INFORMACIÓ DEL POUM

Sant Hilari Sacalm. L'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm habilitarà un espai físic com a punt d'informació del POUM (PIP), on
els ciutadans podran adreçar-se per fer suggeriments o informar-se sobre el POUM, que ara es començarà a redactar. A més,
també hi haurà una nova adreça electrònica, poum@santhilari.cat, en la qual els hilariencs podran adreçar les seves consultes
telemàticament. Aquestes novetats es van donar a conèixer en la primera de les sessions informatives públiques sobre el
procés de redacció del nou pla d'ordenació urbanística de Sant Hilari. De moment s'ha fet una trobada, però l'alcalde, Albert
Santaugini, va explicar que se'n faran més per saber l'opinió dels veïns.
AJUNTAMENT DE RIPOLL

Dimecres, 28 d'agost de 2013
CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ DE PREVENCIÓ DE SOROLLS DE RIPOLL

Des de la regidoria de
convivència i participació s'ha
engegat una campanya per
evitar que els sorolls provocats
pels establiments a les nits
molestin al veïnat.
A través de la tècnica de l'àrea,
Núria Perpinyà, s'està donant
a conèixer la campanya i
s'estan repartint i enganxant
uns vinils a tots els bars i
restaurants que porten el lema
“RESPECTEU-NOS. Els veïns
us donen les gràcies”. Tanmateix també s'estan repartint uns fulletons informatius per a reforçar el coneixement de la
campanya.
La idea és conscienciar a tothom que en algunes ocasions, i sovint sense adonar-nos-en, podem molestar amb els sorolls o les
converses a persones que viuen properes als establiments i que volen dormir.
Aquesta campanya anirà tenint actuacions puntuals per donar-se a conèixer i d'altra banda de cara a l'any vinent es farà una
segona fase per involucrar la ciutadania en la mateixa.
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