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EL PUNT AVUI
Dil luns, 3 d’agost de 2015
MÉS FACILITATS PER PARTICIPAR ALS PLENS DE L'AJUNTAMENT DE BANYOLES
Tots els grups acorden regular la participació de les entitats directament en les sessions
La proposta s'inclourà en la revisió més àmplia del ROM
Un moment de la sessió plenària de Banyoles en què es va aprovar revisar el
ROM. Foto: J.C.

Jordi Casas. Tots els polítics electes en les últimes municipals
tenen clar que la distància entre l'administració i els
administrats és cada vegada més gran. En els programes de
tots els grups polítics, hi havia la proposta de mesures per
evitar aquest distanciament. En l'últim ple de Banyoles,
aquesta realitat es va evidenciar amb la unanimitat que hi va
haver en una moció en què es proposava modificar el reglament orgànic municipal (ROM), amb l'objectiu d'habilitar nous
canals de participació ciutadana per implicar els veïns en el govern de la ciutat.
Un dels aspectes més rellevants que inclourà la revisió del ROM és la regulació de la participació de les entitats en els plens
municipals. Ara, només ho poden fer a través d'algun dels grups municipals amb presència al consistori. Amb el nou ROM, en
canvi, podran defensar i debatre les seves mocions o fer precs i preguntes directament al ple. Així mateix, el reglament revisat
inclourà la posta en marxa de la figura del síndic municipal, com a màxim exponent de les noves figures administratives que
es proposen crear perquè l'Ajuntament rebi queixes i propostes dels veïns.
L'objectiu, doncs, de la revisió del reglament orgànic municipal aprovada en l'últim ple és millorar la gestió administrativa, la
comunicació de l'Ajuntament de Banyoles i també la transparència en la gestió de la institució.
La moció va tenir el suport de tots els grups, CiU, al govern, i Junts per Banyoles-ERC, la CUP i ICV, a l'oposició.
LA DATA
17.07.13
Dia en què es va aprovar l'última revisió del ROM per
regular la participació dels partits a la comunicació

LA XIFRA
4 grups municipals
tenen representació al ple de Banyoles i tots van estar
d'acord a refer el ROM.

Regular també les noves tecnologies
La revisió del reglament orgànic municipal (ROM) que ara afrontarà l'Ajuntament de Banyoles inclourà també el
posicionament d'aquesta administració local en el camp de les noves tecnologies de la informació. Per això, establirà la
regulació dels mitjans de comunicació com ara la presència i l'ús de les noves xarxes socials. Així mateix, establirà quin ús es pot
fer dels suports audiovisuals.

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 5 d’agost de 2015
Comença el procés per renovar el síndic, pendent des del 2013
FIGUERES | DDG L'Ajuntament de Figueres té previst aprovar la constitució de la nova comissió especial per tal de renovar
l'actual Síndic, Eduard Puig Vayreda, que des de fa dos anys està pendent de ser substituït.
L'exregidor Francesc Canet és la persona que s'espera que pugui desenvolupar aquesta tasca, tot i que depèn de les votacions
dels grups.
La comissió estarà integrada per un representant de cada grup i l'alcaldessa, Marta Felip, com a presidenta.
La seva creació suposa intentar desencallar la renovació després que fa dos anys Eduard Puig Vayreda manifestés la voluntat
de no continuar. Ha estat el primer síndic de Figueres nomenat el 2002.
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EL PUNT AVUI
Dimarts, 11 d’agost de 2015
LA CUP VOL QUE LES DADES DELS PLENS SIGUIN PÚBLIQUES
BLANES. La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Blanes ha demanat que les dades dels punts i les mocions que es tractin
en els plens es puguin fer públics a la ciutadania. En l'últim ple, l'edil Clara Castrillo va demanar-ho a l'equip de govern (PSC i
CiU) perquè, de moment, la informació només és ara a l'abast dels vuit grups municipals. Segons Castrillo, la transparència
facilitaria la participació dels veïns.

CANAL AJUNTAMENT
Dijous, 13 d’agost de 2015
L'AJUNTAMENT DE PALAMÓS DEMANA LA OPINIÓ A LA CIUTADANIA EN ELS CANVIS DE MOBILITAT DEL
MUNICIPI
Des d'aquest mes d'agost, l'Ajuntament de Palamós ha activitat un nou protocol en les qüestions de mobilitat que
afecten el municipi. A partir d'ara, es passarà un full informatiu a tots els veïns previ a qualsevol afectació de mobilitat
per tal que puguin fer-hi les aportacions pertinents.
Des de l'Àrea de Seguretat i Mobilitat es fa arribar una circular a tots els veïns que es veuen afectats per tal d'informar-los dels
canvis que es volen portar a terme en el seu carrer i perquè, si és el cas, puguin fer les esmenes que trobin oportunes. Els canvis
també seran publicats al web de l’Ajuntament de Palamós i es farà saber a través de Radio Palamós.
Un cop recollides les aportacions dels palamosins i palamosines es valorarà tècnicament la seva incorporació. Si aquestes
observacions canviessin substancialment el plantejament inicial fet des de l'Àrea de Seguretat i Mobilitat es tornaria a passar la
proposta als veïns per tornar-la a validar.
D’aquesta manera es compleix amb un dels punts principals del programa del nou consistori que volia potenciar la informació
que els veïns rebien per part de l'Ajuntament i incentivar la participació activa dels ciutadans en les afectacions del dia a dia.
La primera prova d'aquest projecte es va fer amb l'afectació del carrer Doctor Botet i actualment, està en fase de rebre les
esmenes referents al canvi que es vol portar a terme en l'ordenament de l'estacionament del carrer Pins.

EL PUNT AVUI
Dimarts, 18 d’agost de 2015
EL GOVERN DE PALS INFORMARÀ SOBRE EL POUM DEMÀ AL PLE
E.A. L'alcaldessa de Pals, Sílvia Monar, ha convocat per demà (20 h) una sessió extraordinària del ple municipal. El portaveu de
Compromís amb Pals, Joan Trias, va anunciar ahir que la convocatòria s'ha produït a instància dels integrants del seu grup,
“per parlar de l'estat del POUM i de les últimes novetats sobre Radio Liberty”.
En el primer punt de l'ordre del dia, el govern bipartit d'ERC i CDC donarà dades sobre l'estat actual del futur planejament
urbanístic del municipi. Aprofitant la convocatòria, també han inclòs en el programa la ratificació dels decrets signats en les
darreres setmanes, a partir de l'aprovació del nou cartipàs, i es donarà compte de l'informe econòmic de la intervenció
municipal, de l'estat d'execució del pressupost i de diversos convenis i nomenaments de funcionaris.
Respecte a la concessió dels antics terrenys de Radio Liberty per 50 anys a la Fundació Mar, anunciada la setmana passada,
l'ordre del dia no preveu cap punt específic, però Compromís amb Pals vol abordar la qüestió, després de criticar “la falta total
de transparència en una concessió tan important d'uns terrenys d'altíssim valor ambiental”. El grup reclama “que es facin
públics la concessió estatal, els permisos i llicències que hagi donat l'Ajuntament i el projecte”.

DIARI DE GIRONA
Dil luns, 24 d’agost de 2015
BÀSCARA VOL FER UNA CONSULTA PER DECIDIR EL SOU DE L’ALCALDE EL 27-S
El batlle, Narcís Saurina (ERC), diu que plantejaran el salari mínim o el recomanat per l'AMI
L’alcalde, Narcís Saurina, en una imatge d’arxiu. Joan Riera

BÀSCARA | G.T. L'equip de Govern de Bàscara té previst realitzar el proper 27 de setembre una
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consulta per decidir el sou del seu alcalde, Narcís Saurina (ERC). Saurina diu que es vol aprofitar aquesta data perquè la gent ja
està convocada a votar i perquè, segons els han assessorat jurídicament, els passaria com amb la consulta que es va fer el
passat 9-N perquè la normativa no permetria que en aquests casos s'utilitzés el cens electoral.
L'alcalde de Bàscara diu que la idea és plantejar dues opcions: o bé que ell cobri el salari mínim interprofessional (situat en uns
9.500 euros bruts a l'any) i l'altra, la que recomana l'AMI (Associació de Municipis per la Independència), uns 19.000 anuals. El
batlle diu que aquest és el primer pas per tot el seguit de consultes de projectes i actuacions que vol fer a la població al llarg
d'aquest mandat.
Saurina va assumir l'alcaldia al juny després que CiU, liderada per Lluís Lloret, perdés les eleccions després de 32 anys al poder.
Ho va fer, tal i com ja va explicar el mateix Saurina en una entrevista a aquest diari fa uns mesos, sense cap relleu, "amb els
ordinadors i calaixos buits" i amb un munt d'expedients per examinar. La feina, diu, encara dura i creuen que s'allargarà fins a
finals d'any. De fet, assegura que a hores d'ara encara no saben segur quin deute real té l'Ajuntament però creuen que podria
rondar els quatre milions.
A banda d'això i com a una de les primeres mesures, Saurina va anunciar que s'abaixaria el sou al voltant dels mil euros al mes
davant dels 2.200 bruts que va dir que cobrava Lloret. Ara, però, volen fer un pas més i posar a debat de la ciutadania perquè
aquesta decideixi què és el que ha de cobrar. I ho vol fer a través d'una consulta que preveurà, en principi, l'opció del salari
mínim interprofessional o el proposat per l'AMI.
Saurina diu que es vol fer coincidint amb les eleccions catalanes perquè la gent ja anirà a votar i així podran decidir també
sobre aquesta qüestió votant en una altra taula. De fet, diu que en principi no podran usar el cens electoral i que, per això,
aquesta seria la millor solució. L'alcalde diu que el que surti serà vinculant i que, de mica en mica, la voluntat és anar consultant
també els projectes que es puguin fer al municipi.

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 26 d’agost de 2015
VISITA INSTITUCIONAL DELS SÍNDICS A LA DIPUTACIÓ
Visita institucional dels síndics a la Diputació. Diari de Girona

Una representació dels síndics locals de les comarques gironines -4 dels 9
nomenats- van visitar ahir la Diputació de Girona per presentar-se i
debatre sobre la seva tasca amb el nou president, Pere Vila (CDC). El
síndic de Girona, Ramon Llorente; el de Salt, Miquel Casellas; el de Lloret
de Mar, Joaquim Teixidor , i el de Sant Feliu de Guíxols, José Luís Mayo, ha
exposat al president de la institució les tasques que desenvolupen tant en
l'àmbit local com en el marc del Fòrum SD. Els absents han sigut els
síndics de Figueres, Palamós, l'Escala, Cruïlles i Sant Jordi Desvalls.

CANAL AJUNTAMENT
Dimecres, 26 d’agost de 2015
GOVERNACIÓ IMPULSA EL SERVEI D'ASSESSORAMENT EN POLÍTIQUES DE GOVERN OBERT ALS
AJUNTAMENTS CATALANS
La Direcció d’Innovació i Qualitat Democràtica del Departament de Governació i Relacions Institucionals presta en l’actualitat
serveis d’assessorament i suport tècnic en polítiques de Govern Obert a 18 ajuntaments catalans. Aquesta línia d’assistència a
corporacions locals, intensificada des del mes de juny d’enguany, es deriva de l’aposta de l’Executiu de la Generalitat de
Catalunya pel Govern Obert, entès com una estratègia coordinada i transversal de les polítiques de participació ciutadana,
transparència i dades obertes.
El director d’Innovació i Qualitat Democràtica, Carles Agustí, valora molt positivament l’extensió d’aquesta línia de
col·laboració amb els ens locals. “L’assessorament als ajuntaments catalans que es presta des de la Generalitat contribueix de
forma molt útil a consolidar la implementació d’estratègies de Govern Obert arreu del territori”, afirma Agustí.
Les corporacions locals que s’han acollit als serveis d’assessorament i suport tècnic sobre Govern Obert de la Direcció
d’Innovació i Qualitat Democràtica des del passat mes de juny i fins a data d’avui són Vilanova i la Geltrú, Porqueres, Cervelló,
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Agramunt, Arenys de Mar, Sant Cugat del Vallès, Pals, Capellades, Calonge, Sitges, Cornellà de Terri, Caldes de Malavella,
Reus, Gironella, Sant Climent de Llobregat, Sentmenat, Sallent i Vic. Es tracta de projectes com ara plans de participació
ciutadana , col·laboració en l’elaboració de pressupostos participatius, disseny de plans de Govern Obert i de transparència o
planificació de consultes populars, entre d’altres.
En total, són quatre línies de suport en la matèria destinades a ajuntaments:
Assessorament específic. Línia oberta amb els municipis especialment adreçada als regidors responsables de les polítiques de
Govern Obert, amb la finalitat de resoldre dubtes i subministrar documentació i informació concreta per facilitar la seva tasca.
Assessorament en projectes. Col·laboració en el disseny i en el desenvolupament de projectes de Govern Obert als municipis
(consultes ciutadanes, pressupostos participatius, plans de participació ciutadana, plans de Govern Obert, etc.)
Processos participatius. Suport al disseny, desenvolupament i implementació de processos participatius de tot tipus.
Planificats des del lideratge del Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica amb acompanyament del municipi o conduïts
pel municipi amb suport de la Generalitat.
Formació. Mòduls de formació per a regidors i tècnics municipals, centrats en el canvi cultural que suposen les polítiques de
Govern Obert, participació ciutadana, dades obertes, polítiques de transparència, dinamització, gestió col·laborativa i TIC’s.
La Direcció d’Innovació i Qualitat Democràtica del Departament de Governació i Relacions Institucionals té per missió, entre
d’altres, elaborar el Pla de Govern per a la millora de la qualitat democràtica; coordinar les accions promogudes pels diferents
departaments en matèria de qualitat democràtica; analitzar i supervisar el funcionament dels canals i instruments de
participació ciutadana, i proposar i gestionar els programes de recerca, formació i innovació per a la bona governança i la
qualitat democràtica.

EL PUNT AVUI
Dijous, 27 d’agost 2015
A ARGELAGUER FARAN UNA CONSULTA SOBRE UN PÀRQUING
L'oposició d'un sector del poble al condicionament d'una zona propera a l'església com a aparcament ha fet decidir el
consistori d'Argelaguer a convocar una consulta popular sobre el tema. Es podrà votar a favor o en contra del projecte demà i
demà passat, al Casal. Hi estan convocats els majors de 16 anys. Prèviament hi haurà una sessió informativa (divendres, 19 h).
Seguidament es podrà votar fins a les 22 h. Dissabte, l'horari serà de 9 a 15h.

DIARI DE GIRONA
Dijous, 27 d’agost de 2015
EL GOVERN I L’OPOSICIÓ DE BEGUR SERAN PRESENTS A LES PUBLICACIONS LOCALS
L'Ajuntament aprova per unanimitat el reglament perquè els grups municipals accedeixin als mitjans públics
El ple de Begur que va sorgir de les eleccions municipals del maig. Ddgi

BEGUR | DDG El ple de l'Ajuntament de Begur va aprovar inicialment
dimarts, per unanimitat, el reglament d'accés als mitjans públics de
comunicació d'àmbit local als diferents grups municipals que integren
el consistori. La proposta del nou govern, integrat per JxBE-ERC, Bloc
Municipal i PSC, dóna sortida a les dues mocions aprovades pel ple
del mes de febrer passat que van ser presentades per Marià Renart,
aleshores a l'oposició per Solidaritat Catalana per la Independència. El
reglament, elaborat des de l'àrea de Cultura, permet a cada grup
polític, inclòs CiU, a l'oposició, tenir un espai als tres mitjans que té
l'Ajuntament: el butlletí Es Pedrís Llarg, l'emissora Ràdio Begur i el web begur.cat. «Hem decidit alliberar d'aquesta restricció
que hi havia fins ara als grups municipals», ha dit l'alcalde, Joan Loureiro.
A Es Pedrís Llarg, cada grup tindrà un espai repartit de forma igualitària independentment de la seva representació en
nombre de regidors. L'espai tindrà un màxim de 2.500 caràcters (espais inclosos). A Ràdio Begur, l'espai serà en
proporcionalitat a la seva representació municipal. Així, cada grup disposarà, un cop al mes, un màxim de 30 minuts, més 5
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minuts addicionables per cada regidor electe. Al web begur.cat es penjaran els enllaços amb les respectives pàgines web dels
grups municipals. A més, també es penjarà al web institucional el butlletí municipal i es podrà escoltar l'emissora municipal per
streaming.
Òrgan gestor
En tots tres casos hi haurà un òrgan gestor, que estarà format pel tècnic de Cultura, el tècnic de Comunicació i el regidor de
l'àrea, si bé en el de la ràdio també hi haurà el seu director. El reglament deixa oberta la porta a l'aparició de nous mitjans de
comunicació local, pels quals caldrà després elaborar un annex concret.
Una de les mocions aprovada el febrer passat proposava l'elaboració del reglament d'ús i accés als mitjans públics de
comunicació local. La segona moció plantejava la creació d'un espai al web municipal reservat i gestionat pels mateixos grups
municipals. Ambdues mocions i el reglament aprovat ara s'adapta a l'article 170.2 del text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya que estableix que el ple ha de garantir la participació dels regidors i grups municipals en els òrgans
d'informació i difusió municipal.

DIARI DE GIRONA
Dissabte, 29 d’agost de 2015
CORNELLÀ DEL TERRI I PORQUERES S’INSCRIUEN AL SERVEI D’ASSESSORAMENT EN POLÍTIQUES
GIRONA | DDG Cornellà del Terri i Porqueres s'han inscrit al servei d'assessorament en polítiques de Govern Obert de la
Generalitat, un programa que ofereix ajuda tècnica a les corporacions locals en matèria de participació, transparència i dades
obertes. Actualment, el programa ofereix aquest tipus de servei a divuit ajuntaments catalans. La línia d'assistència a
corporacions locals, que es va intensificar al mes de juny, ofereix quatre línies de suport: assessorament específic, en projectes,
en processos participatius i en formació.

DIARI DE GIRONA
Diumenge, 30 d’agost de 2015
L’AJUNTAMENT D’OLOT FARÀ UNA CONSULTA SOBRE LA CONTINUÏTAT DEL CORREBOU
Corominas va apuntar que la consulta del correbou pot incloure altres temàtiques
Una imatge del correbou d’Olot que sempre es fa de nit i amb la plaça plena de gent. Anna
Pons

OLOT | DDG L'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas (CiU), va anunciar
ahir la convocatòria d'una consulta per decidir si faran més correbous o el
de l'edició del correbou de les properes Festes del Tura serà l'últim. Va
temporitzar: «Serà durant la primera part del 2016». Va concretar:
«Possiblement, en els primers tres mesos». Corominas va precisar que tot i la consulta la decisió final la prendrà l'Ajuntament.
L'alcalde va explicar la situació actual del correbou d'Olot. «A més del tema tradicional - va assenyalar-, tenia una altra
motivació molt important». L'altra inducció a favor del correbou - segons l'alcalde- era l'existència d'una cessió de la plaça a
l'Ajuntament per part dels antics accionistes. La transferència de drets dels accionistes a l'Ajuntament tenia una condició. La
clàusula era que l'Ajuntament havia de fer alguna activitat taurina a la plaça. «Nosaltres - va explicar l'alcalde- dèiem el
correbou ja és una activitat taurina».
Ara el compromís amb els accionistes de la plaça ha perdut força. Al 2011, els accionistes van dur l'Ajuntament al Jutjat
d'Instrucció número 1 d'Olot per tal de recuperar els drets sobre la plaça. Acusaven la municipalitat de descuidar la plaça i, a
més, estaven molestos amb l'arxiu i la sala que els governs socialistes havien fet sota la plaça. Els accionistes va tenir una
sentència en contra del jutjat d'Olot i la van recórrer a l'Audiència i al Tribunal Suprem, els quals van desestimar els recursos.
L'alcalde va situar: «Els quedaria - em penso- anar al Constitucional». Sobre la possibilitat, va opinar: «Crec que és un tema
molt exhaurit».
Sobre la concessió administrativa a la Penya Taurina, va dir: «Si no els deixéssim fer el proper correbou, els hauríem
d'indemnitzar». De cara al 2016, va considerar que «a pesar, del fet que la concessió és renovable per dos anys més ens ho
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plantejarem». Va puntualitzar: «Tots soms sensibles als sofriments dels animals». Això no obstant, va recordar: «Entre les quasi
3.000 persones que assistiran al proper correbou n'hi han moltes d'Olot».
Davant de tots els raonaments, va considerar: «Ve un moment que dius: Això de la consulta no ho veig gens malament». Va
concretar: «L'equip de govern tampoc veu gens malament que podem preguntar: Què penseu que hem de fer?». Va valorar:
«Entre d'altres coses, perquè hi ha defensors i detractors i és una qüestió de ciutat». Corominas va justificar una consulta
sobre el correbou pel fet que la celebració no va ser motiu de debat en la darrera campanya electoral. Segons ell, el correbou
només estava al programa d'una del grups que es van presentar a les eleccions.
Corominas va apuntar que la consulta del correbou pot incloure altres temàtiques.

DIARI DE GIRONA
Diumenge, 30 d’agost de 2015
ARGELAGUER DIU "SÍ" A CONSTRUIR UN APARCAMENT AL NUCLI ANTIC
Van votar un 40% dels veïns i els partidaris de
fer el nou equipament van obtenir un 75% dels vots
ARGELAGUER | X.V. Un 40% dels veïns d'Argelaguer van votar, ahir, a la consulta programada per l'Ajuntament. Com que hi
van participar més del 35% del total de veïns, el consistori ha donat per vàlida l'exposició del parer dels veïns que han votat. La
localitat té 346 habitants. El motiu de la demanda de l'opinió dels veïns va ser la conveniència o la inconveniència de construir
un aparcament al nucli antic. Ahir, els partidaris de l'aparcament van guanyar amb un 75% dels vots a favor i només un 22%
dels participants hi van votar en contra.
Les votacions van tenir lloc de les 9 del matí a les 3 de la tarda al Casal. Hi estaven convocats tots els majors de 16 anys. Abans el divendres-, va haver-hi una reunió informativa, també al Casal.
Les opcions eren votar a favor del projecte proposat per l'Ajuntament. Els arguments de l'Ajuntament eren que l'aparcament
cobreix la necessitat d'ubicació de vehicles que aparquen escampats pels carrers del nucli antic, recuperar el trànsit rodat a la
zona de l'Era, garantir el pas a la rectoria i avançar cap a la creació d'una zona de vianants al nucli antic.
Els partidaris del no (encapçalats per Argelaguer en transició) argumentaven que el projecte de l'Ajuntament representava un
luxe i una irresponsabilitat, en un país sobreendeutat. Proposaven que els diners destinats per l'aparcament s'utilitzessin per
coses urgents. Com a exemples, posaven la sanitat, els menjadors socials i l'educació. La seva proposta era fer un hort a l'espai.
Després de diverses reunions informatives, els partidaris de fer l'hort i l'Ajuntament van acordar que l'única manera d'arribar a
una decisió consensuada era demanar el parer dels veïns en una consulta. El perill estava en la possibilitat que la major part
dels veïns passés d'anar a votar. O el que és el mateix que només anessin a votar els veïns més compromesos.
Així, els partidaris de les dues possibilitats van fer una acció informativa. Van programar reunions i van repartir fulletons
explicatius dels arguments. Hi van posar plànols, fotografies i frases destacades. Al final, el percentatge va arribar als límits
demanats per l'Ajuntament i, a més, el resultat li va ser satisfactori.
"Tots contents", va considerar ahir l'alcalde, Artur Ginestà (IPA). Ara l'Ajuntament adjudicarà el projecte i anirà per començar
les obres. La previsió és que abans del 2016, al nucli antic d'Argelaguer hi hagi un aparcament amb capacitat per ubicar els 15
vehicles que solen estar escampats de manera lliure pel carrer.

EL PUNT AVUI
Diumenge, 30 d’agost de 2015
PORQUERES POSA A DEBAT L'ÚS DEL PATI DE L'ESCOLA L'ENTORN
L'Ajuntament proposa que una part del recinte es cobreixi per encabir-hi també
activitats no escolars
Vista parcial del pati de l'Escola l'Entorn de Porqueres, que està molt a la vora de la plaça Major.

R. Estéban. L'equip de govern de Porqueres té la intenció d'obrir aquest pròxim curs un
procés participatiu entre la comunitat educativa de l'escola L'Entorn per decidir si es
donen altres usos a una part del pati. La proposta del govern municipal (IdP-AM),
anunciada durant la campanya electoral, és construir una pista poliesportiva coberta
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perquè serveixi d'aixopluc tant per a activitats dels alumnes del centre com per encabir-hi actes externs.
“L'escola està molt a la vora de la plaça Major, on es fan festes i altres actes. En cas de pluja, el pati cobert seria una bona
alternativa”, ha explicat l'alcalde, Francesc Castañer. També serviria –hi ha afegit– per descongestionar l'ocupació dels altres
espais polivalents coberts del municipi (el pavelló, el centre cívic i Can Carreras). Com que es té la intenció de construir el cobert
durant aquest mateix mandat, l'Ajuntament mirarà que el procés participatiu es faci aquest pròxim curs escolar.
Sense laterals
La intervenció –ha aclarit l'alcalde– consistiria a aixecar una estructura coberta i prou, sense estar tancada pels laterals. Per tal
que s'hi pugui accedir des de l'exterior sense que s'hagi d'entrar a l'escola, el recinte tindria dos accessos diferents, un dels
quals, des del carrer. El pressupost estimat de la inversió és d'uns 150.000 euros.
LA FRASE

En cas de pluja, el pati cobert seria una bona alternativa als espais a
l'aire lliure
Francesc Castañer, ALCALDE DE PORQUERES

EL PUNT AVUI
Diumenge, 30 d’agost de 2015
AMPLI SUPORT AL NOU APARCAMENT VORA L'ESGLÉSIA D'ARGELAGUER
Un dels veïns d'Argelaguer que ahir va participar a la consulta al moment d’emetre el seu vot.
Foto: J.C.

Jordi Casas. La construcció de l'aparcament del sector proper a la rectoria
d'Argelaguer va obtenir ahir una ampli suport en la consulta popular
organitzada per l'Ajuntament per determinar si calia fer realitat aquest
projecte o no. De les 143 persones que van passar pel local social, un total
de 107, el 74 per cent, van donar suport a la construcció d'aquest
aparcament. Hi van votar en contra 33 veïns, el 23 per cent; 2 van votar en
blanc i hi va haver un vot nul. En la consulta, hi estaven cridats 361 veïns i,
per tant, la participació va ser del 39,61 per cent. L'alcalde, Artur Ginesta,
va afirmar que la consulta va ser un èxit de participació i va remarcar la
importància d'haver-la celebrat per demostrar la nova manera de fer del nou equip de govern. Segons ell, no serà l'última
vegada que en celebren una. L'habilitació del nou espai a sota la rectoria dotarà la zona de 19 noves places d'aparcament.
Costarà 70.000 euros, un 70 per cent dels quals són subvencionats entre la Generalitat i la Diputació de Girona. Les obres
s'enllestiran entre final d'any i principi del vinent, coincidint amb l'acabament de la segona fase de millora del nucli antic.
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