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Divendres, 17 de febrer de 2012
AJUNTAMENTS DE VIDRE
Opinió. Gerard Quiñones
L'any 2003, el pressupost participatiu de Porto Alegre va ser declarat com una
experiència model de política pública pel document anual sobre
Desenvolupament Humà publicat per Nacions Unides. El pressupost participatiu
de Porto Alegre es desenvolupa en un context molt específic i, en cap cas, és
una solució perfecta. Tot i això ha demostrat que l'administració transparent i
democràtica dels recursos és una bona fórmula per evitar el malbaratament de fons públics i
corresponsabilitzar la ciutadania en la gestió del bé comú. L'experiència ha servit de referència per a d'altres
ciutats d'arreu de món. Sevilla, Màlaga, Santa Cristina d'Aro, Rubí o Figaró- Montmany són alguns exemples
propers. Al portal web unitedexplanations.org s'hi pot consultar una anàlisi breu dels resultats del pressupost
participatiu a la ciutat brasilera. A les conclusions s'exposa que l'experiència “suposa una temptativa de
compensar els desequilibris creats pel mercat i d'afirmar el pes de l'acció política davant la lògica del benefici”.
El context actual de crisi (econòmica i de valors) en què estem immersos requereix reaccions. És cert que la
globalitat dels desafiaments actuals han de ser abordats des de nivells també globals. Però no és menys cert
que comença a ser hora que assumim la necessitat de variar certes lògiques i plantejaments de la política a
escala local. L'elaboració dels pressupostos municipals de forma participativa és només un exemple pràctic del
camí que caldria emprendre per promoure aquest canvi de lògica. Més enllà de retallades i mesures de
contenció és hora que ens adonem que l'entorn actual ens planteja d'altres reptes que no podem deixar de
banda. Vivim un canvi d'època i n'hem de ser protagonistes. Cal aprofitar la situació per promoure i consolidar
nous instruments de control social i per reconèixer el dret dels ciutadans a participar en la gestió pública
municipal com a agents experts en el seu territori. Però això només és possible si generem confiança, si
apropem la política a la ciutadania, i el primer pas que cal fer és mostrar obertament amb quines cartes juga
cada administració. Es tracta de millorar la democràcia i construir capital social des de la proximitat, apostant
per construir relacions més sòlides i actives amb la ciutadania. Aprendre a col·laborar. I en aquest sentit, els
ajuntaments són les administracions amb més facilitats per encetar aquest camí de canvi. Els mecanismes per
fer-ho poden ser molt variats i cal que s'adaptin a les possibilitats i característiques de cada municipi. Ja no
podem esperar més. Els ciutadans prefereixen la veritat i exigeixen l'oportunitat de formar part de les solucions.
I els ajuntaments necessiten explicar-se i trobar solucions creatives als nous reptes socials i econòmics dels
seus municipis. En vista d'això, la transparència i la intel·ligència col·lectiva són dos elements fonamentals per
poder fer front, amb garanties d'èxit, als reptes de futur que els ajuntaments del nostre país tenen sobre la
taula. És qüestió de voluntat política. Es tracta de convertir els ajuntaments en ajuntaments de vidre; com el de
Porto Alegre.
EL PUNT AVUI

Dissabte, 3 de març de 2012
TROBADA A OLOT DEL CONSELL

CONSULTIU DE LA GENT GRAN

El casal de la gent gran d'Olot ha acollit el Consell Consultiu de la Gent Gran de la Garrotxa, que té
representants de tots els casals de la comarca, organitzat pel Consorci d'Acció Social de la Garrotxa (CASG) i
el Consell Comarcal. En la trobada hi ha hagut també el responsable de l'Oficina de la Gent Gran Activa,
Agustí Vilà, que ha anunciat la convocatòria d'ajuts per a les entitats de gent gran o que treballen pel col·lectiu.

DIARI DE GIRONA

Dilluns, 5 de març de 2012
L´AJUNTAMENT DE RIPOLL ACORDA LA CREACIÓ DE CONSELLS MUNICIPALS

Jordi Remolins. L'Ajuntament de Ripoll va aprovar la creació de dos organismes fins ara inèdits a la població,
un Consell Municipal d'Esports i un de Cultura. Tots dos tindran com a objectiu ser òrgans de participació,
informació i proposta de gestió municipal, i amb caràcter consultiu i deliberatiu però en cap cas decisori.
Tant el regidor d'esports Miquel Rovira (CiU) com el de cultura Ramon Santanach (CiU) van apuntar que
intentaran que tots dos consells contribueixin a gestionar millor les respectives àrees a la vila.
El regidor de l'oposició Ramon Serra (ERC) va qüestionar si el consell de l'esport duplicarà competències, si
s'hi englobarà el Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès, quina incidència hi tindrà la figura del regidor, i
va criticar que no s'hagi tingut en compte als clubs de la població a l'hora de crear-lo.
DIARI DE GIRONA

Dimarts, 6 de març de 2012
VIDRERES RENOVA L´ASFALT DEL PRINCIPAL VIAL D'ENTRADA AL MUNICIPI A

"COST

ZERO"
S'ha actuat en uns 400 metres del carrer Costa Brava, on també es renoven els ressalts i es repinta
La renovació de l´asfalt donarà una nova imatge al carrer Costa Brava.
Carles Colomer

El carrer Costa Brava de Vidreres és el principal vial
d'entrada al municipi per a la major part dels visitants i es
troba en mal estat. Hi ha ple de forats a la via, a les
voreres i amb el pas dels anys el seu asfalt es troba ben
gastat. Ahir es va fer una actuació per poder-ho millorar,
almenys durant una temporada, per part del nou equip de
govern (CiU i VST-ERC) que va consistir a arreglar part
d'aquest carrer.
En concret, es van asfaltar de nou uns 400 metres
d'aquest vial i avui s'acabaran de pintar les línies, els passos de vianants necessaris així com tornar a fer els
ressalts d'aquest tram de carrer Costa Brava i al llarg del dia es reobrirà el carrer. Unes obres que suposen
"cost zero" per a l'Ajuntament.
El motiu de la no despesa econòmica és que quan es van fa pocs dies les obres d'asfaltatge del sector de
Casajuana, després de negociacions amb l'empresa, l'equip de govern va aconseguir millores com són més
metres quadrats extra d'aglomerat, que són els què s'han utilitzat per arreglar una part del carrer Costa Brava,
no només asfaltant-lo sinó també pintant de nou el vial i col·locant els ressalts.
Tot i que aquesta millora que s'haurà fet en una part del carrer Costa Brava renovant el seu asfalt. Al llarg
d'aquest mandat, l'equip de govern de Vidreres té previst fer un projecte de renovació integral de tot el carrer i
que a través d'un procés participatiu, els veïns puguin decidir com s'ha de dissenyar tot aquest carrer principal
del poble en un futur.
DIARI DE GIRONA

Divendres, 9 de març de 2012
ARRIBA EL FÒRUM CIUTADÀ DEL

PROJECTE FERROVIARI

L'esperada tercera reunió del Fòrum Ciutadà sobre les obres de la línia del tren d'alta velocitat tindrà lloc avui
les 8 del vespre a la Sala Polivalent del Centre Cultural La Mercè. Estarà presidida per l'alcalde de Girona,
Carles Puigdemont, i està oberta a totes les entitats i ciutadans de Girona amb l'objectiu que els arribi tota la
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informació i es plantegin tot tipus de qüestions sobre el projecte. A més, també hi assistirà el regidor del
Projecte Ferroviari, Jordi Fàbrega. El primer Fòrum Ciutadà es va celebrar l'11 de març de 2011 i el segon el 14
d'octubre del mateix any.
EL PUNT AVUI

Dissabte, 10 de març de 2012
UN PROCÉS PARTICIPATIU DECIDIRÀ COM SERÀ EL NOU PARC CENTRAL DE GIRONA
L'equip de govern presenta un primer projecte que preveu treure les muntanyes d'arbres actuals
Hi hauria una gran zona amb gespa i un bar

L'equip de govern de Girona obrirà en els propers dies un procés participatiu per decidir com ha de ser la part
del parc Central que ja no rebrà més modificacions per les futures obres del projecte ferroviari. Es tracta
aproximadament del tram des d'on hi havia abans el carrer Rafael Masó fins davant dels habitatges del carrer
Bisbe Sivilla.
Un moment del Fòrum Ciutadà del TAV, d'ahir al centre cultural la Mercè Foto: D.V.

Pel que es va explicar en el Fòrum Ciutadà del TAV, celebrat ahir al
centre cultural la Mercè, la participació serà de manera presencial amb
els veïns del sector o via internet. El punt de partida serà un primer
projecte fet pels tècnics d'urbanisme. L'arquitecte Carles Lloret va
explicar la proposta municipal que ara serà objecte a canvis dels veïns,
en què es proposa eliminar les actuals muntanyetes amb arbres
perquè sigui un espai més diàfan, obert i sense obstacles, per dotar
de tranquil·litat la zona.
Lloret va explicar la previsió de fer dos grans passejos, un dels quals
aniria des del darrere de l'Estació Jove fins a Països Catalans. La
proposta preveu que a tocar de l'antiga estació d'Olot hi hagi uns jocs
infantils i l'espai es configuri amb sauló, mentre que es preveu un gran espai central amb gespa i una gran
quantitat arbrat. També es preveu recuperar un bar com hi havia la Boireta en un espai semblant, on també hi
hauria jocs infantils i una zona arbrada.
El projecte també preveu passos provisionals esbiaixats des de l'avinguda Santa Eugènia i el passeig d'Olot
cap a l'Eixample de la ciutat. Els tècnics van recordar que l'arbrat s'ha de situar fora de la llosa, ja que allà on hi
ha el formigó a sota no serà possible plantar-hi arbres en un futur. Al sector de l'antiga plaça Europa la cruïlla
convencional crearà una gran zona verda a tocar els comerços, per bé que s'estudia un vial. A més, el carrer
Josep Maria Gironella passarà a tenir voreres de 15 metres.
L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, va explicar que d'aquí a tres setmanes estarà llest el procés participatiu
perquè es redacti el projecte executiu des l'Ajuntament i es porti a aprovació, abans d'entregar-lo a Adif perquè
l'executi.
Uns 40 assistents
Al tercer Fòrum Ciutadà del TAV només hi van participar una quarantena de persones, comptant-hi la
representació política i els veïns i entitats que hi van acabar participant. Els veïns es van mostrar preocupats
per quan podran recuperar la totalitat del parc Central o pel fet que hi hagi passos dignes per creuar l'espai en
obres. La ubicació de l'escultura A Europa ara situada al pont de Can Vidal, també va generar la queixa d'una
veïna, que va reclamar que torni a la zona. Les sortides d'emergència al sector de Fontajau i la reurbanització
de la zona esportiva, o més promoció del comerç de Dominiques, van ser altres qüestions que van sorgir.
Vint dies d'espera, fins als pressupostos de l'Estat
La junta de portaveus municipal del matí que havia de debatre una declaració institucional va quedar sense
efecte, ja que es va decidir esperar uns vint dies fins que es coneguin els pressupostos de l'Estat a finals de
març. El portaveu d'ICV, Joan Olòriz, que promovia el document, va acceptar retirar-la. L'alcalde de Girona,
Carles Puigdemont, ho va agrair públicament en el Fòrum Ciutadà i va alertar que un cop es conegui si el
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govern té en compte el projecte, “la reacció serà tan contundent com faci falta”, però considera que ara seria
“posar la bena abans de la ferida”. El govern també veu bé que tots els parlamentaris gironins a Madrid es
comprometin a defensar el projecte, ja sigui en els pressupostos o les esmenes posteriors. En el fòrum també
hi van intervenir Jordi Navarro (CUP), que va reclamar fermesa, i Pia Bosch (PSC), que va advertir que
l'alternativa pot endarrerir anys el projecte ferroviari.
DIARI DE GIRONA

Dissabte, 10 de març de 2012
EL PROJECTE BASE PREVEU RECUPERAR MIG PARC

CENTRAL

I L´OPCIÓ DE

SITUAR-HI UN BAR
L'Ajuntament vol encetar un procés participatiu abans de l'estiu per tal que Adif executi les obres
Un moment del Fòrum ciutadà del TAV, celebrat a la Mercè. Marc Martí

TAPI CARRERAS. L'Ajuntament de Girona ja treballa en com
reurbanitzarà el tram de parc Central que recuperarà a curt termini. La
resta del parc continuarà tancada, possiblement encara durant anys, a
l'espera de les futures obres que haurien de servir per construir-hi
l'estació intermodal i per l'enderroc del viaducte.
De moment, els tècnics municipals han dibuixat un projecte base del
tram que quedarà alliberat i preveu encetar un procés participatiu per
acabar-ne de definir els usos. L'espai que es recuperarà comprèn, aproximadament, des d'on hi havia la
carretera que creuava el parc fins al carrer Bisbe Sivilla. L'arquitecte municipal Carles Lloret va explicar que s'ha
pensat en tres àmbits que, no obstant, tindran en compte que el Parc és una zona de pas i connexió entre els
barris de Sant Narcís i l'Eixample. Per tant s'hauran de configurar camins per a vianants des de Lorenzana cap
als carrers Santa Eugènia i Ibèria i des de la Creu cap al passeig d'Olot. Fins i tot, amb les seves extensions,
per la zona encara tancada per les obres.
Tres tipologies
Pel que fa al costat de l'Estació- Espai Jove s'hi mantindrien les palmeres i hi haurà terra de sauló. Al tram de
Parc més proper al passeig d'Olot, la intenció és també que hi hagi terra de sauló i hi hagi més arbres i un
quiosc-bar similar al que hi havia hagut anteriorment, la Boireta. La part central seria la més verda i hi hauria
gespa. Tot això, però és modificable si el procés participatiu, que durarà unes tres setmanes i que es vol
engegar abans de l'estiu així ho determina. Amb el document definitiu, es lliurarà a Adif, que és qui ha de
finançar els treballs. Aquestes obres podrien començar abans d'acabar l'any. Aquest projecte base es va
presentar ahir al Fòrum Ciutadà del TAV, amb l'assistència d'una cinquantena de persones de diferents entitats
i de partits polítics.
La plaça d'Europa
A banda del futur del parc Central, també es va parlar de la plaça d'Europa i de la mobilitat al sector. Entre
altres qüestions es va assenyalar que l'escultura d'Alfaro ja no tornarà al barri, perquè desapareix la plaça com
a tal i s'hi genera una cruïlla, just davant de la futura sortida de l'estació d'autobusos. Una veïna va demanar
que l'escultura es recol·loqui al parc.
Respecte a la mobilitat, també es va indicar que perquè els vehicles puguin girar a l'esquerra, cap al carrer
Josep Maria Gironella, si circulen en direcció a Salt, caldrà fer tres carrils en el tram del carrer Emili Grahit a
partir de la carretera Barcelona. Això suposarà suprimir un tram del carril bici a l'alçada l'escola municipal de
música. D'altra banda, perquè els establiments de la plaça no quedin molt allunyats de la calçada es farà un
vial de serveis. A més, el carrer Josep M. Gironella tindrà una vorera de quinze metres d'amplada. Les rampes
per accedir a l'aparcament soterrat de la futura l'estació es podrien començar a construir a finals de maig i les
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obres, a la cruïlla entre el passeig d'Olot i l'avinguda Sant Narcís, duraran unes tres setmanes, segons el
regidor del projecte ferroviari, Jordi Fàbrega.
9DIARI

Dijous, 15 de març de 2012
EL GOVERN DE ROSES PRACTICA LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Roses ha recabat la participació de diferents agents tècnics, jurídics i econòmics de la vila per a flexibilitzar i
acostar l'administració a les noves realitats que ens envolten. En aquesta ocasió s’ha organitzat una reunió
amb diferents agents que intervenen en la petició i l'atorgament de llicències d'obres i d'activitats classificades.
A la reunió, amb un petit col·lectiu de persones interessades en ajudar a agilitzar l'administració local, juntament
amb l'alcaldia, hi eren presents els regidors de Serveis i Medi Ambient i els funcionaris responsables de
disciplina urbanística i llicències d'activitats i de l'àrea jurídica municipal.
Respecte a aquest àmbit cal dir que l'aprovació de les Lleis Òmnibus canvia radicalment el procediment. A
partir d'ara, els peticionaris de les llicències, en primera instància, i els seus tècnics, enginyers, arquitectes i
advocats o gestors, a continuació, assumiran la responsabilitat de les seves actuacions.
No hi haurà peticions de llicència sinó comunicació prèvia. La iniciativa o el projecte es comunica prèviament i
l'administració actua a posteriori, per a comprovar si tot allò que s'ha demanat es compleix i com s'ajusta a la
legalitat. Com es veu, el concepte canvia radicalment i els administrats, els ciutadans, assumeixen plenament la
responsabilitat dels seus actes i l'administració el que fa només és fer-ne validació.
En aquest camí, l’objectiu d’aquesta primera reunió celebrada a Roses va ser veure els diferents tràmits
burocràtics que el funcionament de l’administració imposa i buscar maneres de facilitar aquestes tramitacions.
Com a resultat d’això, el consistori ja s’ha començat a preparar un protocol d’actuació per millorar aquests
tràmits i facilitar tota la informació als peticionaris. Així, amb la propera entrada en funcionament del nou web
municipal, molts tràmits es podran fer online.
L’equip de govern de Roses fa un seguiment crític dels diferents àmbits de cada departament que està en
contacte directe amb la ciutadania. Per fer-ho, s’estan realitzant reunions amb professionals del nostre municipi
en cada àmbit i que ens portaran a millorar la participació i la comunicació amb la gent de Roses. La finalitat
no és altre que racionalitzar l'administració local.
DIARI DE GIRONA

Dissabte, 17 de març de 2012
ROSES PREPARA ELS VEÏNS PERQUÈ PUGUIN DECIDIR EL DESTÍ DELS

DINERS DEL PRESSUPOST
L'Ajuntament està elaborant un reglament per crear Consells de Participació

L'Ajuntament de Roses ha començat a preparar les bases per preparar els veïns per poder decidir els futurs
pressupostos municipals. Un economista oferirà una sessió informativa la setmana vivent perquè es coneguin
els mecanismes de funcionament municipal. És un pas previ a la creació dels Consells de Participació. Els
serveis tècnics estan treballant en el reglament.
El primer pressupost de l'actual govern de Carles Pàramo (CiU) no va comptar amb participació ciutadana com
havien anunciat els convergents. L'alcalde, Carles Pàramo, va explicar que es volia prèviament informar els
veïns per tal que coneguessin qüestions bàsiques a l'hora de confeccionar un pressupost. L'Ajuntament ha
posat en marxa la maquinària i el proper 22 de març el doctor en Economia i interventor, Ernest Ruiz,
presentarà a les vuit del vespre al Teatre la xerrada "Desvetllant l'Economia Municipal. Com es fa un
pressupost?". Es vol apropar el seu funcionament i fer-lo més entenedor a la ciutadania i establir així amb èxit
els Consells de Participació. Quins apartats ha de contenir el pressupost, quina part dels diners que es gasta
l'Ajuntament es destinen a serveis obligatoris, d'on provenen els ingressos que rep; si es demanen crèdits; o de
quin import anual es disposa per invertir en nous projectes són algunes de les qüestions que es volen explicar
de la mà del que es considera "la persona que millor coneix els mecanismes i l'estat dels comptes públics
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de Roses: l'interventor municipal". "La intenció és que els ciutadans i ciutadanes interessats en aquests
aspectes, rebin la informació de forma clara i directa, amb una sessió especialment dirigida i pensada per a
ells", ha manifestat l'Ajuntament.
Respecte als Consells de Participació a partir dels quals es generarà la participació ciutadana, l'Ajuntament ha
informat que els serveis jurídics del consistori es troben redactant el Reglament de Participació pel qual es
regiran aquests consells.
RADIO BANYOLES

Dimarts, 20 de març de 2012
L’AJUNTAMENT DE BANYOLES FARÀ MODIFICACIONS AL PROJECTE DE

SOTA MONESTIR

PRESENTAT INICIALMENT

L'Ajuntament de Banyoles farà modificacions al projecte de Sota Monestir presentat inicialment. El procés de
participació continua amb reunions reduïdes entre propietaris i consistori. La voluntat és elaborar un nou
projecte que es presentarà de nou per tornar a ser debatut públicament.
El procés de participació engegat fa uns mesos per decidir el futur urbanístic de Sota Monestir continua en una
fase menys visible. Preguntat per aquesta qüestió al darrer ple municipal, el regidor d'Urbanisme, Miquel
Vilanova, ha aclarit que el procés participatiu no s'ha aturat sinó que s'han deixat aparcats els debats públics
per tornar la negociació als despatxos. Vilanova s'ha estat reunint les darreres setmanes amb el centenar de
propietaris afectats per la urbanització d'aquests terrenys, en unes trobades que ha qualificat de "molt
constructives" per a les dues parts. El regidor d'Urbanisme ha explicat que les dues primeres jornades
públiques han servit per iniciar el debat, però assegura que la majoria de propietaris no se sentien còmodes
exposant les seves problemàtiques particulars en unes xerrades tan obertes i generals.
Vilanova ha detallat que aquestes sessions més reduïdes han permès fer reunions temàtiques. Entre d'altres
qüestions, un dels temes més debatuts ha estat l'afectació del desenvolupament de la zona a les vivendes ja
existents. En aquest sentit, el regidor ha manifestat la voluntat del consistori d'evitar tant com sigui possible
gravar econòmicament aquests propietaris. Miquel Vilanova ha assegurat que les opinions i conclusions
recollides s'incorporaran al projecte presentat inicialment. Un cop retocat, la voluntat de l'equip de govern és
tornar a presentar el document en una nova jornada pública de participació i debat.
La zona de Sota Monestir comprèn un espai d'unes 25 hectàrees, delimitades entre els barris de Mas Palau, el
Monestir, la Farga, Canaleta i Can Puig.
Les dues primeres jornades de participació ciutadana per decidir el futur urbanístic de la zona van tenir lloc el
desembre passat, i es van tancar amb opinions diverses i sense cap concreció.
EL PUNT AVUI

Divendres, 23 de març de 2012
VEÏNS DE VILADAMAT RECUPEREN DUES FONTS
Veïns en una de les dues accions fetes Foto: EL PUNT AVUI.

L'equip de govern de Viladamat ha organitzat dues jornades de treball
comunitari per a voluntaris del poble amb la finalitat d'arreglar entorns
naturals del municipi que estaven abandonats. Les dues primeres
trobades de voluntaris s'han portat a terme els últims caps de setmana
amb la participació d'una desena de persones que van treballar –
l'esmorzar el posava l'Ajuntament– per desbrossar i netejar l'entorn de
dues fonts simbòliques, la d'Armedàs i la del Palau Borrell, la primera
amb un doll constant d'aigua, i la segona, amb un raig intermitent.
L'Ajuntament, governat per la CUP, s'ha fet seva la iniciativa que ja
havia adoptat l'Ajuntament de Celrà, també en mans de la CUP. El
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regidor de Medi Ambient, Xavier Carreras, va destacar la iniciativa amb el valor de recuperació
d'hàbits històrics que comporta: “A part d'ajudar a preservar el patrimoni serveix també per fer de
Viladamat un poble més cohesionat i participatiu.” El regidor ha situat la iniciativa en el marc del
canvi de cultura política que vol promoure el consistori. “Farem més passos endavant en la cultura
de democràcia participativa que volen estendre.”
L'alcaldessa, Irene Palol, destaca que els dos indrets recuperats eren fa anys molt típics de passeig
per als veïns. “Vam posar cartells i vam donar la veu. Vam tenir una bona resposta. Aquesta no serà
l'última vegada que ho fem. Ja estem pensant en les rieres. La idea és: si no ens ho fan, ens ho
farem nosaltres.” Aquesta és, al seu parer, una iniciativa en la línia de les proposades en campanya
electoral. “Vam parlar que calia fer coses a cost zero. Hi ha molta gent a qui agrada el bosc i que
estan disposats a treballar pel poble.”
AJUNTAMENT DE GIRONA

Dilluns, 26 de març de 2012
L'AJUNTAMENT DE GIRONA CELEBRARÀ UNA AUDIÈNCIA PÚBLICA PER

PRESENTAR EL PRESSUPOST MUNICIPAL PER AL 2012
L'acte, obert a tota la ciutadania, tindrà lloc al Centre Cultural La Mercè el dimarts 10 d'abril a partir
de les set del vespre

L'audiència pública per a la presentació del pressupost municipal de l'Ajuntament de Girona per al 2012 es portarà
a terme el dimarts 10 d'abril, a la sala polivalent del Centre Cultural La Mercè, a partir de les 7 del vespre. És el
primer cop que es fa servir a la ciutat aquesta figura participativa per parlar sobre aspectes de matèria
pressupostària. L'audiència pública és un espai de participació per a la presentació pública i debat entre
Ajuntament i ciutadania de qüestions especialment significatives de l'acció municipal, obert a tota la ciutadania. Té
com a objectiu oferir un espai de relació entre els ciutadans i ciutadanes i els seus representants polítics.
L'acte, que es desenvoluparà d'acord amb el que estableix el Reglament regulador de les institucions de la
participança i de la gestió de conflictes de l'Ajuntament de Girona, el presidirà l'alcalde de la ciutat, Carles
Puigdemont. Hi intervindran representants del govern municipal i dels quatre grups municipals de l'oposició.
També hi haurà un torn de paraules per al públic assistent.
ARAGIRONA.CAT

Dilluns, 26 de març de 2012
GIRONA CELEBRARÀ UNA

AUDIÈNCIA

PÚBLICA

PER

PRESENTAR

EL

PRESSUPOST MUNICIPAL DEL 2012
L’acte tindrà lloc al Centre Cultural La Mercè el dimarts 10 d’abril a partir de les set de la tarda

L’audiència pública per a la presentació del pressupost municipal de l’Ajuntament de Girona per al 2012 es
portarà a terme el dimarts 10 d’abril, a la sala polivalent del Centre Cultural La Mercè, a partir de les set de la
tarda. És el primer cop que es fa servir a la ciutat aquesta figura participativa per parlar sobre aspectes de
matèria pressupostària. L’audiència pública és un espai de participació per a la presentació pública i debat
entre Ajuntament i ciutadania de qüestions especialment significatives de l’acció municipal, obert a tota la
ciutadania. Té com a objectiu oferir un espai de relació entre els ciutadans i ciutadanes i els seus representants
polítics
L’acte, que es desenvoluparà d’acord amb el que estableix el Reglament regulador de les institucions de la
participança i de la gestió de conflictes de l’Ajuntament de Girona, el presidirà l’alcalde de la ciutat, Carles
Puigdemont. Hi intervindran representants del govern municipal i dels quatre grups municipals de l’oposició.
També hi haurà un torn de paraules per al públic assistent.
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Dimarts, 27 de març de 2012
AUDIÈNCIA PÚBLICA SOBRE ELS PRESSUPOSTOS

L'Ajuntament de Girona celebrarà una audiència pública per presentar el pressupost municipal per al
2012.L'acte serà obert a tota la ciutadania i es farà al Centre Cultural La Mercè el 10 d'abril a partir de les set
del vespre. És el primer cop que es fa servir aquesta figura participativa en temes pressupostaris
El PUNT AVUI

Dimarts, 27 de març de 2012
GIRONA PRESENTARÀ EN AUDIÈNCIA PÚBLICA EL PRESSUPOST DEL

2012

L'alcalde Puigdemont, en la presentació pública dels pressupostos a principis
del mes de març Foto: J.SABATER.

L'equip de govern de l'Ajuntament de Girona ha decidit
celebrar una audiència pública per presentar el
pressupost de l'any 2012 a la ciutadania. La
presentació es farà just després de Setmana Santa, en
concret, el dimarts dia 10 d'abril, a la sala polivalent del
centre cultural La Mercè a partir de les set del vespre.
És el primer cop que el consistori aplicarà aquesta
figura que preveu el reglament de la participança, en
què es preveu que l'alcalde de Girona, Carles
Puigdemont, presideixi l'acte i que hi intervinguin els quatre grups municipals a l'oposició, a banda
dels regidors de govern, així com un torn de paraules obert al públic.
La presentació té només un caràcter consultiu, ja que el govern municipal de CiU, amb els vots del
PP, va aprovar en el ple de març el pressupost. El grup municipal de la CUP havia reclamat una
presentació, però, que permetés als ciutadans prioritzar partides.
EL PUNT AVUI

Dimecres, 28 de març de 2012
CIU REBUTJA MODIFICAR EL

ROM

DE

BANYOLES

CiU, al govern de Banyoles, va rebutjar en l'última reunió del ple, la modificació del Reglament Orgànic
Municipal que proposava la CUP per fomentar més la participació ciutadana en la gestió municipal. En concret,
la CUP indicava que hi poguessin haver audiències públiques sobre qüestions d'interès per la ciutat, que les
entitats poguessin exposar els seus arguments directament al ple tot i que les mocions es canalitzessin a
través dels grups municipals i, entre altres coses, va reclamar la incorporació de les eines 2.0. Els convergents
van rebutjar la moció de la CUP perquè consideren que el reglament de participació que inclou el ROM actual
és una bona eina de participació i van demanar que no es prenguessin aquestes eines com a responsables
de la poca participació ciutadana a la vida pública banyolina. ICV i Junts per Banyoles, sí que hi van donar
suport. La CUP va dir que intentarà obrir canals amb la ciutadania pel seu compte.
DIARI DE GIRONA

Dissabte, 31 de març de 2011
PALAMÓS ORGANITZA UNA

FESTA

DE LA

PARTICIPACIÓ

La plaça dels pisos del Mas Guàrdies de Palamós acull avui a la tarda la Festa de la Participació amb jocs i
tallers. El dilluns, l'Ajuntament organitzarà una reunió informativa on es donarà a conèixer els resultats del
procés participatiu que s'ha seguit per escoltar l'opinió dels veïns per saber com volen que sigui la futura plaça.
Amb aquestes dues activitats es vol fer arribar a la ciutadania el resultat participatiu.
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