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ARAGIRONA.CAT
Dijous, 29 de gener de 2015
L'AJUNTAMENT DE GIRONA, ENTRE ELS MÉS TRANSPARENTS D'ESPANYA
En total hi ha 16 ajuntaments catalans entre els més destacats
Els ajuntaments de Barcelona, Badalona, Lleida, Sabadell i Sant Cugat del Vallès es troben entre els dinou consistoris de l'estat
espanyol que han aconseguit la màxima puntuació possible (100 punts) en el rànquing de transparència elaborat per
l'Organització Transparència Internacional Espanya.
Es tracta d'un estudi que analitza les bones pràctiques dels 110 ajuntaments més importants de l'estat espanyol. En total hi ha
16 ajuntaments catalans entre els més destacats per bones pràctiques. La nota mitjana general del conjunt de les
corporacions locals analitzades aquest 2014 és de 85,2 punts sobre 100, i supera àmpliament els 70,9 punts de 2012, els 70,2 de
2010, els 64 de 2009 i els 52,1 de 2008.
L'Hospitalet del Llobregat, Manresa, Mataró i Terrassa també es troben entre els ajuntaments més transparents amb 97,5
punts, Cornella (96,3), Sant Boi (93,8), Reus (90), Santa Coloma de Gramenet (87,5), Tarragona (83,8) i Girona (72,5). En total,
16 ajuntaments catalans es troben entre els 110 de l'estudi.
A banda de Barcelona, Badalona, Lleida, Sabadell i Sant Cugat del Vallès, entre els dinou ajuntaments que han aconseguit la
màxima hi ha Bilbao, Vitòria, Palma de Mallorca, Oviedo, Soria, Saragossa, Torrent i diversos consistoris madrilenys. El 2012
només vuit ajuntaments van aconseguir els 100 punts i el 2010 sis.
El de Bilbao va ser l'únic ajuntament que l'any 2008 va obtenir la qualificació d'excel·lent (de 90 a 100 punt). El 2009 van ser 14,
21 el 2010, 33 el 2012 i aquest 2014 un total de 64 cases consistorials de l'Estat espanyol han rebut l'excel·lent.
Només suspenen cinc administracions locals que són les d'Elx, Pontevedra, Telde, Terol, Jaén, Badajoz, Almería i Granada.
Aquesta última ciutat no arriba als 30 punts sobre 100 possibles.
L'organització elabora el rànquing a partir de 80 indicadors dividits en sis grans àrees: Informació sobre la corporació local,
relacions amb els ciutadans i la societat, transparència econòmica i financera, transparència en les contractacions i costos dels
serveis, transparència en matèria d'urbanisme, obres públiques i medi ambient i indicadors d ela Llei de Transparència.
Les dades i resultats els han donat a conèixer aquest dijous els tres fundadors de l'organització Transparència Internacional
Espanya, Antonio Garrigues, Jesús Lizcano i Jesús Sánchez Lambás durant una roda de premsa davant els mitjans de
comunicació a Madrid.
Precisament, Lizcano ha destacat que 105 dels 110 ajuntaments estudiats han penjat aquest any un portal exclusiu sobre
transparència i ha subratllat que la transparència no és una qüestió de "grandària ni de color polític perquè entre els dinou que
han guanyat hi ha de tot, conservadors, progressistes i nacionalistes". "És una qüestió de voluntat, qui vol ser transparent ho
és", ha sentenciat el fundador de Transparència Internacional.
Per la seva banda, Antonio Garrigues ha assenyalat que cada cop els nivells de transparència seran més alts i ha advertit de les
dificultats de les administracions de mantenir el nivell de transparència en un any electoral en què no sembla que "passi res
per mentir i exagerar".
Transparència Internacional signarà un conveni amb C's i CDC
L'organització Transparència Internacional signarà aquest dijous un conveni de col·laboració amb el president de Ciutadans,
Albert Rivera. És tracta d'un acord a partir del qual la formació es compromet a adoptar les mesures exigides per
l'organització. Cada sis mesos Transparència Internacional avaluarà el partit per conèixer l'evolució i el grau d'execució
d'aquestes mesures. Jesús Lizcano també ha explicat que Convergència Democràtica de Catalunya ha expressat el seu interès
en signar un conveni amb l'organització i ha lamentat que el Partit Popular encara no ho hagi fet.

EL PUNT AVUI
Dijous, 29 de gener de 2015
PALAMÓS PRETÉN RETENIR AL MUNICIPI MÉS JOVES FORMATS
El pla estratègic fins al 2025 alerta de l'envelliment de la població
El document fa propostes per millorar la ciutat
Quiñones i Ferrés, amb el president de la Cambra de Palamós, Xavier Ribera, presentant ahir el pla Foto: EL PUNT
AVUI.

La població palamosina tendeix a l'envelliment i s'ha constatat que el municipi no
aconsegueix retenir gaires joves amb titulacions superiors. Són dues de les febleses
detectades en la diagnosi per elaborar el nou pla estratègic de desenvolupament local
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(PDL), un document que ja s'ha acabat de redactar i que, després de ser aprovat pel Consell Econòmic i Social de Palamós,
dimarts va rebre el suport de tots els regidors del ple.
El pla conté un seguit de línies estratègiques per millorar el municipi estructurades al voltant de quatre eixos: el creixement
econòmic –al voltant dels serveis i el turisme de qualitat–, la inclusió social, la preservació de l'entorn territorial i el foment de la
participació i la coresponsabilitat dels veïns i el teixit social per tirar endavant noves polítiques.
El responsable de la consultora que ha coordinat el pla, Gerard Quiñones, destacava que totes les accions estan
interrelacionades i “poden ser revisables en el temps segons els canvis”. Algunes de les debilitats, com ara l'envelliment, es
poden convertir en oportunitats, per exemple aprofitant la presència de l'hospital i amb la creació d'empreses que treballin en
l'atenció a la gent gran.
El Consell Econòmic i Social ara haurà de començar a definir el calendari i el pressupost per començar a treballar en la llista de
mesures.
LA XIFRA
70 persones
han participat en els debats i han fet propostes per a la redacció del pla de desenvolupament palamosí.

Els grups polít ics van per feina
El pas del PDL pel ple va servir, en paraules de l'alcaldessa, Teresa Ferrés, “per reforçar” el document. Tots els grups polítics hi
van donar suport i van elogiar el fet que tothom hi ha pogut dir la seva. Només hi va haver algunes discrepàncies des de les
bancades de Convergència i d'Unió, on Josep Radresa va trobar a faltar “més concreció”, però tots els edils van apostar per
començar a desplegar accions de manera immediata. Ferrés va destacar que l'estratègia depassa colors i mandats polítics.

DIARI DE GIRONA
Divendres, 30 de gener de 2015
PALAMÓS DEFINEIX UN PLA DE DESENVOLUPAMENT PER A DEU ANYS
PALAMÓS | DDG El ple de l'Ajuntament de Palamós ha aprovat per unanimitat el Pla Estratègic de Desenvolupament Local
(PDL) mitjançant el qual es defineixen les línies mestres del creixement i desenvolupament del municipi per al període 20152025.
El full de ruta planteja com a missió fer de Palamós una ciutat innovadora i de qualitat en una perspectiva de deu anys,
convertint el municipi en un referent territorial, potenciant les singularitats locals i apostant de forma integral per la qualitat i la
innovació com a criteris claus del desenvolupament econòmic, social i territorial.
S'han determinat quatre objectius estratègics, que esdevenen grans fites segons àmbits temàtics, i d'on en deriven 16 eixos
de treball que es concreten a través de línies d'actuació i de propostes d'acció específiques.
A manera de síntesi, els quatre objectius estratègics presenten els següents plantejaments:
El del desenvolupament econòmic vol singularitzar Palamós i convertir la ciutat en un node de lideratge territorial apostant
per desenvolupar des de criteris d'excel·lència i qualitat els sectors més significatius del municipi (el sector serveis en general i
el turisme en particular). Paral·lelament, garantir la diversificació econòmica; facilitant el desenvolupament de petites
indústries, impulsant l'economia del coneixement (especialment el vinculat al sector sociosanitari i d'atenció a les persones), i
facilitant el desenvolupament de fórmules de caràcter més innovador a través del suport a projectes emprenedors i de nova
economia.
Un segon objectiu són les polítiques socials, on les estratègies de desenvolupament econòmic esdevenen un dels motors clau
per afrontar les necessitats socials i avançar en termes de qualitat de vida de la ciutadania. Sense desenvolupament econòmic
no hi haurà cohesió.

COSTABRAVADIGITAL.CAT
Divendres, 30 de gener de 2015
PALAMÓS TÉ UN PLA PER CRÉIXER FINS EL 2025
Palamós ja disposa d'un pla a seguir durant els propers 10 anys. El Pla Estratègic de Desenvolupament Local ja és una realitat
que ha comptat amb el suport unànime del consistori però sobretot del consens i l'acord entre tots els membres del Consell
Econòmic Social que agrupa representants de tot el teixit social de la vila.
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Aquest full de ruta defineix com ha de ser Palamós fins el 2025 i marca 10 valors a seguir durant el desplegament del pla i 4
objectius estratègics a treballar: el desenvolupament econòmic, les polítiques socials, la gestió territorial i la governança local.

La redacció d'aquest pla s'ha allargat durant
un any en el que s'ha fet una diagnosi de la
situació actual de Palamós. A partir
d'aquesta radiografia s'ha elaborat un full de
ruta a seguir del que en destaca la diversitat
d'inquietuts i propostes que ha rebut de
molts sectors diferenciats de Palamós.
Aquets document ha de convertir Palamós
en una ciutat innovadora i de qualitat a la
vegada que n'ha de fer un referent territorial. El Pla Estratègic de Desenvolupament Local defineix les línies mestres del
creixement i desenvolupament del municipi i l'ha dinamitzat i compilat la Consultoria Neòpolis.

DIARI DE GIRONA

Diumenge, 1 de febrer de 2015
CIUTADANS DE LLAGOSTERA CREEN UNA ASSEMBLEA D´ESQUERRES
Integrants de l'Assemblea d´Esquerres, en la presentació de divendres. Diari de Girona

LLAGOSTERA | DDG Un grup de ciutadans de Llagostera ha creat
l'Assemblea d'Esquerres que, tot i no ser el seu objectiu, no
descarta formar una llista i presentar-se a les eleccions.
L'organització es va presentar divendres al vespre, en un acte
públic que va comptar amb la participació de representants de
Capgirem Girona, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) Gironès, No a la Mat i treballadors en vaga de l'empresa de
recollida de residus A.J. Ruz, de Sils.
L'objectiu del nou grup -tal com es va explicar a la presentació- és treballar per dissenyar el futur de la població i fer propostes
encaminades a construir una alternativa d'esquerres a la política tradicional

EL PUNT AVUI
Diumenge, 1 de febrer de 2015
VOTACIÓ POPULAR DE LES INVERSIONS D'AQUEST ANY
Els veïns de Viladamat voten, avui, les principals inversions que es realitzaran durant el 2015. Els projectes sotmesos a votació
són sis, després que es tanqués el període de presentació i que el Consell de Poble n'hagi estudiat la viabilitat. Aquest ens és qui
s'encarrega d'organitzar els processos i està format pels regidors, el jutge de pau, membres de les entitats locals i dues
persones voluntàries. Aquesta serà la quarta consulta organitzada per l'Ajuntament, governat per la CUP, durant la legislatura.
L'Ajuntament explica que totes les inversions reals del municipi es decidiran aquest any de forma participativa després de
l'experiència positiva de l'any passat.
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EL PUNT AVUI
Dil luns, 2 de febrer de 2015
VILADAMAT TRIA PAGAR DEUTES I FER UN PARC DE PATINATGE
Els veïns del municipi van participar ahir en una consulta per decidir les inversions del 2015, i van escollir amortitzar
deute amb l'empresa de l'aigua i fer millores a l'ateneu i a la zona esportiva
Un veí deViladamat dipositant el seu vot ahir al migdia a
l'Ajuntament. Foto: NURI FORNS.

Els veïns de Viladamat van votar ahir les
inversions que volen que es duguin a terme
aquest any en una consulta organitzada per
l'Ajuntament, governat per la CUP. De les
aproximadament 340 persones que es calcula
que podien votar (hi podien participar els
majors de 16 anys), en el moment de tancar la
mesa s'havien recollit 113 vots, que significa
una participació de poc més del 33%.
Les tres inversions més votades (hi havia sis propostes) van ser, en primer lloc, pagar part del deute a l'empresa d'aigua Sorea,
seguit de les millores a l'ateneu i la zona esportiva i millores urbanes. Viladamat té actualment un deute de 57.976 euros amb
Sorea en concepte de l'obra de canalització de l'aigua des de Saldet, deute que es va pagant des del 2009 amb cada factura de
l'aigua. La previsió és que el deute s'acabi de pagar el 2026 i amb la proposta aprovada es fa una amortització (un avançament
de 9.131 euros) que representa retallar dos anys aquest deute, a més de significar un estalvi de 500 euros d'interessos.
Pel que fa a la segona proposta més votada, té un valor aproximat de 12.500 euros, i consisteix a fer un parc de patinatge,
millorar la il·luminació exterior de l'ateneu, millorar l'accés a peu entre la pista i el camp de futbol i fer una barbacoa al costat
oest de l'ateneu.
Per últim, les millores urbanes, que van ser la tercera opció més votada, tenen un cost aproximat de 9.000 euros i consistiran,
entre altres coses, a col·locar mampares de fusta en alguns contenidors, posar pilons que impedeixin aparcar cotxes al costat
est de la plaça de la Vila i posar plafons d'informació a les entrades del poble. L'alcalde, Robert Sabater, va valorar positivament
la participació: “Tot i que és baixa, segurament és una de les més altes d'aquest país en qualsevol procés participatiu”, va
manifestar.

EL PUNT AVUI
Dimarts, 3 de febrer de 2015
PAS PER REDEFINIR EL MUSEU DE L'EMPORDÀ
Una quarantena de persones relacionades amb el món de les arts i la cultura de Figueres es van reunir aquest divendres passat
en la primera de les sessions del procés participatiu (RE)pensant el Museu de l'Empordà, que impulsa l'Ajuntament per treballar
en la definició del futur del Museu de l'Empordà. Segons informa el consistori, “s'ha coincidit en la necessitat de treballar en
una nova definició del museu, per esmenar la manca de visibilitat provocada per altres ofertes culturals ubicades a Figueres”.
També es va plantejar “la necessitat de superar el model de gestió jeràrquica i personalista”. Com a alternativa, es proposa
teixir un òrgan potent, vertebrat en diferents comissions, que articuli, doni suport i validi un nou model.
Redacció

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 4 de febrer de 2015
L'AJUNTAMENT DE GIRONA EMPITJORA ELS SEUS ÍNDEXS DE TRANSPARÈNCIA
Les pitjors notes s'obtenen en contractacions de serveis i urbanisme i obres públiques
LAURA FANALS | GIRONA L'Ajuntament de Girona ha vist empitjorar els seus índexs de transparència, segons l'estudi de
l'ONG Transparencia Internacional corresponent a 2014. Mentre que l'any 2012 ocupava el 52è lloc en una llista de 110
ajuntaments analitzats a tot l'Estat, amb una puntuació de 77,5 punts sobre 100; l'informe del 2014 el fa caure fins al lloc
número 90 i el deixa amb 72,5 punts. Les pitjors puntuacions s'aconsegueixen en transparència en les contractacions de serveis
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i en matèries d'urbanisme i obres pública, així com en els indicadors de la llei de transparència (que inclou informació sobre
planificació i organització municipal, alts càrrecs, contractes i subvencions i dades econòmiques i pressupostàries). En canvi,
les notes més altes s'aconsegueixen en les relacions amb la ciutadania i la informació sobre la corporació, tot i que en cap
àmbit s'aconsegueix la nota més alta, que serien 100 punts.
Dades de l'Ajuntament de Girona
Transparència Internacional realitza cada dos anys un estudi en què
analitza la informació que els 110 ajuntaments més poblats de
l'Estat espanyol (o capitals de província) posen a disposició de la
ciutadania, a través d'un qüestionari i comprovant les dades que hi
ha a la pàgina web municipal. En aquesta ocasió, malgrat que
Girona «aprova» en tots els àmbits (és a dir, supera els 50 punts
sobre 100), la seva puntuació ha empitjorat respecte l'any 2012. A
banda de baixar del lloc 52 al 90, la nota de Girona ha disminuït de
77,5 a 72,5 i se situa per sota la mitjana estatal, que se situa en 85,2.
El que més sobta de l'informe són els descensos experimentats en
l'àrea de contractacions de serveis i urbanisme i obres públiques, ja
que en anys anteriors s'havien aconseguit bones puntuacions i en aquesta ocasió Girona només ha aconseguit un aprovat
justet. En el cas de les contractacions de serveis, apartat que passa de 75 a 50 punts, s'analitza la publicació de la informació
sobre els procediments de contractació de serveis i també els subministradors i cost dels serveis: és a dir, s'hauria de publicar la
llista i la quantitat de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l'Ajuntament.
Pel que fa a la transparència en matèria d'urbanisme i obres públiques, la puntuació ha disminuït de 100 a 60. En aquest cas,
s'analitza si s'han publicat els plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics, els anuncis i licitacions d'obres públiques, la
informació sobre les empreses que concorren als concursos públics, les ofertes i les resolucions, i informació precisa i detallada
sobre les principals obres públiques i infraestructures de la ciutat.
Pel que fa als indicadors de la llei de la transparència, la puntuació també és baixa (56,3), però en aquest cas s'ha millorat, ja
que en l'anterior estudi s'havia suspès amb un 46,7. Cal dir, però, que l'any 2012 era el primer en què s'introduïa aquest epígraf,
que inclou la publicació de la planificació i organització de l'Ajuntament, dades sobre contractes, convenis i subvencions, les
retribucions d'alts càrrecs i informació econòmica i pressupostària, com ara les auditories de comptes i la relació d'immobles
de propietat municipal, entre altres.
Pel que fa a la informació sobre la corporació municipal, hi ha hagut una millora substancial: ha passat dels 58,8 punts
aconseguits la última vegada a 83,3. En aquest apartat s'analitza la informació sobre els càrrecs electes i el personal de
l'Ajuntament, el seu patrimoni i les normes i institucions municipals. Pel que fa a les relacions amb els ciutadans i la societat
(pàgina web de l'Ajuntament, informació i atenció al ciutadà i grau de compromís amb la ciutadania), s'ha passat de 100 punts
a 87,5. Finalment, pel que fa a la transparència economico-financera, s'ha mantingut pràcticament igual, tot passant de 85,7 a
81,8 punts.

EL PUNT AVUI
Dimecres, 4 de febrer de 2015
QUÈ HI VOLEM, A LA DEVESA?
El procés participatiu obert aquesta setmana permet als ciutadans fer propostes sobre les línies a seguir respecte al
parc urbà
Avui es fa al centre cívic de Pedret la primera reunió als
barris
El parc de la Devesa de Girona amb un ciutadà circulant-hi amb bicicleta fa
unes setmanes Foto: LLUÍS SERRAT.

El procés participatiu de la Devesa de Girona que s'ha iniciat
aquesta setmana permet que tothom qui ho vulgui pugui
contribuir al disseny i la priorització del futur d'aquest gran
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parc urbà de quaranta hectàrees. Des de quina gestió es creu millor per a l'arbrat o quina ocupació hauria de tenir la Fira de
Girona sobre el Camp de Mart, fins a si aquest sector s'adapta per fer-hi espectacles o s'hi situaria un pitch&putt, un estany o un
rocòdrom són alguns dels aspectes que es pregunten.
Els elements centrals que s'analitzen al web www.girona.cat/devesa són la voluntat que el parc s'obri cap al riu Ter, així com
una nova gestió de l'arbrat que permeti esclarissar algunes zones per garantir una millor salut dels que hi restin i retornar al
model original de Devesa. Des de dilluns que està operatiu el web i es poden respondre les qüestions que es plantegen i fer les
propostes que es creguin oportunes. L'obertura cap al Ter implicaria fer desaparèixer l'actual mur del vial perimetral i generar
tota una zona de transició amb passejos i vegetació cap al curs fluvial. Aquest concepte ja estava previst i anunciat en el
projecte Quatre rius i una séquia, en què s'havien projectat piscines naturals sobre el riu, passejos enfustats i una guingueta. De
fet, el pla d'usos aprovat a final del 2010 també es va debatre extensament i ja hi havia consens per actuar en aquest sentit,
sempre que es tingués en compte el risc de les crescudes del riu i la necessitat d'un nou estudi d'inundabilitat.
Sense cotxes
Un element que surt en diversos àmbits és la voluntat de treure els vehicles del parc de la Devesa i, en tot cas, buscar
alternatives a l'entorn del parc per crear-hi aparcaments que cobreixin les necessitats de la Fira o l'auditori. En tot cas, els
primers ciutadans que han fet comentaris a través del web veuen bé la mesura i, com han fet els veïns de manera reiterada,
reclamen que s'adopti amb urgència.
Dubtes per l'asfalt
En l'avanç del pla especial es proposava la possibilitat que alguns passejos es pavimentessin amb un asfalt acolorit, un aspecte
que l'associació de veïns de la Devesa ja ha rebutjat públicament, i els primers comentaris al procés també fan objeccions a
aquesta possibilitat, en alguns casos. Un dels apartats que de moment reben més consens és la voluntat de crear itineraris
més fàcils i clars que connectin la Devesa amb la ciutat de Girona. L'avanç del pla especial ja subratlla les barreres que suposen,
des de diversos punts de la ciutat, eixos viaris o bosses d'aparcaments des de la rambla Ramon Folch, des del pont de Sant
Feliu o des del barri de la Devesa.
Pocs registrats encara
El procés participatiu s'acabarà a l'abril amb un document de síntesi i amb la previsió que el govern municipal ja el pugui
aprovar de manera inicial a final del mateix mes. El procés participatiu es va obrir dilluns al web específic pel procés i fins ahir
hi havia tot just 18 usuaris registrats que havien fet 49 aportacions, a banda d'haver respost una vintena de qüestionaris
sencers. A més, s'han previst nou reunions al centres cívics dels barris de la ciutat per facilitar la participació de tots els sectors.
LA XIFRA
18 ciutadans
s'havien registrat fins ahir a la tarda per participar en el procés per decidir el full de ruta per a la Devesa.
LA DATA
04.2015
és quan el govern municipal té previst que s'acabi el procés i hi hagi el document per aprovar-lo inicialment.
Sense nova edificabilitat a l'interior del parc
La proposta inicial per la nova Devesa

Un dels aspectes importants és que el pla no preveu noves edificacions al parc.
Així s'esvaeix la possibilitat de fer-hi un nou pavelló com pretenia l'anterior
govern i que CiU va blindar per evitar-ho.

Avui, la primera reunió als barris, al centre cívic de Pedret
Pedret serà el primer sector de la ciutat on s'ha previst debatre el futur del parc
de la Devesa i facilitar així que els ciutadans hi puguin dir la seva. La reunió
tindrà lloc de dos quarts de set a dos quarts de vuit del vespre al centre cívic.
Després es faran al del Ter, el dia 6; al de Pont Major, el dia 10; a la Rosaleda, el
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dia 13; al de Santa Eugènia, el dia 18; al del Pla de Palau, el dia 20; a l'Onyar, el dia 25; al de Sant Narcís, el dia 27, i al del Barri
Vell, el 4 de març.
Tota la documentació es troba al web creat per l'Ajuntament
Les persones interessades a fer aportacions i donar a conèixer la seva opinió sobre la Devesa, ho poden fer al web
www.girona.cat/devesa. En aquest web el ciutadà trobarà tota la documentació necessària, des de múltiples mapes sobre les
àrees mediambientals fins al planejament, així com els serveis actuals i l'ordenació que hi ha. També s'hi troba un apartat amb
preguntes freqüents sobre el mobiliari, els usos i els accessos al parc.

DIARI DE GIRONA
Dijous, 5 de febrer de 2015
LA CUP CRITICA QUE GIRONA ESTIGUI A LA CUA DE L´ESTAT EN TRANSPARÈNCIA MUNICIPAL
GIRONA | DDG La CUP de Girona ha criticat l'equip de govern (en mans de CiU) pel fet que la ciutat hagi aparegut a la cua de
les principals ciutats pel que fa a transparència institucional, segons l'índex publicat recentment per l'ONG Transparència
Internacional. El document situa Girona en el lloc número 90 d'una llista de 110 ajuntaments analitzats a tot l'Estat espanyol.
Per això, la formació independentista ha reclamat a l'equip de govern que publiqui al web municipal el pressupost aprovat
inicialment, per tal de facilitar-ne l'accés a la ciutadania i que aquesta hi pugui presentar al·legacions, tot afavorint així la
transparència i la participació. D'altra banda, la CUP també ha exigit la convocatòria d'un segon ple de pressupostos per poder
debatre les al·legacions i aprovar-lo definitivament, un tràmit que, segons indiquen, CiU "pretén estalviar-se com ja va fer en
l'exercici anterior".
Pitjor puntuació
Segons l'estudi publicat per Transparència Internacional, que s'actualitza cada dos anys, Girona ha empitjorat els seus índexs
de transparència, especialment en les àrees d'Urbanisme i Contractació de Serveis. Mentre que l'any 2012 apareixia en el 52è
lloc dels principals ajuntaments d'Espanya en matèria de transparència, ara ha caigut fins als 90. I si la nota obtinguda el 2012
va ser de 77,5 punts sobre 100, durant el 2014 es va reduir fins a 75,2.

AJUNTAMENT DE GIRONA
Dimarts, 10 de febrer de 2015
L'AJUNTAMENT DE GIRONA IMPLANTARÀ PER PRIMER COP EL VOT ELECTRÒNIC EN LA CONSULTA DELS
PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS
Avui comencen les assemblees als diferents barris per debatre les
propostes que la ciutadania i els veïns han fet arribar.
Aquest any la consulta dels pressupostos tindrà lloc del 20 al 25 d’abril i,
com a principal novetat, enguany hi haurà la possibilitat de votar
electrònicament, una opció que l’Ajuntament de Girona impulsa per
primer cop. “Volem fomentar la participació de la ciutadania en els
pressupostos participats de barris i aquesta és una mesura que creiem
que pot promoure aquesta participació”, ha explicat el regidor de Serveis
Socials, Cooperació i Participació, Eduard Berloso.
Per tal de poder exercir el vot electrònic, tota la ciutadania amb dret a vot rebrà uns dies abans de la consulta electrònica un
sobre personalitzat amb les credencials que li permetran realitzar el vot des de qualsevol mitjà tecnològic.
Igualment, però, i com en els dos anys anteriors, es podrà participar a la consulta també de manera presencial, els dies 24 i 25
d’abril, en els punts de votació que s’habilitin per a cadascun dels barris. A través d’aquesta consulta els gironins i gironines
majors de 18 anys i inscrits al padró d’habitants, decidiran quin dels projectes proposats els agradaria que s’executés en el seu
barri, mitjançant el seu vot lliure, directe i secret.
Més de 200 propostes ciutadanes
Aquest vespre començaran les assemblees dels pressupostos participats dels barris amb les primeres reunions als barris de
Figuerola-Bonastruc, Campdorà, la Devesa i Santa Eugènia-Can Gibert del Pla, en les quals assistiran els regidors de barri de
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cada lloc i els regidors responsables dels pressupostos participats, la tinenta d’alcalde i regidora d’Hisenda i Règim Interior, M.
Àngels Planas, i el regidor Eduard Berloso.
En el marc de les assemblees, es debatran les propostes que els ciutadans han pogut fer arribar del 27 de gener al 5 de febrer a
través d’un formulari obert al web municipal (www.girona.cat/consultabarris) i a través de les associacions de veïns. S’han
rebut més de dues-centes propostes, el doble respecte l’any anterior. Per barris, Sant Narcís, Montilivi i Sant Pau han estat els
que han rebut més propostes dels seus veïns i veïnes. Els segueixen els barris de Santa Eugènia i Can Gibert, l’Eixample, Vista
Alegre-Carme i Palau-sacosta.
En aquestes assemblees –que se celebraran fins al 20 de febrer– les entitats presentaran les propostes de millora per al barri i,
tenint en compte el pressupost que s’haurà destinat a cada barri, acabaran prioritzant-ne un màxim de cinc. Les cinc
propostes escollides a l’assemblea de barri es traslladaran a l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica que emetrà els informes
pertinents sobre la viabilitat de cadascuna. Aquests informes emesos pels tècnics municipals es traslladaran a la propera
assemblea de barri, que es portarà a terme entre el 16 i el 26 de març i que és el lloc en què s’acabaran de definir els projectes
que se sotmetran a consulta ciutadana a finals d’abril.
Els pressupostos participats dels barris s’han tornat a posar en marxa aquest any amb la novetat principal que en aquesta
tercera edició s’ha incrementat la dotació pressupostària que se sotmet a participació ciutadana. Enguany es destinaran
1.200.000 € a les inversions als barris que es realitzaran a través del procés de pressupostos participats.

EL PUNT AVUI
Dijous, 12 de febrer de 2015
PROPOSEN LA REFORMA DEL PASSEIG DE LLAFRANC
Es preveu integral i es vol projectar al llarg d'aquest any i executar-la el vinent
Enceten el procés de participació ciutadana per recollir idees
El passeig Cypsela de Llafranc, presa fa uns anys. Foto: A.V.

El passeig Cypsela de Llafranc es reformarà en el pròxim
mandat si el nou govern que surti de les urnes el maig d'aquest
any no decideix el contrari.
Els dos grups ara en el govern s'han avingut a plantejar una
reforma integral de la façana marítima del nucli de Llafranc per
modernitzar-la i posar-la al dia. La remodelació del passeig de
Llafranc també ha de servir per reordenar la circulació i millorar
la mobilitat de la primera línia de mar i de la plaça del Promontori.
El que s'ha plantejat a hores d'ara és la redacció del projecte, que, segons les previsions, s'hauria de fer al llarg d'aquest any
2015, amb l'objectiu marcat d'executar-lo en la primera meitat del mandat municipal que començarà el mes de juny vinent.
Aquest procés té una primera etapa, que és la de participació ciutadana, i que es vol iniciar en els pròxims dies. La primera
proposta es posarà en marxa aquest dissabte, en una reunió que està convocada a les 10 del matí a la seu del Club Tennis
Llafranc. Es preveu que en les dues hores i mitja que hi ha previstes, tots els ciutadans que ho desitgin podran aportar idees.
L'objectiu és que tothom hi expressi el seu punt de vista i que, dels plantejament efectuats, en surtin alguns detalls i algunes
línies que seran recollides en el projecte que arrencarà amb immediatesa.
L'equip redactor del projecte serà qui marcarà les línies bàsiques. De
reunions, n'hi haurà més d'una al llarg del procés i durant tot el 2015. La darrera es preveu que serà la de presentació del
projecte final que es portarà a terme.
La voluntat de l'actual alcalde i pròxim cap de llista del PSC, Juli Fernández, és que la reforma integral del passeig sigui una
obra que estigui finançada “íntegrament per l'Ajuntament”.
“Considerem que la remodelació és un tema d'interès públic i, per tant, serà una obra sense contribucions especials.” Sobre
aquesta qüestió, Fernández entén que és imprescindible tenir “el màxim consens dels residents del nucli i de la població”.
LA DATA
2016
Execució dels treballs de reforma integral del passeig de Llafranc, que es preveu que es podran fer l'any vinent.
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EL PUNT AVUI
Dissabte, 14 de febrer de 2015
MÉS DE 400 OPINIONS SOBRE EL PROJECTE DE PARC A LA DEVESA
Els veïns de la zona reclamen que es resolguin qüestions bàsiques mentre es desenvolupa el projecte global
Ribas i Fàbrega explicant als veïns de la Devesa el projecte per a la Devesa. Foto: MANEL LLADÓ.

El procés participatiu que l'Ajuntament de Girona va posar en marxa fa deu dies
per conèixer les opinions dels ciutadans en relació amb el pla especial de la
Devesa ja ha recollit més de 400 opinions de 130 usuaris que s'han registrat a la
pàgina web www.girona.cat/devesa. Justament ahir, els regidors d'Urbanisme i
Sostenibilitat, Carles Ribas i Jordi Fàbrega, respectivament, van presentar el
projecte als veïns de la zona de la Devesa i Güell en un acte que es va celebrar al
local social de la Rosaleda. Els veïns veuen amb bons ulls el projecte de parc urbà
que es vol dur a terme a la Devesa, però creuen que mentre es desenvolupa
s'haurien de resoldre qüestions bàsiques. I van posar sobre la taula la necessitat
d'enllumenat, de vigilància i d'accessibilitat. “Proposem mesures senzilles i que amb pocs diners es podrien tirar endavant”, va
exposar un representant de l'associació de veïns de la Devesa-Güell. Ribas va indicar que el problema és que, per posar un sol
fanal a la Devesa, es necessita el permís de Patrimoni. D'aquí que, segons hi va afegir, des de l'Ajuntament es promogui un pla
especial que alhora recull un pla d'usos. “Si centrem el debat en els usos, tornarem a començar la casa per la teulada, Ens cal
una normativa prèvia”, va replicar Ribas. Alguns dels veïns que fa més anys que viuen en aquest barri es van queixar de les
conductes incíviques dels firaires i dels visitants que vénen des de fa més de mig segle a Girona per les Fires.
LA XIFRA
130 persones
s'havien registrat fins ahir al web que l'Ajuntament ha posat en marxa per valorar el projecte de parc.
LA FRASE

Proposem unes mesures senzilles i econòmiques que, de moment,
resoldrien qüestions bàsiques
portaveu de l'associació de veïns de la Devesa-güell
Sessions informatives als barris
La presentació que es va fer ahir a la Rosaleda es repetirà en els pròxims dies als centres cívics Santa Eugènia (dia 18), Pla de
Palau (dia 20), Onyar (dia 25), Sant Narcís (27) i Barri Vell (4 de març). A banda de donar a conèixer públicament el projecte,
aquests actes tenen com a objectiu promoure la participació dels ciutadans per recollir el major nombre d'opinions possible
fins a finals de març. El calendari amb què es treballa és que a l'abril ja hi hagi una proposta definida, que només s'executarà si
obté els vots a favor de dos terços del regidors.

DIARI DE GIRONA
Dissabte, 14 de febrer de 2015
TRANSPARÈNCIA ALS AJUNTAMENTS

No n'hi ha prou de dir que el principi democràtic ens regeix
i que implica no amagar res, sinó ensenyar-ho
tot perquè la ciutadania pugui controlar els sistema de
manera més eficaç, sinó que cal fer-ho
JOSEP LÓPEZ DE LERMA Democràcia, estat de Dret i transparència van units; són conceptes i termes indissociables.
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Tanmateix, en aquesta nostra Espanya, encara avui s'observen recances per fer-los anar junts. Hi pesen els tics del règim
autocràtic amb la cultura politico-social-funcionarial que li fou pròpia. Això no es dissol com el sucre en el cafè, sinó que ho fa
molt lentament. No n'hi ha prou de dir que el principi democràtic ens regeix i que implica no amagar res, sinó ensenyar-ho tot
perquè la ciutadania pugui controlar el sistema de manera més eficaç a un major i més eficaç control de la ciutadania, sinó que
cal fer-ho. La democràcia és un persistent caminar per determinades vies, com ara la transparència, a l'objecte de crear un
pòsit que no permeti altra cosa que la fiscalització de tot allò que es porta a terme en nom seu i per delegació seva. De la
mateixa manera que un bon dia en Santiago Carrillo ens va dir que el sistema democràtic no estava del tot assegurat a
Espanya si no es produïen successives alternances en el poder, es pot dir que no es pot invocar sistemàticament la democràcia
si no es produeixen les condicions perquè la societat sàpiga què fa el poder amb els impostos de ciutadans i empreses.
El principi de transparència es troba en la nostra Constitució. Però s'hi troba d'una manera passiva; vull dir com subsidiària
alhora que conseqüència d'altres. No disposa de rellevància constitucional. Ha estat el dret creat per la Unió Europea el que, a
poc a poc, ha anat traslladant al dret positiu espanyol i a la jurisprudència dels nostres tribunals el principi de transparència. La
primera vegada que s'inclou en un mostra de l'anomenat "bloc de constitucionalitat", en expressió del Tribunal Constitucional,
fou quan es a aprovar el vigent Estatut d'Autonomia de Catalunya. Essent cert que algunes lleis sectorials ja l'havien fet seu, ni
que fos en cita indefinida, la veritat és que pren volada en el dret positiu espanyol quan es va impulsar l'Estatut de 2006.
Darrerament, el principi de transparència ha tingut el seu trasllat a normes legals articulades que, sense acotar-lo del tot en
ésser jurídicament indeterminat sí que en regulen la seva aplicació en totes les Administracions Públiques i altres àmbits,
alguns d'ells institucions privades, com ara les organitzacions patronals i sindicals o les associacions i fundacions preveien
controls i sancions administratives pel cas que el subjecte cridat a complir la llei no ho faci. Així, les Corts Generals, han dictat la
seva llei, de naturalesa bàsica en quasi tots els seus preceptes, i alguns parlaments de les Comunitats Autònomes, com ara
Andalusia, les Canàries, Cantàbria o Catalunya, han fet el mateix pel que fa al seus respectius àmbits competencials, tot
respectant aquella qualificació constitucional que a tots obliga pel que fa al seu mínims. Catalunya, innovadora de nou, ha
regulat el lobbisme pel que fa al seu Parlament i al seu Govern.
Setmanes enrere, no gaires, Diari de Girona ens informà sobre la baixada que ha sofert l'Ajuntament de Girona en el rànquing
de transparència municipal que anualment fa l'ONG denominada Transparència Internacional, la qual cosa el situa entre els
més opacs d'Espanya. Sobta els descensos en les àrees de contractació de serveis, urbanisme i obres públiques. De posar-loshi un semàfor, aquest seria vermell. Però, tanmateix, el nostre propi Diari informà a finals de l'any passat que, segons els
paràmetres avaluadors del Laboratori de Periodisme i Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Ajuntament de
Girona era el més transparent de la província de Girona i se situava en el lloc vint-i-u en el conjunt de Catalunya. Amb això, tot
està dit. Primer, si l'avaluació es basa en les dades de la web, aquesta vara de mesurar és molt deficient i, segon, en funció del
valor que donis a cadascun dels índexs, els resultats poden arribar a ser obscenament contradictoris. No es pot dir una cosa i la
contrària sense fer alhora un acte de contrició sobre la metodologia emprada.
I, com a mostra, aquest cas: Pocs mesos després que "Transparència Internacional" situés l'Ajuntament de Sabadell en el
primer lloc del seu rànquing en matèria de transparència pel que fa a tot Espanya, la policia entrava a la seva seu per ordre
judicial. En hores, varen ser imputats des de l'alcalde, en Manuel Bustos, al secretari d'organització del PSC, en Dani
Fernández, fins a una bona colla de càrrecs públics i funcionaris. S'obria el cas Mercuri, que avui té una dotzena de peces
separades sota el denominador comú de presumptes delictes. De fet, tots els que recull el Codi Penal relatius a l'Administració
Pública. Aquest fet hauria d'haver aconsellat a Transparència Internacional" tancar el seu observatori qualificador i deixar de
puntuar "a distància". El millor Ajuntament, a la presó, diguem-ho així, i l'ONG encara avui posa notes a més d'actuar com a
consultora d'administracions mil en una matèria, la transparència, que ha suspès amb un zero. Però ja se sap que el negoci és
el negoci. Que li ho preguntin a en Bustos.

ARAGIRONA.CAT
Dijous, 19 de febrer de 2015
L'ALCALDE DE GIRONA I L'AJUNTAMENT OBREN PERFIL A CHANGE.ORG PER A RESPONDRE PETICIONS
És la segona capital catalana en tenir perfil verificat, després de Barcelona
L’alcalde de Girona, Carles Puigdemont (CiU), ha obert el seu perfil verificat a la plataforma Change.org. Des del seu perfil com
a “Decision Maker”, l’alcalde podrà respondre directament a tots els ciutadans que hagin signat peticions dirigides de les que
n’era destinatari. L’Ajuntament també ha creat un perfil amb el mateix fi.
D’aquesta manera, Carles Puigdemont i la ciutat de Girona es converteixen en la segona capital catalana en tenir un perfil
verificat i per tant, el segon en poder contestar directament als usuaris de Change.org que realitzin qualsevol tipus de petició.
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De la mateixa manera, els signants d’una petició podran des d’avui comunicar-se directament amb els que prenen les
decisions, permetent que aquests puguin respondre de forma pública i directa.

“Aquest és un nou pas dins de
l’aposta decidida que hem fet des
de l’inici de la legislatura per
obrir les portes de l’Ajuntament
que tradicionalment havien estat
tancades, per escoltar les demandes
de la ciutadania i establir un
diàleg permanent trencant les
velles estructures de
l’Administració”,
ha afirmat l’alcalde de Girona, Carles Puigdemont.
L’alcalde ha assegurat que “la transparència i la participació són prioritàries per a nosaltres, ja no és un tret diferencial sinó una
obligació per part de totes les administracions. És per això que hem creat webs com la del Govern Obert, estem presents de
forma proactiva a les xarxes socials, fem processos participatius vinculants sobre temes cabdals per a la ciutat o hem obert la
participació als plens municipals i ofert la seva retransmissió en directe a través de múltiples plataformes.
A banda de posar una gran quantitat de dades a disposició dels ciutadans que fins fa poc eren absolutament inaccessibles:
relació d’empreses que participen en els processos de licitació, difusió de les auditories, estat d’execució del pressupost
municipal, estat d’execució del pla de mandat, etc. Tot un seguit d’eines i recursos que s’han posat a l’abast del ciutadà per
primera vegada en tota la democràcia”.
Segons Francisco Polo, director de Change.org a Espanya, “la interacció amb els més de sis milions d’usuaris que ja té
Change.org a Espanya pot ser molt positiva per als ajuntaments, que tenen competència sobre molts afers que afecten cada
dia als ciutadans. Ara els polítics més propers als ciutadans tenen una eina fonamental per a buscar solucions als problemes
que més preocupen als seus veïns”.
Els ajuntament catalans lideren l’adopció dels perfils verificats a Change.org. L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, té el perfil
més actiu al món. Ciutats com Sant Cugat del Vallès, Vilanova i la Geltrú, Mataró, Castelldefels o l’alcaldessa de L’Hospitalet de
Llobregat també tenen perfil.
Com funcionen els perfils verificats de Decision Makers?
1. Un ciutadà inicia una petició a Change.org.
2. La petició apareix al perfil del Decision Maker, al costat de totes les que es dirigeixen a aquest destinatari.
3. El Decision Maker rep una notificació al seu correu dient que és destinatari d’una petició.
4. El Decision Maker respon a aquesta petició. La resposta apareix al seu perfil i a la petició per a que els signants puguin llegirla. Aquesta resposta té els seus propis enllaços permanents per a que pugui ser compartida i viralitzada.
5. El creador de la petició i els signants puguin comentar aquesta resposta, establint una conversa que els dugui fins a una
solució.

MESA CIUTADANA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ
Dissabte, 21 de febrer de 2015
PETICIÓ PARTICIPACIÓ AL PLE MUNICIPAL DE GIRONA DE MARÇ 2015 SOBRE L'IMPOST DE SOCIETATS,
PER DEMANAR EL SUPORT DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA AL TEIXIT ASSOCIATIU DE LA CIUTAT
A finals de Novembre de 2014, es va aprovar la Llei 27/2014 de 27 de novembre de l’Impost de Societats que afectarà les
entitats no lucratives a partir de l’1 de gener de 2015, amb la qual s’eliminen els supòsits que eximien algunes entitats d’haver
de presentar l’impost.
A partir d’ara, qualsevol Entitat (encara que no realitzi cap activitat econòmica i amb independència del seu volum) estarà
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obligada a presentar l’Impost de Societats.
A més, la llei afectarà els exercicis iniciats a partir de gener de 2015 significant que, malgrat que l’impost no s’haurà de
presentar fins 2016, les Entitats hauran de portar una comptabilitat de partida doble des de 2015 a fi de poder identificar
adequadament els ingressos i despeses corresponents a rendes exemptes i no exemptes.
D’altra banda, la reforma fiscal referent a l’Impost de Societats no afecta les entitats acollides a la Llei 49/2002, com
fundacions i associacions declarades d’Utilitat Pública. Les entitats amb aquest tipus de règim fiscal estaran obligades com
fins ara a presentar l’Impost de Societats i continuaran tributant al 10% per aquelles rendes no exemptes que puguin tenir.
I, recentment, han sortit a la Premsa informacions d’una adaptació, a petició de CiU al Congrés, del redactat de la Llei per
suavitzar l’impacte i eximir les Entitats més petites de l’impost de Societats.
Degut a aquest fet, i al seu gran desconeixement per part del teixit Associatiu de la ciutat, el dia 12 de Febrer de 2015 varem
convocar una nova reunió de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ per tal d’informar a aquelles Entitats que
volguessin conèixer els detalls de tal modificació de Llei. I, arrel del debat sorgit a la reunió abans esmentada, varem coincidir
en la necessitat que totes les Entitats de la Ciutat coneguin aquesta Llei per tal que, producte del seu desconeixement, no
siguin multades pel no compliment de la mateixa.
Així doncs, i amb l’objectiu de donar-ne coneixement al teixit Associatiu de Girona com abans millor, i demanar el suport
Institucional d’assessorament davant tal modificació de Llei, varem acordar entrar en Registre la present Petició de
Participació al Ple Municipal del 9 de Març de 2015 per proposar a aquest Ple de l’Ajuntament de Girona l’adopció dels següents
acords, enumerats a la PART DISPOSITIVA del present Document:
1. Que l’Ajuntament de Girona promogui una campanya exhaustiva d'informació a totes les Entitats Registrades a la ciutat, per tal que tinguin
coneixement d'aquest fet.
2. Que l’Ajuntament de Girona es posicioni respecte la modificació de llei d'Impostos de Societat per a Entitats Ciutadanes impulsada pel
Govern Central, en la seva afectació per a les Entitats sense afany de lucre.
3. Que l’Ajuntament de Girona aprovi posar a disposició del teixit Associatiu de Girona les estructures assessores i judicials Municipals, per tal
de fer costat a les Entitats de la ciutat informant i reduïnt les seves despeses en aquests conceptes d'assessoria i defensa legal.
I faig la present Petició de Participació al Ple Municipal de Girona mitjançant la seva entrada en Registre Municipal, segons demana l’Art. 105 del
Reglament Regulador de les Institucions de la Participança.
Per últim, i donat que el punt 1 d’aquest mateix Art. 105 limita la participança a “Les Associacions degudament constituïdes i inscrites al Registre
Municipal d’Entitats, que tinguin per objecte la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns”, l’Associació ..............................................
permet a la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ fer ús del seu NIF, el qual us deixem a continuació, per si d’un cas aquest fos necessari a
l’hora d’acceptar la Petició de Participació al Ple Municipal presentada:
Associació ....................................... NIF: xxx

I ho fa com a mostra del suport donat, juntament a les xx Entitats de Girona esmentades a la capçalera, a la Petició de
Participació al Ple Municipal del 9 de Març de 2015 presentada en nom de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ.

ARAGIRONA.CAT
Dissabte, 21 de febrer de 2015
UNA ENQUESTA CIUTADANA AJUDARÀ A REDISSENYAR EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC DE GIRONA
El sondeig vol saber el temps que passen els veïns als diferents llocs de la ciutat
Carles Puigdemont amb Lluïsa Marsal, ahir al matí © Aj. de Girona

L'Smart Urban Planning (SUP) és un mètode de planificació urbanística patentat
per la professora de la UdG, Lluïsa Marsal, premiat pel Departament d'Empresa i
Ocupació de la Generalitat.
Una eina que ara s'aplicarà a Girona on, mitjançant una enquesta, es podrà saber
quant temps destinen els ciutadans a les seves activitats urbanes durant un dia
feiner i en un dia festiu. El sistema permet conèixer les hores que els veïns passen a
diferents llocs de la ciutat de dilluns a diumenge i de quina manera els agradaria
distribuir el seu temps, en un futur. La iniciativa estarà en un funcionament durant els pròxims dos mesos i els resultats
ajudaran a redissenyar la planificació urbanística de la ciutat.
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Lluïsa Marsal és arquitecta, doctora en Urbanisme i Sistemes Intel·ligents i ha patentat un mètode de planificació urbanística,
el SUP, que durant dos mesos -com a prova pilot- s'aplicarà a la ciutat de Girona. A través d'una doble enquesta, a la qual es pot
accedir tant des de la web de l'Ajuntament de Girona com des de la pàgina web de la Universitat de Girona, es pregunta als
ciutadans quant temps destinen a cadascuna de les seves activitats urbanes, en un dia feiner i en un dia festiu.
L'objectiu és conèixer les hores que els ciutadans passen a diferents llocs de la ciutat i de quina manera els agrada distribuir el
seu temps."Així es poden saber les preferències de despesa de temps amb relació a la mobilitat, l'oci o l'estona que passen en
equipaments municipals", ha explicat Marsal.
L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, ha destacat que aquesta eina permetrà "convertir el ciutadà en protagonista a l'hora
de redissenyar la planificació urbanística del futur". Al mateix temps, suposarà un pas més en la transformació de Girona en
"una ciutat intel·ligent". "De mica en mica anem incorporant eines per apropar-nos al ciutadà i fer-lo partícip de les preses de
decisions", ha reiterat.
Durant els pròxims dos mesos els interessats podran contestar l'enquesta. Un cop finalitzat el termini s'enviarà als usuaris una
memòria amb els resultats obtinguts. Unes dades que ajudaran a l'hora de planificar urbanísticament la ciutat seguint les
preferències dels ciutadans.

EL PUNT AVUI
Dissabte, 21 de febrer de 2015
PARTICIPACIÓ AL WEB, PEL MUSEU DE L'EMPORDÀ
L'Ajuntament de Figueres obrirà un procés participatiu al web municipal on qui vulgui podrà fer aportacions sobre quin ha de
ser el futur del Museu de l'Empordà. Ho va anunciar el segon tinent d'alcalde i regidor de Cultura, Josep Maria Godoy, en la
segona sessió de la comissió (Re)pensant el Museu Empordà. També va dir que es faran debats presencials amb els col·lectius
d'artistes de la ciutat i la comarca.

DIARI DE GIRONA
Dil luns, 23 de febrer de 2015
PLANIFICAR LA CIUTAT A PARTIR DE L´ÚS DEL TEMPS
La Càtedra Smart City impulsa una prova pilot
Marsal, mostrant l´Enquesta. Ajuntament de Girona

La Càtedra Girona Smart City impulsa un programa pilot per tal de conèixer com utilitza
actualment el temps la ciutadania i com li agradaria fer-lo servir, per tal de poder adaptar
els futurs plans urbanístics a les necessitats reals dels habitants de la ciutat.
REDACCIÓ Conèixer com utilitzen el temps els ciutadans de Girona per tal de poder planificar millor la ciutat. Aquest és
l'objectiu de l'Smart Urban Planning, un projecte pilot que la Càtedra Girona Smart City farà a la ciutat i que consistirà en una
enquesta sobre l'ús del temps real i el desitjat entre la ciutadania per tal de poder adaptar els futurs plans urbanístics a les seves
necessitats reals.
Segons va explicar ahir la directora de la Càtedra, Lluïsa Marsal, l'enquesta es pot trobar ja als webs de l'Ajuntament de Girona i
de la Càtedra, i consta de dues parts. En la primera, el ciutadà -després d'omplir un breu qüestionari on se li demanarà seu codi
postal- haurà d'explicar com fa servir el seu temps a la ciutat: per exemple, quant de temps destina a desplaçaments, quanta
estona passa en equipaments públics o quant de temps s'està en parcs i places. En la segona part, haurà de descriure com li
agradaria fer servir el seu temps en el futur, i quines activitats no pot fer per manca d'oferta o excessiva llunyania dels
equipaments.
L'enquesta estarà oberta durant dos mesos i alumnes del màster d'Smart Cities de la Universitat de Girona ajudaran els usuaris
dels centres cívics a omplir-la. Quan es tinguin totes les dades, a través d'un algoritme de càlcul, es es podran saber les
preferències de despesa de temps amb relació a la mobilitat, l'oci o el temps en equipaments municipals, entre d'altres.
D'aquesta manera, el consistori podrà ajustar els futurs plans urbanístics a les necessitats reals dels ciutadans. "La idea de "tot
pel ciutadà però sense el ciutadà" està obsoleta, perquè el ciutadà ha de ser al centre de la planificació", va assenyalar Marsal.
14

Segons va indicar l'alcalde, Carles Puigdemont (CiU), des del moment de la creació de la Càtedra Girona Smart City van tenir
molt clar que no només es tractava de posar gadgets a la ciutat per millorar-ne l'eficiència, sinó que també s'havia de crear una
nova manera de pensar-la. I aquest programa, va afegir, n'és un bon exemple. "Quins plans urbanístics tindríem si s'hagués
disposat d'aquesta eina fa deu o quinze anys? Segurament serien molt diferents", va reflexionar. L'alcalde va assegurar que
aquest és un pas més en el camí cap a la transparència i obertura que ha dut a terme el govern de CiU, i que, entre altres, inclou
el portal de govern obert, la participació ciutadana a través de mocions al ple o les nombroses dades que es donen a través del
web.

DIARI DE GIRONA
Dil luns, 23 de febrer de 2015
PUIGDEMONT OBRE UN PERFIL VERIFICAT A LA PLATAFORMA CHANGE.ORG
GIRONA | DDG L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, ha obert el seu perfil verificat a la plataforma Change.org. D'aquesta
manera, podrà respondre directament a tots els ciutadans que hagin signat peticions de les quals ell sigui destinatari.
L'Ajuntament també ha creat un perfil amb el mateix objectiu.
Puigdemont i la ciutat de Girona es converteixen així en la segona capital catalana a tenir un perfil verificat en aquesta
plataforma i, per tant, el segon a poder contestar directament als usuaris de Change.org que realitzin qualsevol tipus de
petició. De la mateixa manera, els signants d'una petició podran comunicar-se directament amb els que prenen les decisions,
permetent que aquests puguin respondre de forma pública i directa.
"Aquest és un nou pas dins de l'aposta decidida que hem fet des de l'inici de la legislatura per obrir les portes de l'Ajuntament
que tradicionalment havien estat tancades, per escoltar les demandes de la ciutadania i establir un diàleg permanent trencant
les velles estructures de l'Administració", assenyala Puigdemont, qui assegura que per al consistori "la transparència i la
participació són prioritàries".

DIARI DE GIRONA
Dil luns, 23 de febrer de 2015
FIGUERES OBRIRÀ AL WEB UN PROCÉS PARTICIPATIU SOBRE EL MUSEU EMPORDÀ
La darrera jornada de treball que es va dur a terme amb la comissió. diari de girona

FIGUEREST | G.T L'Ajuntament de Figueres obrirà a partir de la setmana que
ve un procés participatiu al web municipal on, qui vulgui, podrà fer
aportacions que s'afegiran a les reflexions de la comissió creada per definir el
futur del Museu de l'Empordà. També s'han previst debats presencials amb
els col·lectius d'artistes visuals de la ciutat i la comarca per "multiplicar
sinergies". Paral·lelament, aquesta setmana s'ha fet la segona sessió de la
comissió creada amb representants del món cultural "(Re)pensant el Museu
Empordà". Les conclusions i les estratègies que conformaran el full de ruta
es donaran a conèixer la setmana vinent.
Ha estat una decisió polèmica des dels seus inicis i, fins i tot, s'ha creat un debat paral·lel sobre el futur de l'equipament per part
dels contraris a la mesura, però l'equip de Govern continua ferm i tira endavant els canvis. Després de dissoldre el Consorci i
acomiadar la directora, a finals de gener van anunciar que havien escollit quaranta persones vinculades al món cultural i
artístic per a la primera fase de definició del full de ruta pel futur del Museu. A la primera jornada es va coincidir en la necessitat
de donar més visibilitat a l'espai i en la seva indefinició. També van apuntar a la necessitat de superar el model de gestió
jeràrquica i personalista, que fins ara havia ostentat.
El regidor de Cultura, Josep M.Godoy, va presidir la darrera sessió en què va informar que el Consell de les Arts i la Cultura de
Catalunya (CoNCA) ha ofert el seu assessorament després que l'Ajuntament li fés arribar tota la documentació sobre el procés
de la comissió.
Malgrat que no han transcendit les conclusions a les que van arribar els participants, Godoy va explicar que es va abordar
l'àmbit d'influències i d'actuació que ha de tenir el nou equipament així com les temàtiques que haurà de tractar. També es va
parlar del model de gestió i d'organització. A partir de la setmana que ve s'iniciarà la segona fase del procés amb l'obertura a la
participació ciutadana.
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DIARI DE GIRONA
Dimarts, 24 de febrer de 2015
LES ENTITATS DE LA COMA-CROS I EL GOVERN DE SALT S'ENFRONTEN PER LA GESTIÓ DE L'ATENEU
L'assemblea vol una gestió comunitària i Torramadé diu que jurídicament no és possible
L'alcalde, JaumeTorramadé, entrant una sala plena a vessar per la presència de les
entitats. Marc Martí

SALT | LAURA FANALS L'assemblea de l'Ateneu de la ComaCros i el govern de Salt es van enfrontar ahir durant el ple per
discrepàncies sobre la gestió de l'Ateneu. Les entitats
demanen al govern de CiU que accepti el resultat del procés
participatiu i que en permeti una gestió comunitària. En canvi,
l'alcalde, Jaume Torramadé (CiU), diu que jurídicament no és
possible i que, a més, no totes les entitats se senten representades per l'assemblea. Per això, va defensar una gestió
compartida entre l'Ajuntament, l'assemblea i qualsevol entitat que sigui representativa de Salt i que vulgui utilitzar l'espai.
La sala de plens es va omplir de gom a gom, ja que molts representants de l'assemblea de l'Ateneu van assistir al ple amb
cartells reivindicatius. El regidor d'IpS Ferran Burch i la representant del PSCYasmina Abad van ser els encarregats
d'interpel·lar Torramadé sobre la qüestió, tot defensant el model proposat per les entitats. Burch va recordar que va ser el
mateix Ajuntament qui va endegar un procés participatiu per decidir quin havia de ser el model de gestió de l'espai, i va
lamentar que ara se'n desdigui. Abat va considerar que la proposta que han estat treballant les entitats des de fa dos anys es
mereix "un vot de confiança" per part del consistori.
Torramadé, en canvi, va afirmar que està d'acord que cal reformular la gestió de l'Ateneu i va defensar la participació de les
entitats, però va assegurar que la gestió comunitària és una figura que només és legalment vàlida a l'àrea metropolitana i que
per tant no es pot aplicar a Salt. A més, va acusar el PSC d'haver tingut, durant el seu mandat, una "actitud discriminatòria"
respecte als actes que es podien fer a la Coma-Cros, i d'haver deixat que s'apliquessin discriminacions racials en funció de qui
demanava l'espai. Per tot plegat, va defensar una gestió compartida entre consistori i totes les entitats a través d'una
dinamitzadora contractada expressament per a l'ocasió.

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 24 de febrer de 2015
LES ENTITATS DEMANARAN AJUT A L'AJUNTAMENT DE GIRONA PEL NOU IMPOST DE SOCIETATS
GIRONA | DDG La Mesa d'Entitats per a la participació ciutadana de Girona ja ha aconseguit el suport de 33 entitats de la
ciutat per presentar una moció al proper ple per demanar el suport de l'Ajuntament davant la modificació de l'impost de
societats, especialment en la seva afectació a les entitats sense ànim de lucre.
Segons la nova legislació, qualsevol entitat (encara que no realitzi cap activitat econòmica i amb independència del seu
volum) estarà obligada a presentar l'impost de societats. La llei afectarà els exercicis iniciats a partir de gener de 2015, per això,
malgrat que l'impost no s'haurà de presentar fins al 2016, les entitats hauran de portar una comptabilitat per partida doble
des d'aquest mateix 2015, per tal de poder identificar adequadament els ingressos i despeses corresponents a rendes
?exemptes i no exemptes.
La Mesa d'Entitats vol que totes les associacions de la ciutat coneguin els detalls de la llei perquè, producte del seu
desconeixement, no siguin multades per haver-la incomplert. Així doncs, la moció demana a l'Ajuntament de Girona que
promogui una campanya "exhaustiva" d'informació a totes les entitats registrades a la ciutat, per tal que coneguin la llei. En
segon lloc, demanen al consistori que es posicioni respecte a la modificació d'aquesta llei, impulsada pel govern central, i que
posi a disposició del teixit associatiu les estructures assessores i judicials necessàries per tal de fer-los costat tot informant i
reduint les seves despeses en concepte d'assessoria i defensa legal.

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 24 de febrer de 2015
LLORET TAMBÉ RETRANSMETRÀ ELS PLENS MUNICIPALS EN ´STREAMING´ A TRAVÉS D´INTERNET
El sistema és semblant al que des de fa poc temps ha posat en marxa Blanes per enregistrar les actes
LLORET DE MAR | D. JIMÉNEZ L'Ajuntament de Lloret de Mar se sumarà al reduït nombre de municipis gironins que
16

retransmeten els plens municipals en directe a través d'Internet. La Junta de Govern Local del passat 9 de febrer va aprovar el
contracte menor amb l'empresa Ambiser Innovaciones SL per subministrar el programa informàtic que gestionarà la
gravació, elaboració, signatura electrònica de l'arxiu de vídeo i inserció al web municipal dels plens.
El contracte, que té un valor de 17.983,30 euros, IVA a part, és semblant al que ha engegat Blanes i que els permet tenir les
actes dels plens gravats en vídeo i, el que és més important pels veïns, retransmetre en directe les sessions a través d'Internet,
l'anomenat streaming, un sistema que ja tenen actiu des de l'últim mes. Així, Lloret també disposarà d'un sistema que serà
capaç d'enregistrar els plens, fent que les actes siguin més fiables que les escrites, i alhora posaria al servei dels ciutadans la
retransmissió en viu.

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 24 de febrer de 2015
EL CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN ESTRENA NOVA PÀGINA WEB
SANTA COLOMA DE FARNERS | DDG El Consell Consultiu de la Gent Gran de la Selva estrenarà un nou lloc web en els
pròxims dies, segons va informar el vicepresident de l'ens, Manel Serras. El nou portal ha de permetre millorar la comunicació
entre tots els casals i esplais de la Selva. El web incorporarà nous canals i s'incorporaran a les xarxes socials de Facebook i
Twitter per guanyar immediatesa.
Serras va explicar que "la voluntat de la junta directiva és millorar aquest canal de comunicació i que tots els casals hi puguin
tenir el seu espai". "Pretenem interrelacionar els casals i aconseguir que tots puguin publicar-hi les seves activitats", va dir. Per
això, un dels que tindrà més importància del nou web és el calendari des d'on el Consell Consultiu informarà de les activitats i,
alhora, tots els casals de la Selva hi podran incorporar totes aquelles activitats que puguin tenir un interès global.

EL PUNT AVUI
Dimarts, 24 de febrer de 2015
PICABARALLA AL PLE DE SALT PEL MODEL DE GESTIÓ DE L'ATENEU
L'assemblea de la Coma Cros, Independents per Salt i el PSC reclamen a CiU que apliqui el model que va aprovar un
procés participatiu
El govern de la ciutat diu que és “jurídicament inaplicable”
Alguns dels membres de l'assemblea assistents ahir al ple per reclamar la creació de
l'ateneu popular seguint el model de gestió que han proposat Foto: LLUÍ SERRAT.

Les negociacions per a la creació d'un ateneu a Salt estan en un
moment crític. En el ple de Salt d'ahir al vespre es van fer paleses les
diferències entre el govern de la ciutat, en mans de CiU, i l'assemblea
d'entitats que promou la creació de l'ateneu popular de la Coma Cros, a més d'Independents per Salt (IpS) i el PSC. Una
quarantena de membres de l'assemblea van assistir al ple amb samarretes amb el lema #asalttenimunprojecte i pancartes
amb aquest mateix lema i van expressar la voluntat que el futur equipament de l'ateneu de la Coma Cros tingui una gestió
comunitària.
Les discrepàncies sobre la qüestió van començar durant el torn de precs i preguntes, per una pregunta que el portaveu d'IpS,
Ferran Burch, va dirigir al govern. El regidor els va preguntar “per què l'Ajuntament no s'ha fet seus els resultats del procés
participatiu que va engegar?” L'alcalde, Jaume Torramadé, li va contestar que l'Ajuntament “no se'ls ha de fer seus
necessàriament”, i va dir que es tractava d'un model “inaplicable jurídicament parlant.” Es tracta del model de gestió
comunitària proposat per l'assemblea, que, segons l'alcalde, “és una fórmula que només pot aplicar l'Ajuntament de Barcelona
gràcies a la carta municipal de Barcelona.”
En resposta a preguntes de la regidora socialistaYasmina Abad, que va dir que l'assemblea el que proposava en realitat és una
forma de gestió mixta, Torramadé va reiterar els seus arguments i va assegurar que el model de l'assemblea “no és mixt”, sinó
que, assegura, supedita els recursos econòmics públics i els tècnics municipals a la voluntat “d'un grup d'unes poques entitats”.
Va afegir, a més, que l'Ajuntament “ha de garantir que totes les entitats puguin fer les activitats a la Coma Cros en igualtat de
condicions”. Va assegurar, a més, que “hi ha entitats que no estan d'acord amb el que vol l'assemblea”. Va aprofitar també per
carregar contra el grup municipal del PSC, al qual va acusar d'estar al corrent d'actes de discriminació de caràcter racial a l'hora
de no permetre actes a la Coma Cros, durant el mandat de Pineda. Va admetre que “no era un tema del PSC, però ho sabien”, i
va assegurar que hi ha informes que ho confirmen.
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L'assemblea pregunta
Durant les intervencions hi va haver constants comentaris de membres de l'assemblea presents a la taula contra les
apreciacions de l'alcalde, que va cridar a l'ordre en diverses ocasions. El grau màxim de tensió va venir al final del ple, quan un
representant de l'assemblea d'entitats havia de llegir una pregunta –sol·licitud que s'havia fet prèviament seguint la
normativa–. Però la persona que volia llegir-la, Judit Font, no era la que constava en la sol·licitud i l'alcalde no li va permetre
llegir-la, “en compliment del ROM”, i va instar el sol·licitant, Mostafà Shaimi, a fer-ho.
Aquest fet no va agradar gens als membres de l'assemblea, diversos dels quals van abandonar la sala criticant la decisió de
l'alcalde. Finalment, però, Shaimi va llegir les tres preguntes. En acabat, ell mateix i uns quants assemblearis més van
abandonar la sala de plens sense escoltar la resposta, que l'alcalde portava preparada i en la qual va reiterar els arguments que
havia donat durant les respostes als regidors d'Independents per Salt i el grup municipal socialista.
Bonificacions als IBI al lloguer social i estudiants
El govern va tirar endavant la bonificació del 50% de l'impost de béns immobles als propietaris que han cedit els seus
habitatges a la borsa de lloguer social o els destinen a lloguers per a estudiants.
El govern va tirar endavant la bonificació del 50% de l'impost de béns immobles als propietaris que han cedit els seus
habitatges a la borsa de lloguer social o els destinen a lloguers per a estudiants.

Encàrrec de la tramitació de la trama urbana
El ple va ratificar un decret en què s'encarrega a Girona la tramitació de la proposta de trama urbana consolidada entre els dos
municipis i Vilablareix, Sarrià de Ter i Fornells de la Selva.
El ple va ratificar un decret en què s'encarrega a Girona la tramitació de la proposta de trama urbana consolidada entre els dos
municipis i Vilablareix, Sarrià de Ter i Fornells de la Selva.
Un estudi per municipalitzar el servei d'aigua
El ple va aprovar una moció d'IpS en què instava a la creació d'un grup de treball amb Girona i Sarrià de Ter que estudiï la
municipalització del servei d'aigua. El PP es va abstenir.
El ple va aprovar una moció d'IpS en què instava a la creació d'un grup de treball amb Girona i Sarrià de Ter que estudiï la
municipalització del servei d'aigua. El PP es va abstenir.
Els premis Tres de Març i la nova filla adoptiva
Tots els grups van votar a favor de nomenar sor Clara Villoslada nova filla adoptiva de Salt, i de concedir els premis Tres de
Març de 2015 al cisteller Jaume Puebla i l'associació Kinbédeball.
Tots els grups van votar a favor de nomenar sor Clara Villoslada nova filla adoptiva de Salt, i de concedir els premis Tres de
Març de 2015 al cisteller Jaume Puebla i l'associació Kinbédeball.
Moció de suport a entitats sense ànim de lucre
El PSC i IpS van presentar una moció per reclamar que se simplifiquin les obligacions tributàries a les entitats sense ànim de
lucre, a fi d'estalviar-se l'impost de societats. Només el PP s'hi va oposar.
El PSC i IpS van presentar una moció per reclamar que se simplifiquin les obligacions tributàries a les entitats sense ànim de
lucre, a fi d'estalviar-se l'impost de societats. Només el PP s'hi va oposar.

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 25 de febrer de 2015
LLORET TAMBÉ RETRANSMETRÀ ELS PLENS MUNICIPALS EN ´STREAMING´ A TRAVÉS D´INTERNET
El sistema és semblant al que des de fa poc temps ha posat en marxa Blanes per enregistrar les actes
LLORET DE MAR | D. JIMÉNEZ L'Ajuntament de Lloret de Mar se sumarà al reduït nombre de municipis gironins que
retransmeten els plens municipals en directe a través d'Internet. La Junta de Govern Local del passat 9 de febrer va aprovar el
contracte menor amb l'empresa Ambiser Innovaciones SL per subministrar el programa informàtic que gestionarà la
gravació, elaboració, signatura electrònica de l'arxiu de vídeo i inserció al web municipal dels plens.
El contracte, que té un valor de 17.983,30 euros, IVA a part, és semblant al que ha engegat Blanes i que els permet tenir les
actes dels plens gravats en vídeo i, el que és més important pels veïns, retransmetre en directe les sessions a través d'Internet,
l'anomenat streaming, un sistema que ja tenen actiu des de l'últim mes. Així, Lloret també disposarà d'un sistema que serà
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capaç d'enregistrar els plens, fent que les actes siguin més fiables que les escrites, i alhora posaria al servei dels ciutadans la
retransmissió en viu.

DIARI DE GIRONA
Dissabte, 28 de febrer de 2015
QUINZE CIUTADANS RELACIONATS AMB EL PSC CREEN LA PLATAFORMA CÍVICA PROGRESSISTA PER
LA TRANSPARÈNCIA
Actuaran com un consell de seguiment i vetllaran perquè els càrrecs electes socialistes gironins segueixin un conjunt de
mesures de transparència i participació ciutadana
Quinze ciutadans relacionats amb el PSC creen la Plataforma Cívica
Progressista per la Transparència PSC

ACN | GIRONA Quinze ciutadans, alguns d'ells
membres o simpatitzants del PSC, han formalitzat
aquest dissabte la creació de la Plataforma Cívica
Progressista per la Transparència. Un nou ens que
actuarà com un consell de seguiment i de proposició de
la candidatura de Sílvia Paneque, alcaldable socialista
de Girona. L'acte ha comptat amb la participació del diputat socialista i exalcalde de Donosti, Odon Elorza, que actuarà com a
col·laborador extern. Els membres ja han facilitat a Paneque un conjunt de tretze mesures per potenciar la transparència i la
participació ciutadana com la limitació de mandats a dues legislatures. Ara treballen en un document complet que el lliuraran
a la candidata socialista.
El nou ens està format per l'arqueòleg de la UdG, Lluís Palahí, l'Eli Riera, l'expert en processos de participació, Joan Quer, els
exregidors socialistes a l'Ajuntament de Girona, Francesc Lloveras, Maria Àngels Cabarrocas, Joan Pallàs, l'exsubdelegat de
l'Estat, Francesc Francisco-Busquets, Pep Quintanas i Àlex Sáez. També hi participen l'advocat Albert Pacheco, l'economista
David Maldonado, el catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UdG, Ferran Camas, l'expert en processos de
participació i professor del grau de Treball Social de la UdG, Quim Brugué, i els metges Jesús Marimón i Manuel Andrados.
L'alcaldable socialista a l'Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, s'ha reunit aquest matí amb els components del Consell per la
Transparència, un nou ens que vetllarà perquè tots els càrrecs electes socialistes al consistori gironí compleixen un conjunt de
tretze mesures. Mesures com la limitació de mandats a dues legislatures, el control del salari dels càrrecs públics i l'establiment
d'una gradació de sentit comú austera segons les responsabilitats dins de l'equip o la convocatòria d'un Fòrum Cívic Obert de
Debat sobre l'estat de la ciutat on els ciutadans podran debatre amb els polítics. També aposten per la confecció de llistes
electorals de manera "transparent i participativa" obrint el procés d'elecció al conjunt de la ciutadania.
Una altra mesura és l'aplicació de tot un reguitzells de condicions de transparència perquè els ciutadans pugin conèixer mitjançant les noves tecnologies i de manera ràpida- la gestió dels serveis públics per part dels polítics, l'agenda de l'alcalde,
els projectes en funcionament o el percentatge del compliment del programa electoral. També aposten perquè les empreses
público-privades rendeixin comptes als plens i volen arribar a un acord amb els altres partits per delegar en una persona de
consens la presidència del ple municipal. D'aquesta manera, l'alcalde no seria l'encarregat de dirigir els plenaris.
Una altre de les mesures que volen aplicar es basa en incrementar el pes de la ciutadania en les decisions que afectin a la
ciutat. "Es necessita una àrea de participació dotada dels recursos necessaris i dirigida amb voluntat política des de l'alcaldia",
assenyalen en un comunicat que han difós. També volen sotmetre a debat públic les grans inversions i sotmetre el programa
electoral a debat ciutadà, entre d'altres.
Durant la reunió, Paneque ja ha avançat que aplicarà al govern de la ciutat aquestes mesures per adaptar la dedicació política
a les noves condicions de la societat. D'altra banda, la Plataforma Cívica Progressista per la Transparència ha iniciat els tràmits
per elaborar un document complet que lliuraran a Paneque perquè ho adjunti al seu projecte.
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