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DIARI DE GIRONA
Dil luns, 1 de desembre de 2014
BLANES VIU LA PRIMERA AUDIÈNCIA PÚBLICA
Imatge de la primera audiència pública dels pressupostos i ordenances,
ahir a la sala de plens de Blanes. ajuntament de Blanes.

BLANES | DDG Ahir al migdia es va celebrar a la Sala de
Plens de Blanes la primera Audiència Pública convocada
per l'Ajuntament a proposta de la CUP perquè tots els
interessats poguessin formular dubtes i preguntes sobre
els pressupostos, ordenances fiscals o situació del
consistori. Moderada per Jordi Gaitán, el centenar de persones que van assistir a l'acte van conèixer els diversos aspectes
relacionats amb l'economia del municipi, desdoblada en dos blocs.
Al primer bloc es van tractar les ordenances i la situació actual municipal i al segon va quedar centrat en el projecte de
pressupostos per al 2015. L'alcalde de Blanes, Josep Marigó, es va encarregar de presentar-ho ajudat per un "power point" que
es va visualitzar en pantalla a la sala, completat en alguns casos pels detalls aportats per l'interventor. Estava previst que
l'audiència durés dues hores però es va allargar mitja hora més per seguir tractant temes que havien quedat pendents.
Al ple de dijous passat, tots els grups van donar suport a la moció presentada per la CUP per comprometre's a convocar
anualment una audiència pública sobre el pressupost i les ordenances fiscals.

DIARI DE GIRONA
Dil luns, 1 de desembre de 2014
EL PIG DE SANT HILARI ENGEGA TALLERS PARTICIPATIUS
SANT HILARI SACALM | DDG El Partit Independent de les Guilleries de Sant Hilari Sacalm engega els tallers participatius per
recollir les propostes dels ciutadans. Els independents volen conèixer les inquietuds dels hilariencs per adaptar el seu
programa electoral a la realitat del municipi. El proper dimecres, 3 de desembre, comença el primer dels tallers participatius
que tindrà lloc a les 8 del vespre a la Casa de Cultura, i que serà sobre Educació; el següent taller se celebrarà el dijous, 11 de
desembre i es tractarà l'àmbit de la Cultura i el Patrimoni; el tercer taller, que tindrà lloc el 17 de desembre, estarà relacionat
amb els temes de Medi Ambient.

TWITTER @CanalAjuntament
Dil luns, 1 de desembre de 2014

EL PUNT AVUI
Dil luns, 1 de desembre de 2014
LA UAB DISTINGEIX ELS WEBS DE NOU AJUNTAMENTS GIRONINS
Premia els de Llagostera, Celrà, Palafrugell, Blanes i Riudellots per la seva qualitat i transparència i reconeix la millora
dels de Lloret, Llançà, Torroella i Ribes
Els webs de nou ajuntaments gironins rebran algun tipus de menció en la segona edició del Segell Infoparticipa a la qualitat i
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transparència de la comunicació pública local que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). En l'entrega de
guardons, que es farà el 22 de desembre a Barcelona, es distingiran en total 77 ajuntaments de tot Catalunya, més del doble
dels 35 de la primera edició.
En el cas de la demarcació de Girona, repeteixen els dos que ja van ser distingits l'any passat, Llagostera i Celrà, i n'hi ha tres
més que obtenen també el segell: Blanes, Palafrugell i Riudellots de la Selva. No n'hi ha cap que hagi assolit una puntuació del
100% d'indicadors positius, índex màxim que a tot Catalunya han obtingut 20 consistoris. La nota més alta gironina és la de
Llagostera, amb un 95%. Amb un 90% empaten Celrà, Blanes i Palafrugell. D'altra banda, Riudellots obté un 88%.
El Segell Infoparticipa és un distintiu creat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la
UAB que es basa en els resultats d'avaluar els webs dels ajuntaments a partir de 41 preguntes formulades per indagar si
ofereixen informació sobre quatre qüestions bàsiques: qui són els representants polítics, com gestionen els recursos
col·lectius, com informen de la gestió i quines eines ofereixen per a la participació catalana.
A més del segell pròpiament dit, que rebran 67 ajuntaments de tot Catalunya, també s'ha concedit una menció al web de
Molins de Rei i un reconeixement a nou ajuntaments catalans més, entre els quals n'hi ha quatre de gironins: Lloret de Mar,
Llançà, Torroella de Montgrí i Ribes de Freser. Segons explica la UAB, els reconeixements s'entreguen o bé perquè han passat
d'un suspens a un aprovat superior al 60% entre l'avaluació anterior i aquesta o bé perquè tenen la puntuació requerida per al
segell però els falta complir un o dos indicadors preferents.
Cal destacar que Girona és l'única capital de demarcació no guardonada. Concretament, obté una puntuació del 78%.
LA DATA
22.12.14
és el dia que es farà l'entrega de les distincions. Serà al Palau de Pedralbes i estarà presidida per la vicepresidenta
Ortega.

EL PUNT AVUI
Dil luns, 1 de desembre de 2014
LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA REP 500 ESMENES EN EL TRAM FINAL
Els partit s'imposen una jornada maratoniana per poder-la aprovar a mitjans de desembre
Primer acord perquè el Síndic,l'Oficina Antifrau i el Parlament facin públics salaris i contractes
Arxiu del districte de l'Eixample on es guarda informació i documentació
que generen les administracions i societats civils Foto: ALBERT
SALAMÉ.

Dos anys i mig de treball i la llei de transparència, accés
a la informació i bon govern afronta la recta final a la
cambra catalana, però no sense esforços. El redactat ha
rebut prop de 500 esmenes dels partits després d'haver
estudiat i analitzat el contingut de les compareixences
que els experts en el tema van aportar en les reunions de
treball. Tot i que moltes de les esmenes tracten
qüestions tècniques i moltes d'elles són compartides per la majoria de partits, es continua amb la voluntat de millorar una llei
que es vol que sigui pionera en l'àmbit de la transparència i de l'accés a la informació per part del ciutadà sense les cotilles que
poden arribar a imposar altres marcs legals com el de protecció de dades.
Divendres de la setmana passada els grups van acordar el pla de treball amb l'objectiu que es pugui aprovar en l'últim ple del
període de sessions que s'ha de celebrar el 16 de desembre. Abans hi ha intenció de tancar els treballs de redacció el dia 5 de
desembre i aprovar el text de forma inicial en una comissió extraordinària la setmana següent. Si aquest calendari es compleix,
la llei tindrà llum verd abans de Nadal.
Primers acords
Els primers treballs, a més de pactar el calendari, es van centrar divendres passat en la lectura dels primers articles de la llei que
abracen l'àmbit d'actuació. Arran de les compareixences dels experts s'ha optat perquè tot organisme públic que rep ajuts o
està vinculat amb l'administració pública sigui objecte del nou marc legal. D'aquesta manera, òrgans com el Síndic de
Greuges, la Sindicatura de Comptes, l'Oficina Antifrau i el Parlament hauran de posar a disposició de la web de transparència
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els salaris, contractes i subvencions que reben, entre d'altres criteris. També ho hauran de fer les empreses de serveis “d'interès
general i universal” com l'aigua, la llum, el gas i la telefonia. Els grups estudien ara incloure altres empreses, concretament les
que ofereixen serveis bancaris i financers, malgrat pertanyin al sector privat. Menys el PP, que ja s'hi ha mostrat en contra, la
resta de partits estudien com fer-la efectiva en la nova llei.
LES DATES
5.12.2014
Dia previst per donar per tancat el grup de treball que
redacta la llei i traslladar-la al ple del Parlament.

16.12.2014
Dia fixat per a l'últim ple de l'actual període de sessions i on
es vol incloure l'aprovació de la llei de transparència.

DIARI DE GIRONA
Dijous, 4 de desembre de 2014
PALAMÓS INICIA LES OBRES DE RENOVACIÓ I MILLORA DEL PASSEIG DEL MAR
El cost global d'aquesta intervenció és de 180.422 euros mentre que el termini d'execució és de tres mesos
Les obres al passeig del Mar es fan al tram que arriba fins a Sant Antoni ·
Ajuntament de Palamós

PALAMÓS | DDG L'Ajuntament de Palamós va iniciar ahir
les obres de renovació i millora del passeig del Mar. El
projecte, que ha elaborat l'Àrea de Serveis Tècnics i
Urbanisme, preveu la transformació del passeig i fer-hi una
actuació rellevant, connectant-lo de manera més directa
amb la platja. En concret, es tracta de l'actuació prevista en
el darrer tram del passeig del Mar, el que s'uneix amb la
platja d'Es Monestrí -al municipi de Calonge- i situat entre
els carrers d'Aragó i del Mar.
Les obres previstes inclouen l'enderroc de bona part del mur que actualment separa el passeig i la platja Gran de Palamós, amb
la construcció d'unes grades que els uneixi. El projecte també inclou la ubicació de nous bancs així com de nova lluminària per
aquest tram de passeig. Una de les actuacions destacades serà la unió definitiva dels dos trams de passeig del Mar que
actualment queden separats pel carrer d'accés a l'aparcament de la platja Gran de Palamós. En aquest espai s'elevarà el pas
fins al nivell dels dos trams de passeig i d'aquesta manera es donarà continuïtat al seu traçat. El cost global d'aquesta
intervenció és de 180.422,78 euros i el termini d'execució és de tres mesos.
Segons el consistori, amb les millores previstes també s'afavorirà la futura creació d'espais que permetin, per exemple, la
instal·lació d'elements esportius i d'esbarjo. A més, l'any 2015 es preveu executar el projecte per ubicar al passeig una nova
pista de bàsquet.
El projecte del passeig va ser escollit en un procés de participació ciutadana que va tenir lloc al maig, en el qual els veïns i
veïnes de Palamós van poder decidir com s'invertien els diners previstos dins del programa d'inversions de 2014.

EL PUNT AVUI
Dijous, 4 de desembre de 2014
CONSULTA PER DETERMINAR LES FESTES LOCALS
Arbúcies decidirà en una consulta ciutadana quan vol que se celebrin les festes locals a partir del 2015: per la festa major, per
les Enramades o bé un dia per festa major i un dia per Enramades. El procés participatiu tindrà lloc els propers 5, 6 i 7 de
desembre als baixos de l'ajuntament. Els grups a l'oposició (CiU, ERC i la CUP) van lamentar ahir que no s'hagi buscat el
consens de tots els grups.
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EL PUNT AVUI
Divendres, 5 de desembre de 2014
EL GOVERN DE PALAMÓS VOL QUE COSTES DESAFECTI ELS PASSEIGS
Ferrés demana a l'ens estatal que la ratlla del domini maritimoterrestre se situï al límit de les platges
Ara arriba a les façanes i inclou en la servitud l'espai viari, fet que complica fer-hi obres
El passeig del Mar, en obres a l'extrem que toca al límit amb Sant Antoni Foto: EL PUNT
AVUI.

El govern municipal de Palamós ha reclamat a la direcció estatal de
Costes, del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que
desafecti els passeigs del Mar i de la Fosca de les zones incloses dins
del domini públic maritimoterrestre. Segons la llei de Costes, la línia
de delimitació ressegueix les façanes dels edificis construïts en
primera línia, però el consistori ha estudiat el nou reglament i
argumenta que seria possible traslladar la ratlla fins a la barana de
mar, la divisió entre les dues platges i els respectius passeigs.
L'alcaldessa, Teresa Ferrés, diu que la proposta s'ha rebut amb “molta
receptivitat”, tot i que ara hauran d'esperar si la decisió de l'ens ministerial és favorable al municipi. El govern palamosí fa anys
que topa amb Costes a l'hora de fer qualsevol modificació en l'àmbit del passeig, sobretot en el del Mar. L'any 2011, la direcció
estatal de Costes va forçar l'aturada del darrer projecte municipal de reforma, amb la condició que s'eliminés l'aparcament de
la platja gran.
Un any més tard l'executiu de Ferrés també va haver d'endarrerir el permís per a la instal·lació de les terrasses permanents del
restaurant Mar Bonic i l'hotel Trias. I l'estiu passat Costes va reclamar al consistori 22.600 euros de cànon per haver posat la fira
de festa major al pàrquing, un fet que també va posar en alerta el govern local, perquè l'ens podria cobrar-los diners per a
qualsevol activitat al passeig.
LA XIFRA
22.600 euros
va cobrar Costes a la vila l'any passat per haver fet la fira de festa major en el domini maritimoterrestre.
Inicien les obres de reforma al tram de ponent
Les obres de renovació del passeig del Mar van començar dilluns a l'extrem de ponent, tocant el límit amb Sant Antoni de
Calonge i la platja des Monestri. Els operaris han iniciat l'enderroc del mur que separa la platja i la retirada dels tradicionals
panots de colors rosa i blanc, que se substituiran per un sistema de grades al tram comprès entre els carrers del Mar i d'Aragó.
El cost global de la intervenció és d'uns 180.400 euros, i el termini d'execució, de tres mesos. El govern local avança que
milloraran la connexió –a nivell– amb l'esplanada de l'aparcament de la platja i l'ordenació de l'espai per poder-hi implantar
més endavant pistes poliesportives. També recorden que el projecte es va imposar en un procés participatiu a l'alternativa de
fer millores més conservadores a tot l'eix, tot i que ja s'han pogut sentir algunes crítiques veïnals.

EL PUNT AVUI
Dil luns, 8 de desembre de 2014
EL PRIMER CONSELL D'INFANTS DE FIGUERES
El constitueixen 42 alumnes de cinquè i sisè de primària i primer i segon d'ESO de diversos centres educatius de la ciutat
Quaranta-dos alumnes, de 5è i 6è de primària i 1r i 2n d'ESO, de diferents centres educatius de Figueres constitueixen des
d'ara el primer Consell Ciutadà d'Infants de la ciutat de Figueres. Faran de representants i receptors de les demandes i
propostes dels seus grups. Aquestes seran presentades a l'Ajuntament, que donarà resposta escrita a totes les qüestions
plantejades i comptarà amb la col·laboració del consell en el desenvolupament de projectes o assumptes específics durant
l'any. En horari escolar, el consell es reunirà tres cops l'any i es faran dos plens anuals –l'un per nomenar els consellers i l'altre
per exposar la feina feta durant el mandat–, i cada any es renovarà el 50% dels membres del consell.
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La constitució del consell (aquest dijous), coincidia amb el 25è aniversari de la
Convenció dels Drets dels Infants. La proposta, impulsada des de la regidoria
d'Infància i Adolescència de l'Ajuntament, neix amb l'objectiu de donar
l'oportunitat als infants i adolescents d'expressar les seves opinions i d'exercir els
seus drets i deures com a ciutadans.
En l'acte es van remarcar els propòsits de la iniciativa: fomentar que els infants
tinguin coneixement de la ciutat i hi participin; educar-los en el joc democràtic;
ensenyar-los el funcionament de l'Ajuntament; reivindicar la política com a
activitat necessària per a la convivència, i crear una ciutat a la seva mida perquè
puguin aportar-hi el seu punt de vista i per promocionar els seus drets com a
infants. L'alcaldessa, Marta Felip, va recalcar: “En un moment en què el procés de
participació ha baixat, és important que els infants aportin les seves idees i
prenguin responsabilitats des de petits.”

Alguns dels membres del consell d'infants amb l'alcaldessa de Figueres Foto: EL PUNT AVUI.

EL PUNT AVUI
Dijous, 11 de desembre de 2014
CLOUEN ELS TREBALLS DE LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA
El text s'aprova avui en comissió i incorpora novetats quant a la vigència
Constitució el febrer del 2013 de la comissió que ha redactat la llei. Foto: EL PUNT AVUI.

Els treballs dels grups parlamentaris per redactar la llei de
transparència han arribat a la seva fi i el nou redactat, amb la
incorporació de les esmenes consensuades i pactades pels partits, es
portarà a aprovació avui en comissió. Aquest és l'últim pas abans que
la llei arribi al ple del Parlament, convocat pel 17 de desembre, i
obtingui el llum verd definitiu que garantirà un nou dret per a la
ciutadania, el d'accés a la informació.
Després d'un dia i mig de reunions, els partits van poder arribar ahir a consensuar un nou redactat a partir del debat de les més
de 500 esmenes presentades per ells mateixos. La negociació es mantindrà avui en el si de la comissió, quan tot just fa un dia
que ha entrat en vigor la llei de transparència del govern espanyol posant en marxa el portal que ofereix informació sobre els
sous que reben els directius de les administracions públiques espanyoles. Però la llei catalana, segons admetia ahir el relator
del text, el diputat de CiU Lluís Corominas, vol anar més allà per garantir el dret d'accés a la informació. “La llei catalana suposa
un canvi estructural i molt substancial en l'administració”, explica.
A més del portal de la transparència, la iniciativa catalana també suposa un control més exhaustiu dels lobbies i, a diferència
de la llei estatal, el silenci administratiu a una petició ciutadana implicarà que la resposta és positiva, i per tant es tramitarà la
demanda d'informació. Aquest últim aspecte de la llei encara no té el vistiplau del PP. Un altre punt controvertit i que els
partits han mirat de consensuar és la comissió que ha de vetllar per la llei. La majoria de partits volen que aquest òrgan
depengui del Parlament per garantir-ne la independència, mentre que CiU és partidària d'encaixar-lo en el Departament de la
Presidència de la Generalitat. Fruit de les últimes converses entre els partits, ahir també s'hi van incorporar algunes novetats –
que es donaran a conèixer avui– com, per exemple, els terminis legals perquè la llei entri en vigor a partir de l'aprovació el dia
17. Aquesta mesura repercutirà en totes les administracions, des dels ajuntaments, les diputacions i els consells comarcals fins
al govern de la Generalitat i el Parlament.
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EL PUNT AVUI
Dimecres, 17 de desembre de 2014
UN PROCÉS CIUTADÀ DEFINIRÀ LA DEVESA DEL FUTUR, A GIRONA
Entre les propostes del govern hi ha la desaparició del talús i el vial perimetral i asfaltar carrers del parc
L'estudi avisa de la urgència de fer una renovació d'ampli abast de l'arbrat de tot l'espai
Imatge virtual aèria del parc de la Devesa segons la proposta de pla
especial que l'equip tècnic ha elaborat Foto: EL PUNT AVUI.

L'Ajuntament de Girona iniciarà a partir del gener un
procés participatiu sobre el futur de la Devesa que
ha de concloure amb el pla especial del parc. Aquest
procés, que podria durar entre quatre i cinc mesos,
segons el regidor d'Urbanisme, Carles Ribas, disposa
d'una proposta inicial elaborada per una taula
formada per arquitectes, aparelladors i naturalistes.
La proposta pretén integrar el parc al Ter, a través de
la naturalització de la transició entre el riu i la Devesa; recuperar els passejos, el camp de Mart i els interiors del parc en la
concepció històrica que va tenir el parc, i resoldre la seva integració amb la ciutat.
Ribas va dir que la Devesa “s'ha convertit en un cul-de-sac que està d'esquena a la ciutat”. L'elaboració del pla especial –una de
les promeses electorals del govern de Carles Puigdemont– ha de resoldre aquesta qüestió i aconseguir que la gent torni a fer
ús de l'espai.
El talús i l'asfalt
Una de les grans accions que el govern vol emprendre-hi és la desaparició del mur de contenció i el vial perimetral que separen
el riu del parc. En el seu lloc s'hi farà un sistema de monticles que elevarà el terreny i a la cota de zona inundable.
Un altre dels canvis importants que inclou la proposta és la pavimentació del perímetre de la zona arbrada i el passeig de la
Sardana. També es vol allargar el vial de servei del passeig de la Devesa entre la rotonda del rellotge i la rotonda de la Devesa.
Aquesta mesura implicaria que el carrer del Riu Güell, en tot aquest tram, seria l'únic permès al trànsit, amb dos sentits.
En tot cas, però, la prioritat del govern és la gestió forestal de l'arbrat, considerat el patrimoni fonamental del parc. En aquest
sentit, es considera “inajornable i urgent” la renovació d'una part de l'arbrat. La mesura ha de ser d'ampli abast: “Qualsevol
reposició puntual fracassarà”, s'avisa en l'estudi previ que ha elaborat la taula multidisciplinària.
La voluntat del govern és començar al gener el procés participatiu, i que al maig el pla ja estigui en tràmit d'aprovació inicial.
Tot i això, Ribas assegura que aquests terminis no són tancats, i que s'adaptaran al que es cregui més convenient. Avisa que
l'execució del pla especial “serà a llarg termini” i que dependrà de les possibilitats econòmiques del consistori, ja que –admet el
regidor– “la inversió serà important”. En tot cas, en l'estudi previ elaborat per la taula –que serà també encarregada de dirigir el
procés participatiu– s'hi preveu que la implementació de la proposta s'allargui deu anys.
LA XIFRA
10 anys
preveuen els elaboradors de l'estudi que pot tardar a
implementar-se la proposta que presenten.

LA DATA
1859
és l'any que l'arquitecte Martí Sureda va presentar el seu
primer projecte de la Devesa, que ara es vol recuperar.

El problema dels cotxes a dins la Devesa
L'estudi compta 2.000 places d'aparcament a l'entorn de la Devesa. El pla especial ha de preveure, segons el govern de la
ciutat, l'exclusió absoluta del trànsit dins el parc, tret dels vehicles de servei.
El govern aparca de moment el debat sobre els usos del parc
El regidor Carles Ribas considera que el procés participatiu ha d'evitar discutir els usos del parc i centrar-se a definir el pla. El
govern vol evitar, per tant, que el debat giri al voltant del futur de Fira de Girona, les atraccions de les Fires de Sant Narcís o el
mercat municipal. Ribas no descarta que aquests usos temporals puguin ser compatibles amb el parc, però en tot cas avisa
que “són els usos que s'hauran d'adaptar al parc, i no el parc als usos”.
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Recuperació del disseny original de la Devesa de Martí Sureda
En l'elaboració de l'estudi s'ha tingut en compte el factor històric. En aquest sentit, es vol recuperar l'esperit del disseny que
l'arquitecte Martí Sureda va fer el 1859. El propòsit implicarà substituir els arbres malalts als marges dels passejos, i un
buidatge progressiu dels centrals, per habilitar espais assolellats i ben condicionats. Aquesta estructura ha de millorar les
condicions dels arbres i potenciar l'ús del parc per part dels ciutadans.

ARA.CAT
Dijous, 18 de desembre de 2014
EL PARLAMENT APROVA LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA, "UN CANVI DE PARADIGMA" ENTRE
L'ADMINISTRACIÓ I EL CIUTADÀ
Els vots de CiU, ERC, PSC i PP (ICV i C's s'han abstingut i la CUP hi ha votat en contra) han donat llum verda al text, que
força l'administració a respondre sempre, regula els lobis i crea nous organismes per vetllar pel compliment de la llei
La llei deTransparència s'ha votat aquest dijous al Parlament / ACN

Catalunya ja té llei de transparència. Després de 50 reunions i més de
200 hores de ponències, el Parlament ha aprovat aquest dijous amb 107
vots a favor (CiU, ERC, PSC i PP), 22 abstencions (Ciutadans i ICV-EUiA) i
3 vots en contra (CUP), el projecte de llei de transparència, accés a la
informació pública i bon govern. Una llei que obligarà l'administració a
respondre sempre (el que es coneix com a 'silenci positiu'), una iniciativa
pionera a Europa, i imposarà sancions si no ho fa. La llei també
permetrà conèixer els contractes públics i els sous d'alts càrrecs i dels
funcionaris, regularà per primera vegada els lobis i preveu la creació d'un portal de transparència i una comissió per vetllar pel
compliment de la nova legislació.
El relator de la llei, el vicepresident del Parlament Lluís Corominas (CiU), ha admès que la negociació ha estat "molt dura,
políticament i jurídicament". De fet, tots els partits han lamentat que la llei arriba "tard", i vinculen la seva aprovació a la
desafecció política provocada pels casos de corrupció. Tot i això, també han valorat que suposa un punt d'inflexió per a la
relació entre l'administració i els ciutadans.
"Suposa un canvi de paradigma, una altra cultura de treball polític. Arribem tard però anem lluny", ha dit la diputada d'ERC
Gemma Calvet, que ha afirmat que "si no estiguéssim en aquest context de corrupció i desafecció, no hauríem pogut arribar a
acordar posicions en temes espinosos". Pel PSC, la llei també "arriba tard", però el diputat socialista Juli Fernández ha
assegurat que "va en la bona línia de recuperar la confiança de la població".
El PP, en canvi, ha volgut matisar que el govern estatal "ha estat el primer govern a aprovar una llei de transparència que té
àmbit d'aplicació a tot Espanya" i ha retret, en al·lusió al PSOE, que "altres governs ho podrien haver fet i no ho van fer". Calbó
ha celebrat que la llei catalana és "molt exigent" però a la vegada es pot complir. "No serviria de res fer una gran llei que
després no serveixi per a res", ha explicat. Tot i que al seu parer "no ho resoldrà tot", pels populars suposa «un gran canvi de
cultura de l'administració».
Per ICV-EUiA, la llei de transparència és una de les "més importants" que s'aprovaran aquesta legislatura. El diputat Joan Mena
ha carregat contra el PP i CiU per haver impedit que entitats bancàries i financeres estiguin obligades a respondre. Amb tot,
Mena ha afirmat que el seu partit "no es creu" una llei que pugui aprovar un govern "tan opac, fosc i que no dóna la cara com el
de CiU". Segons Mena, CiU "no té la legitimació social pels casos de corrupció que afecten el seu govern" i per això s'han
abstingut.
Ciutadans, que també s'ha abstingut, ha sigut molt crític amb alguns aspectes de la llei. La diputada de C's Carina Mejías ha
carregat contra la comissió d'accés a la informació. Una comissió que la llei diu que tindrà "plena independència orgànica i
funcional", però que dependrà d'una conselleria perquè per motius d'austeritat s'ha refusat crear un organisme al marge.
"Quina garantia de neutralitat és aquesta?", s'ha preguntat Mejías, que ha dubtat, també, de l'objectivitat d'altres organismes
independents com el Consell Audiovisual de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o el Consell de Garanties Estatutàries.
Mejías ho ha resumit en una frase: "No ens agrada com entén aquest Govern la transparència".
La CUP ha votat en contra del text. Consideren que la llei és una "llei resposta", que sorgeix com a conseqüència d'un "control i
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càstig" més que "d'aprofundiment i radicalitat democràtica". "La transparència s'ha convertit en un element terapèutic", ha
dit el diputat de la CUP, David Fernández. Al seu parer, es tracta d'un "avenç necessari" però "parcial i limitat". La CUP aposta
per crear una llei exclusivament d'accés a la informació.

REPTE TERRITORIAL
Divendres, 19 de desembre de 2014

10 EMPRESES TURÍSTIQUES COMPTEN AMB L’AVAL DEL PARC NATURAL DEL
MONTSENY I DE LA FEDERACIÓ EUROPARC PEL SEU COMPROMÍS AMB
L’ESTRATÈGIA TURÍSTICA DEL TERRITORI
Després d’un any de treball, empreses turístiques d’allotjament, restauració i interpretació i guiatge reben la
distinció de la “Carta Europea de Turisme Sostenible”
La signatura dels 10 acords entre el Parc Natural del Montseny i les empreses crea un marc de col·laboració que
permetrà a l’espai protegit, a la Federació Europarc i a les administracions de turisme discriminar-les positivament
Acte adhesió empreses CETS Montseny_10 empreses adherides. Grup de les deu
empreses que varen rebre els certificats d’adhesió a la Carta Europea de Turisme
Sostenible. © REPTE TERRITORIAL SC

Transcorreguts 3 anys de l’acreditació del Montseny amb la
Carta Europea de Turisme Sostenible –CETS- el 2011, un
reconeixement que la Federació Europarc atorga a aquells
espais protegits i territoris que defineixen una estratègia de
turisme sostenible, aquest mateix territori va decidir, just ara fa
un any, fer un pas endavant i distingir a aquelles empreses
turístiques que aposten per la sostenibilitat i es vinculen amb el
Parc Natural del Montseny.
El desembre de 2013 i en la novena reunió del Fòrum Permanent de la CETS, espai de participació obert als agents
turístics, administracions i entitats de promoció i conservació del Montseny, les persones, empreses i organitzacions
participants van decidir tirar endavant la metodologia de certificació d’empreses turístiques gestionada per la Federació
Europarc.
Tal com estableix aquesta federació d’abast europeu, durant el 2014 aquestes 10 empreses han seguit un procés de
treball i de verificacions in situ que els ha permès estructurar i reafirmar la seva vinculació amb el Montseny en termes
de turisme i conservació. El 18 de desembre al municipi de Riells i Viabrea va tenir lloc l’acte de lliurament de certificats.
Carles Castell, President de la Secció Espanyola d’Europarc – Espanya, en la seva intervenció va exposar que “el principal
tret diferencial d’aquesta certificació és que el procés de treball de les empreses cristal·litza en un Programa d’Actuació, a 3
anys vista, que els permet signar un acord de col·laboració bilateral amb el Parc Natural del Montseny”. A través d’aquest
acord el Parc es compromet a discriminar positivament les empreses adherides en termes de subvenció per a la seva
millora, tramesa d’informació, organització de formació i promoció de les empreses, entre d’altres compromisos.
Pel que fa als compromisos de les empreses, s’estructuren en tres blocs: Millorar la seva oferta i la seva connexió amb l’espai
protegit; Millorar el seu comportament ambiental; Donar suport al desenvolupament local i la conservació del patrimoni i
desenvolupar un model d’empresa socialment responsable. En aquests tres grans eixos, cada empresa ha previst
diverses actuacions, com per exemple: elaborar informació sobre itineraris propers a l’establiment a realitzar sense
necessitat d’utilitzar cap vehicle, disposar d’una biblioteca temàtica amb Adhesió d’empreses a la CETS Montseny
publicacions específiques sobre el Montseny a disposició de la clientela o donar a conèixer l’origen dels productes locals
inclosos en l’oferta gastronòmica dels restaurants.
Així, a diferència d’altres certificacions de tipus ambiental, l’adhesió a al Carta Europea de Turisme Sostenible articula no
només l’obtenció de bons resultats ambientals sinó que també vehicula una implicació de l’empresa en el seu propi territori i
amb l’estratègia turística d’aquest.
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Les 10 empreses turístiques que s’adhereixen a la CETS, es sumen a les 438 empreses adherides en 26 espais protegits
d’arreu d’Europa i entren així en aquest “club” d’empreses que treballen no només per a l’excel·lència en els seus serveis sinó
pel que aquestes consideren el seu principal actiu i atractiu: la conservació
del seu entorn immediat.
Acte adhesió empreses CETS Montseny_intervenció representants administracions.
Intervenció dels representants de les diferents administracions. © REPTE TERRITORIAL SC

Llista i ubicació de les 10 empreses adherides:
Empresa
Municipi
ADEMC
Sant Esteve de Palautordera
HOSTAL BELL LLOC
Riells de Montseny
EDUCA VILADRAU
Viladrau
EL ROMANÍ DE BREDA
Breda
FONDA MONTSENY
Montseny
APARTAMENTS CAL FERRER
El Brull
LA MORERA El Brull
Montseny
APRÈN SERVEIS AMBIENTALS
El Figaró i Montmany
CAN CUCH
Cànoves
EL BELLVER – L’AGUSTÍ
Tagamanent

EL PUNT AVUI
Dimarts, 23 de desembre de 2014
ELS AJUNTAMENTS REBEN ELS PREMIS A LA TRANSPARÈNCIA
Els nou ajuntaments gironins –i 68 més d'altres demarcacions catalanes– que han estat distingits aquest any per la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) per la qualitat i la transparència dels seus webs van rebre ahir el guardó en un acte al Palau de
Pedralbes de Barcelona. Concretament, en la segona edició d'aquestes distincions hi ha hagut cinc consistoris gironins que
han rebut el segell Infoparticipa: Llagostera i Celrà, que ja el van rebre l'any passat, i Palafrugell, Blanes i Riudellots de la Selva.
Els altres quatre han estat reconeguts per la seva millora: Lloret de Mar, Llançà, Torroella de Montgrí i Ribes de Freser.
redacció

GIRONANOTICIES.COM
Dimarts, 23 de desembre de 2014
RIUDELLOTS DE LA SELVA REP EL SEGELL INFOPARTICIPA.
El Segell Infoparticipa és un distintiu creat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB

Riudellots de la Selva ha estat guardonat amb el Segell
Infoparticipa a la qualitat i la transparència de la
comunicació pública local. Amb el 88% dels indicadors
complerts és l’únic municipi gironí de menys de 5.000
habitants que obté el segell.
L'acte de lliurament de guardons ha tingut lloc aquest
dilluns al vespre al Palau de Pedralbes de Barcelona
presidit pel rector de la UAB, Ferran Sancho i la
vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega.
El Segell Infoparticipa és un distintiu creat pel Laboratori
de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de
la UAB que es basa en els resultats d’avaluar els webs
municipals a partir de 41 indicadors sobre qui son els representants polítics, com gestionen els recursos col·lectius, com
informen de la gestió i quines eines proporcionen per a la participació ciutadana.
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EL PUNT AVUI
Diumenge, 28 de desembre de 2014
ÉS L'HORA DE LA DEVESA
El pla especial elaborat pel govern municipal subratlla que la Fira, les atraccions i el mercat bisetmanal suposen un fort
impacte per al parc, però el consistori aparca el debat
La proposta inicial subratlla la necessitat d'enllaçar millor
l'espai amb la ciutat, tornar al model original, obrir-se al riu i
buidar les parcel·les per garantir més llum
Una vista del mercat de la Devesa del dissabte. Foto: LLUÍS SERRAT.

La renovació de l'arbrat és
inajornable i s'aposta per treure arbres
de les illes per garantir més llum
L'avanç del pla especial de la Devesa de Girona evidencia que els usos temporals com són les activitats de la Fira de Girona,
l'ocupació de les atraccions de les Fires de Sant Narcís i el mercat bisetmanal suposen un gran impacte per a aquest pulmó
verd de la ciutat. El document inicial presentat fa un parell de setmanes pel govern municipal evidencia que cal repensar-les.
L'ocupació sovintejada de la Fira de Girona ocupant el Camp de Mart i bona part del passeig de la Devesa es considera que
“afecta greument l'arbrat”, com la compactació del sòl a causa de les seves dimensions, la quantitat d'elements d'exposició i la
seva durada. Pel que fa al mercat de dimarts i dissabte, també es considera en el pla especial que “les parades afecten de
manera directa l'arbrat” i malmeten sovint el tronc de l'arbre; la compactació del terreny dificulta el reg i perjudica les arrels. La
implantació de les atraccions de les Fires de Sant Narcís durant deu dies des del 1960 també –s'assenyala– suposa “un impacte
paisatgístic que afecta la salut dels arbres i genera brutícia en les illes interiors”.
Tot i això, el govern municipal considera que cal treure del debat aquestes activitats i deixar-les per a un moment posterior al
procés participatiu que s'obrirà aquest mes de gener i que s'ha de tancar cap al mes de maig. El govern creu que el pla especial
ha de ser el document rector per a la propera dècada i el debat sobre els usos temporals però intensius també s'haurà
d'abordar per fer-lo compatible amb bona part de les propostes que apunta aquest avanç del pla especial.
Connectar-se a la ciutat
Un dels punts que se subratlla amb més èmfasi en l'estudi realitzat és la dificultat d'enllaç entre el parc i el centre de la ciutat
per uns recorreguts lògics. Així a peu s'indica com la passera de Fontajau acaba topant amb arbrat, des del pont de la Barca
l'itinerari va de manera tangencial i no mena el ciutadà a creuar pel mig i des de la Copa els aparcaments per a cotxes fan de
frontera des de la ciutat. Els eixos viaris i més bosses d'aparcament tampoc conviden a arribar al parc des de Ramon Folch, el
barri de la Devesa o des del Güell. Per això, una de les previsions és generar nous itineraris que amb facilitat portin el turista,
ciutadà o visitant al parc de la Devesa, tot garantint aquesta major “transversalitat” i “permeabilitat” del parc amb la ciutat per
augmentar la vinculació i garantir un major ús social d'aquestes 30 hectàrees de zona natural. Aquesta facilitat d'accés a peu
cap a la Devesa també s'ha de complementar amb la prohibició estricta del trànsit rodat, més enllà dels usos temporals que ho
requereixen, i situar l'aparcament al perímetre del parc. Un dels fets que pot permetre augmentar l'ús social de la Devesa és la
voluntat d'obrir el parc cap al riu, fent desaparèixer el mur del vial perimetral i generant un nou espai de passeig amb motes
que permetin un ús social i garantir la protecció en cas de crescudes del riu Ter.
L'informe demana un nou estudi acurat del comportament dels rius de Girona per fer aquesta operació que ja s'esbossava en el
projecte Quatre rius i una sèquia.
Canvi en la gestió de l'arbrat
Fa anys que els estudis i informes sobre la salut de l'arbrat de la Devesa reiteren que cal aclarir les illes interiors per garantir
l'entrada del sol i permetre que les replantacions tinguin èxit. Es considera que la “renovació de l'arbrat és inajornable”, ja que
en més de 60 anys no s'ha fet cap renovació en parcel·la quan en espècies de creixement ràpid s'aconsella fer-ho cada 20 anys.
L'objectiu és garantir el rejoveniment de l'arbrat i afavorir la vitalitat dels que quedin o es replantin. Aquesta pràctica es farà a
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les illes interiors i es reforçarà els passejos amb els arbres més monumentals, fet que permet recuperar el model dissenyat per
l'arquitecte Martí Sureda el 1859, quan es va concebre la fisonomia de parc que ha arribat en línies generals fins avui. El pla
especial supera així urbanísticament el pla d'usos vigent, aprovat a final del 2010, que ja contenia moltes de les propostes
actuals.
LES XIFRES
31 hectàrees
de superfície té en l'actualitat la Devesa. Amb el pas del
temps i els canvis s'ha modificat algunes zones, ja que fa
anys es comptabilitzaven 40 hectàrees.

2.944 arbres
té la Devesa en total. D'aquests, uns 2.540 són plàtans, amb
edats que van des dels 30 als 150 anys als més antics i amb
alçàries que van des dels 10 als 55 metres.
1859
l'any que l'arquitecte Martí Sureda va fer el primer projecte
de la Devesa com és ara.

RADIO PALAMÓS
Dil luns, 29 de desembre de 2014
GLÒRIA PRIM ENTRA AL GOVERN COM A NO ADSCRITA I SERÀ REGIDORA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
Teresa Ferrés i Glòria Prim, durant l'anunci de l'acord aquest matí.

Glòria Prim, fins fa poc portaveu de Convergència i Unió a
l’Ajuntament, entrarà a formar part de l’equip de govern el que resta
de mandat. Prim, que la setmana passada va anunciar que deixava
el grup municipal de CiU per discrepàncies amb l’executiva local del
partit, serà regidora no adscrita i encapçalarà la regidoria de
Participació Ciutadana. En principi, aquest compromís de Prim
amb el govern és tant sols pels propers cinc mesos i no implica que
aquesta entri a formar part de les llistes del PSC en les eleccions
municipals del maig vinent.
El cartipàs municipal s’ha vist modificat aquest matí. Glòria Prim, que fins fa poques setmanes es postulava per ser la cap de
llista de Convergència i Unió, entrarà a formar part del govern que lidera el PSC. Prim ha deixat de pertànyer al principal grup
de l’oposició, passa ser no adscrita i serà la regidora de Participació Ciutadana fins a les eleccions del proper mes de maig, una
regidoria que fins ara encapçalava el primer tinent d’alcalde i regidor d’Hisenda, Joan Gea. Així ho confirmava aquest matí
l'alcaldessa de Palamós, Teresa Ferrés.
L’ex portaveu de CiU va deixar el grup municipal de la federació després de les discrepàncies que ha tingut amb l’executiva
local del partit en el procés de tria de candidat. Prim ha explicat que té ganes de seguir treballant per Palamós i que està
il·lusionada d’encapçalar una regidoria que coneix bé perquè ha viscut de prop els processos participatius que ha engegat el
municipi.
La incorporació de Glòria Prim al govern municipal és, de moment, pels propers cinc mesos i no implica que la regidora entri a
formar part també de les llistes del PSC. Teresa Ferrés.
El govern municipal tindrà ara el suport de deu regidors. Concretament, els vuit del PSC, el portaveu d’Entesa, Èrik Solés, i la
recent regidora no adscrita, Glòria Prim. Convergència i Unió es queda el que resta de mandat amb tant sols dos dels cinc
regidors que tenia després de les darreres eleccions municipals.
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Dil luns, 29 de desembre de 2014
L’AJUNTAMENT DE GIRONA COMPLEIX EL 100% DELS INDICADORS DE TRANSPARÈNCIA DE LA UAB.
La ciutat es converteix en el primer municipi de les comarques gironines que aconsegueix la màxima puntuació segons
aquest estudi.
L’Ajuntament de Girona ha aconseguit aquest mes de desembre complir el
100% dels indicadors de transparència que marca Infoparticipa, producte
del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la
Universitat Autònoma de Barcelona. D’aquesta manera, Girona es
converteix en el primer municipi de les comarques gironines que
aconsegueix el 100% d’aquests indicadors de transparència i el 21è de
Catalunya. De les capitals de demarcació catalanes, Girona s’afegeix a
Tarragona i Lleida amb el 100% dels indicadors complerts.
L’estudi té com a finalitat avaluar la qualitat i la transparència de la
comunicació pública local i inclou un total de 41 aspectes relacionats amb
aquest àmbit, com ara informació relativa als representants polítics del
consistori, la gestió –i la informació de la gestió- dels recursos col·lectius de
l’Ajuntament o les eines que s’ofereixen per a la participació ciutadana en el
control democràtic.

EL PUNT AVUI

Dimarts, 30 de desembre de 2014
GIRONA APROVA EN TOTS ELS INDICADORS DE TRANSPARÈNCIA
L'Ajuntament de Girona aconsegueix complir el 100% dels indicadors de transparència de l'Infoparticipa del Laboratori de
Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona. Així, Girona és el primer
municipi de la demarcació que ho aconsegueix i se suma a Tarragona i Lleida com a capital de demarcació catalana que
compleix els 41 aspectes que s'avaluen, com qui són els representants polítics i com gestionen i informen dels recursos
col·lectius.
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RADIO PALAMÓS
Dimarts, 30 de desembre de 2014
PRIM DONARÀ CONTINUÏTAT ALS PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA QUE HA ENGEGAT
L'AJUNTAMENT.
Sessió informativa del Consell de Participació Ciutadana. (Foto: Ràdio Palamós)

Glòria Prim vol donar continuïtat als processos de participació
ciutadana que ha engegat Palamós. La nova regidora de l’àrea es
mostra molt il·lusionada per aquest nou repte que encapçalarà els
propers cinc mesos. L’ex portaveu de CiU a l’Ajuntament va anunciar
ahir que passava a ser regidora no adscrita i que entrava a formar
part del govern. Palamós ha involucrat la ciutadania en preses de
decisions municipals com les inversions en la millora de carrers, la
Festa Major o els usos de Can Pere Tià.
Prim ha viscut de prop els processos que s'han tirat endavant des
que l'Ajuntament va apostar per la participació ciutadana aquest
mandat. La regidora diu que té moltes ganes de treballar i ser productiva per al consistori.
Com recordareu, la situació política de Prim ha canviat radicalment els darrers dies. Ha passat d'optar a ser la candidata de CiU
a les properes eleccions a deixar el grup municipal de la coalició i entrar finalment al govern com a regidora no adscrita.
Convergència Democràtica de Catalunya a Palamós farà una roda de premsa divendres al matí per exposar la seva postura
respecte aquesta qüestió. Entendran els seus ja antics companys de partit la seva decisió? Aquesta és la resposta de Glòria
Prim.
Per la seva banda, l'alcaldessa de Palamós, Teresa Ferrés, dóna la benvinguda a Glòria Prim al govern i està convençuda que
farà una bona feina el que resta de mandat des de la regidoria de Participació Ciutadana.
La participació ciutadana és un dels principals eixos pels què havia apostat el govern municipal per aquest mandat. Els primers
processos participatius van ser la programació de la Festa Major de Palamós i els usos de la finca municipal de Can Pere Tià.
Recentment, l'Ajuntament també ha consultat la ciutadania sobre inversions en via pública.
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