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DIARI DE GIRONA
Dimarts, 4 de novembre de 2014
ELS VEÏNS DE LLADÓ DECIDEIXEN EN UN REFERÈNDUM COBRIR LA RIERA
La meitat del cens -319 persones- vota la proposta de destinar una subvenció del Puosc a aquesta obra, que estarà
enllestida l'estiu vinents
Una veïna de Lladó vota la consulta sobre el cobriment de la riera i la
reforma del centre cívic El Sindicat. roger lleixà.

GIRONA | F.BENEJAM Els veïns de Lladó van decidir
ahir en un referèndum cobrir la riera per condicionar-hi
un aparcament i poder buidar de vehicles la plaça
Major. Més de la meitat del cens -319 persones d'un
total de 631- van exercir el seu dret a vot per destinar a
aquesta obra concreta una subvenció del Departament
de Governació -a través del Puosc- xifrada en 215.623
euros.
L'Ajuntament de Lladó va decidir convocar els veïns a
un referèndum perquè, a banda del cobriment de la
riera, també hi havia l'opció de destinar la subvenció a la reforma del centre cívic El Sindicat, adquirit recentment pel
consistori. La proposta guanyadora va rebre els vots del 58,3% dels veïns -186-, mentre que la rehabilitació del centre cívic va
agrupar el 39,8% dels vots -127 vots-.
D'aquesta manera, l'Ajuntament es compromet a tirar endavant el cobriment, una obra que va qualificar de "molt important
pel desfogament del centre del poble" i "necessària per oxigenar la plaça amb l'eliminació dels vehicles". L'alcalde del municipi
altempordanès, Joan Fábrega -ERC-, va explicar que a partir d'ara l'equip de govern es dedicarà a estudiar les suggerències
que els habitants de Lladó van deixar juntament amb el seu vot. Segons el batlle, aquestes suggerències serviran per canviar i
millorar la proposta de cobriment de la riera abans que comencin les obres. En aquesta línia, Fábrega també va explicar que els
treballs de reforma es començaran a principis del 2015 i preveu que estiguin enllestits l'estiu vinent. La proposta descartada
consistia exactament a aprofitar els diners del Puosc per reformar El Sindicat, ja que segons l'Ajuntament "per posar-lo en
funcionament necessita unes reformes importants". El consistori pensava a instal·lar un bar i el centre cívic a la planta principal
de l'edifici i una sala polivalent a la planta de dalt, tot i que no descarten noves idees per a aquest projecte. El referèndum es va
celebrar de 10 a 14 hores a la sala Sant Joan i és totalment vinculant ja que va superar la participació mínima del 35% del cens
format per veïns de 14 anys en amunt.

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 5 de novembre de 2014
FIGUERES CREARÀ UNA COMISSIÓ PER REPENSAR EL MODEL D´EMBARRACA´T PER A L´EDICIÓ DE 2016
Unes 25.000 persones van passar per l'edició de l'any passat. conxi molons
Unes 25.000 persones van passar per l'edició de l'any passat. conxi molons

FIGUERES | G.T L'Ajuntament de Figueres porta avui al ple la creació d'una
comissió consultiva i participativa per analitzar i repensar l'actual model de
l'Embarraca't de cares a l'any 2016. L'òrgan servirà per establir les bases per a un
procés de participació més ampli i també per elaborar informes tècnics i jurídics
sobre les possibilitats de l'esdeveniment. El regidor de Joventut, Pere Giró,
assegura que "no serà vinculant però sí que servirà per no haver de començar de
zero sinó que tindrem unes primeres idees a abordar a partir del juny de 2015".
Amb motiu de la 25a edició d'aquest tradicional esdeveniment que se celebra a la ciutat per Fires i Festes de la Santa Creu, es
va presentar un documental (El llegat de la Palmera) en el qual, entre d'altres coses, els participants van posar de manifest que
possiblement el model actual estava caduc o que "com a mínim, s'havia de repensar".
Per això, el Consell Local de Joventut, que és l'ens que aglutina la majoria d'associacions juvenils de la ciutat, va demanar al
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regidor de l'àrea que "facilités els mecanismes perquè això sigui possible". En aquest sentit, la regidoria ha decidit iniciar un
"procés de debat" amb l'horitzó de les fires de 2016 que "permeti l'elaboració consensuada d'un full de ruta per tal d'adaptar
l'Embarraca't a les demandes actuals dels joves i de la ciutat", asseguren al dictamen que avui s'abordarà al ple.
Fruit de tot això, s'ha anunciat la creació d'un òrgan en forma de comissió en què participaran membres del consell de
Joventut, de les federacions d'entitats veïnals, dels grups polítics i el coordinador de Joventut, Ferran Campistol. L'objectiu,
insisteixen, és que serveixi per elaborar propostes que es presentaran a mitjan any que ve. "D'aquesta manera, tindrem un any
per endavant per poder fer les modificacions que calguin", insisteix Giró.

EL PUNT AVUI
Dijous, 6 de novembre de 2014
LLAGOSTERA VOL IMPLICAR LA GENT EN EL PRESSUPOST
L'Ajuntament impulsa el segon taller per a l'exercici del 2015
El primer taller participatiu es va celebrar l'any passat. A la imatge un veí fent propostes Foto: EL
PUNT AVUI.

L'Ajuntament de Llagostera organitza novament un taller participatiu per
recollir propostes ciutadanes per incloure-les al pressupost municipal del
2015. En el marc d'aquesta iniciativa també es donarà compte del grau
d'execució de les propostes ciutadanes incorporades en el pressupost del
2014.
La idea de la proposta és elaborar un pressupost adaptat a les necessitats i
reptes de Llagostera, i garantir als ciutadans el seu dret a estar informats i
prendre part en el procés. Per això es vol fer el procés participatiu que
permeti complementar els criteris polítics i tècnics amb la recollida de
propostes ciutadanes. Per fer-ho l'Ajuntament ha organitzat un taller
participatiu per debatre i recollir propostes formulades pels ciutadans que hi vulguin participar.
Pels que no puguin assistir al taller, o vulguin avançar les seves propostes i suggeriments, s'ha habilitat un formulari en línia
estructurat en quatre àmbits que fan referència a persones, urbanisme i medi ambient, economia i promoció del municipi.
El formulari, accessible des del web de l'Ajuntament, estarà operatiu fins al dilluns 10 de novembre. L'acte tindrà lloc dimecres
vinent, 12 de novembre, a les 9 de la nit, a la sala polivalent del centre cultural Can Roig.

DIARI DE GIRONA
Dil luns, 10 de novembre de 2014
OLOT PREVEU CREAR ZONES DE 30 PER HORA ALS BARRIS
El Pla de Mobilitat vol pacificar el trànsit rodat per fer que la ciutat sigui més agradosa als vianants
OLOT | X.V. L'establiment de zones 30 als barris és una de les propostes del nou pla de mobilitat de l'Ajuntament d'Olot. L'estat
actual dels treballs per a a la nova ordenació dels moviments ciutadans serà feta pública en una reunió oberta a la ciutadania
dilluns a 2/4 de 8 del vespre, a la sala Torin. Segons va publicitar, ahir, Josep Ferrés (regidor d'Atenció al Ciutadà per CiU-R.Cat)
serà la segona fase de participació ciutadana destinada als treballs d'elaboració del nou sistema de moviments.
A més de zones 30, la nova disposició dels desplaçaments urbans, també, preveu àrees de prioritat per als vianants i mesures
de reordenació viària. L'objectiu, segons Ferrés, és "aconseguir una ciutat en la qual convisquin diferents sistemes de transport:
anar a peu, anar amb bicicleta i anar amb cotxe". Segons va raonar, ahir a la presentació del pla als mitjans, "avui per avui, el
cotxe encara és majoritari, per tant si volem donar una espai als tres elements de mobilitat, hem de recuperar una mica d'espai
per als vianants". Si el repte de reduir el trànsit rodat surt bé, "comportarà -va dir- una ciutat més saludable i més amable, en la
qual hi haurà espai per a les relacions ciutadanes".
Per obtenir una mobilitat ideal, segons Ferrés, cal reduir el trànsit d'agitació (els que volta per aparcar). Es tracta d'un 17% de la
mitjana del total de trànsit amb especial incidència a les hores punta. Ferrés vol reduir aquest trànsit fins a la meitat a partir
d'informar del fet que al centre no hi ha aparcaments gratuïts.
Després de 360 enquestes, reunions informatives i vigilància electrònica del trànsit, el pla -segons Ferrés- estarà acabat a
mitjans del 2015. Llavors el ple haurà d'aprovar-lo.
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EL PUNT AVUI
Dimecres, 12 de novembre de 2014
ASFALTARAN SIS QUILÒMETRES A PALAMÓS EN QUINZE DIES
Els treballs de preparació s'iniciaran avui, però el primer carrer a pavimentar serà el passeig del Mar, dilluns que ve
L'alcaldessa certifica que cap vial quedarà afectat més de tres dies
Sis quilòmetres lineals urbans de Palamós seran asfaltats entre el 17 de novembre i el 2 de desembre en un pla global de
millora que afectarà deu carrers de la xarxa principal i de la secundària del poble. Els treballs de preparació començaran avui
mateix amb tasques prèvies com ara l'anivellament d'embornals i de tapes de claveguera.
El primer dels vials urbans que serà asfaltat és el passeig del Mar, que juntament amb el carrer del Mar es repararà ja dilluns
vinent. En totes les vies reparades es farà el fressat de les zones malmeses i la seva posterior neteja i un tractament amb reg
asfàltic previ a l'asfaltatge. Es remataran les feines amb el repintat dels senyals horitzontals.
En el pla d'inversions per l'any 2014, l'Ajuntament va preveure una partida de 750.000 euros dels 1,4 milions destinats a aquest
destí. Finalment, però, l'empresa guanyadora del concurs Pabasa es va comprometre a fer les feines per 540.600 euros.
L'actuació tindrà una afectació important en la mobilitat urbana de Palamós. Per això s'ha previst un procés escalonat
dissenyat perquè cap dels trams estigui més de tres dies ocupat per les màquines d'asfaltatge.
L'alcaldessa de Palamós, Teresa Ferrés, va explicar ahir que els veïns de les zones afectades seran informats per carta i va
certificar que, si el temps no ho impedeix, la mobilitat del poble estarà afectada únicament aquests quinze dies. “Demanarem
als veïns que retirin els cotxes dels garatges privats el dia abans de l'inici de les feines per facilitar els treballs”, explicava. Ferrés
va demanar “disculpes als ciutadans per les molèsties que poden causar les obres”. “La mobilitat quedarà clarament afectada i
tots n'hem de ser conscients i tenir paciència”, va afirmar.
La informació de l'estat de la feina i l'afectació viària es difondrà a través del web www.palamos.cat, a més també de la xarxa
social Twitter. Per fer que això sigui efectiu es crearà l'etiqueta #palamosmobilitat.
El regidor d'Hisenda, Organització i Participació Ciutadana, Joan Gea, va manifestar ahir que aquest projecte “no és flor d'un
dia” i que el pla és un projecte de govern “que va més enllà del 2014 i que tindrà un reflex també en el pressupost del 2015”.
Ferrés, per altra banda, va recordar que tot plegat va iniciar-se amb una proposta dels serveis tècnics de l'Ajuntament que va
acabar en un procés de participació ciutadana.
Aquest mecanisme consultiu va permetre que arribessin altres propostes “que es van incloure també en el paquet
d'asfaltatge”.
El procés consultiu es reprendrà l'any vinent i els palamosins podran tornar a dir-hi la seva pel que fa als nous asfaltatges de
carrers de la població.
LA DATA
02.12.14
Finalització. Segons les previsions dels serveis tècnics serà l'últim dia amb les màquines asfaltant el carrer.

DIARI DE GIRONA
Divendres, 14 de novembre de 2014
MÉS DE 40 PROPOSTES CIUTADANES PER AL PRESSUPOST DE LLAGOSTERA
Les iniciatives ciutadanes fan referència bàsicament a les persones, l'urbanisme, l'economia i el medi ambient
La sessió de dimecres, a la sala polivalent del centre cultural Can Roig. Canal
Ajuntament

LLAGOSTERA | DDG L'Ajuntament de Llagostera torna a
impulsar un pressupost participatiu. Així, amb l'objectiu
d'elaborar un pressupost, per al pròxim any 2015, que estigui
adaptat a les necessitats i als reptes del municipi, el dimecres es
va organitzar un procés participatiu, per recollir les propostes i
garantir el dret dels ciutadans, d'estar informats i formar part del projecte. Segons va explicar el regidor d'Hisenda i
Participació Ciutadana de Llagostera, Ramon Soler, el taller de dimecres és el quart que se celebra anualment a la localitat
amb la finalitat de complementar "els criteris polítics i tècnics amb la recollida de propostes ciutadanes".
Els habitants de Llagostera han fet arribar la majoria de propostes a través del formulari que hi ha a la pàgina web del
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consistori. En total, s'han recollit 42 propostes que se centren sobre quatre grans àmbits. Així, aquestes iniciatives ciutadanes
fan referència bàsicament a les persones, l'urbanisme, l'economia i el medi ambient. Els veïns de Llagostera, a més, també
insisteixen a impulsar la promoció del mateix municipi.
Ara, el següent pas del procés va a càrrec de l'equip de govern de la població, que analitzarà les més de 40 propostes
presentades, per valorar si són viables. D'aquesta manera, si s'escau, es podrien incorporar al pressupost municipal. De fet, el
dimecres, abans de començar la sessió, el regidor va voler donar comptes del grau d'execució de les diverses propostes
recollides ?l'any anterior -per tant, que corresponien a l'exercici del 2014-. Aleshores, de les 46 propostes que es van presentar,
36 es van executar. A més, el consistori també està treballant en 13 de les propostes restants i tres més s'han descartat.

EL PUNT AVUI
Divendres, 14 de novembre de 2014
ELS VEÏNS DE LLAGOSTERA FAN 42 PROPOSTES AL PRESSUPOST DEL 2015
Un moment de la sessió participativa que es va celebrar dimecres a Llagostera Foto: CANAL
AJUNTAMENT.

Els veïns de Llagostera han fet fins a quaranta-dues propostes perquè el govern
municipal les incorpori en el pressupost del 2015. La majoria de propostes s'han
rebut a través d'internet omplint un formulari i indicant quina partida o actuació
prioritzen els veïns.
Ara l'equip de govern de CiU analitzarà la viabilitat de les propostes fetes per
incorporar-les en els pressupostos de l'any que ve. Dimecres es va celebrar un
acte obert a la ciutadania per recollir més propostes i explicar el procés
participatiu. El regidor d'Hisenda i Participació Ciutadana, Ramon Soler, indica
que “aquest taller és el quart que se celebra anualment a Llagostera i es fa amb la voluntat de permetre complementar els
criteris polítics i tècnics amb la recollida de propostes ciutadanes”.
Aquestes propostes s'han englobat en quatre grans àrees, com ara Urbanisme, Medi Ambient, Economia i Promoció del
Municipi.
En la sessió oberta, Soler va explicar que de les quaranta-sis propostes ciutadanes recollides l'any passat, trenta ja s'han
executat, s'està treballant en tretze més i tres casos van ser descartats.

DIARI DE GIRONA
Dil luns, 17 de novembre de 2014
CINC CONSELLS DE BARRI ES REUNEIXEN AQUEST MES
BANYOLES | DDG L'Ajuntament de Banyoles ha convocat 5 consells de barri per aquest novembre: els de les Rodes, Canaleta,
Mas Palau, Sant Pere i la Farga. El regidor de Participació ciutadana, Lluís Costabella, va explicar que aquests consells "ens
permeten de manera organitzada captar moltes idees que ens són molt útils", per exemple en la millora de la via pública.

DIARI DE GIRONA
Dijous, 20 de novembre de 2014
PALAFRUGELL APROVA AVUI UN PRESSUPOST DE 34,8 MILIONS I 4 EN
INVERSIONS
Els grans projectes seran les millores del carrer Carrilet, l'última fase del Museu del
Suro o la rehabilitació de façanes del Pla de Barris
L'alcalde, Juli Fernández. diari de Girona

PALAFRUGELL | DDG L'Ajuntament Palafrugell preveu aprovar avui en un ple
extraordinari la proposta de l'equip de govern del pressupost municipal per a l'exercici
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2015 que ascendeix a 34.766.970 euros amb unes inversions de 3.999.457 euros. Aquests comptes inclouen el pressupost del
consistori, dels instituts municipals d'esports, de promoció econòmica IPEP, de mitjans de comunicació i el museu del Suro.
Segons el consistori, "s'han evitat les retallades lineals en tots els serveis per tal de prioritzar determinades àrees de despesa
que directament tenen una major afectació amb els serveis a les persones com Serveis Socials o Educació". En aquest sentit,
respecte l'any anterior augmenten les assignacions de despesa corrent per a les dues àrees. La de serveis socials serà
d'1.528.761 euros (el 2014 va ser d'1.504.874 euros) i també la d'educació, que serà d'1.468.047 euros (el 2014 va ser
d'1.452.430).
D'altra banda, per segon any consecutiu, el pressupost per a l'any vinent incorpora la participació ciutadana que, es va iniciar
fa un parell d'anys amb l'objectiu de recollir les propostes de la ciutadania. El capítol d'inversions està pressupostat en
3.999.457 euros i la principal inversió serà les millores del carrer Carrilet amb 875.000 euros i els 358.000 euros destinats a
completar la darrera fase del Museu del Suro per deixar enllestit el projecte museístic.
Destaquen també els 400.000 euros per a la rehabilitació de façanes del Pla de Barris, els 110.000 euros destinats a la millora
en les instal·lacions esportives, 100.000 euros per iniciar les expropiacions que han de servir per a la construcció de l'anella de
circumval·lació d'Esclanyà així com també 25.000 euros per millorar els accessos al cementiri de Llofriu.
Segons l'alcalde Juli Fernández es tracta d'un pressupost que permetrà "una consolidació econòmica que persegueix quatre
eixos fonamentals; que són: mantenir a l'alça les partides destinades al servei de les persones, l'activitat econòmica, l'aposta
per la millora urbana amb un global de quatre milions d'euros i la reducció de l'endeutament". Al mateix temps, el batlle va
assegurar que amb el pressupost "malgrat la situació de crisi és possible gestionar d'una forma eficaç i eficient amb els ulls
posats en la gent".
Els pressupostos tiraran endavant almenys amb els vots del govern (PSC-CiU) que sumen 11 dels 21 regidors a l'Ajuntament.

EL PUNT AVUI
Dissabte, 22 de novembre de 2014
DINAMITZACIÓ DE L'AVINGUDA DE GIRONA D'OLOT
Es fa en el marc d'un programa de millores dels barris de la ciutat
És l'eix principal que vertebra el de Sant Miquel
El moment en què els alumnes de quart de Disseny Gràfic estaven instal·lant una de les
portes d'accés a les instal·lacions de l'avinguda de Girona d'Olot. Foto: J.C.

L'avinguda de Girona d'Olot articula el barri de Sant Miquel i és el
principal nexe d'unió entre aquesta zona i el centre de la ciutat. Ahir, en
el marc del projecte +B, Sumem des dels Barris –un procés participatiu
i de treball tècnic per decidir, planificar i actuar per millorar la zona–, un
grup d'alumnes de quart del grau de disseny gràfic i interiors de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot van dur-hi a terme
una acció que invita a la reflexió. Es tracta que els veïns i els forans descobreixin el patrimoni arquitectònic, l'admirin i el valorin.
També que prenguin consciència de la importància d'aquesta avinguda, tant els qui resideixen al barri com els que l'utilitzen
per als seus desplaçaments.
Així, l'ornamentació dels arbres i els senyals verticals criden l'atenció dels vianants per avisar-los que són a prop d'un element
patrimonial del barri. Es tracta de la fàbrica de Can Bassols, l'antic cinema Gridó, l'antiga adoberia Casacuberta, la que havia
estat la fàbrica de Xocolates Comas, can Mare de Déu, la casa museu Ignasi Buxó i Ridafil SA. A fora, els alumnes hi van
instal·lar siluetes humanes al·lusives als oficis que s'hi feien o bé a altres elements identificatius i panells explicatius de cada
element arquitectònic. Al principi i al final de l'avinguda, hi van habilitar una mena de portes amb el logotip de l'acció: “Pas a
pas”. Els alumnes participants són Víctor Angulo, Elisenda Lima, Anna Fàbrega, Laia Rodero, Joan Dachs, Laura Villena i Xevi
Prims. Els infants poden participar en un joc que consisteix a buscar les pistes per trobar un personatge d'incògnit als comerços
del barri.
LA XIFRA
7 edificis
d'interès històric són els que els alumnes de l'Escola d'Art d'Olot han senyalitzat a l'avinguda de Girona
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Millorar tots els barris de la ciutat
El procés participatiu de Sant Miquel va a càrrec de l'oficina d'innovació urbana Paisaje Transversal i de l' Ajuntament d'Olot.
De fet, el programa té per objectiu la millora dels barris de la ciutat a través de la participació ciutadana i de tots els agents
implicats. S'ha iniciat a Sant Miquel, perquè els veïns havien demanat al govern local un pla per plantejar millores al barri. Ja
s'ha fet la diagnosi i ara es fan accions. La pròxima, a la plaça de Sant Miquel.

DIARI DE GIRONA
Dissabte, 22 de novembre de 2014
AUDIÈNCIA PÚBLICA A BLANES DE LES ORDENANCES, PRESSUPOSTOS I LA SITUACIÓ ECONÒMICA ACTUAL
L'audiència Pública es farà el 29 de novembre a la Sala de Plens. ajuntament de blanes

BLANES | DDG L'Ajuntament de Blanes ha organitzat per al dissabte 29
de novembre una Audiència Pública per tractar sobre la situació
econòmica actual, les ordenances municipals i els pressupostos pel 2015.
Tots els interessats hi podran assistir i formular els dubtes i preguntes que
vulguin. Aquesta fórmula de participació ciutadana s'ha convocat a
petició de la CUP.
Serà la primera vegada que es fa una Audiència Pública amb la ciutadania d'ençà que el Reglament de Participació Ciutadana
aprovat l'any 2005 per l'Ajuntament de Blanes contemplava la possibilitat que es pogués organitzar. S'allotjarà a la Sala de
Plens a partir de les 10 del matí. La durada de la sessió serà de dues hores, tot i que la previsió és que hi hagi un marge afegit
d'entre mitja hora i tres quarts d'hora de més abans no es doni per acabada.
La sessió tindrà dues parts, en una es debatran la situació econòmica a l'Ajuntament i les ordenances municipals i la segona
part se centrarà en els pressupostos. Un moderador distribuirà el torn de paraules i en els dies previs el consistori recull
comentaris, preguntes o suggeriments a tenir en compte de cara a l'Audiència.

EL PUNT AVUI
Dil luns, 24 de novembre de 2014
L'AJUNTAMENT DE BLANES FARÀ UNA AUDIÈNCIA PÚBLICA
És el primer cop que se celebrarà, a petició de la CUP
Serà el dia 29 i es debatrà la situació econòmica local
Una imatge de la sala de plens de Blanes, on es farà l'audiència pública. Foto: EL PUNT AVUI.

L'Ajuntament de Blanes ha organitzat pel 29 de novembre una audiència pública
perquè tots els ciutadans i ciutadanes que estiguin interessats en els temes que es
tractaran puguin assistir-hi i formular els dubtes i preguntes que tinguin. Aquesta
fórmula de participació ciutadana s'ha convocat a petició de la CUP de Blanes.
Aquesta serà la primera vegada que es fa un acte d'aquesta mena a la ciutat
selvatana, d'ençà que el reglament de participació ciutadana aprovat l'any 2005 per
l'Ajuntament de Blanes preveia la possibilitat que es pogués fer. Segons es recull al
reglament, es tracta d'un dret que es convoca a iniciativa municipal, a proposta d'un
3% de les persones inscrites en el cens electoral, a proposta d'un nombre d'associacions no inferior al 20% de les inscrites al
Registre Municipal d'Entitats o a proposta d'almenys tres òrgans de participació municipals.
La primera audiència pública que ha convocat l'Ajuntament de Blanes es durà a terme a la sala de plens a partir de les deu del
matí. La durada de la sessió serà de dues hores, tot i que, si un cop arribats a aquest topall encara queden qüestions
destacades per resoldre, la previsió és que hi hagi un marge afegit d'entre mitja hora i tres quarts d'hora de més abans no es
doni per acabada.
La sessió tindrà dues parts amb dos blocs de temes ja definits. En la primera part es debatrà la situació econòmica actual a
l'Ajuntament de Blanes i les ordenances municipals. La segona part quedarà centrada únicament i exclusivament en els
pressupostos per al 2015. En la jornada hi haurà un moderador, Jordi Gaitan, que donarà el torn de paraula.
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EL PUNT AVUI
Dimarts, 25 de novembre de 2014
EL PROGRAMA DEL PSC A PALAFRUGELL JA ES DISSENYA
El PSC de Palafrugell vol elaborar el programa electoral per les eleccions de l'any vinent a partir de les idees que surtin del
procés de participació ciutadana que va començar dissabte amb una trobada taller oberta a tots el palafrugellencs.
La idea del candidat és que la trobada serveixi de base per redactar un “programa electoral viable i responsable”. Fernández va
remarcar durant el taller que el PSC “ha complert el 75% del programa que va presentar el 2011”. “Un tant per cent molt alt si
es té present que encara ens queda temps per complir-lo”, hi va afegir.
La trobada taller es va desenvolupar a l'entorn de tres grans àrees: urbanisme i medi ambient, economia i comerç i drets
socials i participació ciutadana. L'alcalde va començar també la campanya Vols fer un cafè amb l'alcalde? per trobar-se amb els
ciutadans i ciutadanes de Palafrugell que ho vulguin. “Està bé que em trobi amb gent que no conec i que hi parli, i que em
vegin com un ciutadà més”, va comentar Fernández.

Twitter @festesriude
Dimecres, 26 de novembre de 2014

Twitter @l lagosteraldia
Dijous, 27 de novembre de 2014
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Twitter @Olotuit
Dijous, 27 de novembre de 2014

EL PUNT AVUI
Dijous, 27 de novembre de 2014
COMPROMÍS A BLANES PER FER AUDIÈNCIES PÚBLIQUES
Tots els grups subscriuran avui una moció perquè es facin audiències prèvies a l'aprovació dels pressupostos i d'altres
temes transcendents
Tots els grups de l'Ajuntament de Blanes presentaran avui en el ple una moció per comprometre's a convocar anualment una
audiència pública sobre el pressupost i les ordenances fiscals, anterior a la seva aprovació inicial. En la moció també es preveu
convocar audiències públiques per tractar “qualsevol altre tema que sigui d'interès per al conjunt de la ciutadania de Blanes,
com ara l'aprovació de les noves normatives municipals, l'aprovació de nou planejaments urbanístics i obres de gran
naturalesa, així com altres temes d'interès general”. De fet, aquesta moció s'aprovarà dos dies abans que Blanes celebri la
primera audiència pública de la seva història, convocada per dissabte a les 10 del matí. Aquesta fórmula de participació
ciutadana s'ha convocat a petició de la CUP de Blanes.
Els camins de ronda
D'altra banda, també es portarà a l'aprovació del ple una moció que presenta el grup d'ICV-EUiA per la recuperació dels
camins de ronda. En la moció s'insta el govern (PSC) a fer un estudi sobre la situació actual dels camins de ronda entre el centre
de Blanes i la cala Treumal i a iniciar els tràmits per recuperar un camí íntegre entre Blanes i cala Treumal que s'integri als
itineraris turístics de Blanes. ICV-EUiA també demana que es promocioni i es protegeixi perquè no s'hi torni a vetar l'accés ni
torni a tallar-se.
VICTOR CATALAN El regidor d'ICV-EUiA ha estat especialment crític amb l'estat dels camins de ronda, i creu en la necessitat de
la seva recuperació.
L'ORDRE DEL DIA
DEUTE.
Sol·licitud d'ampliació del termini de reintegrament del saldo deutor de les liquidacions definitives de la participació en tributs de l'Estat dels
anys 2008 i 2009.
AJUTS.
Reconeixement de subvenció a entitats socials i de cooperació en concepte d'ajuts als projectes de solidaritat i cooperació corresponents a
l'exercici 2014.
ICV-EUiA.
Moció que presenta el grup municipal d'EUiA-ICV de Blanes per la recuperació dels camins de ronda a Blanes.
AUDIÈNCIA.
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Moció a proposta de la CUP de Blanes que assumeixen els grups municipals del PSC, CiU, EUiA-ICV i el PP i la regidora no adscrita per a la
realització d'una audiència pública sobre temes d'interès per al conjunt de la ciutadania de Blanes.

Twitter @Riudel lots
Dissabte, 29 de novembre de 2014

Twitter @CanalAjuntament
Dissabte, 29 de novembre de 2014

Twitter @CanalAjuntament
Dissabte, 29 de novembre de 2014

10

EL PUJNT AVUI
Diumenge, 30 de novembre de 2014
SANTA COLOMA FARÀ UNA CONSULTA SI HO VOLEN 3.000 VEÏNS
L'Ajuntament presenta el nou reglament de participació ciutadana
Amb 500 firmes es pot reclamar un debat públic
Imatge d'arxiu de la presentació del Pla d'Actuació Municipal, el febrer del 2012. L'Ajuntament
haurà de passar comptes amb la ciutadania cada any. Foto: S.M.

El govern de Santa Coloma de Gramenet (PSC, ICV-EUiA i CiU) no vol
acomiadar aquest mandat sense fer un pas ferm a favor de la participació
ciutadana. Amb aquest objectiu, els tres grups municipals han elaborat un
reglament “nou i modern” que obre la porta a un major control de l'acció
municipal per part de la ciutadania.
Els temes d'àmbit local que preocupin els ciutadans de Santa Coloma seran tractats obligatòriament pel govern de torn, en un
format que dependrà del nombre de veïns que així ho sol·licitin. Si una petició s'acompanya de 3.000 firmes recollides en un
màxim de 90 dies, l'Ajuntament organitzarà una consulta popular, no vinculant. És el mateix nombre de signatures que seran
necessàries per elevar al ple una iniciativa que pugui adquirir caràcter de norma (la traducció al món local d'una iniciativa
legislativa popular).
El nou reglament de participació ciutadana i govern obert, que es presenta demà a la biblioteca de Singuerlín (18 h), també
ofereix als colomencs la possibilitat d'obligar a incloure un debat en un ple municipal. Abans hauran de compilar 1.200 firmes
(l'1% de la població). Amb menys de la meitat –en concret, amb 500–, l'Ajuntament haurà d'organitzar un debat públic sobre el
tema que proposin els ciutadans, garantint, en cas d'existir, la presència de les diferents posicions.
Pel que fa a l'acció del govern, el nou reglament obliga l'executiu de torn a retre comptes cada any del grau de compliment del
programa. Una comissió de garanties vetllarà perquè així sigui. Davant la creació de noves eines de participació, el govern
local ha decidit prescindir del Consell de Ciutat.
Més de mil persones ja han donat la seva opinió
Tot i que serà demà quan la ciutadania tindrà accés al nou reglament, la seva elaboració ha incorporat l'opinió de més de mil
persones, segons el regidor de Participació Ciutadana, Siscu Sánchez (ICV-EUiA). Entre els col·laboradors figuren experts de la
talla del professor Ismael Peña-López i de l'advocat Fernando Pindado. A l'acte de demà participaran, a més de Pindado, el
catedràtic de Ciència Política Quim Brugué, i el representant del Centre Excursionista Puig Castellar, Albert Noguera.
Per Siscu Sánchez, el nou reglament “és una eina potentíssima per incrementar la presència dels ciutadans en la gestió diària
de la ciutat”. El document es votarà de forma inicial al ple de desembre i després s'obrirà un període d'al·legacions de dos
mesos “perquè tothom pugui dir-hi la seva”, apunta Sánchez.
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