AJUNTAMENT DE CELRÀ

Divendres, 2 de novembre de 2012
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ OBRE EL PRESSUPOST MUNICIPAL

2013

A LA

PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA
Continuant amb el model iniciat el 2011, i
mantenint el compromís que la participació
ciutadana sigui un eix vertebrador de totes les
polítiques que es desenvolupin al poble, el govern
del municipi obre un període, del 25 d’octubre al
23 de novembre, perquè ciutadans i ciutadanes,
entitats i partits puguin presentar propostes per
incorporar al pressupost municipal 2013.
Les condicions per poder prendre part en
l’elaboració del pressupost municipal de l’exercici
2013 són les següents:
1. Poden presentar propostes persones, entitats,
associacions i formacions polítiques residents a Celrà o que hi estiguin vinculades per a l’objecte concret de
participació.
2. Cal enviar un missatge de correu electrònic a alcalde@celra.cat per rebre tota la informació necessària.
3. Les propostes han d’estar argumentades per escrit i s’hi ha d’adjuntar un estudi sobre la seva posada en
pràctica i resultats.
4. Les propostes han d’anar acompanyades d’un estudi econòmic que avaluï la seva repercussió sobre el
pressupost municipal.
5. Les propostes han d’estar estructurades en despeses i ingressos.
6. El termini de presentació de propostes finalitza el 23 de novembre.
Les propostes seran analitzades per les diferents àrees de l’Ajuntament, i la decisió final serà compartida entre
l’àrea, el govern i qui presenti la proposta. Totes les propostes es faran públiques, així com les respostes
corresponents.
L’alcalde, Dani Cornellà, i el primer tinent d’alcalde, Gerard Fernàndez, van presentar aquesta iniciativa dins la
sessió d’audiència pública del pressupost municipal i les ordenances fiscals que va tenir lloc a l’Ateneu el
divendres passat dia 25.
Durant l’acte, al qual van assistir una vintena llarga de persones, els responsables municipals van retre comptes
de l’estat d’execució del pressupost d’enguany. L’alcalde va explicar que fins ara s’ha ingressat poc més de la
meitat dels 4.118.575 euros pressupostats però que falta encara rebre la recaptació dels tributs de setembre.
També va exposar el deute actual del municipi (més d’un milió d’euros, comptant la participació en els tributs de
l’Estat) i el deute contret amb l’Ajuntament per altres administracions (453.406 euros, constituïts per subvencions
pendents i el deute acumulat de l’ACA), i va denunciar l’impacte de les retallades de subvencions, especialment
greus en àrees com les escoles bressol, que han vist reduïda a més de la meitat l’aportació per alumne.
Malgrat la situació de crisi l’alcalde va fer un balanç positiu de la situació de les finances de Celrà en relació amb
l’estat global dels municipis del país i va recordar que enguany no ha calgut contractar cap pòlissa de crèdit per
obtenir liquiditat, amb el consegüent estalvi.
De cara al 2013, els responsables municipals van anunciar que el pressupost haurà d’estar necessàriament
ajustat a les circumstàncies, sense grans inversions i encarat a mantenir i millorar tots els serveis i infraestructures
existents. Quant a les ordenances fiscals, es preveu congelar la majoria de taxes, excepte en els casos en què
sigui imprescindible regularitzar-les, com és el cas de l’aigua i les escoles bressol.
Tot i les estretors del moment, el govern del poble encoratja la ciutadania a presentar les seves propostes amb la
voluntat de compartir decisions i projectes entre els i les celranenques i l’Ajuntament.
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DIARI DE GIRONA

Dissabte, 3 de novembre de 2012
LA MESA D´ENTITATS RECLAMA UN

A

PLA

DE

DINAMITZACIÓ COMERCIAL

PER

SANT NARCÍS

GIRONA | DDG La Mesa d'Entitats per la participació ciutadana reclama a l'Ajuntament de Girona que estudiï la
creació d'un Pla de Dinamització Comercial per al barri de Sant Narcís, així com les compensacions necessàries
per als veïns i comerciants que hagin patit les conseqüències de les obres de soterrament del tren d'alta velocitat.
A pocs dies de l'Audiència Pública sobre el projecte ferroviari, que se celebrarà dimarts, 6 de novembre, els
membres de la Mesa també ?exigeixen a l'Ajuntament l'obertura "immediata" d'una Oficina Municipal d'Atenció
Ciutadana que permeti canalitzar les denúncies veïnals relacionades amb les obres dutes a terme fins a dia d'avui.
Els integrants de l'entitat, d'altra banda, també reclamen l'aturada immediata de les obres del Parc Central fins que
Adif no presenti tota la informació necessària, com ara els plànols, els terminis, el disseny del futur Parc Central i la
recuperació d'espais. A més, també consideren que tenen dret a una visita guiada a les obres, oberta a tots els
ciutadans que hi estiguin interessats.
La Mesa reclama també a l'Ajuntament que lideri una denúncia per les irregularitats d'execució d'obra que inclogui
la informació recopilada per la futura Oficina d'Atenció ciutadana. Finalment, també vol que el consistori defensi "a
ultrança" els veïns afectats i els espais municipals a recuperar. Per tot això, des de la Mesa creuen que tenen
arguments suficients per plantejar-se prendre iniciatives legals contra aquelles accions que consideren "irregulars".
AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL

Dilluns, 5 de novembre de 2012
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Pla estratègic de desenvolupament econòmic i cohesió social
El període de participació ciutadana ja ha finalitzat.
• A les reunions presencials es va rebre una gran diversificació de ciutadans.
• A les urnes, actualment s'ha iniciat el procés de recompte i anàlisis de totes les propostes obtingudes.
• I mitjançant el formulari de recaptació de propostes en línia de la pròpia web, i les xarxes socials, s'han
rebut més de quaranta propostes.
Moltes gràcies a totes i a tots per la vostra participació. Podreu continuar sabent els avenços del projectes en
aquesta mateixa pàgina web i a les xarxes socials.
GENERALITAT DE CATALUNYA

Dilluns, 5 de novembre de 2012
LA JORNADA 'PER UNA

EUROPA MÉS TEVA, PREN
INICIATIVA CIUTADANA EUROPEA,

CONÈIXER LA
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
La seu de la Generalitat a Girona ha acollit la jornada 'Per una
Europa més teva, pren la iniciativa', que ha organitzat el
Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica del Departament
de Governació i Relacions Institucionals. A la Jornada, s'ha
debatut sobre la Iniciativa Ciutadana Europea (ICE) que pretén
afavorir la participació ciutadana en les polítiques de la Unió
Europea (UE) i fomentar la participació.

LA INICIATIVA' DÓNA A
UNA NOVA EINA DE

El director del programa d’Innovació i Qualitat Democràtica, Enric
Vendrell, ha defensat durant la inauguració de la jornada 'Per una
Europa més teva, pren la iniciativa' que “els Governs han de tirar
endavant les seves polítiques, però també preocupar-se si estan legitimats per tirar-les endavant”. En aquest
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sentit, ha destacat que “cal cuidar la qualitat democràtica i això inclou la transparència, la rendició de comptes i,
sobretot, la participació”. A la inauguració també hi ha participat la directora dels Serveis Territorials de Governació
i Relacions Institucionals, Núria Gómez i Morell, que ha destacat aquest nou instrument que es posa a l’abast de la
ciutadania.
Durant la jornada, diferents actors institucionals, experts i representants de la societat civil, han debatut sobre el
contingut, les característiques i el procediment per presentar una ICE, així com les oportunitats que obre per a
l’exercici de la ciutadania europea, sense oblidar les incògnites que encara planteja. Poden organitzar una
iniciativa tots els ciutadans de la UE que tinguin edat suficient per votar. Ara bé, primer han de constituir un comitè
de ciutadans integrat, com a mínim, per set ciutadans de la UE residents almenys en set Estats membres.
Aquesta és la tercera de les quatre jornades que el Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica del Departament
de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya organitza durant els mesos d’octubre i
novembre arreu del territori català. La jornada compta amb el suport de l’Ajuntament de Girona i la Diputació de
Girona i amb la col·laboració de la Representació de la Comissió Europea i l’Oficina d’informació del Parlament
Europeu.
DIPUTACIÓ DE GIRONA

Dimarts, 6 de novembre de 2012
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PARTICIPA EN UNA JORNADA PER FER PEDAGOGIA

DE LA INICIATIVA CIUTADANA EUROPEA
El diputat de Participació Ciutadana de la Diputació de
Girona, Josep Sala Leal, va moderar ahir dilluns 5 de
novembre una taula amb representats d'entitats gironines
que treballen per potenciar els lligams i les xarxes amb
entitats d'altres Estats d'Europa.
Sala va moderar la taula en què van participar Xavier
Serra, professor de Filosofia i Ciutadania de l'Institut Illa de
Rodes, qui fa anys que anima els seus alumnes a treballar
sobre temes europeus, i va explicar algunes experiències;
Xavier Vilosa, president de l'associació Fem Europa, i
Carles Benguerel, patró de la Fundació Triangle Jove
(espai de relació entre el Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya, el Consell de Joventut de la Comunitat Valenciana i el Consell de Joventut de les Illes Balears), el
qual, a través de les seves experiències
personals en diversos projectes europeus
lligats al camp de la psicologia, va exposar
la importància de les vivències amb joves i
entitats d'altres estats d'Europa per forjar el
sentiment europeu.
Lluis Maria de Puig, president del Consell
Català del Moviment Europeu, i el president
de la Diputació, Jaume Torramadé, van
tancar la jornada. Torramadé va remarcar
que malgrat que encara s’han de polir
detalls i aconseguir una important
coordinació amb els conveïns europeus, no
podem desaprofitar el moment i la
oportunitat que tenim els ciutadans
d'Europa de fer sentir la nostra veu al món i
d’aprofundir en la democràcia a Europa.
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Dimecres, 7 de novembre de 2012

L'AJUNTAMENT DE GIRONA FARÀ UN PROCÉS PARTICIPATIU
L'ANY VINENT PER DEFINIR COM QUEDARÀ EL PARC CENTRAL

A PRINCIPIS DE

El consistori anuncia que Adif enderrocarà bona part de les construccions que estava aixecant sobre la
llosa de l'estació
Girona (ACN).- L'Ajuntament de Girona iniciarà a principis de l'any vinent un nou procés participatiu en relació a les
obres del TAV. En aquesta ocasió, demana participació a veïns i tècnics per definir com quedarà el parc central un
cop acabin les obres de l'alta velocitat i, per tant, decidir com es cobreix la llosa de ciment de l'estació intermodal.
El parc ha d'estar restituït al novembre del 2013. El regidor del projecte ferroviari, Carles Ribas, ho ha anunciat
durant la III Audiència Pública del TAV on el consistori també ha anunciat que farà enderrocar les construccions
que Adif està aixecant sobre la llosa de l'estació per a les sortides d'emergència i ventilació per considerar que són
massa grans.
324.cat

Dimecres, 7 de novembre de 2012

L'AJUNTAMENT DE GIRONA FARÀ UN PROCÉS PARTICIPATIU
L'ANY VINENT PER DEFINIR COM QUEDARÀ EL PARC CENTRAL

A PRINCIPIS DE

Girona (ACN).- L'Ajuntament de Girona iniciarà a principis de l'any vinent un nou procés participatiu en relació a les
obres del TAV. En aquesta ocasió, demana participació a veïns i tècnics per definir com quedarà el parc central un
cop acabin les obres de l'alta velocitat i, per tant, decidir com es cobreix la llosa de ciment de l'estació intermodal.
El regidor del projecte ferroviari, Carles Ribas, ho ha anunciat durant la III Audiència Pública del TAV on el
consistori també ha anunciat que farà enderrocar les construccions que Adif està aixecant sobre la llosa de
l'estació per a les sortides d'emergència i ventilació per considerar que són massa grans.
ARAGIRONA.CAT

Dimecres, 7 de novembre de 2012

ELS GIRONINS TINDRAN L'ÚLTIMA PARAULA SOBRE EL FUTUR PARC CENTRAL
L'Ajuntament de Girona farà un procés participatiu amb els veïns i els tècnics per definir com quedarà
L'alcalde, Carles Puigdemont, durant l'Audiència Pública del TAV © ACN

L'Ajuntament de Girona iniciarà a principis de l'any vinent un nou
procés participatiu en relació a les obres del TAV. En aquesta ocasió,
demana participació a veïns i tècnics per definir com quedarà el parc
central un cop acabin les obres de l'alta velocitat i, per tant, decidir
com es cobreix la llosa de ciment de l'estació intermodal. El regidor
del projecte ferroviari, Carles Ribas, ho ha anunciat durant la III
Audiència Pública del TAV on el consistori també ha anunciat que
farà enderrocar les construccions que Adif està aixecant sobre la llosa de l'estació per a les sortides
d'emergència i ventilació per considerar que són massa grans.
Durant l'Audiència Pública del TAV, que ha durat més de quatre hores, el consistori ha donat a conèixer diversos
compromisos i dates pel que fa referència a les obres de l'alta velocitat. Tal i com havien demanat els veïns en la
darrera sessió, el consistori ha explicat que en el termini d'un mes obrirà al barri de Sant Narcís -a les antigues
dependències dels serveis territorials de Justícia- una oficina d'atenció ciutadana on els veïns puguin presentar
queixes. A més, també es signarà un conveni amb el col·legi d'arquitectes i aparelladors i també el d'advocats per
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donar assessorament un cop es presentin queixes i denúncies de ciutadans. També s'ha explicat que el Defensor
de la Ciutadania col·laborarà i farà de mediador amb Adif en casos de queixes de veïns.
Un altre dels anuncis que s'han fet durant la sessió és que el procés participatiu per definir, entre veïns i tècnics,
què es vol posar sobre la llosa de ciment de l'estació arrencarà al gener. Primer, es faran les primeres consultes
amb els col·legis professionals i tècnics interns i externs a l'ajuntament i, posteriorment al mes de març, arrencarà
la consulta als ciutadans. L'ajuntament vol que a l'abril, quan comencin a passar els trens i Adif doni per finalitzades
les obres a l'estació provisional, el consistori ja tingui recopilada prou informació per redactar el projecte de
reposició del parc central.
L'alcalde, Carles Puigdemont, ha defensat davant dels ciutadans que Adif té l'obligació de deixar aquesta zona
"igual o millor del que estava" i ha remarcat que l'espai que ocupava abans de les obres aquest parc ara serà més
gran perquè s'hi incorpora l'espai que ocupava l'antiga estació d'autobusos.

Les edificacions de la llosa, a terra
Fa uns dies, els veïns de Sant Narcís van denunciar l'aparició de dos edificis de grans dimensions (un fa 70 metres
de llarg per uns tres d'ample) a sobre la llosa de l'estació. L'alcalde, Carles Puigdemont, i el regidor del projecte
ferroviari, Carles Ribas, s'han reunit amb Adif i han acordat que s'enderrocarà bona part de les construccions i
només deixaran dos punts destinats a ventilació i sortides d'emergència del TAV.
Referent a l'estació intermodal, l'alcalde ha detallat que han proposat a Adif algunes modificacions com eliminar el
passadís que ha de connectar l'estació de Renfe amb les vies del TAV i que el pas sigui subterrani per deixar més
espai alliberat al parc. A més, ha explicat que busquen alternatives per aconseguir que tota la zona del parc quedi
alliberada i que no hi hagi cap edifici. "El projecte anterior preveia tres edificacions i galeries comercials però amb
l'aturada del soterrament del tren convencional tot això ha caducat", ha explicat.
Durant l'Audiència Pública, el consistori també ha exposat als 150 veïns que s'han adreçat a l'Auditori de Girona
com estudia que quedi la zona del carrer Josep Maria Gironella i la plaça d'Europa un cop acabin les obres del
TAV. Entre d'altres, preveuen que es torni a posar l'escultura que es va traslladar a la Devesa que anirà situada
sobre l'estructura de la llosa de l'estació i envoltada d'una làmina d'aigua. El projecte, que encara s'ha d'exposar al
públic, preveu una connexió entre el parc central i el barri de Sant Narcís amb una zona arbrada a la zona de la
plaça Montserrat i també jardins verticals per minimitzar l'impacte de la rampa d'accés a l'estació d'autobusos.
Exigències dels veïns
Tant per part dels de l'associació de veïns de Sant Narcís com per part de la Mesa d'Entitats han "exigit" al govern
un seguit de compromisos. Entre les demandes, han exposat que s'aturi de manera "immediata" les obres als
edificis en superfície de la zona del parc central i que s'enderroquin totalment les edificacions, que les multes a Adif
per incompliments de normativa es destinin a ajudar els veïns i comerciants afectats per les obres o que
l'ajuntament lideri una denúncia contra les "irregularitats" d'Adif entorn les obres del TAV.
Els portaveus de les dues entitats, Xavier Villareal (Mesa d'Entitats) i Martí Carreras (AAVV Sant Narcís) han assistit
a l'Audiència Pública amb sac de dormir i han assegurat que es quedarien a dormir a l'Auditori sinó hi havia
compromisos ferms. Finalment, l'alcalde s'ha compromès a reunir-se cada quinze dies amb membres de les
entitats per tal d'intercanviar informació i fer un seguiment del calendari de reposicions i d'obres que el consistori
ha exposat durant la sessió.
Durant l'Audiència Pública, a banda d'intervenir tots els portaveus dels grups, també poden intervenir els
ciutadans, que han fet una vintena de preguntes. Algunes de les demandes que han fet han estat que s'aturin les
obres i no hi hagi cap construcció en superfície al parc central, que l'ajuntament faci força perquè l'Estat completi el
projecte ferroviari. També s'han queixat s'han queixat de la difusió de la convocatòria, que consideren que ha estat
insuficient
DIARI DE GIRONA

Dissabte, 17 de novembre de 2012
ALUMNES D´ESO D´OLOT FAN DE CONSELLERS COMARCALS PER OPINAR

SOBRE EL CONSUM
Estableixen nou criteris essencials per fer un ús responsable amb l'entorn i amb un mateix
OLOT | X.V. Vint-i-cinc alumnes de segon d'ESO de l'Escola Pia van adoptar el paper de consellers comarcals per
un dia. La simulació va tenir lloc al Consell Comarcal de la Garrotxa fa pocs dies. Els escolars van entrar a la sala
de plens i es van asseure a les cadires que normalment ocupen els consellers comarcals. És a dir, els alcaldes i
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regidors dels pobles de la comarca i els regidors d'Olot. La idea era que els alumnes es convertissin per una
estona en consellers amb responsabilitats sobre el consum de les famílies i, així, ho van fer. Els nois i noies van
debatre idees encaminades a fer possible un consum més responsables en base de l'aplicació de mesures de
solidaritat i mediambientals.
En el decurs de la sessió els estudiants van consensuar 9 propostes. Es tracta de les, segons ells, mesures
necessàries perquè una família o una persona a nivell individual tingui un consum responsable amb l'entorn que
l'envolta i amb si mateixa. Així van establir que cal comprar només les coses que es necessiti. Després van fer
esment de l'ideal que seria consumir productes de proximitat. De fet, el consum de productes de proximitat és una
recomanació constant dels mandataris reals de la comarca. I, la Garrotxa ha acabat d'acollir una gran fira
destinada a la qualitat alimentària, en la qual els productes de proximitat hi van tenir un paper d'importància.
Un altre criteri va ser el de fer més ús dels transport públic, la bicicleta i caminar. L'ideal dels desplaçaments
sostenibles, des de fa anys és un dels temes de debat habituals dels consell comarcal. Es tracta de l'ens que
regula el transport escolar i que aprova mesures a favor de l'ús del transport públic de viatgers.
Una altra recomanació dels escolars va ser reciclar, reutilitzar i reduir. Van debatre intensament la necessitat de
reduir residus en el lloc on les temàtiques referents a l'abocador de deixalles de Beuda i del futur Centre de Triatge
de Residus de Sant Jaume de Llierca han estat tema de confrontació dialèctica molt important. Els alumnes van
aportar idees senzilles com la d'intentar reparar abans de llençar.
Van demanar l'ús de materials biodegradables. És a dir, elements que si es llencen a terra no passa res perquè
desapareixen. El contrari del plàstic i de les llaunes de refrescs que poden estar anys en un lloc sense en un
manteniment constant d'un aspecte de brutícia.
L'altra recomanació va ser la d'apagar els aparells que no estan en ús. D'aquesta manera es redueix el consum
elèctric o energètic. Un altre ideal va ser que "tothom cobri un salari digne". Així van afegir-se a les reclamacions
aparegudes al carrer i motiu de la darrera vaga general. Finalment van recomanar l'ús de bombetes de baix
consum. Es tracta d'un fet en l'enllumenat públic, però que en el privat costa de consolidar per motiu de la crisi.
L'última recomanació va ser fer un bon ús de l'aigua.
La iniciativa formava part d'un programa impulsat per l'Oficina de Consum de la Garrotxa. La idea és la d'incidir en
el col·lectiu juvenil per tal de motivar-lo en temes de consums. La previsió és que, en els propers dies, alumnes
d'altres centres repeteixin l'experiència.
Abans l'Oficina va promoure els Contes per a petits consumidors. Es tracta de promoure la lectura de relats
referents als bons hàbits de consum entre els més petits.
La idea de l'Oficina és donar a conèixer els bons hàbits de consum abans de ser adult.
EL PUNT AVUI

Diumenge, 18 de novembre de 2012
SANTA COLOMA TINDRÀ UN CONSELL DE POBLE AL GENER
El grup promotor d'aquest organisme de participació ciutadana ja s'ha constituït i aquesta setmana se'n
debatrà la proposta de reglament en uns tallers
Manel Roqueta, a l'esquerra, amb l'alcalde, Antoni Solà. Foto: JOAN
SABATER.

Santa Coloma de Farners tindrà en funcionament el
Consell de Poble al mes de gener, segons preveu el
regidor de Participació Ciutadana, Manel Roqueta.
L'empresa Neòpolis ja ha elaborat una proposta de
reglament per al consell, que es debatrà aquesta
setmana en tres tallers.
La creació de l'organisme de participació ciutadana ja va
arrencar en el mandat anterior, amb l'actual portaveu
d'ERC, Joan Martí, segons va explicar Roqueta. “L'estudi
estava molt ben fet però trobava a faltar un òrgan de participació estable, i això és el que volem que sigui el
Consell de Poble”, hi va afegir el regidor.
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Fa un temps, es va constituir un grup promotor del consell format per Neòpolis, els regidors Manel Roqueta i
Carles Roca i entitats del poble, com a grup que n'havia de dinamitzar tot el procés. A partir d'un seguit
d'entrevistes que es van fer a gent del municipi i de les aportacions del grup promotor, es va elaborar un primer
esborrany de reglament.
Després dels tallers que es faran aquesta setmana hi haurà una reunió amb els regidors de tots els grups, i el 13
de desembre se celebrarà una reunió oberta al poble i entitats. D'aquestes trobades n'ha de sortir la proposta
definitiva de reglament per tal que, segons Roqueta, al mes de gener ja es constitueixi i comenci a funcionar.
Segons l'esborrany de reglament, que es pot consultar al web municipal, el consell es reunirà un cop al mes i hi
haurà una comissió permanent, però les reunions seran obertes a tothom. Encara no s'ha definit com es triaran els
membres d'aquesta comissió. Pel que fa a la capacitat de decisió que tingui, entre d'altres, es preveu que “quan
es tracti de temes que l'equip de govern ha estudiat prèviament, i sobre els quals ha definit una sèrie d'opcions, la
decisió del Consell de Poble ha de ser vinculant”.
AJUNTAMENT DE PALAMÓS

Dimecres, 21 de novembre de 2012
PALAMÓS COMENÇA LA SEGONA FASE DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ

CIUTADANA PER A L’ORGANITZACIÓ DE LA

FESTA MAJOR 2013

L’àrea de cultura i festes de l’ajuntament de
Palamós continua amb el procés participatiu
convocant als ciutadans a dues reunions amb la
intenció d’organitzar la festa major de Palamós
2013
El Consell de Participació Ciutadana de Palamós va
consensuar que un dels primers processos a realitzar
seria l’organització de la Festa Major 2013. Per aquest
motiu, l’Ajuntament de Palamós ha engegat un procés
participatiu amb tres fases: una primera de valoració, una
segona d’estructuració i la tercera de difusió del resultat.
El primer que es va portar a terme va ser una enquesta
de valoració de la Festa Major 2012 per tal de poder fer
una anàlisi del que s’havia portat a terme fins al moment.
En general la valoració de la Festa Major és prou positiva
donant una nota mitjana de l’actual model d’una mica
més de 6 punts sobre 10. També resulten d’aquestes
enquestes moltes propostes d’activitats i de millora.
Actualment, s’inicia la segona fase del procés participatiu
convocant a la ciutadania a l’assistència de dues úniques
reunions on s’explicarà el model actual de la Festa Major,
es farà un anàlisi de les valoracions rebudes, i
s’engegarà un espai de debat i participatiu per
estructurar i configurar la Festa Major de Palamós 2013.
Aquestes reunions tindran lloc el dijous 29 de novembre i el dimarts 11 de desembre, a les 19.30h al Punt Jove.
El resultat final es presentarà a la població en una tercera reunió amb data encara per determinar.
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DIARI DE GIRONA

Dijous, 22 de novembre de 2012
OBREN A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EL

PLA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

La Regidoria d'Economia i Participació de l'Ajuntament de Llagostera està treballant des del passat més de maig
en l'elaboració d'un Pla Estratègic de Desenvolupament Local del municipi. Aquest pla té com a objectiu la
potenciació dels avantatges competitius del municipi per tal de fomentar l'ocupació i la riquesa local.
L'Ajuntament també pretén afavorir un procés reactivador de l'economia i la societat local aprofitant els recursos
endògens i promovent la cooperació público-privada per fomentar el creixement, l'ocupació i la millora de la
qualitat de vida de la població.
Aquest pla s'ha iniciat a través d'una primera fase de diagnòstic dels aspectes socioeconòmics, sociodemogràfics
i de recursos i equipaments que ha durat sis mesos. La diagnosi quantitativa es complementarà a través de la
dinamització de diferents espais de treball participatius oberts a la ciutadania, que serviran per recollir valoracions i
opinions de diferents perfils d'agents vinculats amb el territori.
DIARI DE GIRONA

Dijous, 22 de novembre de 2012
PALAMÓS INICIA LA SEGONA FASE DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER LA

FESTA MAJOR
SANT FELIU DE GUÍXOLS. El Consell de Participació Ciutadana de Palamós va consensuar que un dels primers
processos a realitzar seria l'organització de la Festa Major del 2013. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Palamós ha
engegat un procés participatiu amb tres fases: una primera de valoració, una segona d'estructuració i la tercera de
difusió del resultat.
El primer que es va portar a terme va ser una enquesta de valoració de la Festa Major del 2012 per tal de poder fer
una anàlisi del que s'havia portat a terme fins al moment. En general la valoració de la Festa Major és prou positiva
donant una nota mitjana de l'actual model d'una mica més de 6 punts sobre 10. També resulten d'aquestes
enquestes moltes propostes d'activitats i de millora.
Actualment, s'inicia la segona fase del procés participatiu convocant a la ciutadania a l'assistència de dues úniques
reunions on s'explicarà el model actual de la Festa Major, es farà un anàlisi de les valoracions rebudes, i
s'engegarà un espai de debat i participatiu per estructurar i configurar la Festa Major de Palamós del 2013.
AJUNTAMENT DE PALAMÓS

Dilluns, 26 de novembre de 2012
PALAMÓS PRESENTA LA NOVA

ORDENANÇA

DE RESIDUS QUE REGULARÀ LA
GESTIÓ DE LES DEIXALLES I LA NETEJA VIÀRIA AL MUNICIPI
L’àrea de medi ambient de l’ajuntament de Palamós ha enllestit el document de la nova ordenança
municipal de residus i neteja viària que demà passarà pel plenari municipal per a la seva aprovació.
L’ordenança haurà de donar cobertura legal als serveis i les necessitats que actualment requereix Palamós
en referència a la gestió dels residus, aplicant dinàmiques que incentivin, impliquin i, si cal, sancionin.
L’objectiu municipal és tenir l’ordenança en ple funcionament a l’estiu, i per això durant els propers mesos
es durà a terme una campanya de divulgació ciutadana de la normativa. El nou document dóna relleu a
l’ordenança actual, que es trobava en vigència des de l’any 1992, i cerca el compromís actiu i la participació
de tota la ciutadania.
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Foto: l’alcaldessa de Palamós i el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament
de Palamós, durant la roda de premsa de presentació de la nova
Ordenança de Residus.

L’Ajuntament de Palamós mitjançant l’Àrea de Medi
Ambient ha enllestit el document de la nova Ordenança
Municipal de Residus i neteja viària.
Aquesta normativa que demà dimarts (27/11/12) passarà
pel plenari municipal per a la seva aprovació inicial, haurà
de donar cobertura legal als serveis i les necessitats que
actualment requereix Palamós en referència a la gestió dels
residus municipals i en el manteniment de la neteja dels
carrers i espais públics del municipi, donant relleu a la
normativa existent fins ara i en vigència des de l’any 1992 i
cercant el compromís actiu i la participació de tota la
ciutadania.
Amb l’objectiu de tenir l’Ordenança en ple funcionament a l’estiu, i tal com ja preveu el nou document, durant els
propers mesos es durà a terme una campanya de divulgació de la normativa i es disposarà d’agents cívics que
realitzaran tasques d’informació i inspecció.

Incentivar, implicar i sancionar
La nova Ordenança Municipal de Residus i neteja viària de Palamós centra la seva estructura en tres punts
principals:
Incentivar la correcta gestió dels residus, obligant a la ciutadania i als grans productors a seleccionar els residus
en origen.
El nou document defineix la forma com es presta el servei de recollida de residus municipals en les seves diferents
modalitats, amb horaris, tipus de fracció i residu així com a les freqüències de recollida dels contenidors a la via
pública, del serveis porta a porta dirigits als grans productors, de la deixalleria municipal i de la recollida de
voluminosos.
Implicar activament la població en el manteniment de les bones condicions de netedat dels carrers, espais públics
i espais naturals de la nostra vila.
En aquest sentit s’estableixen les obligacions dels usuaris que són extensives a tota la població, però estableixen
un marc diferenciat respecte a les activitats econòmiques. L’ordenança recull una forma diferent de realitzar la
recollida a comerços i grans productors, per mitjà d’un servei de recollida porta a porta de vidre, matèria orgànica i
paper, aplicant mecanismes que fomentin i facilitin la tria en origen dels residus.
Un segon tret que diferencia els habitatges de les activitats econòmiques, és que l’ordenança pauta la
responsabilitat dels negocis de mantenir nets i no embrutar els espais públics de la seva influència.
Sancionar les accions contràries a les obligacions establertes a l’Ordenança, principalment aquelles que
comporten conseqüències negatives per al servei de neteja viària i recollida de residus municipals. L’objectiu
d’aquest marc sancionador és deixar clar que la correcta gestió dels residus i el manteniment de les condicions de
netedat de la vila no és una qüestió només de bona voluntat, sinó que ha de ser un compromís de tots els
ciutadans, i que els qui no respectin aquest compromís hauran de ser sancionats.
L’Ordenança incorpora compromisos de transparència i participació ciutadana, amb l’obligació de l’Ajuntament
de Palamós d’informar sobre aspectes de gestió de residus així com de constituir una comissió de seguiment.
Procés participatiu en la redacció de la nova ordenança
Conscients que l’objectiu final de la nova Ordenança de Residus era la implicació de la societat palamosina en
general, i dels sectors comercial i econòmic del municipi, l’Àrea de Medi Ambient va iniciar a finals de l’any passat
un procés participatiu que amb el nom de “OR” (Ordenança de Residus), va esdevenir la primera ordenança que
per a la seva redacció es dota un pla de participació.
Mitjançant aquest pla es van recollir les opinions i propostes que van aportar desenes de ciutadans i entitats locals
per a la millora de l’actual servei, que juntament amb consideracions tècniques posteriors, han complementat
finalment la base d’aquest nou document.
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Amb la entrada en vigor de la nova Ordenança es culmina una de les accions estratègiques de l’Àrea municipal
de Medi Ambient, recollida a l’agenda 21, i que es basa en el compromís d’impulsar un model de vila més
sostenible, assolint una millora substancial en l’eficiència dels serveis municipals amb la col•laboració de la
ciutadania i dels sectors econòmics.
EL PUNT AVUI

Dimarts, 27 de novembre de 2012
ELS VEÏNS DE ROSES DECIDIRAN SI CAL MODIFICAR CA L'ANITA
Es farà la consulta amb un dia de portes obertes a l'edifici, que està per estrenar
La façana actual de Ca l'Anita (a l'esquerra), i les
opcions de modificació. Foto: EL PUNT AVUI.

Roses l'Ajuntament de Roses
organitzarà dissabte, 1 de desembre,
una jornada de portes obertes a
l'equipament de Ca l'Anita. Els
visitants tindran una butlleta en la qual
podran opinar sobre si cal modificarne la façana i sobre els usos que hi
voldrien. L'edifici, construït el 2011 i
que encara està per estrenar,
continua enfrontant l'actual govern
liderat per Carles Pàramo (CiU), i
l'oposició del PSC, encapçalada per
l'anterior alcaldessa, Magda Casamitjana, que va tirar endavant el projecte. A l'Ajuntament, Montserrat Mindan,
responsable de l'àrea de Participació Ciutadana, diu que se sotmetran a l'opinió de la població unes opcions de
modificació, tenint en compte que, “tècnicament”, amb la façana actual hi ha poca llum natural i que això en
dificulta segons quins usos. El cost de modificació oscil·laria entre els 20.000 i els 60.000 euros, depenent de la
modificació escollida. Mindan també subratlla la voluntat d'Anna Marés, la veïna de Roses que a la seva mort va
donar la propietat al municipi, i que volia que la planta baixa es dediqui a una sala d'exposicions que no seria
possible amb l'edifici actual. A l'oposició, Casamitjana qualifica la consulta de falta de respecte a l'anterior govern i
els arquitectes. Insisteix que aquest edifici emblemàtic ha estat premiat pel col·legi d'arquitectes i que la façana
s'inspira en l'antic terra de la casa anterior. Dissabte que ve, els veïns hi diran la seva.
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