DIARI DE GIRONA

Dimecres, 1 de febrer de 2012
FIGUERES CONSTITUEIX EL

CONSELL

DE

CIUTAT PER

DEBATRE TEMES

Els integrants del Consell de Ciutat en la reunió celebrada divendres.
Diari de Girona

Figueres va constituir divendres el Consell de ciutat integrat
per representants municipals i ciutadans provinents de
diferents sectors de la societat figuerenca. La primera trobada
va servir per exposar alguns temes estratègics que la ciutat
afronta aquest mandat com la candidatura a patrimoni de la
Unesco del triangle dalinià o el model ferroviari.
Els empresaris Didac Lee, Pere Padrosa, Joan Amorós,
Ramon Miquel i Daniel Sala; l'economista Joan Gironella; el
director de l'OCE, Carles Coll, o els representants d'associacions de veïns, Carme Mínguez i Francesc Paneque
són alguns dels integrants

AJUNTAMENT DE CELRÀ

Dimecres, 1 de febrer de 2012
ELS COMERCIANTS DE CELRÀ NO VOLEN QUE ES MODIFIQUI EL LÍMIT DE
SUPERFÍCIE DE VENDA DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS
L'equip de govern de Celrà, format per la CUP i iCelrà, ha fet una enquesta entre els comerços del municipi
per decidir si dóna suport a una moció presentada per CiU, a l'oposició, on es demana a la Generalitat que
modifiqui l'apartat del Decret Llei 1/2009, d'ordenació dels equipaments comercials, que regula els metres
quadrats de superfície de venda dels establiments comercials, en funció del nombre d'habitants del municipi.
Segons la llei vigent, actualment a Celrà, amb prop de 4.900 habitants, es poden instal·lar establiments
comercials de fins a 800 m2 de venda. En breu, quan Celrà superi els 5.000 habitants, aquestes superfícies
podran ser de fins a 2.500 m2.
Desprès del procés de presentació de l'enquesta i d'entrega de la moció a tots els comerços, es va convocar
tots els comerciants a una reunió en què van participar els portaveus dels grups municipals amb representació
al Ple, amb l'objectiu de debatre i acabar de decidir si finalment es presentava la moció o no. A la reunió van
assistir-hi una vintena de comerciants.
La majoria de comerciants presents van opinar que no volien que es presentés la moció, ja que consideren
que 800 m2 de superfície comercial és una xifra molt alta, i per tant, la moció no es presentarà.
De 27 vots emesos, 22 van ser negatius, 3 positius i 2 es van abstenir, per tant, un 81,48% dels comerciants
estan en contra de la moció, un 11,11% hi estan a favor, i un 9,09% no es van pronunciar sobre el tema.
EL PUNT AVUI

Dijous, 2 de febrer de 2012
PALAFRUGELL CREA CONSELLS PER ACTIVAR
DESCENTRALITZAR LA GESTIÓ
Llofriu, Calella, Tamariu i Llafranc disposaran d'òrgans consultius
propis aquesta primavera
Tindran seu física als locals socials dels quatre nuclis
La casa pairal Bassa - Rocas, en el nucli de Llofriu, una de les possibles seus d'un consell.
Foto: EL PUNT AVUI.
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LA

PARTICIPACIÓ

I

L'Ajuntament de Palafrugell està disposat a tenir enllestits i operatius a l'abril quatre consells de gestió i
participació ciutadana als nuclis de Llofriu, Tamariu, Llafranc i Calella, amb la voluntat que serveixin com a
eines per apropar la gestió municipal als territoris més allunyats de la vila. El primer pas en ferm es va fer
aquest dimarts amb l'aprovació dels estatuts reguladors que han de regir el funcionament d'aquests consells.
L'alcalde, Juli Fernández, està disposat a posar en marxa aquestes òrgans de gestió d'aquí a pocs mesos i ja
s'ha marcat l'estiu com a termini màxim. Aquests òrgans de descentralització tindran una majoria de “membres
del territori ”, tot i que hi estaran representats també polítics.
Aquesta eina haurà de servir, entre altres coses, per fer propostes des del territori cap a l'Ajuntament, per
fiscalitzar els serveis que l'Ajuntament ofereix en aquests nuclis i, segons va explicar l'alcalde, Juli Fernández,
podrien tenir fins i tot pressupost propi. Els consells necessitaran una seu física. “Tots els barris tenen local
social, les seus seran en aquests centres”, explicava ahir Fernández.
El procés es va posar sobre la taula fa algunes setmanes, quan els grups municipals de l'oposició van rebre la
primera informació del projecte: “En aquell moment es va fer un document, una reunió explicativa, i aquesta
setmana hem fet l'aprovació inicial perquè volem que l'expedient comenci a córrer i guanyem temps perquè
tothom pugui fer aportacions i propostes de millora”. L'aprovació inicial va rebre el suport dels grups del
govern, mentre que ERC, Entesa, PP i PxC es van abstenir.
Aprovació definitiva
Des d'ara fins a l'aprovació definitiva s'han de definir les competències dels consells i decidir els membres que
els formaran, un procés que volen tancar com a molt tard al març. Fernández considera que la creació
d'aquests òrgans no generarà cap despesa addicional. “No comporta haver d'invertir-hi diners perquè la gent
que hi anirà serà proposada per les mateixes associacions i els tècnics els posarà l'Ajuntament. No hi haurà
contractació nova”.
El propòsit pràctic de Fernández està ja ben dibuixat: “Si Calella proposa, per exemple, arreglar carrers, serà
Calella qui decidirà quins carrers prioritzem. Els consells seran una eina que farà de pont entre l'Ajuntament i el
territori. La proposta reclama la implicació en el dia a dia dels ciutadans i ha de permetre facilitar a l'Ajuntament
una font d'informació molt important”.
LA XIFRA
LA DATA

4 nuclis.

30.4.2012, És la data límit

Són els que disposaran de consell de gestió i que es marca l'alcalde de Palafrugell per tenir els
participació: Llofriu, Calella, Tamariu i Llafranc.
consells operatius.

DIARI DE GIRONA

Divendres, 3 de febrer de 2012
ELS JOVES DECIDEIXEN EL SEU FUTUR AMB EL PLA LOCAL
ARBÚCIES. Els joves decideixen aquest cap de setmana el seu futur a Arbúcies amb tres sessions participatives
organitzades per l'Ajuntament dirigides a un col·lectiu que va dels 15 als 30 anys. Les aportacions s'inclouran en el
Pla Local de Joventut 2012-2015 i entre els temes a tractar hi haurà salut, treball, habitatge, cultura, lleure,
participació i formació. Els grups es faran el cap de setmana a l'Hotel d'Entitats.
DIARI DE GIRONA

Divendres, 3 de febrer de 2012
PALAFRUGELL PRESENTA AVUI A LA POBLACIÓ EL DEFENSOR DEL

BERTRAND HALLÉ

CIUTADÀ,

L'Ajuntament de Palafrugell presentarà avui en un acte públic obert a tothom, el defensor del Ciutadà del municipi,
Bertrand Hallé. L'acte tindrà lloc a les 7 de la tarda, a la sala d'actes del Teatre Municipal. Aquesta figura, de nova
creació, té com a funció defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns de Palafrugell, per la
qual cosa supervisarà les activitats de l'Ajuntament de Palafrugell i els seus organismes autònoms. Segons fonts
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municipals, la seva funció s'exercirà amb independència i objectivitat, i estudiarà les queixes que se li presentin
amb especial cura de la defensa dels drets dels infants, dels adolescents i de la gent gran.
A partir d'ara, les àrees municipals atendran amb promptitud els requeriments i les peticions que provinguin del
Defensor del Ciutadà de Palafrugell, del Defensor del Poble i del Síndic de Greuges de la Generalitat de Catalunya.
La corporació vetllarà per l'acompliment de les recomanacions que proposin els informes anuals d'aquestes
institucions. L'Oficina del Defensor del Ciutadà es troba a l'Avinguda Josep Pla 7 i el seu horari per a visites serà els
dimarts i els dijous.
DIARI DE GIRONA

Dilluns, 6 de febrer de 2012
L´AJUNTAMENT INCENTIVA EL VOLUNTARIAT
PUIGCERDÀ | MIQUEL SPA. L'Ajuntament de Puigcerdà vol incentivar el voluntariat entre els veïns perquè ha
detectat les ganes de la gent per fer coses per als altres i altres persones que necessiten uns serveis que els és
difícil tenir per falta de temps o diners. Tant és així que l'àrea de Joventut municipal ha creat un banc del temps a
partir del qual els veïns podran intercanviar hores de serveis a segon la seva disponibilitat de temps.
DIARI DE GIRONA

Dimecres, 8 de febrer de 2012
SILS CONVOCA ELS JOVES A UNA TAULA DE PARTICIPACIÓ PER A FUTURES
ACCIONS
L'ajuntament de Sils convoca els joves aquest divendres a la Taula de Participació Jove, a les set de la tarda al
Centre Cívic. L'objectiu d'aquesta trobada és recollir l'opinió del jovent del municipi sobre les seves necessitats i
informar sobre les actuacions que en matèria de joventut s'impulsen des de l'Ajuntament. Els resultats
d'aquesta trobada quedaran reflectits en el proper Pla Local de Joventut i contribuiran a què les futures
actuacions s'adaptin a la realitat juvenil del municipi.
En aquesta trobada també es preveu informar dels resultats del darrer Pla Local i dels seus projectes més
destacats com el Projecte d'Habitatge, la Brigada Jove i el Servei d'Orientació Laboral. Des de l'Àrea de
Joventut s'espera que el jovent hi assisteixi i doni la seva opinió.
LASELVACOMUNICA.CAT

Dimecres, 8 de febrer de 2012
L’AJUNTAMENT D’HOSTALRIC APROVA PER UNANIMITAT EL PRESSUPOST 2012
És la primera vegada que els comptes de l’Ajuntament s’aproven amb el consens de tots els grups
municipals
El pressupost d’Hostalric per aquest any incorpora una proposta d’ERC de pressupostos participatius, que es
va aprovar per unanimitat al ple ordinari del passat mes de desembre. En aquest sentit s’hi han pressupostat
25.000 euros que queden destinats a les propostes ciutadanes que arribin i que facin referència a iniciatives de
millora a la zona esportiva, joventut i cultura i a l’arranjament de la via pública. La figura del pressupost
participatiu permet que sigui la gent qui, directament, triï com vol gastar part dels diners dels què disposa
l’Ajuntament, mitjançant l’aportació de propostes i votant-les. El procés participatiu està obert a tots els
hostalriquencs i hostalriquenques que hi vulguin participar. En aquest moment s’està elaborant el protocol i
procediment participatiu.
El pressupost 2012 de l’Ajuntament d’Hostalric s’eleva a 4.003.727 euros. Aquest és un pressupost molt auster
i de contenció. Les obres de restauració del castell són l’única inversió prevista amb un pressupost de 548.000
euros. Malgrat tot, aquesta actuació està supeditada a que es rebi una subvenció de 411.000 euros que es va
lligar amb l’anterior govern central.
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ELPUNTAVUI.CAT

Dimecres, 15 de febrer de 2012
DIVENDRES, REUNIÓ PEL PLA LOCAL DE JOVENTUT
Caldes de Malavella La regidoria de Joventut de Caldes de Malavella ha convocat els joves per aquest divendres
17 de febrer, a les set de la tarda a l'Espai Jove Ca la Romana, a participar en la primera Taula de Joves per a
l'elaboració del pla local de joventut. L'objectiu de la regidoria de Joventut és el de “coordinar, planificar i
programar les actuacions municipals per als joves en el període 2012-2015”, segons una nota de l'Ajuntament.
ELPUNTAVUI.CAT

Dimecres, 15 de febrer de 2012
LES ENTITATS DEL PLA DE L'ESTANY COMPARTEIXEN WEB
El Consorci de Benestar Social l'ha obert per fomentar l'associacionisme

Banyoles. Les associacions de la comarca disposen des de fa pocs dies d'una plataforma a internet, el Portal
d'Entitats del Pla de l'Estany (www.entitatsplaestany.cat), on poden explicar les seves activitats i entrar en contacte
amb altres associacions. Ha estat una iniciativa del Consorci de Benestar Social Pla de l'Estany - Banyoles amb
l'objectiu que es converteixi “en una eina de comunicació, un espai d'intercanvi i aparador virtual del món
associatiu del Pla de l'Estany”. En aquest web es concentren informacions d'interès per a les entitats (per exemple,
convocatòries de subvencions), notícies i una agenda d'activitats, entre altres informacions. De la gestió se'n cuida
l'oficina tècnica del pla local d'inclusió social de Banyoles i de suport a la participació ciutadana.
AJUNTAMENT CALDES DE MALAVELLA. JOVENTUT

Dijous, 16 de febrer de 2012
TAULA DE JOVES. CALDES DE MALAVELLA
Caldes de Malavella inicia el procés de participació per l’elaboració del Pla Local de Joventut 2012-2015
Caldes de Malavella, com tants altres municipis de les comarques gironines, ha iniciat el procés d’elaboració del
Pla Local de Joventut amb la intenció de coordinar, planificar i programar les actuacions municipals adreçades a
joves en el període 2012-2015.
Per aquest motiu, la Regidoria de Joventut de la vila ha convocat als i les joves aquest proper divendres 17 de
febrer, a les set de la tarda a l’Espai Jove “Ca la Romana”, per participar de la primera Taula de Joves per a
l’elaboració del Pla. L’objectiu d’aquesta trobada és informar de les actuacions municipals en matèria de joventut
que l’Ajuntament està duent a terme. I alhora, iniciar un procés de debat entorn com les joves veuen i viuen el
municipi. A través, d’aquest procés, es vol recollir les seves impressions i propostes.
Amb la intenció de facilitar al màxim els canals de comunicació entre les joves i la regidoria, també s’han elaborat
dos qüestionaris amb preguntes sobre temes d’especial interès pel col·lectiu jove i espais per fer propostes i
suggeriments . Un dels qüestionaris, facilitat el Servei de Salut de l’Oficina Jove de la Selva, és específic per recollir
dades quantitatives i qualitatives sobre salut. L’altre qüestionari els joves poden emplenar-lo directament des de la
web de l’Àrea de Joventut: http://espaijove.caldesdemalavella.cat.
Per finalitzar aquest procés participatiu, que comptarà amb una segona trobada a principis de març, es convocarà
a joves, professionals i polítics per tal de presentar l’estudi de la realitat juvenil i fer el retorn de les aportacions
rebudes.
DIARI DE GIRONA

Divendres, 17 de febrer de 2012
AVISAR I LOCALITZAR LES INCIDÈNCIES DEL POBLE VIA MÒBIL A VIDRERES
L'aplicació permet informar l'Ajuntament via telèfon o web dels problemes que els veïns detecten

E.BATLLE Qui no s'ha topat mai passejant pel seu poble amb una vorera que té un rajol que sobresurt o un fanal
que no crema i pensa, l'Ajuntament ho hauria d'arreglar i llavors o bé no fa res o al cap d'uns dies va fins al
consistori a presentar una instància perquè li solucionin? Doncs fer aquest pas des d'ara pot ser molt més senzill a

4

Vidreres, ja que a través d'una aplicació anomenada Repara i amb només amb un clic al ratolí de l'ordinador
connectat a Internet o bé utilitzant un telèfon mòbil del tipus Smartphone es pot notificar a l'Ajuntament qualsevol
incidència que hi hagi a la via pública.
Per fer-ho, només cal descarregar aquesta eina 2.0 al telèfon mòbil o bé accedir des de l'espai web
(vidreres.reparaciudad.com). I un cop allà seguir els diferents passos per crear la incidència detectada
(enllumenat, arbrat, senyals, neteja, etc), es pot adjuntar fins i tot una fotografia i escriure sobre el que es vol
informar a l'Ajuntament. I alhora, en l'aplicació de mòbil, el GPS detecta on es troba la persona i s'envia al
consistori.
I des de l'Ajuntament de Vidreres, tal i com explica el regidor de Participació Ciutadana, Comunicació i Noves
Tecnologies Bosco Anton (VST-ERC), un cop rebin des de l'empresa les notificacions de les incidències s'aniran
solucionant. Però durant aquest temps, el veí, fins i tot, pot saber a través de l'aplicació en quin estat es troba la
seva incidència.
L'objectiu d'aquesta aposta per les tecnologies de la informació i comunicació a Vidreres és per una banda,
destaca Anton, "tot i ser un mandat de vaques magres, aconseguir una millora relació entre l'Ajuntament i el
ciutadà, i aquesta eina és un primer pas" i per l'altra banda, ressalta, "fer la vida més fàcil al ciutadà amb un espai
de participació que permet fer tràmits sense desplaçar-se".
Aquest projecte es va presentar ahir a la ciutadania a la sala d'actes de l'Ajuntament i per potenciar-lo, ressalta el
regidor de Participació Ciutadana, el consistori té previst fer un concurs durant aquest primer any de funcionament
en què segurament se sortejarà un telèfon smartphone entre els veïns que participin més en l'ús d'aquesta eina
2.0. I és que els ciutadans es poden registrar i a mesura que van introduint incidències i aquestes resolent-se,
reben una puntuació segons la participació.
L'aplicació Repara va obtenir el primer de Millor web 2011 als premis del Dia d'Internet i ha estat finalista en els
premis Living Labs Global Awards 2011.
ELPUNTAVUI.CAT

Dissabte, 18 de febrer de 2012
VIDRERES OBRE UNA WEB ON ELS VEÏNS PODEN DENUNCIAR INCIDÈNCIES A LA VILA
La informació s'envia a l'Ajuntament, que les pot reparar
S'hi pot accedir a través d'internet des d'ordinadors, telèfons intel·ligents i tauletes tàctils
Vidreres L'Ajuntament de Vidreres ha
activat una eina de participació amb què
els veïns de la vila poden denunciar les
incidències a la via pública. És la pàgina
web
Repara
(http://vidreres.reparaciudad.com).
“És una eina de participació ciutadana
per apropar les relacions entre
l'Ajuntament i els ciutadans”, va explicar
Bosco Anton, regidor de Participació
Ciutadana, Comunicació i Noves
Tecnologies.

Qualsevol ciutadà pot entrar a la pàgina
web i anotar la incidència segons el tipus
que sigui: neteja, semàfors, enllumenat,
arbrat... A través d'un geolocalitzador es
marca en un mapa el punt exacte de la
incidència i fins i tot es pot acompanyar la denúncia d'una foto. “Aquesta informació arriba a l'Ajuntament i la
podem tractar”, va detallar Anton. A través del mateix portal es fa un seguiment de la incidència i quan se
soluciona queda plasmat. Els treballadors municipals també poden posar-hi una foto de com ha quedat després
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de la reparació. De moment està en proves, però ja hi ha algun comentari, com: “Una de les fustes d'entrada al
pavelló està desenganxada. Per altra banda, quan plou, és de nit o hi ha boira aquestes fustes d'entrada a
l'aparcament són molt poc visibles.” Al portal s'hi pot accedir a través d'internet, tant des d'ordinador com d'una
tauleta tàctil o un telèfon intel·ligent (smartphone).
Es farà un rànquing dels usuaris més actius i a final d'any, qui hagi denunciat més incidències reals rebrà com a
premi un telèfon intel·ligent.
LA FRASE
Hem de mirar d'aproximar l'administració als ciutadans

LA XIFRA
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telèfon intel·ligent rebrà el ciutadà que a final d'any
hagi denunciat més incidències reals a la nova web.

Bosco Anton
Regidor de Participació i Noves Tecnologies de
Vidreres

ELS PLENS ES PODEN VEURE

PER INTERNET

Els veïns de Vidreres podran seguir els plens municipals sens moure's de casa. Les sessions plenàries es graven i
se'n poden veure els vídeos a través de la pàgina web de la vila, www.vidreres.cat, i del canal de l'Ajuntament a
Youtube. El darrer ple municipal, del mes de gener, ja es pot veure. L'Ajuntament treballa amb la voluntat de
retransmetre'ls en directe.
ELPUNTAVUI.CAT

Dissabte, 18 de febrer de 2012
ES DIFONEN LES REFLEXIONS DELS JOVES DE BLANES

L'Ajuntament de Blanes ha començat a difondre les conclusions de la jornada de joventut que es va fer a final de
l'any passat sota el títol “I tu, què proposes?” i en què van participar una seixantena de persones. L'objectiu
d'aquella jornada participativa va ser recollir quines són les inquietuds i necessitats dels joves del municipi. Les
reflexions es van agrupar en els àmbits: educació, oci, cultura i hàbits saludables; què significa ser jove i
emancipació. El resum de la jornada ja es pot consultar a la web de l'Ajuntament –www.blanes.net–, a la web
www.blanesjove.cat i al Facebook del Portal Jove. Les reflexions es recolliran al pla local de Joventut 2012-2015,
segons ha informat el govern local.
ELPUNTAVUI.CAT

Diumenge, 19 de febrer de 2012
IMPULSAR LA PARTICIPACIÓ

L'estudi elaborat per la UdG té el seu origen en un altre de previ, que analitzava les raons per les quals Salt ha
viscut els darrers anys diversos episodis de conflicte social i proposava solucions. L'estudi criminològic va
concloure que a Salt hi havia una fractura social. Aquest fet el feia pensar que els conflictes s'aniran repetint en el
temps si no és que es prenen mesures per regenerar aquest teixit social i crear una “autèntica relació social entre
les diferents comunitats culturals que viuen a Salt, segons Gonzalo Escobar. Una de les solucions plantejades és
impulsar la participació ciutadana i crear unes taules que poguessin analitzar els diversos conflictes que es
generin. S'avisava que la solució no és senzilla, sinó que se la qualificava de “complexa, difícil i a llarg termini”.
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ELPUNTAVUI.CAT

Dimarts, 21 de febrer de 2012
L'AJUNTAMENT D'OLOT NOMENA ‘AMBAIXADORS ' PERQUÈ APORTIN IDEES
El consistori està creant un consell assessor format per olotins que viuen fora de l'Estat perquè opinin
sobre la ciutat
És un aspecte del nou ROM
Un detall del primer ple de l'Ajuntament d'Olot retransmès per ApG. Foto: J.C.

Una vintena d'olotines i d'olotins que han decidit deixar la ciutat per viure en
altres parts del món per qüestions personals, bàsicament de feina, es
convertiran aviat en ambaixadors d'Olot. Aquestes ambaixades sense seu, ni
sou, és una de les apostes que l'equip de govern de CiU s'ha empescat per
promoure la participació ciutadana. En aquest cas, per reforçar-la. Es tracta,
segons l'alcalde, Josep Maria Corominas, de buscar punts de vista de
persones que estan fora del dia a dia de la ciutat, en un context molt més
cosmopolita i que poden aportar idees o bé simplement maneres d'entendre les coses des d'una altra
perspectiva. “Es tracta d'enriquir el debat ciutadà i de contribuir a prendre decisions”, va dir Corominas.
Ara l'Ajuntament d'Olot està tancant el grup de persones cridades a ser ambaixadors i l'articulació de la seva
relació amb el govern de la ciutat. Això es farà a través de les noves tecnologies de la comunicació. En concret,
amb la creació d'un grup a Facebook o bé a Google. L'alcalde ha explicat que, quan entri en funcionament, ells
plantejaran cada setmana un tema sobre el qual els ambaixadors hi podran dir la seva. Ell mateix ha posat
d'exemple la plaça del Mercat, que és objecte de debat per si només es rehabilita o bé per si es construeix un nou
edifici. A més, es demanarà als ambaixadors que, més enllà d'aquests deures setmanals, puguin fer aportacions
als debats ciutadans i polítics que es vagin generant i, lògicament, les aportacions que personalment vulguin fer
sobre qualsevol aspecte de la vida de la ciutat.
El consell d'ambaixadors se suma al d'exalcaldes i a altres comissions, com ara la de promoció econòmica, que
ha anat reunint el govern municipal amb l'objectiu de fomentar la participació. Fins i tot, ha modificat el Reglament
Orgànic Municipal (ROM) per articular millor la participació ciutadana. En concret, ha agilitzat i facilitat la
presentació d'iniciatives als plenaris. En concret, aquesta modificació preveu la intervenció en el debat d'alguns
dels punts de l'ordre del dia corresponent o bé formulant precs o preguntes després del debat i votació de les
propostes. Perquè això sigui possible, els interessats han de sol·licitar-ho set dies abans del ple al qual vulguin
intervenir i el temps d'intervenció estarà limitat en cinc minuts.
LA FRASE
Busquem olotins que ens expliquin com veuen Olot
des de fora i que aportin idees per millorar
Josep Maria Corominas, alcalde d'Olot

LA XIFRA

20
membres del consell d'ambaixadors, o un nombre
inferior, el govern té pensat constituir.

FOMENTAR ENCARA MÉS LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
La modificació del ROM ha estat impulsada per Alternativa per la Garrotxa (ApG), que ara no té representació al
consistori, i aprovada inicialment. Això no obstant, ApG ha presentat al·legacions que giren entorn a tres aspectes.
En primer lloc, la inclusió de més possibilitats de participació per part de la ciutadania i les entitats en els òrgans de
govern; en segon lloc, la inclusió de la figura del síndic de la vila i, en tercer, la campanya d'informació posterior a
l'aprovació del ROM. ApG, per altra banda, ha criticat que l'equip de govern hagi descartat la seva proposta de
retransmetre els plens en directe per falta de pressupost. La retransmissió es fa en diferit, però ApG la fa en directe
després de superar, amb paraules del partit, una autèntica cursa d'obstacles.
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Dimecres, 22 de febrer de 2012
PALAMÓS REDEFINIRÀ AMB UN PLA EL PASSEIG DEL

MAR I ELS ESPAIS D'OCI

Els regidors palamosins, durant el ple ordinari d'ahir al vespre Foto: E.A.

El ple de Palamós va aprovar ahir modificar una de les normes del
pla general que limitaven la instal·lació de terrasses al passeig del
Mar. A partir d'ara, desapareix la norma de no autoritzar-ne de
noves fins que no hi hagi un pla especial de la façana litoral. Però
l'alcaldessa, Teresa Ferrés, va refermar que volen impulsar el
document “amb prou temps i un procés ampli de participació
ciutadana”, a més de demanar la complicitat dels altres grups.
Tot i la flexibilització, el govern palamosí ha requerit als propietaris
dels establiments Mar Bonic i Hotel Trias que desmantellin les terrasses que tenien instal·lades des de fa gairebé
un any. Els treballs per desmuntar-les ha començat aquesta setmana, després que no prosperés la sol·licitud de
pròrroga. Les podran tornar a posar per Setmana Santa, però Ferrés argumenta que l'autorització era temporal i hi
afegeix: “Les normes són les que són, i són iguals per a tothom.”
ELPUNTAVUI.CAT

Dimecres, 22 de febrer de 2012
S'INICIA EL PROCÉS PER CREAR EL CONSELL DEL POBLE

L'Ajuntament ha començat els tràmits per crear el consell del poble de Santa
Coloma de Farners, òrgan de participació que té com a objectiu incrementar la
implicació de la ciutadania en la presa de decisions dels afers públics. Segons el
consistori, “és una clara aposta per la participació ciutadana, una necessitat
derivada d'una nova manera de fer política més adaptada als reptes del segle XXI,
en la qual cal comptar també amb la implicació de la ciutadania per trobar
respostes plurals a problemes cada cop més complexos.
LASELVANOTICIES.CAT

Dimecres, 22 de febrer de 2012
COMENÇA EL PROCÉS PER A LA CREACIÓ DEL
COLOMA DE FARNERS

CONSELL DE POBLE DE SANTA

L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha iniciat els treballs per a la creació d’un òrgan de participació que té
com a objectiu incrementar la implicació de la ciutadania en la presa de decisions dels afers públics, un consell de
poble
Aquesta és una clara aposta per la participació ciutadana, una necessitat derivada d’una nova manera de fer
política més adaptada als reptes del segle XXI, en la que cal comptar també amb la implicació de la ciutadania per
trobar respostes plurals a problemes cada cop més complexos.
El procés de creació del Consell de Poble, gestionat per la Consultoria Sociopolítica Neòpolis, comptarà amb la
participació de diversos agents socials; polítics, tècnics, ciutadania organitzada i ciutadania a títol individual. Les
tasques que es duran a terme serviran per definir les característiques, l’estructura i el funcionament d’aquest òrgan
de participació.
El Consell de Poble vol ser doncs, un espai de trobada i de reflexió que propiciï el debat ciutadà al voltant de
temes concrets i quotidians que afecten i importen als veïns i veïnes de la vila. La creació d’aquest òrgan de
participació ciutadana és una ferma aposta per posar en marxa espais on els membres de la societat civil puguin
ser partícips de la presa de decisions i la gestió de la cosa pública.
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Es tracta de poder incorporar criteris ciutadans a l’hora de posar en marxa i planificar les polítiques públiques,
definir les principals problemàtiques de la vila conjuntament, fer propostes de solució generant intel·ligència
col·lectiva, i fins i tot poder prendre decisions conjuntes al voltant de temàtiques i qüestions que interessen a la
gent.
RADIO PALAMÓS

Dijous, 23 de febrer de 2012
EL PASSEIG DEL MAR TINDRÀ EL SEU PLA ESPECIAL D'USOS

L’Ajuntament de Palamós impulsarà un pla d’usos pel passeig del Mar. El document, que anirà lligat amb el
Pla Especial del Port, definirà l’ocupació que es farà en un futur d’aquest espai de la façana marítima
palamosina. L’Ajuntament vol que aquest pla es faci amb un procés de participació ciutadana perquè
tothom pugui donar la seva opinió de com vol que sigui el passeig.
L'ocupació de la via pública al front marítim de Palamós ha estat notícia en els darrers dies en relació a les dues
terrasses de restaurants que hi ha a continuació de l'Oficina Municipal de Turisme. Recentment, el Consistori va
denegar la petició que aquests establiments, el restaurant Mar Bonic i l'hotel Trias, havien formulat per renovar la
concessió de les terrasses. L'Ajuntament de Palamós va autoritzar el seu muntatge aviat farà un any, però només
durant el període de temporada turística. Aquesta mateixa setmana, el Ple municipal ha aprovat per unanimitat
una modificació del Pla General per regular la instal·lació de terrasses i espais d’oci en el passeig del Mar. En
paral·lel a això ara es vol tirar endavant un pla d'usos d'aquest espai públic, com explica l'alcaldessa de Palamós,
Teresa Ferrés.
CITA TERESA FERRÉS. L'Ajuntament vol fer compatible els usos públics del passeig amb la dinamització
econòmica que comporten les terrasses. Segons Teresa Ferrés, es tracta d'un servei que té una bona acceptació i
que, un cop regulat, ha de continuar fent-se.
CITA TERESA FERRÉS: Està previst que les terrasses de l'hotel Trias i el restaurant Mar Bonic es desmuntin
pròximament i que es tornin a posar abans no comenci la temporada turística d'aquest any.
ELPUNTAVUI.CAT

Dijous, 24 de febrer de 2012
TITLLEN EL REGLAMENT MUNICIPAL D'OLOT DE “PROPAGANDÍSTIC”
El PSC i PxC veuen la modificació aprovada en el ple com una operació d'imatge
Per CiU, fomenta la participació
Massanella, defensant les al·legacions d'ApG al ple, on també van intervenir
representants de la UGT i CC.OO. defensant una moció de rebuig a la reforma
laboral, que es va aprovar. Foto: J.C.

Olot El PSC i PxC van coincidir en el ple d'Olot d'ahir a qualificar,
amb expressions diferents, els canvis en el reglament orgànic
municipal (ROM) d'operació feta de cara a la galeria i, fins i tot,
propagandística. Bàsicament perquè consideraven que, tal com
estava fins ara, ja facilitava la participació d'entitats en els plens i,
fins i tot, de particulars a través dels grups polítics. “Tot es fa de
cara a la galeria. Les accions del govern local del dia a dia deixen
molt a desitjar en aquest àmbit”, va afirmar Josep Guix (PSC). El
PSC es va abstenir i PxC va votar-hi en contra.
El nou ROM beneeix la participació en els plens de les persones físiques i facilita la de les entitats, segons va
indicar el regidor de Convivència, Josep Berga (CiU). A més, suavitza molt els condicionants, sobretot temporals,
per fer arribar propostes abans de cada sessió.
De fet, ahir, Alternativa per la Garrotxa, que no té representació al consistori, va poder defensar les al·legacions
que havia presentat a la modificació del ROM, que el mateix partit havia promogut. Raül Massanella (ApG) va
defensar que s'anés més enllà com amb el pressupost participatiu o la creació de la figura del síndic de la vila.
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Júlia Sala (PP) va donar suport a les modificacions del ROM. Pere Gómez (ERC) va dir que esperava que tot
plegat acosti més la política i els polítics als ciutadans.
LA FRASE
Fomentar la participació ciutadana és positiu per al debat i per a l'aportació d'idees

Pere Gómez

portaveu d'ERC
DIARI DE GIRONA

Dissabte, 25 de febrer de 2012
EL PLE D´OLOT REBUTJA LA FIGURA DEL SÍNDIC DE GREUGES QUE
PROPOSAVA AXG
El ple de l'Ajuntament d'Olot va desestimar la petició del grup extramunicipal d'ApG de crear un síndic de greuges.
El regidor de l'equip de govern convergent, Josep Berga (CiU), va considerar que "és una figura innecessària que
carregaria encara més les tasques administratives". També van rebutjar la creació de consells de participació
ciutadana. L'Ajuntament va decidir canviar la denominació de les taules de barris que ara es diuen consells
ciutadans. En canvi, Convergència va accepta la participació de ciutadans al ple, si abans la intervenció ha estat
acceptada per la Junta de Portaveus. Les demandes del síndic i de la creació de consells ciutadans formaven par
de les al·legacions referents a l'aprovació definitiva del nou Règim Orgànic Municipal (ROM), el qual es va aprovar
amb els vots a favor de PP, CiU i ERC; l'abstenció del PSC i el vot en contra de PxC.
El portaveu de Plataforma, Moisès Font, va considerar que el procés de creació del nou ROM era innecessari
perquè recull accions que el vell ja les preveia. En el mateix sentit, es va manifestar el portaveu del PSC, Josep
Guix, que va qualificar el procés com una acció "de cara a la galeria".
La representant del PP, Júlia Sala, es va mostrar plenament d'acord amb tot el que va explicar el regidor
convergent, Josep Berga. En canvi, Pere Gómez (ERC) va apuntar que veia amb bons ulls la creació de la figura
del síndic i les demandes de major participació ciutadana d'ApG.
L'alcalde, Josep Maria Corominas (CiU), va concloure que abans el ROM només parlava d'entitats i ara parla de
ciutadans.
ELPUNTAVUI.CAT

Dimarts, 28 de febrer de 2012
POSEN EN MARXA UNA WEB DE PARTICIPACIÓ
L'Ajuntament de Palafrugell ha posat en marxa una nova eina de participació en la seva web, L'Ajuntament
Respon, un servei participatiu que busca una major interacció entre polític i ciutadà. Aquesta és una iniciativa que
incideix en l'objectiu de dotar l'administració local d'eines per millorar i estendre els serveis d'atenció ciutadana a
través de les noves tecnologies. La regidora d'Administració Electrònica i Atenció Ciutadana, Judit Zaragoza,
explica que d'aquesta manera “l'Ajuntament de Palafrugell va treballant per establir ponts de diàleg i participació
amb els conciutadans”. Per utilitzar el servei, cal registrar-se com a usuari. Aquest tràmit permet poder fer
preguntes directes al regidor de cadascuna de les àrees municipals. Els regidors es comprometen a contestar en
un període breu de temps.J.P.
RADIO PALAMÓS

Dimecres, 29 de febrer de 2012
DARRER DIA PER OPINAR SOBRE LA NOVA PLAÇA DEL

MAS GUÀRDIES

Avui és l’últim dia de recollida de qüestionaris per saber l’opinió dels veïns sobre la nova plaça dels pisos de Mas
Guàrdies. Els qüestionaris es poden trobar en format paper i també a través d’Internet. Tot plegat forma part d’un
procés participatiu impulsat pel Pla de Barris ‘Palamós millora’ i amb l’objectiu que el veïnat de Mas Guàrdies digui
la seva sobre la reforma de la plaça. L'Ajuntament de Palamós, d'altra banda, ja disposa d'un esborrany del Pla de
Participació Ciutadana que va encarregar a l'inici d'aquest mandat.
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