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EL PUNT AVUI
Diumenge, 3 de juliol de 2016

PARTICIPACIÓ D'UN 2% EN ELS COMPTES PARTICIPATS DE LLORET
L'equip de govern dóna per bo el fet que 644 veïns d'un total de 32.159 participessin en l'elecció
El regidor responsable del procés hi veu marge de millora i diu que inclouran la votació
electrònica
J. Ferrer - lloret de Mar. La primera edició dels pressupostos participats de Lloret de Mar ha tingut una
participació del 2%. Els dies 13 i 14 de maig van votar, de manera presencial, 644 persones d'un cens de
32.159. “Als municipis on s'han fet aquests tipus de votacions, la participació del primer any oscil·la entre
un 1,5% i un 2,5%”, explica el regidor de Participació Ciutadana, Josep Lluís Llirinós.
El regidor considera que hi ha marge de millora. Segons Llirinós, el primer any és considerat “una prova
pilot” perquè, entre altres coses, els organitzadors van preferir que només es pogués votar de manera
presencial (al centre cívic del Rieral i a la planta baixa de l'ajuntament). Calia tenir més de setze anys i
presentar el DNI. Hi va haver 644 vots, 16 dels quals van ser considerats nuls.
Les propostes triades pels veïns de Lloret tindran una partida assignada a partir del ple de demà.
L'Ajuntament farà una modificació de crèdit per incloure 451.678,52 euros per a la tria feta pels veïns.
Segons la web lloret.cat/pressupostosparticipats, la il·luminació de l'avinguda Mare de Déu de Gràcia
(des de la rotonda de Fenals fins al Condado del Jaruco) va rebre 57 vots. L'equip de govern (CDC,
ERC-Avancem i el PSC) hi destinarà 33.000 euros.
Un 1,7%
La intenció de l'Ajuntament és millorar el 2% de participació mitjançant la votació electrònica a partir del
2017. Segons dades del consistori, a Girona va votar un 2,2% en la primera edició, l'any 2013. L'any
següent, es va passar al 3,40%. Segons les dades de l'estudi Avaluació dels pressupostos participatius
de Figaró Montmany, el 2011 municipis com ara Terrassa o Sant Boi de Llobregat no arribaven al 0,5%
de participació (sobre el total de població). A Lloret, la participació va ser d'un 1,7% sobre el total del
nombre d'habitants.

EL PUNT AVUI
Dimarts, 5 de juliol de 2016

DE L'APARADOR A LA REBOTIGA
L'aparador és important però encara ho és més el tracte que
es mereix el ciutadà un cop dins de la botiga
Opinió Josep Matas Balaguer
Advocat
El client veu un gran aparador ben il·luminat on s'exhibeix una selecció dels productes de la botiga,
l'única que hi ha a la ciutat. Però el client necessita un altre article que, ho sap segur, guarden al
magatzem, i entra a demanar-lo. “Potser el tenim”, li diu el botiguer, i després “però vostè qui és?”,
“s'haurà d'esperar molt”, “ja l'avisarem”... Queda clar que no és un bon exemple de relació comercial,
però així és com han configurat les noves lleis de transparència les relacions entre el client-ciutadà amb
la botiga-administració quan el primer necessita conèixer informació que figura en els sistemesmagatzems d'una institució pública.
Transparència és una bella paraula que sempre ha guarnit els discursos dels polítics, sobretot quan han
estat a l'oposició. A Espanya s'ha trigat quasi quaranta anys a aprovar lleis per promoure-la, quaranta
anys des de la fi del franquisme i també quatre dècades més tard que s'aprovessin lleis d'accés a la
informació pública a altres estats europeus. La transparència no ha interessat, discursos a part, tampoc a
Catalunya, sense fet diferencial del qual puguem fer exhibició. Menys apatia hauria evitat part del
descrèdit de les nostres institucions i sistema.
Finalment tenim dues lleis de transparència en vigor: l'espanyola, des de desembre de 2013, i la
catalana, un any després, i tenim una mica de perspectiva temporal per valorar-ne els efectes. Una i
l'altra insisteixen sobretot en la informació que ha de figurar a la web de l'Ajuntament, de la Generalitat,
del Ministeri o del Consell Comarcal –en això s'està fent un gran esforç i s'avança molt positivament–,
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però no regulen gens bé el procediment per atendre les sol·licituds de documents que un ciutadà, una
empresa o un periodista necessiten i no troba al web. La llei dóna a l'administració molt de marge per
aplicar els límits legals a la publicitat i per denegar l'accés. Disposa també de terminis llargs per
contestar, terminis que tenen efectes dissuasius. Per exemple, si vostè, pacient lector, demana avui
mateix un document que no estigui al web-aparador, l'administració podrà donar-l'hi el dia 5 de setembre,
o encara més tard si es considera que un altre ciutadà té dret a oposar-s'hi o que la seva petició és
complicada de resoldre. Més de dos mesos, una eternitat al costat dels deu dies que proposa una
directiva europea.
Tal com passava abans que s'aprovessin les lleis, al final dependrà de cada administració posar en
pràctica la transparència, adoptant actituds i aprovant normes internes favorables, que escurcin per
exemple els terminis de resposta. L'aparador és important però encara ho és més el tracte que es mereix
el ciutadà un cop dins de la botiga.

DIARI DE GIRONA
Divendres, 8 de juliol de 2016

TOSSA FA UN NOU INTENT PER TIRAR ENDAVANT L'HISTÒRIC PROJECTE
DEL PORT ESPORTIU
La construcció dependrà del resultat d'una consulta popular, els tràmits de la qual, el TU
iniciarà en el pròxim ple
TOSSA DE MAR | DDG L'equip de govern de Tossa de Mar (TU) ha recuperat l'històric i polèmic
projecte de construir un port esportiu darrere des Codolar, una idea que es va començar a gestar als
anys 70 i que ja es va intentar tirar endavant el 2002, quan el govern de CiU va redactar els estudis
previs, i el 2012, quan l'actual equip de govern va signar un conveni urbanístic amb les mercantils Star
Assetes i Feanda2, condicionat a la realització d'un referèndum, la data del qual no es va arribar a
concretar mai.
Per això ara, el govern municipal -que té majoria absoluta- iniciarà en el pròxim ple, amb l'aprovació
d'una declaració institucional, els tràmits necessaris per poder realitzar aquesta consulta popular sobre la
tramitació de la modificació del POUM per possibilitar la construcció d'un port als sectors d'Es Cars i
Vinya d'en Puig.
Un cop fet aquest pas i en un termini de 90 dies, es redactarà el decret de convocatòria que determinarà
la pregunta, la data de votació o la composició de les meses, entre altres detalls, segons va informar el
govern local en un comunicat en el qual també va concretar que el resultat de la consulta es considerarà
l'expressió majoritària de la voluntat popular, sempre que la participació en el procés superi un
percentatge mínim fixat en el decret de convocatòria.
«Fa anys no es va plantejar el tema del port amb suficient claredat. És una decisió prou important per al
futur de Tossa com per necessitar d'un debat serè i un consens majoritari. Serà el poble qui decidirà com
vol el futur», va explicar l'alcaldessa, Gisela Saladich, qui va afegir que aquesta proposta «és d'un
especial interès per al municipi, ja que implicarà un canvi substancial en el desenvolupament turístic de
la localitat».
Així mateix, l'equip de govern va voler deixar clar que aquest procés no suposarà «modificar res
urbanísticament, ni tramitar cap port. Només s'acorda demanar l'opinió als veïns sobre un tema que
suposaria un canvi radical al municipi» afegia el comunicat.
Un hotel de luxe i xalets
Segons el conveni signat el 2012, el port esportiu ocuparà 33.046 metres quadrats i tindrà 396
amarratges, magatzems, locals comercials i un aparcament per a 400 vehicles. El projecte també inclou
la construcció d'un hotel de cinc estrelles, que se situaria a l'antic camí de Lloret -al sector Ses Alzines- i
ocuparia 8.000 metres quadrats i la construcció de quatre xalets de luxe amb un sostre de 6.000 metres
quadrats.
A més, està prevista la construcció d'un túnel que connectaria el port esportiu i el nucli de Tossa, d'acord
amb un projecte que ja va redactar la Diputació de Girona. El conveni també estableix que els dos grups
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inversors s'encarregaran de condicionar el camí de ronda i el camí ral, instal·lar els serveis bàsics a la
zona (aigua, electricitat, gas, telefonia...) o cedir les zones verdes a l'Ajuntament.
Aquest projecte va originar el 2012 una forta oposició política, ecologista i social. El PSC, que formava
equip de govern el TU, es va posicionar «radicalment» en contra del projecte i del model de poble que
projecta, perquè «Tossa no tornaria a ser mai més el mateix». També van mostrar el seu desacord ICVEUiA de Girona, Ciutadans i Solidaritat Catalana per la Independència.
També l'Associació de Naturalistes de Girona (ANG) o la plataforma ciutadana «Aturem el port»
integrada pels Amics de Tossa de la Unesco i pels integrants que formaven l'associació Salvem els Cars
de Tossa.

EL DIARI DE GIRONA
Dissabte, 16 de juliol de 2016

CASTELLÓ DEMANA ALS VEÏNS COM VOLEN CELEBRAR ELS 50 ANYS
D'EMPURIABRAVA
CASTELLÓ D'EMPÚRIES | C.VILÀ L'Ajuntament de Castelló d'Empúries obre un procés participatiu per
saber de quina manera els veïns i visitants volen celebrar els 50 anys d'Empuriabrava l'any vinent.
El procés s'ha obert perquè tothom qui estigui interessat comparteixi amb l'Ajuntament experiències,
propostes, arxius, imatges i tota mena d'informació per tal de poder realitzar una bona programació. A
banda de les iniciatives que hi pugui haver de caràcter lúdic i festiu, es vol aprofitar per reflecionar i
treballar de manera conjunta per al futur, amb un creixement equilibrat i sostenible de la marina.
Es pot participar responent a un qüestionari des la web municipal; i també s'enviaran cartes a tots els
residents perquè opinin. A finals d'octubre es clourà la recollida per començar a preparar el programa.

EL PUNT AVUI
Dimarts, 19 de juliol de 2016

MÉS DE TRES-CENTS FORMATS EN TRANSPARÈNCIA
Redacció. L'Oficina de Transparència de la Diputació de
Girona, que s'encarrega d'ajudar els 187 municipis gironins
amb menys de 5.000 habitants, que són els que disposen de
menys recursos humans i econòmics, ha format enguany més
de 300 persones en transparència. L'oficina assessora els
consistoris i els dóna suport integral oferint-los la possibilitat de
tenir un portal de transparència al web.

Un dels cursos formatius. Foto EPA

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 20 de juliol de 2016

FORMEN 300 PERSONES EN TRANSPARÈNCIA
Les sessions s'han fet als consells comarcals

Una de les sessions de formació organitzades per la Diputació. diputació de Girona

GIRONA | DDG L'Oficina de Transparència de la Diputació de
Girona, que s'encarrega d'ajudar els 187 municipis gironins amb menys de 5.000 habitants, ha format
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enguany més de 300 persones en transparència. Aquest servei dóna suport als ens locals perquè el
seu personal es formi i pugui complir les obligacions marcades per la Llei 19/2014, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
L'Oficina de Transparència de la Diputació assessora i dóna suport integral als ajuntaments de la
demarcació, oferint-los la possibilitat de tenir un portal de transparència al seu propi web. Es tracta del
portal marc elaborat pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya arran del conveni signat entre les
administracions catalanes per ajudar el món local en el desplegament de la Llei de transparència.
Les sessions formatives sobre l'edició del portal de transparència, organitzades a les seus dels
consells comarcals i dirigides als treballadors de l'administració local, es varen desenvolupar en dues
parts: a la primera, de caràcter teòric, es va exposar el projecte comú de la Llei de Transparència de
Catalunya, els recursos del Consorci AOC i la informació de transparència que els ajuntaments han de
publicar. Durant la segona part, es van impartir els coneixements tècnics tant per a la gestió com per a
l'edició dels continguts.

EL PUNT AVUI
Dilluns, 1 d’agost de 2016

GRUP DE WHATSAPP PÚBLIC PER INFORMAR ELS RIBETANS
L'ha activat l'Ajuntament de Ribes de Freser, que es compromet a no enviar més d'un missatge
diari
A més, el reglament preveu activar-lo de nou del matí a nou
del vespre, excepte en emergències

Ribes ja va activar temps enrere un servei de capa de realitat virtual, a la foto. Foto: J.C

Jordi Casas - Ribes de Freser. L'Ajuntament de Ribes de Freser ha
estat un dels pioners al país quant a telecomunicacions, posant en marxa, per exemple, el primer
telecentre de Catalunya. Aprofitant la universalització de les noves tecnologies, ara ha posat en marxa un
servei per estar en contacte permanent amb tots els veïns que s'hi vulguin apuntar. Es tracta d'un servei
totalment gratuït, que posa en marxa la regidoria de Comunicació i Joventut, i que es farà amb el suport
de WhatsApp.
Aquest servei de missatgeria ha estat batejat amb el nom de Ribes informa i pretén ser una eina de
difusió i d'informació àgil i gratuïta que permeti arribar al major nombre de veïns possible. El servei
consisteix en un xat unilateral a través del qual s'enviaran missatges curts als veïns amb la informació
relativa, bàsicament, a l'agenda d'activitats i als serveis municipals.
Per tenir-hi accés, caldrà donar-se d'alta voluntàriament mitjançant un petit reglament, del qual haurà
informat l'Ajuntament mitjançant un bustiatge i a través del web i les xarxes socials municipals. L'alta es
produirà dins dels cinc dies laborables següents a comptar des de la data en què s'ha enviat el missatge.
Amb tots els interessats que s'apuntin al Ribes informa es crearà una llista de difusió a la qual s'enviaran
els missatges. D'aquesta manera es garantirà la privacitat de les persones que formin part d'aquest grup,
ja que els números quedaran ocults.
El reglament preveu que només s'enviarà, com a màxim, un whatsapp al dia, preferentment de dilluns a
divendres, entre les nou del matí i les nou del vespre, excepte en situacions d'urgència o d'especial
interès, en què s'enviaria en qualsevol moment del dia o de la setmana.
Les dades dels usuaris seran introduïdes en una base de dades única i creada exclusivament per al
servei d'informació a través de WhatsApp. Aquestes dades no es facilitaran a cap organisme extern ni
tampoc s'utilitzaran per a cap altra gestió. Aquest servei és unidireccional. Això vol dir que no és un mitjà
vàlid per comunicar-se amb l'Ajuntament i que les persones que enviïn informació a través d'aquest mitjà
no seran ateses, perquè disposen d'altres canals. Ribes de Freser oferirà formació gratuïta per gestionar
aquest servei de missatgeria mòbil a totes aquelles persones que ho sol·licitin.
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LA XIFRA
1 whatsapp
per dia com a màxim rebran els usuaris que s'hagin apuntat al servei de missatgeria.

EL PUNT AVUI
Dimecres, 3 d’agost de 2016

VOLEN DIGNIFICAR LES GALERIES COMERCIALS DE

PLATJA D'ARO

El projecte preveu refer uns espais que daten dels anys seixanta del segle passat
El POUM ja inclou fer plans especials per a les galeries Neptuno, Sant Lluís, Albatros i Raund
Store, i l'Eurocenter
Joan Trillas - Castell-Platja d'Aro. L'equip de govern de Castell-Platja d'Aro, de CiU i el PSC, està
impulsant, a través d'un procés participatiu, un ambiciós pla estratègic de dinamització comercial de les
característiques i històriques galeries comercials a cel obert situades al centre de Platja d'Aro, tot un
referent durant dècades per a molts estiuejants.
Aquesta és una aposta per impulsar la dinamització comercial de les galeries i per potenciar el seu
atractiu comercial, especialment perquè daten dels anys seixanta del segle passat. Però aquest procés
de rellançament i de modernització es vol fer conjuntament amb els explotadors –llogaters–, els
propietaris i el mateix Ajuntament, per això s'ha optat per un procés participatiu.
Aquesta acció no deixa de ser una conseqüència del pla d'ordenació urbana municipal, que data del
2011, en el qual es va plantejar la redacció de cinc plans especials per a la millora de la imatge urbana a
les àrees o galeries comercials. Aquests plans especials han de proposar les mesures, obres i
actuacions necessàries per promocionar i dinamitzar aquestes zones emblemàtiques del comerç del
municipi. Una actuació que, des de l'equip de govern, no es vol dur a terme sense la participació dels
principals actors.
Els àmbits afectats per aquests plans especials són cinc: les ja clàssiques galeries Neptuno, Sant Lluís,
Albatros i Raund Store, i el centre d'empreses
Eurocenter.

Una de les entrades a les Galeries Sant Lluís, un dels grans àmbits en els
quals es vol actuar en aquests característics espais de Platja d’Aro. Foto J.T.

Radiografia
De moment, però, el projecte de participació se centrarà en les galeries Neptuno, Sant Lluís i Albatros,
tot i que també incorporà les galeries Bona i els comerços pròxims, que, tot i no haver de fer un pla
especial, sí que interessa des del govern que tinguin veu en la part de dinamització comercial.
El treball ha de permetre obtenir una radiografia d'aquests àmbits, en el sentit de conèixer l'organització
formal i informal que tenen les galeries, tant entre els propietaris com entre els explotadors, i promoure-la
en cas que no hi sigui; planificar mesures per millorar el seu atractiu comercial, en les quals hi hagi una
implicació del teixit comercial, i veure com es pot complementar amb accions de l'Ajuntament des de
l'àrea de promoció econòmica. Per també amb altres àrees en cas de necessitat, com poden ser
activitats de reclam, fil musical, decoració, horaris comercials, adequació de carrers per a vianants, entre
altres actuacions. També es tindrà en compte la promoció de la imatge comercial de les galeries, com la
publicitat i plafons informatius. Tot plegat per treballar des d'una visió de conjunt.
El pla és ambiciós perquè preveu importants millores, com ara mesures de pavimentació, tractament de
façanes i porxos, i intervencions per rehabilitar i millorar la imatge del conjunt. També es tindran en
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compte mesures d'il·luminació i elements exteriors, l'adequació externa dels locals quan estan tancats,
l'ocupació de la via privada, com ara els exteriors de les botigues, i altres que puguin sorgir.
Tot això a partir de l'impuls, l'execució i el seguiment del procés participatiu, que ha de servir per establir
una comissió de seguiment, formada entre l'àrea de promoció econòmica, l'àrea d'acció territorial i l'àrea
de participació ciutadana. La primera fase serà la d'informació, amb un enviament de cartes informatives
a totes les parts implicades.
LA XIFRA
5 Grans àmbits.
Són els que formen les galeries Neptuno, Sant Lluís, Albatros i Raund Store, i el centre
d'empreses Eurocenter.
LA DATA
2011
Previsió. El pla d'ordenació urbana municipal, que data del 2011, va preveure la redacció de
plans especials per a aquestes zones

EL PUNT AVUI
Dimecres, 3 d’agost de 2016

UNA NOVA EINA EN LÍNIA PER ALS VEÏNS D'ANGLÈS
El consistori estrena Som.angles.cat amb l'objectiu d'afavorir la participació
Una imatge inicial del Portal de Govern Obert somangles.cat, que ha estrenat
l’ajuntament d’Anglès. Foto EPA

J. Ferrer - anglès L'Ajuntament d'Anglès ha posat en servei
fa uns dies una nova eina en línia per afavorir la
participació. Amb el portal Som.angles.cat es pretén facilitar
la comunicació entre els vilatans i l'equip de govern (CDC i
Anglès 2015), diu l'alcaldessa, Àstrid Desset (CDC).
Desset és la impulsora i l'administradora de l'eina. A l'hora enviar la demanda o la sol·licitud, la persona
interessada s'ha de registrar al portal o bé enllaçar-s'hi mitjançant Facebook o Twitter. Seguidament, el
veí rebrà al correu electrònic un enllaç per validar l'admissió.
La intenció és que els veïns, si tenen una demanda o veuen una cosa malmesa, ho facin saber al
consistori des del mòbil o des de casa. “Es tracta de tirar una foto, geolocalitzar-la i fer-nos-la arribar.”
Mitjançant el web de l'Ajuntament, també es pot accedir al nou portal. “Volem començar a fer la
participació ciutadana amb les noves tecnologies”, explica l'alcaldessa, enginyera informàtica per la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i màster en programari lliure.
El 5 de juny del 2017
El portal vol copsar l'opinió dels veïns sobre els candidats a hereu i pubilla de les Gales del setembre.
Durant uns dies també es pot opinar sobre el segon festiu local del 2017 (a banda del dilluns de Gales, el
4 de setembre). Les alternatives són el dimarts de Gales (dia 5), el dilluns de la segona pasqua (5 de
juny), per les Fires de Sant Narcís o per la festa de la Cellera. El ple de dilluns va triar per unanimitat el 5
de juny: els vots de l'equip de govern (8) i de PAU (3). No hi eren un edil de PAU ni el de la CUP

DIARI DE GIRONA
Dilluns, 8 d’agost de 2016

L'AJUNTAMENT D'OLOT HA CREAT UNA TAULA PER MILLORAR LA
RELACIÓ AMB LES ENTITATS
OLOT| DDG L'Ajuntament d'Olot ha creat una taula d'entitats per tal d' implicar les associacions en els
temes que les afecten. Segons ha explicat Josep Berga (regidor de Cultura), la utilitat principal de la taula
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serà la d'aconsellar el nou servei SISA. Es tracta d'un servei d'assessorament i col·laboració amb entitats
i associacions que -segons Berga- començarà l'activitat a la segona setmana de setembre.
La funció de SISA serà la de tramitar la documentació exigida per a la reforma fiscal referent a les
entitats sense ànim de lucre. La voluntat -segons Berga- és la de donar suport a les persones que tenen
compromís amb associacions i fer-los l'obligació més agradable.
Abans de crear la taula de les entitats, de la qual n'ha de sortir un consell assessor del SISA,
l'Ajuntament va fer una enquesta a les entitats per tal de conèixer amb més profunditat les
característiques del teixit associatiu de la ciutat i les seves mancances i necessitats.
La idea és que els integrants del consell assessor actuïn com a persones coneixedores o expertes en el
teixit associatiu.

EL PUNT AVUI
Dijous, 11 d’agost de 2016

PROPOSTES DELS VEÏNS PER AL PRESSUPOST DE BLANES
L'equip de govern estudia la viabilitat de les idees dels vilatans, repartits en sis zones
Una imatge de l’obertura de les urnes de la zona 2 de Blanes, amb les
propostes dels veïns, el dia 1. Foto A. de Blanes

J. Ferrer - Blanes. L'equip de govern de Blanes (PSC,
CDC i ERC) analitza durant aquest mes les propostes
dels veïns, que per primer cop podran decidir quin ús es
dóna a una part del pressupost (un 1%). Els veïns,
distribuïts en sis zones, van aportar les seves idees del
27 de juny al 30 de juliol.
Ara els tècnics i responsables municipals comprovaran
la viabilitat de les aportacions dels blanencs i que les
millores no estiguin incloses en el pressupost del 2016 (45,8 milions).
En les primeres urnes obertes per l'Ajuntament, els vilatans han demanat millores relacionades amb la
seguretat viària, l'embelliment dels barris, l'enllumenat, la neteja i la salut pública. Aquestes són algunes
de les peticions que van fer a la zona 2, que inclou els barris de s'Auguer, sa Massaneda, Dintre Vila,
Raval, sa Carbonera i el Port. Hi va haver 169 butlletes i una trentena de propostes. En l'obertura de les
urnes, hi va participar el regidor de Participació Ciutadana, Albert Sanz (ERC).
Al setembre, els dies
Segons el calendari previst, el mes de setembre la comissió de control del procés i els representants de
les associacions de veïns es reuniran per escollir els dies de votació (probablement a l'octubre).
L'Ajuntament ha destinat aquest any 315.000 euros al pressupost participatiu i les sis zones es
reparteixen entre 51.250 euros i 54.250 euros. Fins a final de mes els responsables municipals
comprovaran que les peticions no superen el límit econòmic.

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 16 d’agost de 2016

SALT DECIDIRÀ EL 24 DE SETEMBRE EN UNA CONSULTA POPULAR SI VOL
L'IKEA
Publiquen la convocatòria del procés que decidirà el desenvolupament urbanístic del sector sud
SALT | DAVID JIMÉNEZ La consulta popular a Salt per decidir sobre el desenvolupament urbanístic
de la zona sud del municipi ja té data: el dissabte 24 de setembre. Els veïns hauran de decidir si estan
d'acord a revisar el plantejament per permetre (o no) la implementació, entre d'altres, de grans
equipaments comercials o hospitalaris. A la pràctica, servirà per conèixer l'opinió dels ciutadans per
saber si estan a favor d'un Ikea a la vila i de reservar espai per a una gran zona sanitària, amb el
possible i nou hospital Trueta.
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En concret, la pregunta que l'equip de govern ha proposat amb una resposta única de «sí» o «no» és
la següent:?«Estàs d'acord en que l'Ajuntament de Salt promogui aquesta modificació del planejament
del sector sud en aquests termes?». Per poder respondre, la pregunta té un preàmbul on s'explica què
significa votar sí o no.
Votar «sí» a la modificació -segons explica el text de la proposta- vol dir que es «planteja revisar i
replantejar el plantejament urbanístic del nostre municipi en els termes següents:
1) Permetre urbanísticament la implementació de grans equipaments comercials.
2) Establir un àmbit de desenvolupament industrial i comercial.
3) Limitar el nombre d'habitatges de nova construcció al mínim exigible legalment.
4) Preveure un espai de reserva per a possibles equipaments hospitalaris i educatius».
Per contra, votar «no» a modificar el planejament vigent «passa per:
1) No permetre la implementació de grans equipaments comercials.
2) Aturar d'entrada qualsevol desenvolupament fins que s'esgoti el sòl disponible actualment per
revisar i replantejar el creixement urbanístic del nostre municipi.
3) Estudiar quina activitat econòmica volem per al futur d'aquesta zona amb criteris de proximitat i
estabilitat».
Segons les regles de la consulta publicades ahir al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), en tractar-se
d'una consulta popular no referendaria el resultat «no pot ser vinculant per a l'Ajuntament» però el govern
municipal «es compromet a acceptar el resultat de la consulta i a obrar consegüentment».
La votació només podrà ser presencial i tindrà lloc el dissabte 24 de setembre en horari de 9 a 20
hores. Podran votar els empadronats a Salt amb residència legal i que siguin majors de 16 anys. Els
locals habilitats per a la consulta amb una mesa seran Mas Llorens, Ajuntament (aquí amb dues meses),
Escola Santaló, Biblioteca Iu Bohigas i també a Mas Mota.
Segons el decret de convocatòria, a partir d'avui s'inicia el període de difusió institucional i de
campanya informativa (tot i que no s'especifica en què consisteix) i es dóna 15 dies «per tal que les
organitzacions socials o professionals interessades puguin manifestar la voluntat de formar part del
procés». Per a la campanya es podran utilitzar espais públics del 9 al 23 de setembre. Una comissió de
control i una altra de?seguiment vetllaran pel bon funcionament de la consulta. Un cop finalitzi la votació,
s'iniciarà el recompte i ja hi haurà un resultat provisional. El recompte definitiu s'iniciarà «a les 9 hores del
tercer dia següent a la votació presencial, en acte públic».
Els resultats es publicaran al DOGC en un termini de 30 dies i es donarà compte de la memòria del
procés al ple de l'Ajuntament.

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 17 d’agost de 2016

EL DIT A LA NAFRA
JOSEP CAMPMAJÓ Estem tan poc acostumats a conceptes com "participació" o "procés participatiu"
que, quan es posen de moda, es corre el risc que s'acabin convertint en expressions buides de significat.
Una mostra clara la vam patir quan es va convocar als veïns de Sant Narcís a una sessió explicativa de
les demandes d'Adif al voltant de la petició antiga de l'enderroc del passadís que comunica l'estació de
trens vella amb el mòdul d'accés a l'estació del TAV, el ja famós finger.
L'Ajuntament va voler entrar en territori hostil després del ball de bastons que es va produir a la premsa
entre el regidor encarregat del Projecte Ferroviari i el mateix Adif. El tràmit va resultar altament
decebedor. La majoria de formacions polítiques de la ciutat van decidir assistir en absolut silenci (pactat,
diuen) per no embullar més la troca. Però el cert és que, després de 10 anys de guerres polítiques
depriments tenint Sant Narcís i la zona zero com a camp de batalla, la majoria de partits ja no
s'atreveixen a badar boca. No sigui cas que els toqui rebre per accions o inaccions, passades o presents.
Però el més terrible va ser quan un comerciant de la zona va decidir defensar la seva visió i els seus
interessos amb vehemència, agressivitat i demagògia, i va voler fer creure que parlava en nom de
"tothom". El seu discurs va ser aplaudit malgrat el contingut. És a dir, la participació va ser tutelada pel
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clam dels interessos d'un perruquer, tal com de vegades ha estat distorsionada pels interessos polítics, i
no pels del bé comú. L'esgotament ciutadà passa factura.
La participació no és seguir a qui més crida. Ni haver de pagar el que no toca. Ni fer les coses a
impulsos. Ni beneficiar a uns en greuge d'uns altres. La participació té el cor en el que propugnen alguns
dels que fa anys que lluiten a Sant Narcís per defensar els interessos agredits del barri, i és incloure tota
la ciutat, tots els barris, en la decisió de compensar Sant Narcís i relligar el barri, el poble, a la ciutat. Fins
que no passi seguirem posant el "finger" a la nafra.

EL PAIS
Dissabte, 20 d’agost de 2016

BÀSCARA SE PLANTEA VENDER SU AYUNTAMIENTO PARA
SALDAR DEUDAS
El Consistorio estudiará una consulta para que los vecinos decidan cómo afrontar la crisis

Fachada del Ayuntamiento de Bàscara. CARLES RIBAS

Los ediles del equipo de gobierno de Bàscara (Alt Empordà)
se reunirán a finales de mes para decidir si convocan una
consulta que plantee a los vecinos si deben poner a la venta
la sede del Ayuntamiento ante la dramática situación que
vive el municipio, de apenas un millar de habitantes y que
debe más de tres millones de euros.
En la sesión, los concejales estudiarán al detalle los números
rojos y harán una tasación estricta de sus bienes. Posteriormente, a principios de setiembre, formalizarán su
decisión. El alcalde, Narcís Saurina, está a favor de la iniciativa. La intención es explicar a los vecinos las
consecuencias tanto de vender el inmueble como de no hacerlo. La elección es, según el alcalde, entre dejar al
pueblo “ahogado y sin poder hacer ninguna inversión ni mejora en el municipio”, o vender “y tener la situación
solucionada en tres o cuatro años”.
La deuda de 3.050.000 euros incluye 1,7 millones al Gobierno central por el plan de pago a proveedores y el resto
son 180.000 euros de deuda con la banca y facturas pendientes de pago.
Para hacer frente a la deuda, el nuevo Gobierno municipal de ERC trató de sacar adelante un plan económico con
la ayuda de otras administraciones, pero al final “no ha sido posible”, afirma el alcalde, que destaca que la situación
del municipio es de “quiebra”.
“El problema que tenemos es que no podemos pedir dinero a nadie porque no se lo podremos devolver”, sostiene
Saurina. Recuerda que “de los 1,5 millones que debemos al Estado aún estamos devolviendo 70.000 euros en
intereses, pero no estamos amortizando el principal”.
Al entrar en el Ayuntamiento tras las últimas elecciones municipales, los republicanos encargaron un
estudio económico-financiero a una empresa externa para conocer la situación real de las cuentas
municipales. Este estudio concluye, entre otras cosas, que CiU gastó 4,6 millones de euros en un
polideportivo —que es uno de los más grandes de la comarca— y 2,7 millones en un hipódromo. Este
equipamiento está “infrautilizado” y pone como ejemplo lo siguiente: “Este 2016 solo acogerá dos
eventos”.
Saurina culpa a los anteriores equipos de gobierno de esta deuda “inasumible”. Lluís Lloret, de CiU,
gobernó Bàscara durante 32 años. El exalcalde afirmó en su momento que las cifras ofrecidas por el
actual Gobierno local eran “falsas”, que los proyectos ahora cuestionados se hicieron con “visión
supramunicipal” y que sus costes eran “asumibles” gracias a los convenios firmados con promotores y
otros agentes.
“En un primer momento, la gente no se creía que la situación económica fuera tan mala. Pero gracias al
informe económico y a los números detallados que hemos ido ofreciendo, este grupo es cada vez más
pequeño, afortunadamente. Con transparencia, hemos ganado credibilidad”, mantiene Saurina.
La posibilidad de vender este patrimonio tiene que permitir al Consistorio volver a disponer de liquidez,
incluso pagando la deuda. “Podemos decir que en un año hemos logrado frenar la sangría económica
con la que nos encontramos, pero aún estamos lejos de disponer del dinero que necesitamos para cosas
tan elementales como amortizar préstamos, pagar facturas a proveedores u ofrecer a la población un
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servicio de mantenimiento adecuado para las infraestructuras municipales”, lamenta. “No vender
patrimonio”, augura, “nos aboca a décadas de ajustes presupuestarios”.
El Consistorio remitió las cuentas de los últimos ejercicios a la Oficina Antifraude y a la Sindicatura de
Cuentas. Por ahora no ha recibido respuesta.

EL PUNT AVUI
Dilluns 22 d’agost de 2016

SALT VOTARÀ SOBRE IKEA I EL SECTOR SUD EL 24 DE SETEMBRE
Hi podran participar tots els empadronats de més de 16 anys i se n'assumirà el resultat sense
que hi hagi cap mínim de participació
La votació serà presencial en cinc locals repartits pel municipi
Lurdes Artigas - salt La consulta popular sobre el desenvolupament urbanístic del sector sud de Salt –en
la ment de tothom, molt vinculat a la instal·lació d'un centre d'Ikea– se celebrarà dissabte 24 de setembre
i l'equip de govern s'ha compromès a assumir-ne el resultat sense fixar cap mínim de participació. Els
dos socis de govern tenen punts de vista oposats: ERC, com la resta de grups municipals, hi està a
favor, i Ips-CUP, en contra. La consulta, anunciada al febrer i que s'havia pensat fer el 26 de juny però
les eleccions estatals van fer-la posposar, servirà, doncs, per fixar la posició de l'Ajuntament i que aquest
hi actuï en conseqüència promovent o no promovent canvis urbanístics.
A la consulta hi han convocat els ciutadans empadronats a Salt amb residència legal i de més de 16
anys, que podran votar de 9 del matí a 8 del vespre en qualsevol dels cinc locals de votació repartits pel
municipi: a més de l'ajuntament, s'habilitaran meses al mas Llorens, l'escola Santaló, la biblioteca Iu
Bohigas i el mas Mota. La votació només serà presencial ja que s'ha desestimat la votació electrònica
perquè és cara.
La pregunta
La butlleta de votació inclourà un mapa i una llarga explicació sobre què suposa votar sí i què suposa
votar no, abans de la pregunta: “Estàs d'acord que l'Ajuntament de Salt promogui aquesta modificació del
planejament del sector sud en aquests termes?” En concret, en el preàmbul s'hi indicarà que l'alternativa
del sí representaria “permetre urbanísticament la implementació de grans equipaments comercials”;
“establir un àmbit de desenvolupament industrial i comercial”; “limitar el nombre d'habitatges de nova
construcció al mínim exigible legalment”, i “preveure un espai de reserva per a possibles equipaments
hospitalaris i educatius”. Pel que fa a l'alternativa del no, s'hi diu que significaria: “no permetre la
implementació de grans equipaments comercials”; “aturar d'entrada qualsevol desenvolupament fins que
s'esgoti el sòl disponible actualment per revisar i replantejar el creixement urbanístic del nostre municipi”,
i “estudiar quina activitat econòmica volem per al futur d'aquesta zona amb criteris de proximitat i
estabilitat”.
Consensuat entre grups
Consensuat entre grups
L'alcalde, Jordi Viñas (ERC), destaca que decisions com la pregunta, el nombre de locals i el límit d'edat
per participar-hi s'han parlat amb tots els grups i algunes propostes d'altres partits s'han afegit al que la
comissió de treball de la consulta ha decidit. “És una consulta de l'Ajuntament, no de l'equip de govern.
És important que tothom s'hi senti representat”, diu.
LA FRASE
És una consulta de tot l'Ajuntament, no de l'equip de govern. Intentarem activar al
màxim la participació
Jordi Viñas. ALCALDE DE SALT

Campanya institucional i debats públics
L'Ajuntament de Salt farà una campanya institucional per incentivar el vot que, de fet, ja ha començat
amb, de moment, informacions al web. A més, entre el 9 i el 23 de setembre es preveu fer debats públics
per contraposar opinions entre partidaris del sí i del no, segons avança l'alcalde, que subratlla que
s'intentarà activar al màxim la participació, conscients que és difícil perquè “hi ha manca de costum”. Així,
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assenyala que “cal entrar en la cultura de la participació ciutadana” i que els sembla que la qüestió del
sector sud és “prou important” i que és una “oportunitat” en aquest sentit.

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 23 d’agost de 2016

L'AJUNTAMENT DE GIRONA, LA DIPUTACIÓ I LA UDG COMPLEIXEN LA
LLEI SOBRE CONTRACTES
Transparency International apunta que les
institucions no publiquen de manera directa a la
plataforma de contractació
Una foto d´arxiu de la façana de la seu de la Diputació de Girona. ANIOL
RESCLOSA

GIRONA | P. E. Aprovat de l'Ajuntament de Girona, la
Diputació de Girona i la Universitat de Girona (UdG) en
la normativa legal sobre contractes. Ara bé, les tres
administracions encara poden millorar el seu nivell de compliment. Així ho apunta una anàlisi de
Transparency International (TI), que és l'òrgan que analitza els diferents índexs de la transparència de les
administracions. En aquesta ocasió, l'estudi de TI avalua si els ajuntaments de les capitals de província
de l'Estat i altres consistoris que tenen prop de 100.000 habitants, els parlaments, els governs de les
comunitats autònomes, les diputacions i les universitats públiques compleixen la llei sobre contractes.
L'anàlisi, que s'ha fet aquest estiu -el mes de juliol-, valora si les institucions superen l'obligació legal de
publicar els seus contractes i les seves licitacions. També si aquesta obligació es porta a terme a través
de la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP) del Ministeri d'Hisenda i d'Administracions
Públiques, tal com estableix -segons TI- la llei 20/2013 de l'Estat sobre la garantia de la unitat de mercat.
En el cas de l'Ajuntament de Girona, la Diputació i la UdG, totes tres institucions compleixen la normativa
legal sobre contractes.
A diferència de l'estudi que TI va fer a principi d'aquest any -entre el gener i el febrer-, també per avaluar
la transparència en la contractació, la Diputació ara compleix la llei en aquest àmbit. En canvi, fa mig any,
la Diputació no superava la normativa legal, mentre que l'Ajuntament i la UdG ja aprovaven. Tot i això, les
tres administracions encara poden millorar perquè no publiquen de manera directa, segons TI, els seus
contractes i les seves licitacions a la PCSP.
A través de la Generalitat
El motiu és que, tal com concreta el mateix estudi de TI, les institucions gironines publiquen de manera
indirecta els seus contractes a la PCSP perquè ho fan a través de la plataforma de contractació de la
Generalitat de Catalunya. Malgrat tot, l'anàlisi d'aquest estiu de TI ha conclòs que la majoria de les
administracions estudiades no compleix la llei sobre contractes. Una situació que l'òrgan que avalua la
transparència ha qualificat de preocupant i inacceptable

EL PUNT AVUI
Dimarts, 23 d’agost de 2016

LA PARTICIPACIÓ EN LA CONSULTA D'IKEA A SALT MARCARÀ SI CIU I EL
PSC N'ACCEPTEN EL RESULTAT
Els dos grups majoritaris de l'oposició apel·len a la
majoria obtinguda pels partidaris del
desenvolupament del sector sud en les eleccions
municipals
El sector sud queda limitat per l’AP-7, la C-65, el camí dels Carlins i l’avinguda de
J.N.
la Pau i el límit amb Girona

Jordi Nadal – Salt. Els dos principals grups de l'oposició
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a Salt, CiU i el PSC, veuen amb recel que el govern municipal (en mans d'ERC i Independents per Salt,
IpS-CUP) consideri vinculant la consulta que es vol fer el 24 de setembre sobre el desenvolupament del
sector sud sigui quina sigui la participació. El portaveu de CiU, Jaume Torramadé, pensa que es podria
considerar que la participació és representativa si hi voten almenys un 20% dels cridats a participar-hi
(persones empadronades a Salt més grans de setze anys). Per sota d'aquest percentatge, qualifica de
“ridícul” que el resultat pugui fer aturar el desenvolupament del sector sud quan 18 dels 21 regidors del
ple hi donen suport i la majoria ho explicitaven en el seu programa.
Per Torramadé, la consulta “està articulada per satisfer IpS-CUP perquè l'únic que volen és justificar-se i
seguir governant encara que no puguin complir el seu programa, que és contrari al desenvolupament”,
argumenta.
El regidor hi afegeix que si guanya el no amb una participació molt baixa faran ús de tots els mecanismes
que hi ha a disposició dels grups perquè el ple faci igualment la modificació del planejament. Els avalarà,
considera, la majoria àmplia que els grups partidaris del desenvolupament van obtenir en les municipals.
Torramadé recorda que el desenvolupament del sector sud “és la millor oportunitat que té Salt per obtenir
uns ingressos que necessita per fer les polítiques socials que fan falta”.
El punt de vista del PSC
La portaveu del grup municipal socialista de Salt, Iolanda Pineda, considera que una participació
significativa i, per tant, vinculant hauria de ser si votessin “el 35 o 40%” de les persones amb dret de vot.
Hi afegeix que per sota d'aquests percentatges es plantejaran si accepten els resultats. La justificació de
la socialista es refereix també als resultats de les municipals: “El PSC, CiU i ERC vam incloure
explícitament al programa el desenvolupament del sector sud. Només IpS-CUP s'hi oposa, i no pot ser
que si només va a votar [a la consulta] una part molt petita la majoria s'hagi de menjar el seu programa.”
Pineda diu que serà feina de cada grup mobilitzar el seu electorat per participar en la consulta, però
critica que calgui fer-la per una divergència interna de la coalició de govern: “L'únic que tenen en comú
[ERC i IpS-CUP] és la independència de Catalunya, i no el desenvolupament de Salt, que és pel que han
estat escollits, per governar Salt.”
D'altra banda, i sumant-se així a CiU i el PSC, tant PxC com Canviem Salt han manifestat ja que són
favorables al desenvolupament del sector sud per les especials necessitats socials i econòmiques del
municipi i la urgència de creació de nous llocs de treball.
LA DATA
24.9.2016
es farà la consulta popular sobre el desenvolupament del sector sud del municipi de Salt.
Un no minoritari al ple
El ple de Salt té 21 regidors. De govern són vuit (ERC en té cinc i IpS-CUP, tres). A l'oposició, CiU en té
sis, el PSC en té tres, PxC dos, i Canviem Salt i C's un cadascun. Actualment, només IpS-CUP s'oposa
frontalment al desenvolupament del sector sud tal com està previst, amb la reserva d'espais comercials
per a grans superfícies —Ikea ha expressat el desig d'instal·lar-s'hi—, àmbit industrial, una reserva
d'espai per a equipaments sanitaris i educatius i zona residencial en aplicació de la legislació vigent.
L'acord de govern obliga ERC i IpS-CUP a assumir el resultat. Actualment hi ha 18 regidors favorables al
desenvolupament i tres en contra. Si guanyés el no, però, ERC hauria de canviar la seva posició, i
defensar el no-desenvolupament del sector sud en els termes plantejats. L'equilibri de forces canviaria,
però pel fet de ser un govern en minoria, al ple continuaria havent-hi més partidaris del desenvolupament
que contraris.

EL PUNT AVUI
Dimarts, 23 d’agost de 2016

IPS-CUP ACUSA CIU I PSC A SALT DE TENIR
POR DE LA DEMOCRÀCIA
Independents per Salt considera que la consulta sobre el
desenvolupament del sector sud no ha de tenir un mínim de
participació per ser vàlida
ERC insta tots els grups a mobilitzar l'electorat
El sector sud de Salt que es consultarà desenvolupar a finals de setembre. Foto MANEL LLADÓ.
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Jordi Nadal – salt. El soci minoritari del govern de Salt, Independents per Salt (IpS-CUP), amb tres
regidors, va acusar ahir els grups de CiU i el PSC de tenir por que el poble prengui la paraula. Es referien
a les afirmacions dels portaveus dels dos grups municipals (a l'oposició tots dos) en què manifestaven
que la consulta sobre el sector sud –lligada amb la instal·lació d'Ikea– hauria de tenir una participació
mínima per ser considerada vinculant.
CiU va admetre que, si la participació és molt baixa, no n'assumiran els resultats, mentre que des del
PSC diuen que s'ho plantejaran. Tots dos grups afirmen que en les eleccions els partits que portaven el
desenvolupament als seus programes van obtenir una àmplia majoria, i que una participació molt baixa
en la consulta prevista pel 24 de setembre no desmereixeria la voluntat expressada en les últimes
municipals pels ciutadans.
El portaveu d'IpS-CUP, Ferran Burch, recorda que durant els anys en els quals els socialistes o la
federació nacionalista han manat a Salt –des de les primeres eleccions democràtiques– mai han obert un
procés de debat i presa de decisió del poble sobre el seu desenvolupament: “Si com diuen [CiU i PSC] la
gent ja es va manifestar en les eleccions votant uns partits que ho tenien al programa... per què els
preocupa tant el possible resultat”, es pregunta el grup afí a la CUP en un comunicat. El conclouen
posant en relleu que noten “nervis i molts interessos al darrere de l'operació urbanística de la zona sud”
del municipi.
Burch destaca que és una superfície molt important: “Quasi tant com tota la superfície que actualment té
urbanitzada Salt”, recorda.
ERC justifica la consulta per la transcendència de la decisió
L'alcalde de Salt, Jordi Viñas (ERC), va considerar ahir que el desenvolupament del sector sud és una
qüestió cabdal per a Salt que va molt més enllà d'un mandat, i que això justifica fer una consulta popular.
En aquest sentit, reclama als grups que deixin de parlar d'índexs de participació i intentin mobilitzar tanta
gent com puguin perquè vagi a votar. Hi afegeix que el fet que els grups ho portessin als programes
electorals no implica que la gent s'hagi manifestat ja sobre la qüestió, perquè li duien d'una manera
genèrica, i amb la consulta es concreten les importants implicacions del desenvolupament. Tampoc es
mostra partidari de marcar una participació mínima perquè, pensa, no hi ha una xifra percentual de
participació objectiva que permeti donar o treure validesa al resultat.

EL PUNT AVUI
Dimarts, 23 d’agost de 2016

CODIS D'ÈTICA: UNA MODA?
Quan un codi no va acompanyat d'un procés intern de canvi i d'una
auditoria ètica, acaba essent paper mullat

OPINIÓ. Francesc Torralba Roselló
Director de la Càtedra Ethos de la URL

En els darrers anys, organitzacions de signe molt divers, des de l'àmbit esportiu fins a entitats no
governamentals, passant per les financeres i les industrials, mostren un creixent interès per l'elaboració
de codis d'ètica. Els qui ens dediquem professionalment a l'ètica aplicada som consultats molt
habitualment per assessorar tota mena d'organitzacions amb aquesta finalitat o bé per realitzar aquest
tipus de documents amb l'esperança que contribuiran al bon desenvolupament d'una organització i
milloraran la seva competència i la qualitat.
També sentim certa perplexitat, perquè, d'una banda, sorprèn aquest sobtat interès per l'ètica, però, de
l'altra, tenim seriosos dubtes de si aquests documents, per ben fets que estiguin, poden realment activar,
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per si sols, canvis profunds en les organitzacions i aconseguir que aquestes siguin més equitatives, més
justes i més respectuoses amb els drets de les persones que hi treballen i el de les que hi són ateses.
L’interès per l'ètica aplicada suscita, doncs, molts interrogants. Pot obeir, en primer lloc, a una necessitat
molt clara: la de crear confiança, la de generar credibilitat en un entorn social i polític presidit per la crisi
de confiança envers les institucions.
Aquest fenomen no és nou. El ciutadà ja no entrega la seva confiança a les institucions com abans. Està
immers en un clima de desconfiança i de suspicàcia i desitja, de nou, poder confiar, poder dipositar la
seva fe en elles, però els enganys i els tripijocs, les males experiències del passat i del present el fan
dubtar del discurs públic i, reactivament, reclama ètica, valors, coherència institucional, claredat en els
comptes i en la distribució de rols i de competències.
La marca ètica pot ser, en aquest sentit, un camí per recuperar la credibilitat perduda, més encara en
contextos de crisi, on hi ha una gran competència per obrir-se forat en el mercat. Si el ciutadà, a l'hora de
triar una organització, identifica que en ella s'hi actua èticament, és a dir, que hi ha transparència,
rendició de comptes, coresponsabilitat, equitat en la distribució de rols, en definitiva, respecte als drets i
acompliment dels deures adquirits socialment, pot ser que la institució en qüestió li generi confiança.
Si una organització es presenta públicament com una organització ètica, en la qual es respecten els
drets dels usuaris i es treballa en coherència amb la visió i els valors institucionals, pot molt ben ser que
el ciutadà es decanti per ella, que consideri, d'entrada, més honesta i, consegüentment, deixi de banda
les altres. Després, naturalment, voldrà confirmar la tria amb fets i obres i tindrà interès per verificar la
hipòtesi.
La desconfiança és un fenomen molt estès en les societats actuals. Algunes institucions han perdut, en
els darrers anys, la seva credibilitat social i això afecta greument el seu funcionalment. La segona raó
d'aquest creixent interès per l'ètica és la preocupació per la qualitat i per l'excel·lència que es detecta en
moltes organitzacions.
De fet, hi ha una íntima relació entre ètica i qualitat. En la societat de l'exigència, el ciutadà no solament
reclama ser atès, sinó que vol ser correctament atès, ben assistit i adequadament tractat. No solament
espera professionals competents científicament i tècnicament parlant, sinó professionals competents
èticament, amb capacitat de respectar drets, d'acomplir els seus deures i d'establir vincles d'igualtat amb
els seus destinataris.
La tercera i última raó és de caràcter instrumental. S'entén que l'ètica pot ser un mecanisme per vendre
millor una organització. És el que anomenem la transformació de l'ètica en cosmètica. Aquesta sospita
no és menor.
De vegades, l'ètica és entesa solament com un bé instrumental, ja sigui per vendre, o per millorar la
imatge d'una organització, com una cura del seu cutis extern. Aleshores es converteix en un producte
cosmètic que no altera els comportaments interiors de la institució, ni millora realment la vida interna de
les persones que hi col·laboren. Serveix, senzillament, per embellir la façana, la seva pàgina web.
En aquest cas, l'ètica és convertida cínicament en un objecte de mercaderia. Quan un codi no va
acompanyat d'un procés intern de canvi i d'una auditoria ètica per poder verificar les millores que s'han
fet en el camp dels drets i dels deures, acaba essent paper mullat; una ocasió perduda per a l'ètica.

DIARI DE GIRONA
Dilluns, 29 d’agost de 2016

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE BARRI A FIGUERES, PENDENTS DE
LA CREACIÓ DE CONSELLS
El regidor de Participació, Francesc Cruanyes, diu que no s'ha aconseguit encara el consens
per tirar-los endavant
L´audiència pública que el govern va fer aquest any per donar a
conèixer els comptes municipals. conxi molons

FIGUERES | G.T L'aplicació dels
pressupostos participatius als barris de
Figueres depèn que es defineixin i s'aprovin
els anomenats Consells de Barri o Districte
que el govern municipal vol impulsar. Els
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comptes d'aquest any preveien una partida de 500.000 euros com una primera prova pilot per a aquesta
experiència però més de mig any després de la seva aprovació encara no s'ha tirat endavant. El regidor
de Participació, Francesc Cruanyes, diu que des de la seva àrea s'ha estat treballant per redactar unes
bases per iniciar el procés per crear aquesta figura i que es va presentar als diferents grups, però que no
es va aconseguir el consens total que buscaven. La intenció es tornar-ho a abordar al setembre. Per
això, afirma que en cas que no s'arribés a temps d'aplicar-ho durant aquest mandat, «la partida
s'acumularà a la de l'any vinent; per tant, pel 2017 hi hauria un milió d'euros».
Fa temps que se'n parla i, de fet, fa temps que a Figueres es posa com a exemple Girona en aquest
tipus de processos participatius. Fins ara, però, l'única participació pública als comptes municipals que la
ciutadania tenia era la de l'audiència pública que any rere any es fa tant del pressupost com de les
ordenances. De fet, el govern havia justificat aquesta situació en més d'una ocasió recordant que gran
part dels comptes municipals estan hipotecats per les obligacions contretes i despeses fixes. A la
presentació dels números d'aquest 2016, però, l'alcaldessa, Marta Felip, va anunciar que farien una
primera prova pilot en aquest sentit i que es destinaria aquest mig milió d'euros a les inversions que es
decidissin des del diferents barris de la ciutat.
L'àrea, dirigida per Cruanyes, inclou ara també el regidor de Compromís d'Esquerres, "scar Vergés, amb
qui CiU i PSC van signar un pacte d'estabilitat. En aquest sentit, el mes de juliol passat van anunciar que
estaven treballant per impulsar un procés deliberatiu per crear estructures de representació veïnal als
barris de la ciutat amb l'objectiu de millorar els canals de participació i la presa de decisions en forma de
Consells de Barri
Aquesta figura, segons l'edil, és clau per poder tirar endavant l'aplicació d'aquesta partida. «Els
pressupostos participatius no es podran aplicar mentre no hi hagi definida i aprovada una estructura de
representació veïnal», assegura Cruanyes. En aquest sentit, explica que tenen la voluntat de crear
aquestes estructures i que volen fer-ho amb el consens de totes les forces polítiques del consistori
encara que comptin amb la majoria suficient per fer-ho sols. Per això, afirma que des de fa mesos que es
treballa en la redacció d'unes bases per iniciar el procés deliberatiu que es va presentar a l'oposició al
juliol amb la voluntat de poder-ho portar al ple d'agost i «així, engegar-lo al setembre». «Atès que no es
va arribar a un ple acord sobre el procediment es va deixar el tema sobre la taula per reprendre'l el mes
vinent», precisa el regidor. Amb tot, reitera que encara no s'ha presentat cap proposta concreta de divisió
de la ciutat sinó un procés per decidir com ha de ser aquesta. Cruanyes afegeix que sense aquestes
estructures és difícil que les inversions es puguin repartir de forma equitativa.
«Si no som a temps d'aplicar-los enguany, la partida s'acumularà a la de l'any vinent i, per tant, per al
2017 la quantitat passaria a ser d'un milió d'euros», destaca Cruanyes.

DIARI DE GIRONA
Dilluns, 29 d’agost de 2016

LLORET DE MAR APOSTA PER LA RECOPILACIÓ DE DADES PER MILLORAR
LA SEVA GESTIÓ
LLORET DE MAR | DDG L'Ajuntament de Lloret de Mar ha informat que aposta per millorar la seva
gestió a través d'eines que permetin la recopilació, processament i tractament de dades. Per aquest
motiu, des de fa un any està implementant als diferents departaments mesuradors i metodologies de
treball per extreure aquestes dades.
L'alcalde, Jaume Dulsat, ha explicat que "entre aquestes eines tenim per exemple la detecció de
matrícules dels vehicles, amb les càmeres de videovigilància, que registren el flux d'entrada i sortida de
Lloret; una eina contractada per mesurar el retorn dels esdeveniments en aspectes com l'impacte
econòmic, nombre assistents, despesa per persona al dia o eficiència pressupostària; o el conveni amb
l'Institut d'Estadística per conèixer el nombre de turistes i mercats que ens visiten". I ha afegit que "el Big
Data, com va mostra l'estudi de SEGGITUR, és bàsic per convertir-nos en una Destinació Intel·ligent".
Pel que fa el registre de vehicles el regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Lluis Llirinós, ha concretat que
"entre el maig i la primera quinzena d'agost, hem registrat un flux de 5.391.826 desplaçaments; d'aquest
total, 2.975.365 han entrat o sortit via Blanes i 2.416.461, via Vidreres".
El sistema de videovigilància està autoritzat per la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància
de Catalunya i està a disposició dels cossos de seguretat per ajudar en les seves responsabilitats de
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prevenció i persecució de delictes, però també esdevé una eina per tenir un registre i planificar les
actuacions en matèria de trànsit i seguretat local. Segons Llirinós, "aquestes tecnologies ens permeten
millorar el treball de prevenció i aquest és un dels principals objectius de la Policia Local".

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 31 d’agost de 2016

EL PRESSUPOST PARTICIPATIU DE CORNELLÀ ES VOTARÀ AL SETEMBRE
CORNELLÀ DEL TERRI | DDG Des de l'1 fins al 30 de setembre, els veïns de Cornellà del Terri podran
votar 2 de les 12 propostes dels pressupostos participatius. Cada casa va rebre una sola butlleta.
Aquesta acció és la continuació de la primera fase dels pressupostos participatius de l'any vinent que es
va esdevenir el passat mes de juliol. La primera fase consistia en la presentació de les propostes dels
veïns per tal de gestionar 20.000 euros. Un cop acabada aquesta fase, l'Ajuntament va rebre 32
butlletes. La resta de les vint propostes s'han descartat o bé perquè es repetien o be perquè no eren
competència de l'Ajuntament.

EL PUNT AVUI
Dimecres, 31 d’agost de 2016

GIRONA VOL DECIDIR COM SERÀ LA NOVA PLAÇA ESPANYA EN UN PROCÉS
PARTICIPATIU
Encara s'està acabant d'estudiar, perquè no és
un projecte a curt termini, però el consistori diu
que no s'allargarà per evitar deixar “un espai
mort”

Vista general de la plaça Espanya, ocupada des del 2009 per l’estació
provisional d’autobusos. Foto Manel Lladó

Lurdes Artigas – Girona. L'equip de govern de Girona
treballa amb la idea de decidir la remodelació i els nous usos de la plaça Espanya –davant de l'estació
de tren convencional– a través d'un procés participatiu. La decisió encara no està presa del tot, perquè
no és un projecte a curt termini, però en els pròxims mesos caldrà prendre una decisió si no es vol deixar
l'espai molt temps en desús.
El primer trimestre del 2017 ha d'entrar en funcionament la nova estació d'autobusos de Girona situada a
la primera planta subterrània de l'estació del tren d'alta velocitat (TAV), segons el calendari que va fer
públic la Generalitat a l'inici de les obres, a l'abril. En menys de mig any, doncs, quedarà alliberat l'espai
que ha ocupat els darrers gairebé vuit anys l'estació provisional d'autobusos a la plaça Espanya i caldrà
repensar urbanísticament tota aquella zona.
En el pla de govern 2016-19, presentat aquest juliol, en un dels punts s'indica: “Iniciarem de manera
immediata el projecte, amb fórmules participatives, per a la remodelació i els nous usos de la plaça
Espanya.” El regidor d'Urbanisme, Joan Alcalà, matisa, però, que la decisió sobre el procés participatiu
encara no està presa del tot, malgrat que és la idea. A més, subratlla que es tracta d'un espai que és
propietat d'Adif i que també hi una parcel·la que és d'un particular. “Hem de veure com ho organitzem tot.
No està clar, perquè no serà immediat. Primer hi haurà tot un procés de desmuntatge de les
marquesines. També haurem de parlar amb Adif i el propietari particular”, explica el regidor. Tot i això,
Alcalà admet que és una decisió que no es pot demorar gaire en el temps perquè el consistori gironí té
clar que cal “evitar que quedi un espai mort” al centre de la ciutat.
La plaça Espanya està ocupada per l'estació provisional d'autobusos des de finals d'abril del 2009, quan
les obres del TAV al parc Central van obligar a desmantellar l'estació d'autobusos que des de 1984 era
en aquest parc. En aquell moment la previsió era que fos per uns cinc anys, però el retard en l'inici de la
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construcció de la nova estació farà que finalment l'estació provisional hagi estat en funcionament uns vuit
anys.
LA FRASE
No és un projecte a curt termini. Primer es desmuntaran les marquesines i caldrà
parlar amb Adif
Joan Alcalà. REGIDOR D'URBANISME DE GIRONA
LES DATES
03.2017
És el mes en què està previst que entri en
funcionament la nova estació de busos a l'edifici
de l'estació del TAV

04.2009
És el mes en què es va obrir l'estació
provisional de busos a la plaça Espanya amb
motiu de l'inici de les obres del TAV

DIARI DE GIRONA
Dijous, 1 de setembre de 2016

PUBLIQUEN L'ESTAT D'EXECUCIÓ DELS COMPTES
Es farà trimestralment l a través del portal de transparència del web municipal
FIGUERES | DDG El govern de Figueres ha publicat per primera vegada l'estat d'execució del
pressupost municipal a través del portal de transparència del web municipal.
El regidor de Govern Obert i Participació Ciutadana, Francesc Cruanyes, anuncia que a partir d'ara, tal
com indica la Llei de transparència en gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial, es
publicarà trimestralment.

CANAL AJUNTAMENT
Dijous, 1 de setembre de 2016

BLANES. L'AJUNTAMENT DE BLANES RECULL PROP DE 700 PROPOSTES
DELS VEÏNS PER ELABORAR ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Aquesta setmana ha finalitzat el procés de recollida i preselecció de propostes amb la darrera
de les reunions que s'han estat fent durant tot l'agost amb els veïns d'arreu del municipi
El vespre d'aquest passat dimecres es va celebrar la darrera de les reunions que s'han estat fent al llarg
de tot el mes d'agost arreu del municipi, formant part del procés d'elaboració dels Pressupostos
Participatius 2016. Durant aquestes trobades s'han obert les urnes i s'ha fet la recollida de les butlletes
amb propostes que els ciutadans de la vila van estar dipositant durant el juliol.
Els suggeriments també han arribat via correu electrònic, o fins i tot algun WhatsApp. En aquests darrers
casos, així com els que s'havien lliurat fora del termini establert, s'han inclòs en els llistats per a la
selecció sempre i quan els representants veïnals així hi accedien, ja que en la reunió d'alguna zona els
que no van entrar dins de la data prevista es van rebutjar.
Es tractava d'aplegar les propostes i fer una primera selecció amb els veïns de cadascuna de les sis
zones en què s'ha estructurat Blanes per poder elaborar una logística eficaç que englobés tot el municipi.
Sumant totes les paperetes omplertes pels veïns i missatges arribats per d'altres mecanismes, hi ha
hagut gairebé 700 propostes en què invertir la partida assignada per a cada zona, amb quantitats que
van des dels 51.250 € fins els 54.250 €.
Un cop llegides totes les propostes, aplegades sota un mateix concepte les que demanaven el mateix
per a un determinat barri o zona, es van descartar les que a priori, donada la seva envergadura, no
podien adaptar-se al pressupost designat, o bé no eren de competència municipal. Finalment, han
quedat seleccionades entre 3 i 4 propostes en cada zona. Aquest procés de selecció, que tot just va
finalitzar ahir dimecres, l'han encapçalat els membres de les diferents entitats veïnals, veïns i veïnes dels
barris i el Departament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament.
La zona de Mas Enlaire i La Pedrera-Carretera de Lloret, la més activa
Del total dels sis districtes en què s'ha estructurat la delimitació geogràfica de Blanes, la més activa ha estat la zona
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6, que engloba els barris de La Pedrera-Carretera de Lloret, Mas Enlaire i Mont Ferrant. Aquí n'hi ha hagut 250, i ha
estat on destriar una de les propostes finalistes va ser més fàcil, ja que hi havia un total de 81 butlletes que
demanaven el mateix concepte.
També han estat especialment actius els veïns i veïnes de la zona 2, que comprèn S'Auguer, Sa Massaneda,
Dintre Vila, Raval, Sa Carbonera i El Port, on van haver 169 propostes. Per la seva banda, a la zona 4 en van haver
76; a les zones 1 i 3 el mateix nombre: 70; i finalment a la zona 5 se'n van formular 57. A banda dels missatges
arribats a través de mecanismes electrònics, les paperetes es van dipositar en urnes i caixes instal·lades en locals
socials veïnals o comerços molt concorreguts en una determinada zona, suggerit per les associacions de veïns.
La majoria de propostes que s'han seleccionat tenen a veure amb millores relacionades amb espais públics, com
ara parcs infantils i zones verdes. També n'hi ha que demanen la instal·lació d'elements de mobiliari i esbarjo urbà,
o bé reforçar la seguretat quant a circulació. La proposta estrella que ha aparegut a gairebé totes les zones ha estat
la instal·lació d'un Pipi-Can o un Parc per a Gossos, si bé sovint no era una de les que comptés amb un
recolzament massiu.
Valoracions dels Tècnics i Reunió Valorativa
Ara, el següent pas que hi haurà en el seguiment del procés dels pressupostos participatius serà lliurar als tècnics
de l'Ajuntament de Blanes totes les propostes seleccionades de comú acord amb les associacions de veïns. Es
tracta que els professionals de les diferents àrees de govern on pertoquen 'urbanisme, mobilitat, seguretat, salut
pública, etc- valorin si aquestes propostes d'inversions són viables econòmica i tècnicament en relació a les
quantitats assignades en cada zona.
Un cop s'hagi fet aquesta comprovació, caldrà fer una reunió valorativa amb les associacions de veïns i els
representants dels grups polítics municipals per acordar com es farà el nou pas a seguir. Serà quan arribarà un dels
moments més decisius, quan se sotmetrà a la votació de tota la ciutadania les propostes d'arreu del municipi, i es
triaran definitivament les que es faran a cadascuna de les sis zones.
Tots els blanencs i blanenques hauran de marcar les propostes que volen que es facin, tant les del seu barri com
les de les altres zones de Blanes. Aquest procés de votacions en principi s'havia plantejat que es duria a terme a
finals del mes d'octubre, tot i que encara s'ha d'acabar de concretar. També caldrà estipular el sistema que s'utilitza
per poder fer aquestes votacions.
Zona Barris Total € Propostes 1 Racó d'en Portas, La Plantera i Els Pins 54.250 € 70 2 S'Auguer, Sa Massaneda,
Dintre Vila, Raval, Sa Carbonera i El Port 51.250 € 169 3 Valldolig, Residencial Blanes Vistamar, Mas Borinot, Sant
Francesc
i Santa Cristina 52.000 € 70 4 Ca la Guidó, Mas Florit, Mas Cremat i Puig de la Dona 52.000 € 76 5 Control-La
Perla, Quatre Vents, Can Borell i Mas Moixa 53.500 € 57 6 Mas Enlaire, La Pedrera i Mont Ferrant 52.000 € 250
Total 315.000 € 692

Fotografies de les reunions en cadascuna de les 6 zones
Autor Fotografies: Ajuntament de Blanes
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DIARI DE GIRONA
Divendres, 2 de setembre de 2016

ELS BLANENCS APORTEN 700 PROPOSTES ALS PRESSUPOSTOS
L'actuació estrella que ha aparegut quasi en totes les zones del municipi és la d'un parc per a
gossos

Una de les reunions de la zona 6. ajuntament de blanes

BLANES | DDG La darrera de les reunions
que s'han estat fent al llarg de tot el mes
d'agost arreu del municipi de Blanes del
procés d'elaboració dels Pressupostos
Participatius d'enguany va tenir lloc dimecres
al vespre. Durant aquestes trobades van obrir-se les urnes i va fer-se la recollida de les butlletes amb propostes
que els ciutadans de la vila van estar dipositant durant el juliol. Els suggeriments també van arribar via correu
electrònic, o fins i tot algun WhatsApp.
Es tractava d'aplegar les propostes i fer una primera selecció amb els veïns de cadascuna de les sis zones en què
s'ha estructurat Blanes per poder elaborar una logística eficaç que englobés tot el municipi. Sumant totes les
paperetes omplertes pels veïns i missatges arribats per d'altres mecanismes, hi ha hagut 692 propostes en què
invertir la partida assignada per a cada zona, amb quantitats que van des dels 51.250 euros fins els 54.250.
Del total dels sis districtes en què s'ha estructurat la delimitació geogràfica de Blanes, la més activa ha estat la zona
6, que engloba els barris de La Pedrera-Carretera de Lloret, Mas Enlaire i Mont Ferrant. Aquí hi ha hagut 250
propostes.
També han estat especialment actius els veïns de la zona 2, que comprèn s'Auguer, sa Massaneda, Dintre Vila,
Raval,sSa Carbonera i el Port, on van haver-hi 169 propostes. Per la seva banda, a la zona 4 n'hi van haver 76; a
les zones 1 i 3 el mateix nombre, 70; i finalment a la zona 5 se'n van formular 57. A banda dels missatges arribats a
través de mecanismes electrònics, les paperetes es van dipositar en urnes i caixes instal·lades en locals socials
veïnals o comerços molt concorreguts en una determinada zona, suggerit per les associacions de veïns. La majoria
de propostes que s'han seleccionat tenen a veure amb millores relacionades amb espais públics, com ara parcs
infantils i zones verdes. N'hi ha que demanen la instal·lació d'elements de mobiliari i esbarjo urbà, o bé reforçar la
seguretat quant a circulació.
La proposta estrella que ha aparegut a gairebé a totes les zones ha estat la instal·lació d'un Pipi-Can o un parc
per a gossos.

EL PUNT AVUI
Divendres, 2 de setembre de 2016

ELS VEÏNS DE BLANES FAN 700 PROPOSTES PER ALS SEUS BARRIS
L'Ajuntament ha tancat el procés de recollida de projectes i en valorarà la viabilitat econòmica i
tècnica
N. Forns – Blanes. L'Ajuntament de Blanes ja ha tancat el procés de recollida de propostes dels veïns als
pressupostos participats per barris. Sumant totes les paperetes omplertes i els missatges que han fet
arribar per altres vies, els veïns han fet arribar al consistori fins a 700 propostes sobre com invertir la
partida de diners assignada a la seva zona. La ciutat es va distribuir en sis zones, amb quantitats per
destinar-hi que van dels 51.250 als 54.250 euros.
Un cop llegides totes les propostes, s'han descartat les que, atesa la seva envergadura, no podien
adaptar-se al pressupost designat, o bé no eren de competència municipal. Finalment, han estat
seleccionades entre tres i quatre propostes per a cada zona. Aquest procés de selecció, que tot just es
va acabar dimecres, l'han encapçalat els membres de les diferents entitats veïnals, veïns dels barris i el
departament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament.
Dels sis districtes en què s'ha estructurat la delimitació geogràfica de Blanes, la més activa ha estat la
zona 6, que engloba els barris de La Pedrera-Carretera de Lloret, Mas Enlaire i Mont Ferrant. Aquí hi ha
hagut fins a 250 propostes. La majoria de propostes que s'han seleccionat tenen a veure amb millores
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relacionades amb espais públics, com ara parcs infantils i zones verdes. També n'hi ha que demanen la
instal·lació d'elements de mobiliari i esbarjo urbà, o bé reforçar la seguretat quant a circulació. La
proposta estel·lar que ha aparegut a gairebé totes les zones ha estat la instal·lació d'un pipicà o d'un
parc per a gossos, si bé sovint no era una de les que tenia un suport massiu. Ara, els tècnics municipals
valoraran si aquestes propostes d'inversions són viables econòmicament i tècnica. Després caldrà fer
una reunió valorativa amb les associacions de veïns i els representants dels grups polítics municipals, i
se sotmetran a la votació de tota la ciutadania les propostes.

DIARI DE GIRONA
Divendres, 2 de setembre de 2016

PUBLIQUEN L'ESTAT D'EXECUCIÓ DELS COMPTES
Es farà trimestralment l a través del portal de transparència del web municipal
FIGUERES | DDG El govern de Figueres ha publicat per primera vegada l'estat d'execució del
pressupost municipal a través del portal de transparència del web municipal.
El regidor de Govern Obert i Participació Ciutadana, Francesc Cruanyes, anuncia que a partir d'ara, tal
com indica la Llei de transparència en gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial, es
publicarà trimestralment.

EL PUNT AVUI
Dilluns, 5 de setembre de 2016

POCA PARTICIPACIÓ ALS PRESSUPOSTOS DE CORNELLÀ
Només un quatre per cent de les famílies han fet propostes d'inversions per a l'any vinent en la
primera consulta d'aquest tipus que s'ha fet al municipi
Ramon Estéban - CORNELLÀ DEL TERRI . La petició més repetida dels veïns que han intervingut en la
primera fase dels pressupostos participatius de Cornellà del Terri de l'any vinent –els primers en què
s'aplica aquest sistema– és l'asfaltatge de camins i trams de carrers que encara no ho estan. També
figuren en la llista d'on destinar els 20.000 euros reservats al procés participatiu la construcció d'un parc
de patinatge, la millora de les voreres i de la rotonda de l'entrada nord del nucli de Cornellà i la
instal·lació de fustes a l'entorn dels contenidors d'escombraries, entre d'altres. En total, s'havien donat 42
idees, que, un cop seleccionades i agrupades, s'han reduït a les 12 que aquest mes se sotmetran de nou
a l'opinió dels habitants del municipi. Cada família podrà proposar dos projectes com a màxim.
Finalistes
L'Ajuntament ha començat a enviar a les cases la butlleta corresponent, a què s'espera que hi hagi una
major resposta que en la primera fase, atès que només es van tornar omplertes el 4 % de les que es van
enviar (32 sobre 800).
Tot i la baixa participació, l'alcalde, Salvador Coll (CiU-GENT) està decidit a repetir-ho els pròxims anys.
“Les eines de participació són essencials per poder fer un poble més plural, per a tothom i amb tothom”,
ha manifestat.
Les descartades
Les propostes que no entren en la tria final s'han descartat –han explicat des de l'equip de govern–
perquè es tractava de projectes que ja estaven previstos o bé no eren de competència municipal o eren
massa cars. Per exemple, s'havia demanat la neteja de totes les lleres del riu Terri (és una feina que ha
de fer l'Agència Catalana de l'Aigua) i la construcció d'una piscina infantil i la rehabilitació dels antics
pisos dels mestres (el pressupost depassaria els 20.000 euros reservats als pressupostos participatius).
Consens
L'alcalde puntualitza que, si bé és el primer cop que a Cornellà del Terri s'organitzen uns pressupostos
participatius, a la pràctica algunes inversions dels darrers anys han estat fruit del consens amb els veïns.
Un exemple, explica Coll, és l'arranjament de les parts malmeses per les pluges del camí que mena a
Palol de la Farga, al poble de Pujals dels Pagesos.
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LA XIFRA
20.000 euros
és la quantitat dels pressupostos de l'any que ve reservada per a la consulta entre els veïns.

EL PUNT AVUI
Divendres, 9 de setembre de 2016

LA CONSULTA SOBRE EL PORT DE TOSSA SERÀ EL 20 DE NOVEMBRE
Hi podran votar els majors de 16 anys empadronats al municipi, segons el decret signat ahir
El resultat es considerarà “l'expressió majoritària” si hi ha més d'un 15% de participació
Redacció - Tossa de mar. Diumenge 20 de novembre. Aquesta és la data que ha triat l'equip de govern
de Tossa per fer la consulta popular sobre la construcció del port esportiu. L'alcaldessa, Gisela Saladich,
va signar ahir el decret de convocatòria, i també les normes de funcionament de la consulta. Segons va
informar ahir l'equip de govern, per vetllar per la imparcialitat de la consulta es constituirà una comissió
de seguiment, formada per cinc membres, tots ells lletrats amb experiència. Formen la comissió:
Salvador Capdevila Bas, Joan Vila Güell, Maria Àngels de la Torre Barrigón, Enric Leira Almirall i
Fernando Antonio Sebastián Alda.
La consulta servirà perquè els veïns expressin la seva opinió sobre la tramitació de la modificació del
POUM per possibilitar la construcció d'un port als sectors d'es Cars i Vinya d'en Puig. En aquest sentit,
l'única pregunta –amb sí, no i m'abstinc com a possibles respostes– serà: “Esteu d'acord amb la iniciativa
de modificar el pla general d'ordenació urbanística municipal per possibilitar la futura construcció d'un
port, els seus accessos, un hotel de cinc estrelles i quatre habitatges a Tossa?”.
En la consulta podran votar totes les persones empadronades al municipi en la data del 30 de juny del
2016 i que tinguin 16 anys complerts abans del 20 de novembre del 2016. Caldrà identificar-se amb el
DNI o el carnet de conduir, llevat de les persones estrangeres, que s'hauran d'acreditar mitjançant la
targeta d'identitat o document d'identitat amb el seu número o passaport.
La votació es farà a l'edifici La Nau –primera planta– de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 20:00 h. El
pronunciament que resulti de la consulta es considerarà l'expressió majoritària de la voluntat popular
sempre que se superi el 15% de participació del nombre total de persones cridades a participar i, superat
aquest percentatge de participació, es considerarà expressió majoritària de la voluntat popular aquella
opció que superi el 50% dels vots totals emesos.
L'Ajuntament habilitarà un apartat al web municipal per informar els veïns i facilitar que aquests tinguin
tota la informació objectiva que necessitin per formar-se una opinió de l'abast de la proposta:
www.tossademar.cat/consulta.

DIARI DE GIRONA
Dissabte, 10 de setembre de 2016

LA CONSULTA POPULAR SOBRE LA CREACIÓ D'UN PORT A TOSSA ES FARÀ
EL 20 DE NOVEMBRE
Si el projecte prospera, està prevista també la construcció d'un hotel de cinc estrelles i quatre
xalets, entre d'altres

Recreació del futur port esportiu de Tossa de Mar Diari de Girona

TOSSA DE MAR | DDG La consulta popular sobre la
construcció d'un port esportiu a Tossa de Mar, es farà el
diumenge 20 de novembre i tindrà una sola pregunta. Així
ho va anunciar l'equip de govern (TU) després que
l'alcaldessa, Gisela Saladich, signés ahir el Decret de
Convocatòria, així com les normes de funcionament de la consulta.
El mes de juliol passat, el govern municipal va decidir recuperar l'històric i polèmic projecte de construir
un port esportiu darrere des Codolar, una idea que es va començar a gestar als anys 70 i que ja es va
intentar tirar endavant el 2002, quan el govern de CiU va redactar els estudis previs. El 2012, l'actual
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equip de govern va signar un conveni urbanístic amb les mercantils Star Assetes i Feanda2, condicionat
a la realització d'un referèndum, la data del qual no es va arribar a concretar mai, fins ara.
Així, segons va especificar ahir l'equip de govern, la consulta servirà perquè els veïns expressin la seva
opinió sobre la tramitació de la modificació del POUM per possibilitar la construcció d'un port als sectors
d'Es Cars i Vinya d'en Puig. Només hi haurà una única pregunta: «Esteu d'acord amb la iniciativa de
modificar el Pla General d'Ordenació Urbanística Municipal per possibilitar la futura construcció d'un port,
els seus accessos, un hotel de cinc estrelles i quatre habitatges a Tossa?» que tindrà com a possibles
respostes «Sí, no i m'abstinc».
La votació, es farà a l'edifici La Nau -primera planta- de deu del matí a dues del migdia i de quatre de la
tarda a vuit del vespre. Hi haurà dues meses i serà l'Ajuntament qui nomenarà per sorteig públic, un
president i dos gestors a cada mesa, i els corresponents suplents, que seran escollits entre la ciutadania.
A la consulta hi podran votar totes les persones empadronades al municipi a data 30 de juny de 2016 i
que tinguin 16 anys complerts el dia de la votació. Caldrà identificar-se amb el DNI o carnet de conduir,
llevat de les persones estrangeres, que ho hauran d'acreditar mitjançant la targeta d'identitat o document
d'identitat amb el seu número o passaport. Per vetllar per la imparcialitat de la consulta, es constituirà
una comissió de seguiment, formada per cinc membres, tots ells «lletrats amb experiència».
A més, segons el TU, els partidaris de les dues opcions, podran fer campanya en tres locals per a fer-hi
actes (La Nau, la Casa de Cultura i la sala de plens), i a través d'un únic plafó situat a l'avinguda
Catalunya que estarà dividit en dos espais iguals. També es repartiran trenta fanals per als partidaris del
«sí» i trenta fanals pels partidaris del «no».
Més del 15% de participació
Segons el conveni signat el 2012, el port esportiu ocuparà 33.046 metres quadrats i tindrà 396
amarratges, magatzems, locals comercials i un aparcament per a 400 vehicles. El projecte també inclou
la construcció d'un hotel de cinc estrelles, que se situaria a l'antic camí de Lloret -al sector Ses Alzines- i
ocuparia 8.000 metres quadrats i la construcció de quatre xalets de luxe amb un sostre de 6.000 metres
quadrats. Tot plegat, tiraria endavant sempre que se superi el 15% de la participació en la consulta i
aquesta sigui l'opció majoritària.
A més, la construcció comportaria també l'execució d'un túnel que connectaria el nucli urbà de Tossa
amb el port, el condicionament del camí de ronda i del camí ral; la instal·lació dels serveis bàsics a la
zona i la cessió de zones verdes a l'Ajuntament.

EL PUNT AVUI
Dimarts, 13 de setembre de 2016

SALT DEMANA ALS VEÏNS QUE S'IMPLIQUIN EN EL SECTOR SUD
La població comença a mobilitzar els saltencs perquè el dia 24 participin en la consulta sobre el
desenvolupament urbanístic que inclou la possible instal·lació d'un Ikea o l'hospital Trueta
Joan Oller – Salt. La població de Salt va començar a mobilitzar ahir els veïns, i els demana que participin
en la consulta popular per decidir sobre el desenvolupament urbanístic del sector sud del municipi, un
projecte que inclou el permís per instal·lar grans equipaments comercials com una planta d'Ikea o la
reserva de terrenys per a una gran zona sanitària amb el nou hospital Josep Trueta.
La campanya ha començat ara però es concentrarà durant la setmana vinent. L'alcalde de Salt, Jordi
Viñas, fa sobretot una crida a la participació dels saltencs perquè vagin a votar i s'impliquin en el debat
que es genera sobre aquesta qüestió. L'alcalde va explicar ahir que es repartirà a les bústies, casa per
casa, el preàmbul de la pregunta en qüestió i, per Ràdio Salt, els grups representats al consistori podran
defensar durant la setmana que ve la seva opció. Hi haurà un debat obert a les Bernardes entre tots els
grups municipals dijous que ve i n'està previst un altre per dimarts de la setmana que ve a TVGirona.
L'Ajuntament de Salt ha fixat quatre llocs públics per a actes de campanya (el centre de recursos per a la
gent gran, el Satèl·lit, Mas Mota i l'auditori de la Coma-Cros) i també ha repartit espais al carrer per
penjar-hi cartells, pancartes i banderoles (al passeig Ciutat de Girona, el dels Països Catalans, el carrer
Marquès de Camps, el carrer Major i l'avinguda de la Pau).
El desenvolupament del sector sud de Salt genera discrepàncies dins el mateix equip de govern, d'ERC i
IpS-CUP. Jordi Viñas defensa “clarament” el sí perquè considera que “és una oportunitat per a Salt”.
També considera aquesta consulta com una fórmula “perquè la gent aprengui a participar en aquests
processos i perquè s'interessi per les coses que passen al municipi”. El seu soci, en canvi, no hi està
d'acord i defensa el no, com ja va plantejar ahir mateix el regidor Ferran Burch en un primer acte de
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campanya. Però aquest grup és l'únic al consistori que defensa l'opció del no. Els set partits amb
representació al ple (CiU, ERC, PSC, PdS-CUP, PxC, C's i Canviem Salt) han acordat fixar quatre llocs
públics que es podran fer servir per a la campanya i han habilitat espais als principals carrers per penjarhi cartells, pancartes i banderoles.

EL PUNT AVUI
Dijous, 15 de setembre de 2016

ELS VEÏNS DE L'ESCALA TRIARAN EN QUÈ INVERTIR L'ANY VINENT
El consistori escalenc anuncia pressupost participatiu i rebaixa d'IBI

L’alcalde de l’Escala Victor Puga. Foto EL PUNT AVUI

Joan Puntí - L'ESCALA. Els veïns de l'Escala podran escollir en què haurà
d'invertir l'Ajuntament en l'exercici vinent, a través d'un procés de
participació ciutadana d'on sortirà el destí d’entre 300 i 400.000 euros. De
l'anàlisi i avaluació d'aquestes propostes, en sorgiran un conjunt de
projectes que se sotmetran a votació popular per tal d'escollir un grup
d'inversions. El procés que entre totes les fases durarà cap a mig any i que
comptarà amb la participació del Síndic de Greuges Municipal. El procés de
participació ciutadana durarà uns sis mesos i en el pressupost que s'aprovarà ja es contemplarà la
partida.
“Aquest és un compromís electoral i creiem que anar desenvolupant accions des de l'àrea de Participació
Ciutadana ha de ser una cosa positiva i enriquidora”, remarca l'alcalde de l'Escala Víctor Puga que, així
mateix va anunciar un procés de participació vinculat a la revisió del Pla d'ordenació Urbanística
Municipal (POUM).
Puga va anunciar ahir també la voluntat municipal d'abaixar un 3 per cent l'Impost de Béns Immobles per
a l'any 2017 i mantenir la resta de taxes i impostos congelats.
Aquest és el cinquè any consecutiu e què es congelen impostos i taxes . “La bona gestió econòmica dels
darrers anys ha suposat reduir considerablement l'endeutament municipal i tenir una situació d'estabilitat
que ens permet establir aquestes mesures i també continuar invertint en la millora del conjunt de la
població”, argumenta Víctor Puga.
En aquest sentit, l'endeutament municipal s'ha rebaixat gairebé sis milions d'euros des de l'any 2006,
havent tancat l'exercici de l'any 2015 amb només 5,7 milions d'euros de deute. El percentatge
d'endeutament ha baixat en aquest període del 84,8 per cent fins al 30,84 per cent.

EL PUNT AVUI
Diumenge, 18 de setembre de 2016

ULLASTRELL DECIDEIX EN CONSULTA NO CANVIAR LA DATA DE LA FESTA
MAJOR
Una de les butlletes que el govern d’Ullastret va preparar per fer la consulta. Foto:
Aj. Ullastret

J.A – ULLASTRELL. Ullastrell mantindrà les dates de la
festa major al voltant del 15 d'agost, coincidint amb el dia
de la patrona del municipi, Santa Maria Assumpta, segons
han decidit els veïns amb una consulta popular
organitzada per l'equip de govern els passat dies
12,13,14,15 i 16. Un total de 369 persones d'un cens de
1.604 veïns, el 23%, van acabar participant-hi i decidint
que no es canviava la data. La consulta tenia una doble
23

pregunta. A la primera es qüestionava si volien canviar la data donant l'opció de respondre amb un sí o
un no i, en cas afirmatiu, la segona pregunta donava tres opcions per buscar una nova data; finals de
juliol, principis d'agost i principis de setembre. Un total de 290 persones van optar per contestar que no
volien canviar la data, mentre que 75 volien fer-ho –52 al juliol, 2 a principis d'agost i 17 a principis de
setembre–, mentre que quatre vots van ser nuls.
ERC i Junts per Ullastrell governen al municipi i l'alcalde, el republicà Joan Ballbè, es va significar a favor
de canviar la data, mentre que els grups de l'oposició, el PDC i Ullastrell Grup d'Opinió (UGO), apostaven
per mantenir-la.

DIARI DE GIRONA
Diumenge, 18 de setembre de 2016

MOLT MÉS QUE UN IKEA A SALT
La proposta de desenvolupament del sector sud inclou també reserva per a un nou hospital i
centres escolars
CONSULTA SOBRE EL SECTOR SUD El 24 de setembre, els veïns de Salt decidiran si estan a
favor de la proposta de desenvolupament del sector sud que fa l'Ajuntament. A la pràctica, es
tracta de demanar a la població si vol que s'instal·li un Ikea al poble, tot i que també s'inclou una
reserva per dur l'hospital Trueta, fer la facultat de medicina, centres educatius i pisos. Però
encara que surti el "sí", el camí no serà curt ni fàcil.
SALT | LAURA FANALS No tot s'acaba en l'Ikea. Malgrat que la possibilitat que la multinacional del
moble s'instal·li a Salt és el quid de la consulta que es farà el dia 24, la proposta de l'Ajuntament per al
desenvolupament del sector sud inclou altres aspectes. Per una banda, incorpora una reserva de
terrenys perquè, si la Generalitat decideix finalment construir un nou hospital Josep Trueta -cosa que, ara
mateix, no sembla gaire probable- pugui fer-ho a Salt, tot reservant també terrenys per poder ubicar la
facultat de Medicina al costat.
A més, també es planteja una reserva de terrenys per a una nova escola i un nou institut, així com un
nou sector comercial i industrial. A més, el desenvolupament del sector obliga, per llei, a preveure nous
habitatges, tot i que l'Ajuntament ja ha dit que procurarà que siguin els mínims possibles. En un municipi
on la petjada de la bombolla immobiliària encara és evident en forma de "blocs fantasma", ningú té
especial interès a construir-hi.
El sector sud de Salt és la darrera gran zona que queda per desenvolupar al poble. És en aquests
terrenys, al límit amb Vilablareix, prop de l'Espai Gironès i al costat de l'accés a l'autopista, on des de fa
anys s'especula que podria ubicar-s'hi un Ikea. De fet, l'empresa de mobles sueca ha dit en reiterades
ocasions que té interès per implantar-se a la província de Girona, i malgrat que els contactes s'han fet de
forma discreta, hi ha hagut nombroses negociacions amb l'Ajuntament per establir-se en aquesta àrea.
Fins ara, però, hi havia hagut un escull pràcticament insalvable: la normativa catalana impedeix construir
grans establiments comercials en localitats que no siguin capital de comarca o comptin amb més de
50.000 habitants. Davant d'això, Girona també va posar sobre la taula uns terrenys situats a la zona de
Domeny, a la sortida de l'autopista Girona Oest, així com altres poblacions de l'àrea metropolitana
gironina, com Sarrià de Ter o Fornells de la Selva. De fet, fins i tot es va arribar a parlar de Figueres, des
d'on es podrien atraure compradors de la Catalunya del Nord.
Salt, però, ha lluitat per fer prevaldre la seva condició de favorita i ha aconseguit tirar endavant la trama
urbana consolidada (TUC) de l'àrea urbana de Girona, una figura que inclou la capital, Salt, Sarrià,
Vilablareix i Fornells de la Selva i que obre la porta a la instal·lació d'Ikea als municipis de l'àrea urbana,
tot i que li caldria el vistiplau d'almenys tres de les altres localitats. Després d'algunes reticències,
sobretot per part de Girona, tots els ajuntaments implicats van acabar aprovant la TUC i Urbanisme li va
donar el vistiplau definitiu el mes de juliol passat.
Traçar les línies mestres
Per tant, ara que legalment Ikea té via lliure per instal·lar-se -si encara ho desitja- a la vila, el següent
pas ha de ser el desenvolupament urbanístic del sector. Amb la consulta, l'Ajuntament vol traçar-ne les
línies mestres, tot i que encara quedarà molt a fer. Encara que sortís el "sí" a la consulta, l'Ikea no estaria
construït l'endemà. Ni probablement al cap d'un any ni dos. Caldria aprovar els plans específics,
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urbanitzar la zona, facilitar accessos i que els propietaris dels terrenys arribessin a un acord econòmic
amb la companyia per a la compravenda dels terrenys. Es tractaria, doncs, d'una aposta a llarg termini.

DIARI DE GIRONA
Diumenge, 18 de setembre de 2016

EL NOU POUM DE FIGUERES, SENSE DATA
Recentment s'ha fet un canvi a l'equip redactor però encara no s'ha presentat l'avanç ni s'han
fet nous tallers

Un dels tallers de participació ciutadana que es van fer al 2014.
Diari de Girona

FIGUERES | G.T. La revisió del Pla General de Figueres es va iniciar l'any 2013 i a principis de 2014,
després de fer una primera ronda de tallers de participació ciutadana, es va presentar l'informe amb les
propostes sorgides arran de les trobades. Des d'aleshores, res més. Amb les eleccions de l'any passat el
procés va aturar-se i, de moment, no ha tornat a agafar embranzida ni hi ha cap data prevista a curt
termini. Al darrer ple d'agost, es va aprovar un canvi a l'equip redactor però no es va concretar com
estava el procés. Segons sembla, però, encara no s'ha enllestit ni l'avanç del POUM ni tampoc s'ha
previst la segona ronda de tallers de participació. El Govern municipal al·lega que per tirar-ho endavant
cal que es cobreixi la darrera plaça de direcció que han creat, la d'Urbanisme, que està pendent des de
fa mesos i per la que aquesta mateixa setmana s'han començat a fer les entrevistes.
De la seva elaboració en depèn la Figueres dels propers anys i també la solució per a diversos
problemes urbanístics amb els que es troba la ciutat i que obliguen constantment a fer modificacions
puntuals del Pla General actual. I és que aquest planejament data del 1983, convertint Figueres en una
de les poques grans ciutats que encara que no han decidit que volen ser de grans.
Se n'havia parlat reiteradament però no va ser fins fa gairebé tres anys que es va iniciar el procés. Va ser
de la mà de l'equip de Govern de CiU, ja liderat per l'actual alcaldessa Marta Felip, que es van fer els
primers vuit tallers de participació ciutadana i es va elaborar un primer document amb algunes de les
propostes que es van posar sobre la taula i entre les quals hi havia els problemes de mobilitat o la manca
d'equipaments.
Es tractava del pas previ al document preliminar que es coneix com "avanç de planejament". Un
document que, almenys oficialment, encara no s'hauria presentat. A principis de 2015 el Govern
d'aleshores -amb majoria convergent- va alertar que tot plegat s'alentiria per les eleccions municipals que
hi havia al maig i que hauria de ser el Govern sortint dels comicis el que hauria de liderar el procés.
Les eleccions van obligar a segellar un pacte en minoria entre CiU i PSC, que ara compta amb el suport
de Compromís d'Esquerres. Des d'aleshores, no s'han fet nous moviments.
De fet, l'únic que s'ha tramitat ha estat el canvi a l'equip redactor. Cap dels grups de l'oposició va
preguntar sobre aquesta qüestió i el Govern tampoc va clarificar en quin moment es troba tot el procés.
El que sembla clar i ja ha dit en alguna ocasió l'alcaldessa és que l'impuls arribarà quan s'incorpori el nou
director d'Urbanisme, una plaça que també està pendent des de fa mesos. Segons fonts municipals,
perquè els tràmits s'han endarrerit, però insisteixen que les entrevistes s'han començat a fer aquesta
mateixa setmana.
Sigui com sigui, la ciutat continua a l'espera que es desencalli el projecte, no només per evitar seguir fent
canvis puntuals al planejament actual que fa temps que s'ha revelat obsolet, sinó també per resoldre
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alguns dels principals problemes urbanístics que té la capital altempordanesa, com per exemple el futur
de l'antiga Sala Edison, entre d'altres.

EL PUNT AVUI
Dimecres, 21 de setembre de 2016

ELS DEL SÍ EN LA CONSULTA DE SALT ACUSEN IPS DE NO SER REALISTES
La formació va ser ahir, en el debat a Televisió de Girona, l'objecte de les crítiques de CiU, ERC i
el PSC
Aquests grups defensen que el desenvolupament del sector sud és una oportunitat única
Jordi Nadal – Girona. El plató de Televisió de Girona va ser el marc ahir de l'últim debat que els grups
municipals de Salt celebraran per la consulta sobre el desenvolupament del sector sud, dissabte. Va ser,
de fet, un debat entre les quatre forces principals: CiU, ERC i el PSC com a partidaris del sí, i
Independents per Salt (IpS-CUP) com a partidari del no. Per decisió de la junta de portaveus de Salt, ni
PxC, ni C's, ni Canviem Salt van participar-hi (els dos primers donen també suport al sí, mentre que
Canviem Salt dóna finalment suport al no).
Va ser un debat marcat sobretot per la confrontació dels arguments bàsicament ideològics d'IpS-CUP,
que com a únic grup al debat partidari del no es va convertir en l'objectiu de tots els atacs, contra els
arguments dels altres grups, que reclamaven la necessitat de ser pràctics pel bé de Salt i que van acusar
IpS-CUP de no assumir la realitat del poble. Es va debatre què suposaria l'arribada d'un gran centre
comercial (Ikea, en la ment de tothom), si generarà llocs de treball precaris o de qualitat, la possibilitat
que es prevegi una superfície per al nou Trueta i equipaments educatius, i la mobilitat. El portaveu de
CiU, Jaume Torramadé, va dir que la instal·lació de nous centres comercials a Salt permetrà al consistori
obtenir ingressos per respondre a les necessitats socials que hi ha sense haver d'apujar impostos. El
regidor d'Urbanisme de Salt (ERC), Àlex Barceló, va explicar que s'ha fet un estudi que conclou que Salt
té un 30% menys de pressupost en funció de les seves dimensions (signifiquen entre 7 i 9 milions
d'euros anuals) i que ingressa un 70% menys d'IAE i un 40% d'IBI del que li pertocaria. La portaveu del
PSC, Iolanda Pineda, va desmentir que els grans comerços hagin de ser nocius per al petit comerç i, pel
que fa als llocs de treball que es crearan, va dir que s'ha fet molta demagògia, i que no es pot acusar
d'entrada les multinacionals de crear només llocs de treball precaris. Torramadé va preguntar a Burch si
estava afirmant que els grans espais comercials generen llocs de treballs no dignes, i si l'atur era una
opció millor. Tant CiU com ERC van defensar que l'obligació dels governants és trobar solucions als
problemes i fer servir les eines que tenen a la seva disposició per combatre l'atur i la falta d'ingressos.
Pel regidor d'IpS-CUP, el desenvolupament significa créixer al dictat de les gran multinacionals. Va
considerar que desenvolupar nous sectors no resoldrà els problemes dels sectors ja desenvolupats. En
aquest sentit, va opinar que els esforços s'han de centrar a solucionar les dificultats dels sectors ja
existents, i va pronosticar que si guanya el sí creixerà més la població de Salt i augmentarà encara més
el nombre d'aturats, en comptes de disminuir. Aquesta visió va ser rebutjada per Torramadé, Barceló i
Pineda amb èmfasi. Pineda va dir que preveure el desenvolupament no vol dir que es faci tot de cop,
sinó que precisament posa les bases per fer-lo ordenadament a mesura que se'n detecti la necessitat.
Torramadé va dir que si se li plantegés l'opció en representació d'un municipi de l'entorn, probablement
ho rebutjaria, però va assenyalar que Salt no està en disposició de triar, que les seves necessitats són
urgents i que ha de treure profit de les seves oportunitats.
Barceló va rebutjar l'argument de Burch sobre la necessitat de plantejar ara el canvi del model econòmic
globalitzat per un de més sostenible i de
proximitat. Li va dir que estava disposat a
discutir-ho en un altre moment, però que Salt
es troba en un altre punt, el de resoldre
necessitats bàsiques i urgents, i que el
desenvolupament obre les portes a
aconseguir-ho.

Els participants del debat Torramadé i Barceló, a l’esquerra, i
Burch i Pineda, a la dreta. Al centre, el moderador, Dani Vilà. Foto.
J. SABATER
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Desenvolupar aquest nou sector no resoldrà els problemes dels vells
Ferran Burch. tinent d'alcalde i portaveu d'IPS-CUP
Tenim l'obligació de posar tots els mitjans al nostre abast per crear llocs de
treball

Jaume Torramadé. portaveu de CIU

Ikea és un pol de atracció. Si no s'instal·la a Salt es farà a l'entorn i perdrem
l'oportunitat

Àlex Barceló. tinent d'alcalde (ERC)

Calen actuacions de profunditat per parar la situació de degradació que pateix el
municipi

Iolanda Pineda. portaveu del PSC

LES CLAUS
LA PARTICIPACIÓ POT MARCAR LA VICTÒRIA DEL SÍ O DEL NO
Jordi Nadal. La campanya dels grups polítics per defensar el sí o el no en la consulta sobre el
desenvolupament del sector sud de Salt arriba als últims dies amb un to molt viu. Les posicions de tots
estan ben clares –excepte, segurament, la de Canviem Salt, que l'ha canviat a mig fer–. Els debats que
s'han viscut fins ara sobre la qüestió –molt complexa i densa— han estat aclaridors per a qui els hagi
volgut seguir. El problema, però, pot ser precisament aquest: qui els ha volgut seguir? S'hi implicarà la
ciutadania de la mateixa manera que s'hi han implicat els principals grups municipals? La mobilització és
bàsica perquè el resultat sigui un autèntic mandat veïnal –per molt que el govern digui que no hi té res a
veure i que per això no ha marcat una participació mínima–. Però, més enllà de la mobilització dels més
de 22.800 saltencs cridats a participar-hi, hi ha el detall de qui hi va. I és que cal veure si tots els grups
són capaços de mobilitzar al seu electorat amb la mateixa eficiència. Els del no, CUP i Canviem Salt, són
franca minoria al ple. Però són partits que s'han vantat de promoure la participació ciutadana, i a priori
això fa pensar que els seus militants tenen més predisposició a anar a votar en una consulta popular. Ja
es veurà, però, si es confirma aquesta tendència, podria fer decantar la balança del resultat cap al no.
Per aquesta raó, els grups del sí no es poden permetre perdre ni un vot si es volen assegurar la victòria.

EL PUNT AVUI
Dijous, 22 de setembre de 2016

ELS VEÏNS DE CASSÀ PODEN ESCOLLIR ENTRE 12 INVERSIONS
A l'octubre cada veí rebrà una butlleta a casa amb la qual podrà triar quin dels dotze projectes
vol que es realitzi
U.Comas - Cassà de la Selva. Els veïns de Cassà de la Selva podran escollir entre dotze propostes la
destinació de 35.000 euros del pressupost municipal. Les dotze propostes, entre les quals hi ha fer una
dotació de 3.000 euros per millorar tots els patis escolars, van ser seleccionades entre un total de 28 que
es van debatre el 17 de setembre passat durant el transcurs dels tallers de pressupostos participatius.
Una vintena de persones van participar en aquest primer taller, del qual van sortir aquestes dotze
propostes definitives. Ara, els veïns rebran durant el mes d'octubre una butlleta a casa amb la qual
podran votar entre aquestes dotze propostes prioritàries. Cadascuna de les propostes tindrà una breu
explicació del projecte i serà quantificada econòmicament. Finalment, serà el mes de desembre quan es
donarà a conèixer l'actuació final escollida. A banda de la millora dels patis escolars –que va ser la
proposta que va rebre més puntuació, 44 punts–, també destaquen la petició d'instal·lar una protecció
solar per a la part central de la plaça de la Coma –amb 42,5 punts–, la instal·lació de cinc aparells d'aire
condicionat a la llar d'infants Taps –37,5 punts–, o la dignificació de la tomba del soldat desconegut –
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36,5 punts–. Per contra, entre les propostes que s'han tombat hi ha la de millorar i posar nous
gronxadors als parcs o dotar la biblioteca municipal de més pressupost per a adquisicions.
LA XIFRA
28 propostes
hi havia inicialment per debatre, de les quals només han prosperat dotze.

EL PUNT AVUI
Dijous, 22 de setembre de 2016

IKEA ES COMPROMET A DONAR SUPORT A SALT SI S'HI INSTAL·LA
implicació L'empresa entra en campanya pel sí al desenvolupament del sector sud, on vol fer
una botiga resultat No descarta obrir-la en un altre poble gironí si Salt no la vol
A la botiga de Salt hi invertirà entre 80 i 100 milions d'euros, si es fa
Jordi Nadal – salt. L'empresa Ikea es va comprometre ahir a contribuir al desenvolupament de l'activitat
econòmica de Salt si finalment es pot instal·lar al municipi. Fonts oficials de la companyia van assegurar
que la seva implicació amb Salt serà clara: “Ens esforcem per detectar oportunitats de desenvolupament
local i contribuir al benestar dels que ens envolten.” En aquest sentit, concreten que prioritzen la
dinamització del mercat de treball i la millora de l'estabilitat laboral dels municipis on tenen presència.
Contesten així un dels arguments dels contraris a la implantació d'un gran centre comercial d'aquesta
marca a Salt, que asseguren que l'objectiu d'aquestes multinacionals és només el seu benefici i que
viuen d'esquena a les necessitats del seu entorn i promouen uns llocs de treball de baixa qualitat.
Amb aquestes declaracions, tot just quatre dies abans de la celebració de la consulta popular sobre el
desenvolupament del sector sud i, de manera destacada, de la possibilitat que Ikea obri a Salt, l'empresa
trenca el silenci que havia mantingut fins ara sobre la qüestió. S'implica així en la consulta donant
arguments per al sí, però no tanca la porta a instal·lar-se en un altre municipi gironí si és que els saltencs
voten que no i el govern local descarta definitivament tramitar el desenvolupament. En aquest sentit, a la
pregunta de si els falla Salt si preveuen instal·lar-se en algun altre municipi de la demarcació, no volen
concretar res fins a saber el resultat de la consulta: “És aviat per poder parlar en ferm de cap zona
concreta”, manifesten, però sí que admeten l'interès per ser a la demarcació: “Continuem explorant i
estudiant nous mercats [...] amb vista a un possible projecte a la província.”
En cas de concretar-se el projecte d'obrir un centre a Salt, hi invertirien entre vuitanta i cent milions
d'euros, asseguren. La quantitat variaria d'una xifra a l'altra en funció de les dimensions del centre i
l'espai de què disposessin i la ubicació, entre d'altres condicionants. És la xifra que destinen a tots els
nous projectes
Canviem Salt i PxC
D'altra banda, el regidor de Canviem Salt, Wilder Palacio, va qualificar ahir la pregunta de la consulta de
“trampa en si mateixa”, i va considerar que la consulta és “tramposa”. En referència al canvi de posició –
ara defensen el vot per al no–, assegura que van esperar a l'últim moment per veure si la consulta
incorporava propostes “reals i positives”. Finalment, consideren que no ha estat així, i per això aposten
per un no “rotund”. El grup de PxC al consistori saltenc se suma als del sí. El seu portaveu, Sergi Fabri,
recorda que si l'Ikea no es fa a Salt es farà en una altra població de l'entorn, i que es perdrà una
oportunitat per reactivar l'economia saltenca i crear nous llocs de treball. Afegeix que Ikea no afectarà el
petit comerç, i generarà ingressos per a Salt.

LES FRASES
El nostre objectiu és sempre contribuir al desenvolupament de l'activitat econòmica
de les localitats on ens implantem.

Comunicat d'Ikea
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Ens esforcem per detectar oportunitats de desenvolupament local i contribuir al
benestar d'aquells que ens envolten

Comunicat d'Ikea

La UGT diu que la nova activitat revitalitzarà Salt
La UGT de les comarques gironines va expressar ahir també la seva posició sobre el desenvolupament
del sector sud. Tant pel que fa a la hipotètica instal·lació d'un centre d'Ikea com a la creació de nous
espais per a equipaments. El sindicat defensa que el desenvolupament del sector sud ajudarà a
revitalitzar econòmicament la zona i potenciarà l'arrelament laboral. La UGT recorda que Salt és el
municipi de les comarques gironines amb menys renda per càpita i que té una de les taxes d'atur més
altes de Catalunya. Assegura, a més, que només una petita part dels seus veïns treballen al municipi. En
vista d'aquestes realitats, la UGT de les comarques gironines considera que és necessari promoure-hi el
desenvolupament de sectors d'activitat econòmica nous, que repercuteixin directament en la millora de
les condicions de vida dels veïns del municipi, però també amb efecte per als de les poblacions de
l'entorn i del conjunt de la demarcació: “Si no fem res, tot continuarà igual o pitjor”, alerten. Pel que fa a la
proximitat dels treballadors al seu lloc de treball, el sindicat defensa la necessitat d'arrelar-los: “Volem
que les persones puguin treballar en el seu propi municipi o en centres de treball pròxims.” Consideren
que evitar-los desplaçaments costosos els millorarà la qualitat de vida, i manifesten que és, també, una
qüestió de sostenibilitat. Destaquen per altra banda que el desenvolupament del sector sud preveu més
sòl públic destinat a equipaments socials i que es redueix l'edificabilitat total.

DIARI DE GIRONA
Dissabte, 24 de setembre de 2016

UNS 22.000 SALTENCS DECIDEIXEN AVUI SI VOLEN L'IKEA A LA VILA
Poden participar en la consulta popular tots els majors de 16 anys empadronats al municipi - A
primera hora s'han format algunes cues als punts de votació

SALT | L. FANALS Un total de 22.421 saltencs estan cridats avui a les urnes per decidir si estan d'acord
o no amb la proposta de desenvolupament del sector sud de la vila, que obriria les portes a la instal·lació
d'un Ikea. Podran participar en la consulta popular els majors de 16 anys empadronats a Salt, i per fer-ho
hauran d'anar presencialment a l'Ajuntament, Mas Llorens, l'escola Santaló, la biblioteca Iu Bohigas i
Mas Mota entre les nou del matí i les vuit del vespre.
Després de dues setmanes de campanya, els saltencs decidiran avui si estan d'acord amb la proposta
de desenvolupament del sector sud que inclou, a banda del possible establiment de grans superfícies
comercials, una reserva de sòl per al futur hospital Josep Trueta, espai per a la facultat de Medicina,
terrenys per a la construcció de dos centres educatius i una reserva de sòl residencial.
Els dos socis de govern han defensat posicions enfrontades. ERC ha defensat el «sí» a la proposta, tot
argumentant que l'establiment d'un gran centre comercial com Ikea permetria incrementar els ingressos
de l'Ajuntament en forma d'impostos, fet que permetria augmentar el pressupost municipal i tirar
endavant polítiques socials molt necessàries. En canvi, IpS-CUP s'ha mostrat en contra del projecte, tot
defensant que cal un model de desenvolupament sostenible i alertant que la instal·lació d'Ikea pot tenir
efectes molt negatius en el petit comerç i destruir llocs de treball. Malgrat aquestes posicions divergents,
els dos partits s'han compromès a acceptar el resultat de la consulta i continuar governant plegats passi
el que passi.
CiU, PSC, PxC i Ciutadans també s'han mostrat a favor de la proposta, tot defensant que generarà
ocupació en un poble que compte amb un alt nivell d'atur. Per la seva banda, Canviem Salt, que
inicialment ho veia amb bons ulls, finalment ha fet campanya en contra.
També Ikea ha volgut dir-hi la seva, i en un comunicat aquesta setmana ha reiterat el seu interès en
instal·lar-se a les comarques gironines, tot subratllant que la instal·lació d'una botiga suposaria una
inversió d'entre 80 i 100 milions d'euros. La UGT també ha aplaudit la proposta, ja que d'aquesta manera
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es crearien llocs de treball, mentre que Pimec ha alertat de les conseqüències socials i territorials que
podria tenir, tot incidint en els efectes en el petit comerç i la possible especulació urbanística.

EL DIARI DE GIRONA
Diumenge, 25 de setembre de 2016

SALT DIU UN SÍ ROTUND A LA INSTAL·LACIÓ DE L'IKEA
Un 87,6% dels votants s'hi han mostrat a favor en una jornada marcada per una participació molt
més elevada de la prevista per l'Ajuntament
ACN | SALT Els ciutadans de Salt s'han decantat clarament pel sí en la consulta que ha promogut
l'ajuntament per decidir si volen o que Ikea instal·li una botiga a la part sud de la ciutat. Concretament, hi
han votat a favor un 87,6% dels votants (4.209) davant l'11,9% (573) que ho ha rebutjat, mentre que el
0,5% restant han estat vots en blanc o nuls. A més ho han fet amb una participació important, que ha
arribat al 21´5% (4.829 vots).
Una participació molt alta en aquest tipus de consultes i que per a l'ajuntament és "un èxit rotund". Tot i
que la consulta no té una vinculació legal, dóna via lliure al consistori perquè reformi el pla urbanístic del
sud de la ciutat que permetrà, entre d'altres, que Ikea pugui construir una nau on vendre els seus
productes. L'alcalde del municipi, Jordi Viñas, ha destacat la mobilització de la gent, i ha recordat que
l'equip de govern va prendre el compromís de respectar la decisió dels ciutadans.
Viñas ha explicat que no s'esperaven aquesta afluència de públic i ha reconegut que els ha sorprès. "Si
ens diuen fa quinze dies que arribaríem a aquesta participació, no ens ho haguéssim cregut". Com ell,
els diferents partits reconeixien que la jornada ha estat molt positiva.
Malgrat que alguns veïns es queixaven que no s'havia donat prou informació, el degoteig de persones
que han acudit a votar ha estat constant durant tot el dia, llevat de l'hora de dinar. De fet, a l'ajuntament,
on hi havia instal·lades dues meses, les votacions han acabat passades les vuit del vespre ja que molta
gent esperava a fora del consistori.
Valoracions contradictòries
Una de les curiositats que presentava aquesta votació eren les diferències entre els dos socis de l'equip
de govern. ERC, favorable a la reforma del pla urbanístic i Independents per Salt-CUP, contraris. Jordi
Viñas ha dit que el resultat avalava tirar endavant el projecte i diu que ara s'han de posar a treballar per
fer realitat el que la ciutadania ha demandat.
Per la seva banda, Ferran Burch, d'Independents per Salt-CUP diu que, malgrat no haver aconseguit
frenar la consulta, estan contents perquè han mobilitzat una part important de la ciutadania de Salt

EL DIARI DE GIRONA
Dimecres, 28 de setembre de 2016

ACCEDEIXEN A FER LA PLANTA DE SANT JAUME DE LLIERCA AL POLÍGON
L'Associació de veïns contra l'equipament ha programat una consulta popular per dissabte
SANT JAUME DE LLIERCA | XAVIER VALERI Les darreres reunions entre el Consell Comarcal,
l’ajuntament de Sant Jaume de Llierca i l’associació de Veïns No a la Planta de Triatge han donat com a
primer resultat un principi de desestimació del projecte urbanístic de fer la planta de triatge al sector de
can Coma de Baix i fer-la al polígon de Politger. L’acord compta amb el suport del Consell Comarcal i de
part de l’ajuntament, i amb l’oposició de l’associació de Veïns No a la planta de triatge.
Segons ha explicat el president de l’associació de Veïns Antoni Tomàs avui repartiran un paper d’avís
per a una consulta popular urgent. Demanaran si accepten la planta de triatge al polígon de Politger o si
no la volen enlloc. La consulta està programada per dissabte, de les 10 del matí a les 18 hores, al Centre
Cívic.
El gir que ha pres la polèmica de la Planta de Triatge de la Garrotxa deriva de la presentació de més de
1.300 signatures contra la planta de veïns de Sant Jaume i de pobles de la rodalia. La presentació va
tenir lloc l´1 de juliol . Llavors van fer una reunió entre els diputats al Parlament Lluís Guinó i Lluís Llach
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(Junts pel sí), Marc Sanglas (ERC) i Benet Salellas (CUP), l’Ajuntament de Sant Jaume (equip de govern
i oposició) i l’Associació de Veïns.
Després de la trobada, la Generalitat va demanar una reunió entre les parts afectades i el Consell
Comarcal de la Garrotxa, el qual es va mostrar disposat al diàleg.
Fa poc temps, van tenir lloc les primeres reunions i existeix la proposta del Consell de fer una planta de
triatge al polígon. Ha transcendit que seria un centre de triatge més petit que el plantejat d´inici, amb
capacitat per tractar 40.000 tones anuals. La nova planta seria per a 30.000 tones i modular. És a dir,
s’adaptaria a la capacitat de reciclatge de la ciutadania. També hauria d’acollir les escombraries del Pla
de l’Estany.
Això no obstant, els veïns no estan d’acord amb la nova ubicació proposada pel Consell Comarcal de la
Garrotxa. Antoni Tomàs ha explicat que el Consell Comarcal la vol fer a la part del polígon més propera
al riu i al costat d’un precipici.
En tant que posició màxima, els veïns estan en contra de qualsevol tipus de planta de triatge. «Ni a Sant
Jaume de Llierca, ni enlloc», ha indicat Antoni Tomàs. Ha apuntat que la seva opció és la generalització
del sistema porta a porta. «Si el reciclatge el fem els veïns, les plantes de triatge no són necessàries», ha
raonat.
També ha explicat que tenen l’esperança que tiri endavant la proposta de resolució sobre el Pla Especial
Urbanístic del Centre de Residus de la Garrotxa, presentada el 21 de setembre per la CUP per Mireia
Boya, Sergi Saladié i Benet Salelles, que demana la derogació definitiva de la resolució del Conseller de
Territori i Sostenibilitat del 27 de març del 2014, en la qual aprova el Pla Especial urbanístic del Centre
de Residus de la Garrotxa. També demana a l’Agència Catalana de Residus que adeqüi el Pla de
Residus de Catalunya a les noves determinacions que porten a minimitzar la generació de residus
mitjançant la recollida porta a porta i d’aquesta manera limitar la implantació de plantes de tractament de
residus. Antoni Tomàs ha opinat: «Si la proposta tira endavant estarà tot solucionat».
La polèmica de la planta de triatge de Sant Jaume de Llierca va començar el 2010, quan el Consell
Comarcal de la Garrotxa va fer pública la ubicació a Sant Jaume de Llierca. Després ha tingut períodes
alts, com el de l’aprovació del Pla Especial Urbanístic del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa el
13 de juliol del 2013.

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 28 de setembre de 2016

BANYOLES CREARÀ UN CONSELL DE JOVES I PROMOURÀ LA SALUT I LA
COHESIÓ SOCIAL DEL COL·LECTIU
L'Ajuntament aprova un Pla Local de Joventut que aposta pel treball en xarxa i tindrà vigència
fins al 2019
BANYOLES | DDG Banyoles ja disposa d'un Pla Local de Joventut que preveu crear un Consell obert a
les associacions, les entitats i els grups de joves que existeixen a la ciutat per recollir les seves
inquietuds, tal com va informar l'Ajuntament. Aquesta és la mesura més destacada d'un projecte que, en
essència, aposta pel treball en xarxa i transversal de totes les àrees municipals i manté les principals
línies d'actuació en política juvenil que ja es realitzen a la capital del Pla de l'Estany.
Un centre de salut jove que promogui la prevenció de les actituds de risc és una altra iniciativa rellevant
del pla, que s'ha aprovat en el ple municipal de setembre i serà vigent fins al 2019. Les diferents accions
per promoure la salut es farà a través d'intervencions educatives, orientatives i assistencials, impulsades
conjuntament per les àrees de Joventut i Benestar Social de l'Ajuntament de Banyoles.
El Consistori va destacar que l'objectiu central del pla és tenir en compte les necessitats i les
problemàtiques detectades en l'àmbit juvenil, perquè la població jove de Banyoles pugui desenvolupar el
seu projecte de vida en igualtat d'oportunitats.
En els propers anys, l'Ajuntament banyolí continuarà amb el projecte de l'Aula d'Estudi -amb ampliació
d'horaris en èpoques d'exàmens-, les ajudes al transport per als estudiants o amb el projecte Lleure per a
tothom. Mitjançant un Carnet Jove Municipal, els joves tindran accés a la cultura.
El Pla Local també potencia el servei d'assessorament que ofereix l'Oficina Jove; i vetlla per l'atenció, la
integració i la cohesió social d'aquest col·lectiu a través de programes i projectes socioeducatius.
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