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EL PUNT AVUI
Dijous, 3 de setembre de 2015
AJUNTAMENT I VEÏNS PACTEN LA REFORMA DE LA PLAÇA DE LES RODES DE BANYOLES
El carrer del davant de l'església quedarà al nivell del centre de la plaça i els aparcaments que es perdran
es compensaran amb el pàrquing subterrani
La part de la plaça de les Rodes que es reformarà aquesta
tardor, ahir al matí. Foto: R. E.

Ramon Estéban. El costat de la plaça de les Rodes
de Banyoles que dóna a l'església de la Sagrada
Família es reformarà aquesta tardor, amb
l'execució d'un projecte que es va acabar de definir
dimarts en una reunió que van mantenir
representants de l'equip de govern i dels veïns. Si
bé les línies generals del projecte estaven
decidides, quedava per concretar com es deixaria la calçada. L'opció que es va aprovar va ser la d'elevar-la al mateix nivell del
centre de la plaça en el tram comprès entre el carrer Vallespirans i Estany, i eliminar, per tant, les voreres. A la resta, es
mantindran les voreres, però es faran més amples. Paral·lelament, se soterraran els contenidors, s'aprofitarà per refer els
serveis i s'eliminaran les aproximadament quinze places d'aparcament que hi ha en l'actualitat. La zona de càrrega i
descàrrega es conservarà, per donar servei als establiments de la zona.
La pèrdua dels aparcament es compensarà amb la creació d'unes places en modalitat de zona blava en el pàrquing subterrani
de la plaça.

“Hi sort im guanyant”
El pressupost és d'uns 200.000 euros, que pagarà l'Ajuntament. “No hi haurà contribucions especials per als veïns”, va recalcar
ahir l'alcalde, Miquel Noguer, que va assistir a la reunió. El termini d'execució serà de tres mesos. Per la seva banda, el president
de l'associació de veïns, Jordi Aurich, va mostrar-se satisfet del projecte i del fet que s'hagi consensuat. “Hi sortirem guanyant
tant des del punt de vista estètic com de funcionament”, va afirmar Aurich.
Amb aquesta reforma es donarà continuïtat a l'estètica urbanística dels carrers Estany, Vallespirans i de la Barca, remodelats
fa pocs mesos. A més, servirà d'enllaç amb l'àrea de vianants ja existent de la plaça de les Rodes i el carrer de la Rambla, fins a
la plaça dels Turers.
LA XIFRA
200.000 euros
és el pressupost de l'obra, que es pagarà amb recursos de l'Ajuntament, sense contribucions especials.

DIARI DE GIRONA
Divendres, 11 de setembre de 2015
L’ASSOCIACIÓ PALAMÓS CONNECTA VISITA RHEDA-WIEDENBRÜCK
PALAMÓS | DDG Prop de seixanta persones, la majoria joves de 13 a 17 anys,
membres de l'Associació Palamós Connecta realitzen del 5 al 12 de setembre
una nova estada a la ciutat alemanya de Rheda-Wiedenbrück, agermanada
amb Palamós des de l'any 1995.
Aquesta visita forma part dels desplaçaments habituals que durant l'any realitza
aquesta entitat palamosina a la ciutat agermanada i s'emmarca precisament
dins la dinàmica del pacte d'agermanament de les dues poblacions, que
progressivament han potenciat una relació més directa entre les entitats dels
dos municipis.

1

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 29 de setembre de 2015
QUAN LA PARTICIPACIÓ AMAGA LA POR DE DECIDIR
Les preguntes són prou importants ara que estem en el modisme de
saltar-nos la llei tot i haver-la promès o jurat complir-la i fer-la
complir. Perquè en aquesta última matèria, el parc polític actual és
tot ell un forat negre

JOSEP LÓPEZ DE LERMA

Aquest estiu no està essent plàcid en matèria animalista. Correbous, captura d'ànecs, curses amb toros jovenets, etc., han
anat desfilant per aquest Diari no tant per ser tradició, com perquè la tradició ha estat combatuda per una major
conscienciació que l'ésser humà no té per què maltractar la resta del regne animal. La polèmica decisió del Parlament de
Catalunya prohibint les curses de braus -mai sabrem si per motius polítics o bé pels motius adduïts de maltractament
d'aquests- va deixar forats, com ara els bous amb foc, invocant costums centenaris, potser mil·lenaris, com si la «fiesta» no ho
fos d'antiga. Ara ha estat replicada al carrer aquesta poc argumentada distinció.
Les autoritats locals, en mans de les quals els parlamentaris varen deixar l'opció de mantenir-les, canviar-les o abolir-les, se'ls
han vist amb organitzacions cíviques que no estan per fer patir els animals, siguin ocells o siguin peixos. Invoquen l'avenç de la
civilització com a bandera racionalista d'acomiadar-se de festes de procedència iberes, unes, i romanes, les altres, i no sé
quines altres la resta, però en tot cas fora de lloc en un país que prohibeix les corridas mentre aplaudeix el bou amb foc a les
banyes o l'empaitada d'ànecs en una platja de la complexa Mediterrània.
Quan tot era acceptat per la ciutadania, l'alcalde i resta de membres de la corporació municipal presidien molt honorats
aquestes festes dites populars. Ara, quan la discussió entra en joc i l'antiga complicitat se'n va en orris, les autoritats locals, com
aquell que fa una comissió que acorda crear-ne una de nova i així fins a l'infinit, ens anuncien una consulta popular. S'arribarà a
fer, aquesta? En cas que sí, sota quina empara legal? Serà vinculant, el seu resultat, per al governant de torn? Si guanya el sí o si
guanya el no, però la participació no arriba al 50,01% del padró municipal, senyalà el penell el sentit adequat a la voluntat
ciutadana? Les preguntes són prou importants ara que estem en el modisme de saltar-nos la llei tot i haver-la promès o jurat
complir-la i fer-la complir. Perquè en aquesta última matèria, la promesa o el jurament, el parc polític actual és tot ell un forat
negre replet de pecadors.
Com que tothom parla de transparència en governar, s'està bescanviant la responsabilitat de decidir en invocació constant a la
participació ciutadana en els afers públics. Una manera com qualsevol altra d'inhibir-se, no fos cas que la resolució presa posés
en perill molts electors per equivocada. Escollir una opció entre diverses és inherent a governar, però deixar que el problema
es podreixi és sinònim de por de triar, com involucrar permanentment la participació de la gent en afers que la llei encarrega
de resoldre als governants és una demostració de pànic en l'exercici de les responsabilitats que se'ls encarrega. Per dimitir,
vaja. És ben cert que anem cap a una nova forma de governar i és igualment cert que la ciutadania ja no equipara democràcia
solament a eleccions a diputats o a regidors. A poc a poc i de manera suficientment organitzada, els administrats volen fer
sentir la seva veu abans que els gestors públics exerceixin la seva responsabilitat de decidir. Això dels «pressupostos
participatius», a tall d'exemple, és un dels primer passos donats en aquest nou sentir democràtic, i és bo que es doni malgrat
que la participació ciutadana sigui numèricament baixa. Tanmateix, l'excés de consultes populars, sobretot el què de les
mateixes, poden ser excusa per a tot mal governant. Principalment, poden abonar el populisme que avui regeix l'acció pública
i alimentar allò que és dominant a aquesta, la simplificació de la resposta enfront de la complexitat de l'afer a resoldre. Ni una
ni altra cosa poden inserir-se de debò en la democràcia.

EL PUNT AVUI
Dijous, 24 de setembre de 2015
EL 27-S, BÀSCARA DECIDIRÀ TAMBÉ EL SOU DE L'ALCALDE
L'equip de govern havia inclòs aquesta consulta en el seu programa, però
com que l'Ajuntament no pot organitzar-la una entitat del poble ha pres
el relleu
Els veïns podran escollir entre dues opcions
Narcís Saurina al balcó de l'Ajuntament de Bàscara Foto: E.C.
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Esteve Carrera. Aquest diumenge, a més de pronunciar-se sobre el futur del país tal com es farà a tots els municipis de
Catalunya, els veïns de Bàscara també podran pronunciar-se sobre el sou del seu alcalde, Narcís Saurina (ERC-AM). Els veïns
podran triar entre dues opcions: que l'alcalde cobri el salari mínim interprofessional –uns 6.080 euros l'any– o que cobri el doble
d'aquest sou mínim, que és l'opció que recomana l'Associació Catalana de Municipis en el cas de poblacions d'entre 500 i 1.000
habitants. Aquesta segona opció és la que correspon més o menys al que cobra actualment Saurina com a alcalde, que també
explica que una de les primeres decisions que van prendre en arribar a l'Ajuntament de Bàscara va ser rebaixar el sou de
l'alcalde uns 1.000 euros mensuals, en relació amb el que cobrava el seu predecessor, Lluís Lloret (CiU), que segons Saurina
cobrava uns 2.200 euros al mes.
La consulta a la població sobre el que ha de cobrar l'alcalde era un dels punts que la llista ERC-AM va incloure en el seu
programa; un cop al govern i fetes les consultes jurídiques, però, s'han trobat que l'Ajuntament no pot convocar aquest tipus
de consulta, perquè la llei de consultes ha estat objecte de recurs. És, doncs, una entitat local, el Col·lectiu La Resclosa, que ha
pres el relleu i que s'encarregarà de l'organització de la consulta de diumenge, que per motius legals tampoc no podrà tenir
lloc al mateix espai on hi haurà les urnes de les eleccions al Parlament.
“El que no volem és que ningú pensi que hem entrat a l'Ajuntament per cobrar un sou i prou. Si l'Ajuntament és una empresa,
els amos en aquest cas són la gent del poble. Vam incloure la consulta al programa, i encara que ara diguem que no ens la
deixen fer, hi ha gent al poble que ens pregunta per allò a què ens vam comprometre i per això aquesta entitat ha pres el relleu
en aquesta iniciativa”, explica Saurina.

Dedicació parcial
Tot i que oficialment Saurina tindrà una dedicació parcial com a alcalde, també explica que no es pot limitar la seva dedicació
estrictament a les cinc hores diàries que va a l'Ajuntament, perquè “a part es fan les reunions que facin falta i si ve algú a qui cal
rebre sabem que cal ser-hi, sigui l'hora que sigui”, hi afegeix l'alcalde.
Un altre punt que el nou govern de Bàscara va incloure en el seu programa era l'encàrrec d'una auditoria per saber exactament
quina és la situació econòmica de l'Ajuntament. Aquest serà un dels punts en l'ordre del dia del pròxim ple, que haurà d'aprovar
com es tira endavant i quina empresa serà l'encarregada de fer aquesta auditoria.

DIARI DE GIRONA
Diumenge, 27 de setembre de 2015
EL SOU DE L´ALCALDE, AVUI A CONSULTA
Els veïns de Bàscara estan cridats a decidir si cobrarà 6.080 o 17.500 euros a l'any
L´alcalde de Bàscara, Narcís Saurina. diari de girona

BÀSCARA | DDG El sou de l'alcalde de Bàscara, Lluís Saurina, se sotmetrà
avui a consulta tal com es va comprometre ERC. Els veïns podran decidir si
cobra un sou mínim interprofessional, que són 6.080 euros a l'any, o bé el
que recomana l'Associació Catalana de Municipis per a poblacions d'entre
500 i 1.000 habitants, que és d'aproximadament 17.500 euros l'any. La
consulta la farà una associació perquè, atès que la llei de consultes ha estat
objecte de recurs, no la pot fer l'Ajuntament.
El col·lectiu La Resclosa són els carregats de fer-se càrrec de l'organització de la consulta amb les dues opcions de sou. Amb
aquesta acció, el grup d'ERC-AM dóna compliment avui al que es va comprometre durant la campanya electoral. La primera
mesura va ser rebaixar el sou que cobrava l'anterior alcalde, Lluís Lloret, uns mil euros. Cobrava uns 2.200 euros, i mentre no se
celebrava la consulta s'ha establert un sou provisional.
L'equip de govern no ha pogut organitzar la consulta perquè la llei de consultes ha estat objecte de recurs i, per tant, un òrgan
de govern no pot convocar-la. Tampoc ho pot fer al mateix espai on hi haurà les urnes de la votació d'avui. Una de les
organitzadores, Gisela Pagès, ha explicat que s'instal·larà una taula a la plaça Major, davant de l'edifici de l'ajuntament, per
facilitar a la gent que pugui votar als dos llocs, a les eleccions i pel sou de l'alcalde. Disposaran d'unes paperetes on hi haurà les
dues opcions. Podrà votar tothom a partir de divuit ans des de les nou del matí a les vuit del vespre.
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L'alcalde de Bàscara va explicar en donar a conèixer la consulta que consideren que l'Ajuntament és una empresa que està al
servei dels ciutadans i, per tant, deixen a les seves mans què ha de cobrar l'alcalde. Per això el resultat de la consulta serà
vinculant. A més, s'espera que sigui el primer pas de tot un seguit de consultes de projectes i actuacions que volen portar a
terme a la població al llarg del mandat. Un altre dels compromisos dels republicans durant la campanya va ser l'encàrrec d'una
auditoria per saber la situació econòmica de l'Ajuntament. En aquest cas està previst que l'aprovació perquè es tiri endavant es
porti a terme al proper ple municipal. Creuen que el deute real de l'Ajuntament podria rondar els quatre milions d'euros.
ERC va guanyar les eleccions traient del govern els convergents després de 32 anys.

EL PUNT AVUI
Dimarts, 29 de setembre de 2015
L'ALCALDE DE BÀSCARA CONTINUARÀ COBRANT 1.250 EUROS BRUTS
La retribució serà una mica inferior a l'opció més votada en la consulta, en què no hi ha hagut una
participació del 50%
La consulta es va fer a la plaça, per no interferir amb les eleccions del 27S Foto: MANEL
LLADÓ

Esteve Carrera. “Ho deixarem com està ara”, diu Narcís Saurina, alcalde de
Bàscara, valorant els resultats de la consulta que es va fer diumenge en
aquest municipi per determinar la seva retribució. Tal com està ara,
significa que Saurina cobrarà uns 1.250 euros bruts mensuals, la retribució
que es va establir quan l'equip d'ERC-AM va accedir a l'alcaldia el mes de
maig passat i que, segons el govern, significava una disminució d'uns 1.000
euros mensuals en relació amb el sou de l'alcalde anterior.
Aquesta retribució d'uns 1.250 euros bruts mensuals és lleugerament
inferior (uns 500 euros bruts) a l'opció que va ser més votada diumenge
(18.160 euros bruts anuals), amb un 70,65% dels sufragis; el 24,5% dels veïns van votar perquè l'alcalde cobrés l'opció inferior
(9.080 euros bruts anuals, equivalents al salari mínim). L'equip de govern s'havia compromès dient que el resultat de la
consulta seria vinculant si s'aconseguia el 50% de participació, i només ha estat d'un 48,68%. Per això, i perquè la diferència
econòmica serà mínima, l'alcalde diu que no es canviarà res. Amb tot, Saurina fa una valoració positiva de la consulta: “És
positiu i important perquè és una de les primeres consultes que es fan d'aquest tipus, perquè la població s'hi ha implicat i
perquè ens serveix de prova de cara a possibles referèndums en el futur per temes municipals.” L'excepcionalitat d'aquesta
consulta queda palesa amb el ressò que ha tingut en mitjans d'informació d'àmbit estatal, que l'alcalde confirmava ahir,
atenent diverses entrevistes. “És curiós que una consulta que nosaltres considerem com una cosa bàsica i normal sigui
interpretada com un fet excepcional”, comenta l'alcalde.
La consulta la va organitzar una entitat local, La Resclosa, perquè l'Ajuntament no podia fer-ho directament per impediments
jurídics. Per no crear cap interferència amb les eleccions plebiscitàries que es feien a l'ajuntament, la consulta per determinar el
sou de l'alcalde es va fer a l'exterior, a la plaça.
LA XIFRA
48,68 per cent.
La participació a la consulta per determinar el sou de
l'alcalde no ha superat el 50% i no serà vinculant.

LA FRASE
És positiu per a futurs referèndums, per la implicació de la
gent i perquè no és habitual preguntar al poble

Narcís Saurina, ALCALDE DE BÀSCARA
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EL PUNT AVUI
Dijous, 5 d’octubre de 2015
CIU CEDEIX I IMPULSARÀ UN PROCÉS PARTICIPATIU PER DECIDIR EL FUTUR DE LA DEVESA
DEL PLA DE RIPOLL
El consistori disposarà de gairebé 1,75 milions d’euros per invertir-hi en equipaments.
Isaac Muntadas / El 9 Nou .L’Ajuntament de Ripoll va anunciar en el ple d’aquest dimarts que impulsarà un procés de
participació ciutadana per decidir amb què s’invertiran els gairebé 1,75 milions d’euros –se n’han gastat molt pocs– del conveni
amb la propietat de l’antiga La Preparación Textil. L’anunci es va produir després d’una pregunta de la portaveu de FEM RipollCP, Anna-Belén Avilés. Un procés participatiu que la resta de grups de l’oposició portaven al seu programa electoral i que,
aprofitant l’obertura del Mercadona fa un parell de setmanes, la CUP ho havia tornat a demanar.
El regidor d’Urbanisme, Xavier Cima, va explicar al plenari que tenen pendent una reunió amb la propietat per proposar-los fer
aquest procés participatiu. Però abans de decidir res, la Regidoria de Participació està redactant un reglament, que
s’entregarà la setmana que ve a l’oposició perquè puguin fer-hi aportacions, per delimitar com ha de ser aquest procés i que
també servirà per decidir altres assumptes. Cima va assegurar que la nova política ‘‘ens demana obrir la manera de fer aquests
procediments perquè tothom hi participi’’. Pel regidor de CiU, s’ha de construir una zona que serveixi de “pulmó pel poble’’
amb espais lliures, d’oci i amb accés al riu. Per la seva part, l’alcalde, Jordi Munell, va revelar alguna de les propostes que s’han
fet, com la de posar-hi un parc infantil o la millora dels accessos al pont de Calatrava.
La moció pels refugiats
L’Ajuntament de Ripoll va aprovar una moció de suport per acollir els refugiats víctimes del conflictes armats a la
Mediterrània, motivada per la guerra civil a Síria. El regidor de Benestar Social, Miquel Rovira, va traçar les línies mestres del
pla d’ajuda que passa per l’assistència en les rutes de fugida, suport als municipis d’aquesta ruta, així com la planificació i gestió
de l’acollida d’aquestes persones. Rovira va informar que no es preveu l’arribada de refugiats fins almenys d’aquí a dos mesos i
que, mentrestant, es destinarà una ajuda de 0,10 cèntims per habitant per tal d’ajudar a pal·liar els efectes de l’èxode.

Banyolestv.cat
Dimarts, 6 d’octubre de 2015
PORQUERES REACTIVA EL CONSELL DE CIUTADANS I REVISA EL PLA DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
Míriam Martín. L’Ajuntament de Porqueres ha tornat a reactivar
el Consell de Ciutadans i ha començat a revisar el Pla de
Participació Ciutadana. Per fer-ho, compta amb l’assessorament
tècnic del departament de Governació, ja que és un dels dos
municipis del Pla de l’Estany que està adherit al servei
d’assessorament en polítiques de Govern Obert que ofereix la
Generalitat.
L’adhesió de Porqueres a aquest servei es va fer ja amb la
intenció de replantejar i tornar a posar en marxa el Consell de
Ciutadans, un ens que ja existeix però que actualment està
inactiu. Segons l’alcalde de Porqueres, Francesc Castañer, a banda de reactivar aquest Consell també aprofitaran per renovarlo. Entre els objectius hi ha que els membres que formin l’ens provinguin dels diferents nuclis poblacionals que formen
Porqueres.
Pel que fa a la tasca del Consell de Ciutadans, Castañer assegura que d’una banda volen que sigui una eina per generar noves
propostes i trobar mancances al municipi, des d’un punt de vista extern al del consistori, així com també debatre les propostes
que surten de l’equip de govern.
D’altra banda, el consistori també vol fer una revisió del Pla Director de Participació Ciutadana, que inclou aquest Consell de
Ciutadans i el sistema de comunicació amb els veïns. Les tasques d’assessorament aniran a càrrec d’un tècnic de l’empresa
Neòpolis, que ve subvencionat per la Generalitat de Catalunya. Està previst que la planificació i revisió del Pla existent es dugui
a terme durant aquests mesos de l’any.
Recordem que va ser l’any passat quan la subdirecció general de Relacions Institucionals i de Foment de la Qualitat
Democràtica va engegar aquest nou servei d’assessorament. L’objectiu és impulsar i fomentar la millora de la qualitat
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democràtica dels consistoris. Per fer-ho, aporten un acompanyament tècnic als projectes dels ajuntaments que afavoreixen la
participació ciutadana.
Actualment en el conjunt de Catalunya hi ha divuit municipis que compten amb aquest servei. Al Pla de l’Estany s’han adherit
Porqueres i Cornellà del Terri.

EL PUNT AVUI
Divendres, 23 d’octubre de 2015
CONSULTA ABANS DE FINAL D'ANY A FIGUERES PER DECIDIR ON ES FA EL PAVELLÓ
Es planteja a la zona de l'Olivar Gran o prop de la zona esportiva actual
El govern pressuposta la redacció del projecte per al 2016 i el 2017 farà l'obra
Esbós del futur equipament, que apareix a l'avantprojecte?

Mar Vicente. El govern municipal de Figueres (CiU i el PSC)
organitzarà una consulta ciutadana abans de final d'any perquè els
figuerencs decideixin on s'ha de fer el nou pavelló esportiu, si a la
zona de l'Olivar Gran, a la part sud de la ciutat, o bé prop de la zona
esportiva actual, entre la falda del castell de Sant Ferran i l'institut
Alexandre Deulofeu. El govern pressupostarà la redacció del
projecte executiu per a l'any que ve i té previst fer l'obra el 2017.
Calcula que pot costar entre quatre i sis milions d'euros.

Model de CiU i model del PSC
Els dos partits que formen el govern havien inclòs el projecte en els programes electorals, però plantejaven ubicacions
diferents. I l'anunci de la consulta que Marta Felip va fer a una televisió local ha provocat algunes crítiques. Per exemple, ERC
ha reclamat “que no utilitzi la participació ciutadana per resoldre conflictes interns”. L'alcaldessa, però, nega que la consulta
sigui per “dirimir divergències”, i assegura que la participació es vol fer perquè el tercer pavelló és “un tema de ciutat”.
Marta Felip s'ha reunit aquesta setmana amb les entitats esportives per explicar-los que el govern recupera l'avantprojecte de
pavelló fet el 2010 –quan es preveia tirar-lo endavant de forma imminent–. Aquest avantprojecte planteja una opció d'un
pavelló de 45 metres per 27 que no convenç les entitats perquè és massa petit, i una altra opció de 60 metres per 32. En tots
dos casos es tractaria de tres pistes esportives que es podrien fer servir a la vegada (vegeu l'esbós de l'avantprojecte), amb un
aparcament i un fàcil accés.
Marta Felip també ha explicat que cal “posar a debat la ubicació” del nou pavelló i que la voluntat del govern és fer una
consulta, que es faria abans de final d'any amb un format que encara no s'ha decidit. Encara no se sap si serà presencial o
telemàtica, per exemple.

LA FRASE

El pavelló és un tema de ciutat prou maco per fer una consulta. No és per
dirimir divergències
Marta Felip, ALCALDESSA DE FIGUERES
La pista coberta, al Joaquim Cusí
El govern municipal de Figueres també s'havia compromès a buscar una solució a curt termini per al dèficit d'equipaments
esportius que hi ha a la ciutat i que ha fet que les entitats esportives demanessin una solució. De fet, tant CiU com el PSC van
incloure en el programa electoral la cobertura de la plaça dels Jocs Olímpics, a la zona esportiva. Però, finalment, els serveis
tècnics han alertat que aquesta plaça és considerada zona verda i, per tant, si s'hagués de cobrir caldria primer fer una
modificació del pla general. Això endarreriria molt l'obra, i l'objectiu del govern és tenir una pista coberta com més aviat millor.
Per això ha decidit canviar de solució i fer aquesta coberta a la pista annexa a l'escola Joaquim Cusí. L'alcaldessa, Marta Felip,
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assegura que aquesta obra s'ha de fer durant el 2016, en espera de la construcció del nou pavelló, que encara tardarà un any
més a poder-se construir.

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 3 de novembre de 2015
BANYOLES TINDRÀ DEFENSOR DE LA CIUTADANIA PER ACORD DE TOTS ELS GRUPS POLÍTICS
BANYOLES | DDG Banyoles disposarà de la figura del defensor a de la ciutadania. L'anunci el van formalitzar ahir a la tarda
tots els grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Banyoles. La idea pactada és que el càrrec haurà de ser ocupat
per un banyolí, tindrà un mandat de 5 anys la primera vegada i seguidament mandats de 4 anys. El càrrec s'exercirà sense
percebre cap retribució, únicament el consistori banyolí haurà d'atendre el pagament de les despeses que al responsable
d'exercir el càrrec li comportin les seves actuacions. El defensor del ciutadà també haurà d'atendre en un espai municipal però
fora de l'edifici principal de l'Ajuntament.
L'elecció serà a proposta de l'alcalde i buscant el consens de tots els grups municipals. En cas de que no hi hagi consens s'elegirà
per tres cinquenes parts del ple. En un màxim de tres mesos es farà el nomenament.
El defensor del ciutadà s'encarrega de garantir els drets dels habitants del municipi davant de possibles abusos que puguin
exercir els poders polítics.

DIARI DE GIRONA
Dijous, 5 de novembre de 2015
ARGELAGUER PREPARA EL REGLAMENT DE LA PARTICIPACIÓ
ARGELAGUER | X.V. L'Ajuntament d'Argelaguer ha mantingut tres reunions veïnals (21 de setembre, 19 d'octubre i 2 de
novembre) per tal de consensuar un reglament de participació ciutadana. A les reunions, han assistit membres del col·lectiu
Argelaguer en Transició, de l'associació de pares i mares i de l'Ajuntament.
La regidora de Participació Ciutadana, Núria Roig (IPA), ha explicat que el reglament serà l'eina que regirà la participació. Per
exemple, establirà els requisits necessaris perquè una proposta de l'Ajuntament o dels veïns culmini en una consulta popular.
També decidirà la creació d'un consell de poble, si l'Ajuntament farà sessions informatives sobre un tema determinat, o si hi
haurà una oficina de participació. Segons Núria Roig, «la voluntat de l'Ajuntament és fer les coses partint de la participació
dels veïns».
En l'acta de la reunió pel reglament, feta el 19 d'octubre, es llegeix: «Es reflexiona sobre el tema de promoure la participació
dels ciutadans, atès que aquesta participació no és tan sols anar a votar». Prossegueix: «Es requereix voluntat, i una pràctica
que l'Ajuntament ha d'activar en base a crear espais de participació».
Van comentar que hi ha pocs recursos humans (gent disposada a treballar), perquè són un poble petit. Com que són pocs van
considerar inviable -de moment- la creació d'un consell del poble. Es tracta d'un òrgan consultor format per la gent que no
forma part de l'Ajuntament, però participa en activitats o està dins de les entitats. Davant de la situació, van decidir pensar en
projectes que estiguessin al seu abast.
També van debatre la creació d'un pla de participació en els pressupostos. És a dir el pressupost participatiu que ja es fa en
alguns pobles. Van comentar que era difícil engegar-ho. Els participants van decidir parlar de les propostes en la propera
reunió.
Va ser la que va tenir lloc el 2 de novembre. Van tornar a parlar del consell del poble i van deixar oberta la possibilitat de crear-lo
en qualsevol moment del mandat. Van llegir el reglament de participació de Vilademat per tal d'evitar que els articles es tapin
els uns als altres.
Els de l'Associació de Pares van proposar una reunió popular, on els veïns puguin expressar les seves propostes. La resposta
dels representants de l'Ajuntament va ser aprofitar la reunió informativa compromesa per cada 6 mesos. També van parlar
d'un reglament per a voluntaris.
Núria Roig ha explicat que la participació ciutadana formava part de la proposta electoral d'Independents per Argelaguer (IPA)
i ara la comencen a treballar.
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RADIO PALAMÓS
Dil luns, 9 de novembre de 2015
VIA LLIURE A UN CONSELL DE PARTICIPACIÓ MÉS OBERT
Constitució del Consell de Participació Ciutadana de Palamós.

El Consell de Participació Ciutadana de Palamós ha aprovat el
seu nou reglament, amb l’objectiu d’obrir-se encara més a la
població. Segons aquesta nova norma, el Consell no establirà
un límit màxim de participants i només hi haurà la condició
d’un compromís de continuïtat. La constitució oficial del nou
Consell de Participació Ciutadana es farà en una pròxima
reunió, a finals d’aquest mes de novembre.
A la darrera, que es va fer dijous passat, hi van participar una
vintena de persones que van fer l'aprovació definitiva del
reglament de funcionament del Consell. Aquest preveu no establir un nombre màxim de participants, de manera que hi
podran entrar totes les associacions que ho desitgin, sempre que estiguin inscrites en el registre municipal de Palamós. Els
ciutadans a títol individual hi podran participar amb l'únic requeriment d'assegurar un compromís de continuïtat. També hi
haurà un representat de cada grup polític municipal. L'objectiu és tenir un Consell de Participació Ciutadana més obert, com
explica la regidora Maria Puig.
Segons això, les persones que es van inscriure en la darrera reunió seran oficialment membres del Consell, en la pròxima. Per
això, dijous encara no es va fer la constitució de l'ens, que es realitzarà a final d'aquest mes. Sobre els objectius per a aquest
mandat, la regidora de Participació ha parlat així.
El Consell de Participació Ciutadana de Palamós es va constituir l'any 2012 com a principal òrgan consultiu i assessor del Pla
Estratègic de Participació. En aquell primer mandat, fins a 2015, es va treballar en aspectes com el procés participatiu de la
Festa Major, la priorització d'inversions en millora de la via pública o el pla d'usos de la finca municipal de Can Pere Tià. Ara, el
Consell es renova per a un segon mandat de quatre anys.

EL PUNT AVUI
Dimecres, 11 de novembre de 2015
GIRONA CREARÀ EL CONSELL D'INFANTS A FINAL D'ANY
Un moment de la sessió d'ahir del Consell Municipal d'Educació a l'escola
El Bosc de la Pabordia Foto: D.E.

Dani Vilà . La ciutat de Girona crearà aquest mateix curs el
consell d'infants de la ciutat de Girona amb la voluntat de
fomentar la implicació dels alumnes de deu a dotze anys amb
la ciutat. Així es va assenyalar en el Consell Municipal
d'Educació de Girona, que ahir es va dur a terme a l'escola El
Bosc de la Pabordia.
La tinent d'alcalde d'Educació, Isabel Muradàs, va avançar que
en el procés previ s'han presentat al projecte 25 centres de la
capital, que ara fan el procés d'elecció de l'alumne que
representarà els alumnes de 5è i 6è de cada escola. Muradàs
va dir que la voluntat és que la primera sessió es pugui fer la
segona setmana de desembre. La responsable política va indicar que “de fet és tracta de recuperar un recurs que ja havia
existit i que s'havia batejat com a l'Ajuntament dels nens i les nenes”, per bé que ara es reformula. Aquesta iniciativa,
conjuntament amb les accions del pla local d'infància i adolescència, són els dos pilars bàsics que el consistori vol impulsar per
poder presentar-se l'any vinent com a candidata al segell Ciutat Amiga de la Infància que atorga la Unesco.
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El consell escolar també s'ha marcat com a objectiu en aquest mandat refer la zonificació escolar, un dels temes més delicats
a tractar amb el conjunt de la comunitat educativa, que es relacionarà amb l'escolarització al sector est de Girona.

XIP, Xarxa d’innovació públ ica
Dimecres, 11 de novembre de 2015
VALORACIÓ DE QUATRE MESOS DE LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA
Ja fa quatre mesos que va entrar en vigor la Llei catalana de transparència, accés a la informació pública i bon govern
i, per tant, hi ha prou recorregut per començar a fer algunes valoracions.
Fets
•S’ha publicat el portal Transparència Catalunya que pretén aglutinar tota la informació que hi ha arreu de Catalunya sobre
aquesta matèria.
•S’ha modificat el disseny del portal de la transparència de Gencat i s’hi han enllaçat molts dels continguts que la Llei 19/2014
obliga a publicar.
•S’han publicat diversos formularis, segons l’Administració a què ens adrecem, perquè els ciutadans puguem iniciar un
procediment de sol·licitud d’accés a la informació pública.
•S’ha publicat la normativa que desplega el títol IV de la Llei: Dels grups d’interès: el Decret 171/2015 sobre el registre de grups
d’interès de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic i des de l’1 d’octubre és oberta la inscripció com a grup
d’interès en aquest registre i, a més, es poden consultar els grups d’interès que s’hi hagin inscrit. Actualment n’hi ha uns quants
de pendents però cap d’inscrit.
•S’ha publicat el portal Participa.gencat, el portal de participació ciutadana en línia de la Generalitat creat “per facilitar la
implicació dels ciutadans en les tasques de govern del nostre país”.
•S’ha publicat també el Pla estratègic de polítiques de transparència.
•S’ha aprovat la Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 20/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents
Mancances
Quan la Llei 19/2014 es va aprovar, ja se’n van criticar alguns aspectes fonamentals:
•Una llei de transparència hauria d’haver estat exemplar: podria haver estat l’ocasió per redactar una norma en l’idioma que
parlem els ciutadans i no en el tecnolecte jurídic. Però la Llei 19/2014 rebla encara més el clau: es remet sovint a altres normes i
en alguns articles determina terminis pocs clars que els mateixos juristes no acaben d’entendre i això no és apropar les normes
a la societat, ni facilitar la participació ni la transparència.
•La Llei 19/2014 cau en algunes contradiccions i aleshores cal recórrer a la interpretació. També s’hi troben altres
contradiccions per desplegar la Llei sobretot quan entra en conflicte amb la Llei 19/2013, estatal, que és normativa bàsica
(l’exemple més comentat: el sentit del silenci administratiu -negatiu a la Llei espanyola i positiu a la Llei catalana)
•L’extensió: és una llei massa extensa amb pretensions de regular, de manera molt desigual, diverses matèries i algunes,
especialment el bon govern i el govern obert, són difícilment regulables.
No resulta fàcil accedir a la informació pública ni sol·licitar-la perquè:
•Cal cercar-la a portals, web i entorns diferents: per molt que el portal transparència Catalunya integri diferents enllaços no hi
ha cap cercador que permeti obtenir de manera transversal informació de diverses (o de totes) les administracions i, per tant,
cal anar espigolant per espais dispersos. Fins ara hi ha representats al portal de la transparència de Catalunya sols un consell
comarcal i 19 ajuntaments.
•Encara no s’han publicat molts dels continguts de publicitat activa que estableix la Llei 19/2014. I és que la transparència, el
govern obert, els espais de participació han d’anar més enllà de la publicació dels béns i el patrimoni dels parlamentaris, dels
consellers o dels alts càrrecs, un tema que aquests dies és present a molt mitjans de comunicació. També cal predicar amb la
transparència en aquests casos, però la gent en vol més i això és merament l’anècdota del canvi que s’està esperant.
•Cal utilitzar formularis diferents segons l’administració a què adreçar-se i, per tant, la informació que se subministrarà sempre
serà fragmentada i caldrà anar tocant a tantes portes com calgui perquè la donin.
D’altra banda, el 30 d’abril es va constituir la Comissió de Garanties del Dret d’Accés a la Informació Pública, des d’aleshores no
es coneix si s’hi han presentat resolucions, quines ha dictat la Comissió o si hi ha hagut algun procés de mediació. Seria
interessant de conèixer-ho.
I la gran oblidada: les dades obertes (l’open data). Sortosament la Generalitat disposa des de fa temps d’un portal de dades
obertes. I en aquesta matèria es podria haver anat més lluny, però la Llei 19/2014 no entra gaire en detall i simplement calca els
articles de la llei espanyola.
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Per acabar, cal recordar que el govern obert el constitueixen tres conceptes: transparència, participació i rendició de comptes.
I queda clar, doncs, que amb aquesta llei s’inicia un curt recorregut cap a la transparència, però queden distants els termes
participació (que s’esmenta de passada i des d’un punt de vista completament teòric i allunyat dels sistemes que la ciutadania
ja està utilitzant –xarxes, agrupacions per interessos…– i encara més de la rendició de comptes (Un de molt bàsic: on
s’esmenten els resultats del Pla de govern: fins on s’ha arribat en l’assoliment d’objectius marcats?)
Conclusions
Amb tot, l’avanç cap a polítiques de governança oberta no té a veure solament amb una normativa i tot el desplegament
reglamentari que suposi, sinó que cal un canvi cultural a la societat, cal un canvi cultural dintre de l’administració i encara
queda molt camí per recórrer.
I al mateix temps és fàcil constatar que el camí que ara s’està recorrent ja no té volta enrere: per molt desgastats que quedin els
termes transparència, govern obert, rendició de comptes i participació, s’avança –molt a poc a poc, sí– però en la direcció
correcta.

DIARI DE GIRONA
Dil luns, 16 de novembre de 2015
RIUDELLOTS CELEBRA LA FIRA DE LES ENTITATS
Riudellots celebra la fira de les entitats. Xevi López

Riudellots de la Selva ha celebrat aquest cap de setmana la XI edició de la
Fira d'Entitats locals. Els actes van iniciar-se divendres i s'han allargat fins
diumenge a la tarda. Concerts, jocs, exposicions, castanyada, tallers i una
gimcana tecnològica amb codis QR per descobrir els secrets de les
entitats han omplert la programació durant tot el cap de setmana. Amb
aquesta fira es pretén posar en valor la tasca que realitzen les entitats del
municipi.

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 17 de novembre de 2015
ELS VEÏNS FORCEN UN ACORD POLÍTIC PER AL PLA INTEGRAL DE SANT NARCÍS
Paneque critica la insistència de Puigdemont amb la independència i l'alcalde l'acusa de «manipuladora»
Els veïns forcen un acord polític per al pla integral de Sant Narcís

La sala de plens es va omplir a
vessar durant el debat sobre el
pla integral de Sant Narcís..
Marc Martí

PLE DE GIRONA
GIRONA | LAURA
FANALS L'Ajuntament de
Girona va aprovar ahir, per unanimitat, el compromís de convocar un grup
de treball on hi hagi entitats i partits polítics per tal d'elaborar el pla integral del barri de Sant Narcís. Arribar a aquest acord no
va ser fàcil, tanmateix. PSC i CUP havien forçat un ple extraordinari per debatre la qüestió, però les associacions de veïns i
comerciants del barri van dir que aquest no era el ple que ells volien, ja que no se'ls havia tingut en compte. La resta de partits
tampoc hi estaven d'acord. Al final, socialistes i independentistes van retirar les seves mocions i es va arribar a un acord.
Les quatre associacions que van intervenir en el ple van recordar el patiment que han suposat per al barri els deu anys d'obres
del TAV, tant pels veïns pels comerciants. A més, van reclamar un pla que no sigui només urbanístic, sinó que reculli també
aspectes socials, culturals, de mobilitat i de seguretat, entre altres. Els representants del barri van demanar que aquest estigui

10

més connectat a la ciutat i que no sigui «el pati del darrere», i creuen que la nova Clínica Girona a la carretera de Barcelona pot
ser un bon punt de partida per aconseguir aquesta connexió. De tota manera, les associacions de veïns i comerciants de Sant
Narcís van lamentar que PSC i CUP no els haguessin tingut en compte a l'hora de convocar el ple extraordinari, i es van
mostrar farts de ser moneda de canvi polític.
La proposta de socialistes i indepenentistes demanava, entre altres, la creació d'una Comissió Ciutadana per tirar endavant el
Pla Integral de Sant Narcís en un any. També demanava un reconeixement als veïns, fer un seguiment exhaustiu a les obres de
la llosa i exigir el pla d'autoprotecció del TAV, encara pendent.
La resta de grups, tanmateix, els va retreure que haguessin actuat de forma unilateral i CiU i PP els van recordar que en el
darrer mandat ja s'havia treballat de forma consensuada en aquest sentit. Els veïns també van dir que el millor lloc on debatre
sobre el barri era a les reunions de seguiment de les obres que s'han anat celebrant. ERC-MES, per la seva banda, va demanar
que es prenguin mesures de forma ràpida i no es dilatin en el temps esperant que acabin els plans. Finalment, les mocions es
van retirar i es va aprovar la convocatòria d'un grup de treball conjunt per avançar en el pla.

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 18 de novembre de 2015
CORNELLÀ ATÉN PETICIONS D’ENTITATS EN UNS PRESSUPOSTOS DE 2 MILIONS
CORNELLÀ DEL TERRI | PILI TURON Cornellà del Terri ha aprovat un pressupost de 2.093.622,61 euros per al 2016, uns
200.000 menys que 2015 perquè aquest any s'han executat dos projectes del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya - l'asfaltat
de camins i la nau de la brigada- i una obra extraordinària -a l'avinguda Girona-. Dilluns, i amb només el suport dels regidors de
CiU de l'equip de govern, l'Ajuntament va aprovar uns comptes que preveuen prop de 37.000 € per a inversions, 20.000 dels
quals són per a millores d'espais municipals i amb un destí «molt vinculat a diverses demandes de les entitats i associacions
locals», segona va explicar l'alcalde, Salvador Coll. També va remarcar que la confecció dels comptes ha partit «d'un criteri de
prudència en relació amb els ingressos» i les despeses previstes per al 2016.
Els nous pressupostos reflecteixen l'amortització de 214.000 € de l'escola bressol -una operació dividida en dues parts iguals, la
primera el 2015-. El Consistori va assegurar que no s'ha retallat cap servei municipal i va destacar aportacions de 8.230 € per a
transport escolar, 3.000 en ajudes per comprar llibres de text i una altra partida de 4.000 per a l'adquisició de material escolar
per a l'alumnat del municipi. Cornellà té uns 2.235 habitants repartits en deu nuclis.

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 18 de novembre de 2015
PROCÉS PARTICIPATIU PEL PRESSUPOST DE LLAGOSTERA
L'Ajuntament recull propostes dels veïns, que decidiran a què es destinen 40.000 euros
GIRONA | DDG Els veïns de Llagostera podran votar a què es destinen 40.000 euros del pressupost municipal pel 2016, en
què està treballant l'Ajuntament. Es durà a terme un procés participatiu que permeti complementar els criteris polítics i
tècnics amb la recollida de propostes ciutadanes. Per tal de recollir propostes s'ha habilitat un formulari on line accessible des
de llagostera.cat on s'explica el procediment per participar. El formulari s'ha estructurat en quatre grans àmbits: social, per
recollir propostes vinculades amb les polítiques i actuacions municipals adreçades a les persones; territorial, per fer propostes
vinculades amb les polítiques i actuacions municipals de caràcter urbanístic com ara la mobilitat, el patrimoni, l'espai públic,
els equipaments, l'habitatge, el medi ambient, l'energia; econòmic, centrades en el comerç, el turisme o la formació; i la Marca
Llagostera, una eina per al desenvolupament i posicionament del municipi. Per fer arribar propostes també s'han habilitat
bústies al Casino Llagosterenc i a l'ajuntament.

EL PUNT AVUI
Dimecres, 18 de novembre de 2015
LLAGOSTERA OPTA PER OBRIR MÉS EL PRESSUPOST ALS VEÏNS
J.T . L'equip de govern de Llagostera, de CiU, que està treballant en l‘elaboració del pressupost municipal de l'any vinent,
preveu que els mateixos veïns puguin votar a què es destinaran 40.000 euros.
El regidor de Participació Ciutadana, Sergi Miquel, destaca que aquesta és una novetat important perquè “els ciutadans
podran decidir, de forma directa, a què es destinen aquests diners del pressupost”.
Per tal de recollir propostes s'ha habilitat un formulari en línia accessible des del web de l'Ajuntament en què s'explica el
procediment per participar. El formulari s'ha estructurat en quatre grans àmbits: social, territorial, econòmic i el de la marca
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Llagostera, en què es posa l'èmfasi en la necessitat de consolidar-la com a estratègia clau per al desenvolupament i
posicionament del municipi.

DIARI DE GIRONA
Dijous, 19 de novembre de 2015
CELRÀ ORGANITZA LA CINQUENA EDICIÓ DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
CELRÀ | DDG Per cinquè any consecutiu, l'Àrea de Participació i l'Àrea d'Hisenda de l'Ajuntament de Celrà treballen per
elaborar el pressupost municipal de manera participativa. Del 9 al 16 de novembre s'han celebrat un seguit de trobades
veïnals en diferents punts del municipi, per recollir les propostes que els veïns i veïnes de totes les zones del poble consideren
prioritàries. Una vegada finalitzat el període, ara es constituirà el Consell Ciutadà del 2016 de Celrà, format per representants
de diferents barris, amb la finalitat de posar en comú les propostes per prioritzar-les per ordre d'importància

RADIO PALAMÓS
Divendres, 20 de novembre de 2015
PALAMÓS COMENÇA L'ASFALTATGE DE QUINZE CARRERS DE LA VILA
L'Ajuntament de Palamós ha començat el projecte d'asfaltatge de quinze trams de carrers de la vila, bona part dels quals són
vies principals del municipi. Aquest projecte és fruit del procés de participació ciutadana en què els veïns van prioritzar una
sèrie d'actuacions proposades pel Consistori. Palamós s'estalviarà 116 mil euros a l'adjudicar a la baixa unes obres que està
previst que finalitzin el 4 de desembre.
Els treballs han començat aquesta setmana en trams dels carrers de la Riera i Roqueta. En total, suposaran la millora de 3'5
quilòmetres lineals de carrers, amb una superfície d'uns 20 mil metres quadrats. S'actuarà als carrers de López Puigcerver,
Enric Vincke, Salvador Albert i Pey, Nàpols, Mercè, Roqueta, Sant Joan Baptista de La Salle, Josep Joan, Riera, Orient, Alba,
Carmel, Avió, Riera Aubi i passeig del Mar. També inclou actuacions puntuals en l'àmbit de La Fosca, com el camí de Cap de
Planes, el carrer del Comerç o la carretera i el carrer de Sant Esteve. Jordi Pallí, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de
Palamós.
La proposta sorgeix del procés de participació ciutadana que es va fer la passada primavera i que va donar com a resultat la tria
d'aquests carrers. Lluís Puig, alcalde de Palamós, ha anunciat que, a banda d'aquesta actuació, la prioritat d'aquest govern de
cares a l'any que ve és invertir en via pública.
La previsió és que les obres d'asfaltatge de quinze carrers de la vila acabin el 4 de desembre, sempre que la climatologia ho
respecti. El projecte s'ha adjudicat a l'empresa Aglomerats Girona per 243 mil euros. 116 mil euros menys que el preu de
licitació. Aquests diners, doncs, deixen un romanent que es dedicarà a altres inversions. La compra d’un generador, millores als
parcs infantils, la instal·lació d’un punt electrònic d’informació al carrer o l'adquisició de bicicletes per al personal municipal,
seran alguns dels destins d’aquesta partida.

EL PUNT AVUI
Diumenge, 22 de novembre de 2015
EL GOVERN DE CELRÀ IMPULSA UN CARRIL BICI FINS A GIRONA I UNA NOVA SALA
POLIVALENT
Són dues de les propostes ciutadanes per afegir al pressupost de l'any que ve
El consistori busca noves fórmules per facilitar encara més la participació
Jordi Nadal – celrà. L'Ajuntament de Celrà està treballant per la creació d'un carril bici que enllaci el municipi amb la ciutat de
Girona. De moment s'encarreguen dues propostes que es posaran a consideració dels veïns un cop estiguin elaborades. La
primera passa per travessar el Ter i anar a trobar el carril de la Ruta del Ter entre Sant Julià de Ramis i Medinyà. L'altra solució és
anar directament cap a Campdorà. Aquesta segona, però, serà substancialment més cara que la primera a causa de l'estretor
del congost, i implicaria la construcció de diversos passos elevats. Tot i aquests possibles inconvenients, el govern de Celrà vol
presentar també la proposta als veïns: “Volem presentar els dos projectes perquè es tinguin en compte les alternatives i que
els veïns puguin triar quina els sembla la millor opció”, explica l'alcalde de Celrà, Dani Cornellà, que va explicar les propostes
que s'incorporaran al pressupost del 2016, dijous, en una assemblea oberta. La intenció és tirar-ho endavant al llarg del 2016, i
ja es farà alguna reserva de pressupost per poder fer front als primers passos del projecte. Cornellà ja ha parlat amb el consorci
de Vies Verdes i el Consorci del Ter, a més de l'alcalde de Sant Julià de Ramis i el regidor responsable de Medinyà, sobre la
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possibilitat de fer el carril bici. L'alcalde considera que la construcció d'aquest carril és “molt necessària” per al municipi, perquè
permetrà connectar i ampliar la xarxa de traçats ludicoesportius per als celranencs.
A la zona esportiva
Una altra de les demandes que s'han recollit, en aquest cas de les entitats esportives, és la construcció d'una petita sala
polivalent a la zona esportiva, prop de les pistes de tennis, amb dos lavabos i dutxes. Es farà perquè hi ha problemàtica amb la
gent que utilitza el tennis i no els queda a prop el pavelló, i quan es fan cursos amb nens petits i han d'anar al lavabo han
d'aturar les classes. No serà aquesta l'única actuació que s'afegirà al pressupost del 2016 (i que, com les altres, s'executarà dins
de l'any si és financerament viable). La voluntat és construir-hi una pista de pàdel. Es pot fer gràcies a l'estalvi que es va fer en el
projecte de reforma del cementiri, que estava pressupostat per 100.000 euros i en va costar uns 60.000. L'alcalde diu que està
previst que hi hagi aviat l'adjudicació de les obres, i que un cop feta la gestió del nou equipament, serà públic.
L'escola L'Aulet veurà reformada la seva cuina si es compleix un altre dels propòsits del govern de Celrà per l'any vinent. L'actual
és obsoleta per atendre els aproximadament 300 escolars de cada dia. Les obres permetran també guanyar espais per a les
sales de professors.

Mil lorar la part icipació
Amb vista a l'any vinent, el consistori estudia maneres de facilitar més la participació ciutadana. Per una banda, es farà un
llibret que es repartirà pel poble i en què cada família podrà opinar i desenvolupar les seves propostes. Serà una manera de
facilitar l'accés sense fer anar els veïns a les assemblees que es feien per presentar propostes. D'altra banda, es prepara una
aplicació de mòbil a través de la qual els veïns podran fer les seves propostes i, a més a més, estar al dia de les actuacions que el
consistori vagi realitzant al llarg de l'any. S'espera que aquesta mesura faci més transparent la gestió municipal, de la mateixa
manera que ha de servir per apropar-hi també els joves.
LA XIFRA
4,7 milions
d'euros era el pressupost inicial del 2015. Amb les modificacions de l'any, acabarà en uns 5,8 milions.

EL PUNT AVUI
Dil luns, 23 de novembre de 2015
REPAREN A PALAMÓS L'ASFALT DE 3,5 QUILÒMETRES DE VIALS
Els treballs, iniciats a finals de la setmana passada, milloraran una quinzena de trams de carrers del
municipi
El cost previst és de 243.600 euros i acabaran a inicis de desembre al carrer Nàpols
E. Agulló – PALAMÓS. El paviment d'una quinzena de trams de
carrers de Palamós s'ha començat a refer en els darrers dies, dins
d'una nova fase del pla de reasfaltatges. Ara fa un any, ja es va actuar
en una desena de carrers, i ara s'arranjaran noves seccions de
López Puigcerver –entre l'avinguda de l'Onze de Setembre i el carrer
d'Enric Vincke–; el passeig del Mar –entre Onze de Setembre i Aragó–
; els carrers d'Orient, Alba, Carmel, Mercè, Avió, Salvador Albert i Pey
–entre Sant Joan Baptista de La Salle i Xaloc–, Enric Vincke –des del
passeig fins a Santa Marta–; Riera i Nàpols.
El projecte també inclou trams del carrer de Roqueta –entre la ronda
de l'Est i el camí vell de la Fosca–, Sant Joan Baptista de La Salle;
Josep Joan i el carrer de la Riera Aubi des del carrer de Rosselló fins al
carrer del Mar.
En total, l'alcalde, Lluís Puig, explicava divendres que el conjunt de trams comprenen una longitud de 3,5 quilòmetres i una
superfície estimada de paviment renovat serà d'uns 20.000 metres quadrats. Les feines previstes inclouen el fressat de les
zones malmeses, el tractament amb reg asfàltic, l'asfaltat del tram afectat i finalment el pintat de la senyalització horitzontal.
El cost d'adjudicació de les actuacions és de 243.600 euros i la data prevista de finalització, en funció de la meteorologia, serà
el 4 de desembre al carrer Nàpols.
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Més inversió el 2016
Els carrers escollits ho han estat a través d'un procés de participació ciutadana per prioritzar les inversions en la millora de la via
pública al municipi que es va fer a principis d'any. El govern de Palamós també ha anunciat que prioritzarà la millora de la via
pública, en tots els seus àmbits, i en aquest sentit ja té la intenció l'any que ve de destinar-hi més del 50% dels recursos en
inversions que preveu incloure el pressupost municipal del 2016. Els comptes, en principi, se sotmetran a votació en el ple del
desembre.
LA XIFRA
20.000 metres quadrats
de superfície aproximada de paviment es renovarà fins a principis de desembre a Palamós

DIARI DE GIRONA
Divendres, 27 de novembre de 2015
ELS VEÏNS DE BLANES VOTARAN PART DE LES INVERSIONS ALS SEUS BARRIS
El ple aprova una moció que inicia el camí per elaborar un pressupost participatiu al municipi
Per a aquest 2016, el govern ja ha reservat 315.000 euros. A la imatge l’audiència
pública de l’any passat.

BLANES | D. JIMÉNEZ L'Ajuntament de Blanes va fer ahir un primer pas
per obrir els pressupostos municipals a la participació ciutadana. El tema
el va posar sobre la taula la CUP amb una moció a la qual es va adherir
ICV-EUiA i que va rebre el suport de tots els grups i amb l'única abstenció
de Ciutadans. La novetat és que els veïns podran decidir i votar en una
consulta part de les inversions dels seus barris.
D'entrada, com va avançar el portaveu de CiU, Quim Torrecillas, els pressupostos de 2016 que s'han d'aprovar al desembre ja
contemplen la primera mesura. L'avantprojecte dels comptes ha reservat una partida de 315.000 euros en el capítol
d'inversions que es repartiran entre els barris del municipi, a banda de les inversions que el govern assigna al conjunt de la vila.
Segons Torrecillas, s'han inspirat en el funcionament dels pressupostos participats de Girona. L'Ajuntament destina un import
per a cada barri (en conjunt pel 2016 seran 316.000 euros) i es tracta que cada barri rebi propostes dels seus veïns i esculli
projectes d'inversions que consideren necessaris. Els serveis tècnics quantificaran els imports de l'actuació i es retornaran als
barris per veure si és viable amb l'import que tenen assignat. Llavors, el barri farà el llistat definitiu de possibles projectes (amb
els imports de cada un). D'entre els finalistes, els veïns votarien la seva prioritat d'inversió al local de l'associació.
De moment, se sap que el consistori ha reservat la partida però el govern no va aprofundir en com es farà el procés, tot i que
s'entén que en els pròxims mesos s'hauran de fer les sessions participatives.
La moció de la CUP i ICV-EUiA contempla de fet aquest punt d'inversions pel 2016, tot i que va més enllà per acabar amb uns
pressupostos del tot participatius, com per exemple que els debats previs siguin amb assemblees veïnals.
Tots els grups van coincidir en el fet que es tracta d'un punt de partida i que cal elaborar un reglament del pressupost
participatiu. Segons la moció, se n'encarregarà una comissió ciutadana, d'entitats i polítics oberta a tothom el primer
trimestre de 2016. El reglament s'haurà d'aprovar abans d'acabar el 2016 per "iniciar durant l'any 2017 (pressupost 2018) la
configuració d'uns pressupostos plenament participatius". A banda de les inversions, la moció també demanava que els veïns
poguessin votar partides ordinàries o modificacions de crèdit d'incidència directa a les zones veïnals.
Blanes va iniciar el 2014 el procés de "transparència i informació" amb la celebració de la primera audiència pública dels
pressupostos i, la segona serà aquest dissabte.

EL PUNT AVUI
Divendres, 27 de novembre de 2015
CASTELLÓ INSTAURA LA FIGURA DELS REGIDORS DE BARRIS
El municipi es reparteix en vuit zones, cada una de les quals tindrà assignat un regidor de l'equip de
govern
Tots els partits, tant del govern com de l'oposició, ho havien inclòs en els seus programes
Esteve Carrera - castelló d'empúries. El municipi de Castelló d'Empúries tindrà des d'ara regidors de l'equip de govern
específicament designats per atendre les peticions de cada barri. Per posar-ho a la pràctica el municipi queda repartit en vuit
zones: tres a la part del nucli històric i cinc a l'àrea de la marina d'Empuriabrava (vegeu el gràfic).
14

L'alcaldessa, Assumpció Brossa, explica que s'ha intentat que a cada regidor li correspongui una zona amb la qual té més
relació o que li és més pròxima. A banda, es definiran espais, com poden ser el centre Emprèn o centres cívics, on aquests
regidors atendran els veïns, amb una periodicitat i uns horaris que s'anunciaran mitjançant un tríptic informatiu. L'alcaldessa,
coincidint amb l'entrada en funcionament dels regidors de zona, començarà a partir del mes de gener a assegurar-se ser
present cada dijous al Centre Cívic d'Empuriabrava. El conjunt de les noves funcions dels regidors de zona s'incorpora en el
funcionament de l'àrea de Participació Ciutadana. Les competències assignades als regidors de zona són les de recollir
peticions, propostes, avisos, queixes dels veïns, intermediació i diàleg amb les associacions i els veïns de l'àmbit geogràfic
assignat.
Unanimitat al ple
En la proposta presentada ahir al ple es va fer referència a la necessitat de garantir més eficiència de l'acció del govern, amb la
creació d'una figura de proximitat, per permetre un coneixement més directe de les diferents problemàtiques. La mesura va
ser adoptada per unanimitat, amb els vots favorables de l'oposició (ERC, el PSC i Entesa), ja que totes les forces polítiques
havien inclòs d'una manera o altra (districtes, barris o zones) una proposta similar en el programa electoral. En tot cas,
l'oposició va matisar els seus vots favorables lamentant que la mesura arribi tard o preguntant com i amb quins mitjans es
desenvoluparia, i si se'n faria prou difusió perquè els veïns puguin fer servir aquesta figura.

EL PUNT AVUI

Diumenge, 29 de novembre de 2015
ELS PRESSUPOSTOS DE BLANES NO INTERESSEN
Una quinzena de persones assisteixen a la segona audiència pública, en què es va presentar una línia
continuista
Els assitents a la segona Audiència Pública Foto: EL PUNT AEUI.

Redacció – Blanes. Una quinzena de persones –entre les
quals es comptaven en bona part polítics i membres
d'entitats– van participar ahir al matí a l'audiència pública
que va tenir lloc a la sala de plens de l'ajuntament de
Blanes. Es tractava de la segona audiència convocada pel
consistori des que es va aprovar al reglament de
participació ciutadana de l'any 2005, i la primera de
l'actual mandat. Tant l'alcalde com el tinent d'alcaldia
d'Hisenda van coincidir a qualificar de continuistes els
pressupostos municipals. La xifra per al 2016 és de
45.759.393,80 euros, gairebé el mateix import que enguany. Les inversions sumen un total d'1.345.000 euros i, entre les més
remarcables, destaquen la rotonda de Ca la Guidó, així com les reformes de la plaça Argentina, a la Plantera, i de la Sala
Roberto Bolaño de la Biblioteca Comarcal. La quantitat més elevada dins el capítol d'inversions són els 460.000 euros que es
destinaran al clavegueram, aigües pluvials i residuals. L'altra partida destacada puja a 325.000 euros i serà per realitzar millores
en els barris. Està previst decidir com es distribuirà aquesta quantitat econòmica entre els 21 barris de la població a través del
reglament de participació ciutadana.

EL PUNT AVUI
Dimarts, 1 de desembre de 2015
NOVA TONGADA DELS CONSELLS DE BARRI DE
BANYOLES
Avui tindrà lloc el de la Farga i en les pròximes setmanes, els
altres quatre
Una sessió del Consell de Barri de Canaleta fa dos anys. Foto R.E.

R. Estéban – BANYOLES. Avui es reprenen les sessions dels consells de
barri de Banyoles, amb el que s'ha convocat al barri de la Farga. L'acte començarà a dos quarts de nou del vespre al centre cívic.
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Els consells són reunions obertes a tothom en què els veïns d'un barri exposen les seves queixes, dubtes i suggeriments a
representants de l'equip de govern. Tot i que no tenen un caràcter vinculant, sinó consultiu, l'Ajuntament, governat per CiU,
assegura que el que es diu en aquestes trobades es té en compte a l'hora de prendre decisions en relació amb el barri.
A Banyoles hi ha cinc barris que disposen d'aquest instrument de participació. En els altres quatre també es faran consells els
pròxims dies, sempre a dos quarts de nou del vespre: Mas Palau (3 de desembre, al casal de barri), Canaleta (10 de desembre,
al local del projecte socioeducatiu de Canaleta), les Rodes (14 de desembre, a la sala d'actes de l'Ajuntament) i Sant Pere (17 de
desembre, al casal de barri de Sant Pere).
En aquesta tongada de consells s'estrenarà com a regidora de Participació Ciutadana Clàudia Massó. “Els consells de barri –ha
manifestat la representant del govern municipal– són un espai que ens permet, de manera organitzada, captar moltes idees
amb interès general, que són útils per a l'equip de govern i alhora tenen sentit per implicar els veïns en el projecte de ciutat”,
afirma la regidora.

EL PUNT AVUI
Dimecres, 2 de desembre de 2015
SUPORT PER APLICAR LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA
N.A. La Diputació de Girona ha posat en funcionament l'Oficina de Transparència, un servei per ajudar els ens locals a complir
amb les obligacions previstes en la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. L'esmentada
normativa estableix que,a partir de l'1 de gener del 2016, els ens locals (ajuntaments, consells comarcals i consorcis) hauran de
tenir publicades en els seus webs un total de 140 ítems, segons va explicar ahir la tècnica de Participació Ciutadana, Anna
Brunsó, en la presentació del nou servei. “El compliment d'aquesta llei és un problema per als ajuntaments, i ara l'Oficina de
Transparència la Diputació posarà a l'abast dels ens locals, especialment dels més petits i amb menys recursos, les eines
necessàries perquè puguin aplicar la nova normativa”, va explicar el vicepresident i diputat de Cooperació Local, Fermí
Santamaria. Així, l'oficina s'encarregarà d'ajudar especialment els 187 municipis gironins amb menys de 5.000 habitants.
S'oferirà a cada ajuntament la possibilitat de tenir un portal de transparència en el web. Es tracta d'un portal marc elaborat pel
Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC) que cada ajuntament podrà personalitzar i que tindrà un 40% de les
informacions carregades automàticament. Els consistoris hauran d'encarregar-se d'omplir només el 60% de la informació
restant.

EL PUNT AVUI
Dimarts 8 de desembre de 2015
INVERSIONS A LLAGOSTERA A GUST DELS VEÏNS
S'han fet els tallers del pressupost participatiu, on han sortit 17 propostes
J.T. – LLAGOSTERA. Habilitar més horts comunitaris, fer una zona de pícnic a l'aire lliure i millorar les instal·lacions del pavelló
esportiu són algunes de les més de quaranta propostes que els veïns de Llagostera han proposat perquè es tinguin en compte
per al pressupost municipal del 2016. Aquesta edició, els llagosterencs decidiran a què es destinen 40.000 euros del
pressupost municipal mitjançant una votació que es durà a terme durant el mes de gener. De les propostes, agrupades en
quatre àmbits de treball i després d'un procés de validació, 17 passen a la final.
Els regidors d'Hisenda i de Participació Ciutadana, Ramon Soler i Sergi Miquel, respectivament, han destacat que totes les
propostes passen amb
els tallers una validació tècnica per tal de pressupostar-les i definir quines se sotmeten a votació popular.
Propostes
Els veïns de Llagostera també van posar sobre la taula altres idees, com per exemple disposar d'habitatges socials, promoure
l'ús de la bicicleta, millorar el transport públic de Llagostera a Caldes de Malavella, promoure productes ecològics i km 0 amb
els productors locals i establir un mercat d'intercanvi i segona mà, entre d'altres.
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EL PUNT AVUI
Divendres, 18 de desembre de 2015
TOTS ELS REGIDORS D'OLOT SUBSCRIUEN UN CODI
ÈTIC
El ple aprova el document, que preveu transparència en
retribucions
Mana fomentar la participació
Algunes de les mesures del codi ja s’apliquen com les audiències públiques per passar
comptes amb els veIns. Foto J.C.

Jordi Casas – Olot. Unes retribucions i unes indemnitzacions dels regidors
que responguin a criteris objectius i que es facin públiques, el foment de
l'associacionisme i dels mecanismes de participació ciutadana i les
reunions periòdiques amb l'oposició són algunes de les principals normes
del codi de bon govern aprovat ahir per unanimitat en el ple d'Olot. Aquest
codi concreta que els canvis patrimonials o d'activitats s'hauran de comunicar al registre de béns i interessos i que tots els
regidors hauran de fer una declaració d'incompatibilitats i d'activitats que els reportin ingressos.
Així mateix, el document remarca que les retribucions han de respondre a criteris objectius, com el nombre d'habitants i el
pressupost municipal, i que es prendrà com a referència les d'altres ajuntaments de municipis de dimensions similars.
El nou codi preveu diverses mesures per millorar la qualitat democràtica i mana dur a terme comissions de control de la
contractació pública de l'Ajuntament, reforçar la via de comunicació de suggeriments i reclamacions i reunions periòdiques
amb l'oposició per cercar acords i afavorir el bon govern. I, finalment, per impulsar una democràcia participativa, el document
preveu fomentar l'associacionisme, crear un consell d'infància i, entre altres aspectes, establir mitjans de consulta a la
ciutadania.
LA XIFRA
37 punts
amb propostes concretes inclou el nou codi ètic al qual els regidors han donat el vistiplau.

DIARI DE GIRONA
Dil luns, 28 de desembre de 2015
L´AJUNTAMENT D´OLOT APROVA QUE ELS REGIDORS NO PUGUIN ACCEPTAR REGALS
El codi de bon govern compromet els càrrecs públics amb els principis de d'equitat, participació i
transparència
Tots els grups van donar suport a la proposta del codi de bon govern. X.V.

OLOT| XAVIER VALERI El darrer ple de l'Ajuntament d'Olot va
tirar endavant l'aprovació inicial del codi de bon govern. Hi van
votar a favor l'equip de govern CiU-PSC i els grups de l'oposició:
ERC, CUP i Olot en Comú. El codi va ser presentat per Josep
Berga (regidor de Cohesió Social i Atenció a les Persones per
CiU). «És un tema que està relacionat amb la llei de
transparència que ha d'entrar en vigor a partir de l'1 de gener i un codi de bon govern similar al que tots els ajuntaments han
d'aprovar», va explicar Berga.
Segons ell, el document recull el compromís dels regidors amb principis d'equitat, transparència, participació i respecte als
drets humans. El codi es divideix en cinc apartats. El primer és no beneficiar-se del poder, el segon és la qualitat democràtica,
el tercer són les declaracions d'activitats i béns, el quart fa referència a les retribucions econòmiques i el cinquè és posar
mesures de democràcia participativa.
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Com a exemple del primer bloc (benefici del poder), Berga va dir: «És evident que si vas a repartir els premis del concurs de
pessebres i et regalen una figura està clar que l'has d'acceptar». Va oposar: «El que no has d'acceptar és un regal de Nadal». Va
subratllar: «El codi recull coses que el sentit comú, ja que et fa veure que per sort hi ha coses que en aquest Ajuntament ja fa
anys que no es donen».
Sobre el segon bloc (qualitat democràtica), va exposar: «Es tracta de mantenir reunions periòdiques amb l'oposició, cosa que
ja fem». En referència al tercer (declaracions d'activitats i béns) va apuntar: «Com a regidors no podem exercir cap tipus
d'activitat que tingui incompatibilitat amb el nostre càrrec». Va prosseguir: «Quan comencem el mandat -fins i tot- tenim
l'obligació de declarar quins són els nostres béns». Va subratllar: «Si es dóna una situació de canvi en el decurs dels 4 anys que
estem en exercici del càrrec l'hem de comunicar en un termini màxim de dos mesos». Va resumir: «Hem de fer públic
qualsevol canvi rellevant que tingui a veure amb el nostre patrimoni».
En referència al quart bloc (retribucions) va indicar: «Les retribucions han de respondre a criteris objectius del pressupost i de la
situació financera municipal».Va afegir: «Hem d'actuar amb criteris d'objectivitat i transparència». Sobre el cinquè apartat
(mesures de democràcia participativa), va considerar: «Aquí tenim treball per avançar». Va indicar: «Cal trobar maneres a
partir de les quals la ciutadania pugui donar la seva opinió». En tant que novetat va anunciar el Consell dels Infants. Es tracta
d'un ple en el qual participaran totes les formacions polítiques i alumes de cinquè i sisè de primària. Abans, els alumnes hauran
fet un treball previ de preparació.
Xavier Garcia (Olot en Comú) va indicar que els va faltar temps per estudiar el codi i que hi haurien volgut fer participacions.
Sobre la participació i la transparència, va dir: «No podem tardar més a fer-les efectives, perquè bona part dels ciutadans les
exigeixen».
Anna Descals (CUP) va indicar: «Pensem que la ciutat ha d'anar més enllà d'aquest document».
Josep Quintana (ERC) va dir: «Estem a favor del bon govern, de la transparència i del govern obert per un tema ètic». Va
definir el codi aprovat com un document marc per treballar-hi durant 4 anys. És a dir, va considerar que les bones pràctiques
han d'estar sempre obertes per poder-hi incorporar millores.

EL PUNT AVUI
Dimarts, 29 de desembre de 2015
VOLEN MÉS TEMPS PER FER LA CONSULTA DE LA C-32 A BLANES
Els grups polítics i els opositors a l'autopista demanaran una moratòria al govern, que pretén iniciar l'obra
al maig
Una imatge de la reunió d’ahir dels portaveus dels grups municipals de Blanes,
incloent-hi l’alcalde, Miquel Lupiañez, i els representants de la plataforma Aturem
la C-32. Foto AJ de Blanes.

J. Ferrer – blanes. Els vuit grups polítics amb representació a
l'Ajuntament de Blanes i els opositors a l'allargament de l'autopista C32 (de Tordera a Lloret) volen més temps per fer una consulta
ciutadana abans de l'inici efectiu de les obres.
Els portaveus dels grups i els membres de la plataforma van decidir
ahir, en una reunió conjunta, demanar a la Generalitat que
endarrereixi el començament de l'allargament fins més enllà del
maig de l'any que ve, data en la qual el govern ha anunciat que les
màquines començaran a treballar.
L'equip de govern, la resta de grups i la plataforma Aturem la C-32 són conscients que la consulta no serà vinculant. Tot i la
diferència d'opinions entre l'equip de govern i els opositors, hi ha coincidència que s'ha de conèixer, d'alguna manera, què en
pensen els veïns. Per això, els responsables de la gestió municipal (PSC i CiU) ja van decidir el dia 17 destinar una partida de
10.000 euros a la consulta.
El motor i el seguiment
En la petició de la moratòria, els promotors de la consulta hi afegeixen l'anunci a la Generalitat que ja treballen en la preparació
dels detalls. Així, segons van parlar els regidors blanencs i els opositors, en el procés per escoltar la ciutadania hi haurà un grup
motor i un grup de seguiment.
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En el grup motor del procés de participació, hi seran els responsables de l'empresa de consultoria externa que s'hi dedicarà i
integrants de la plataforma opositora. En el grup de seguiment, hi haurà, com a mínim, representants de l'equip de govern i
dels sis grups de l'oposició (ICV-EUiA, ERC, Ciutadans, Batega, la CUP i el PP).
LA XIFRA
10.000 euros
destinarà l'equip de govern de Blanes (PSC i CiU) a la consulta sobre la C-32, segons va decidir el dijous 17.
Un procés amb centre a Blanes i sense Lloret
Els plens de Blanes i de Lloret de Mar havien aprovat inicialment l'organització d'una consulta a la ciutadania sobre el projecte
d'allargar l'autopista C-32. Però la Generalitat ha pactat amb els ajuntaments afectats l'inici de les obres pel maig. Això va fer
que el ple de Lloret es desdís de la consulta. En canvi, a Blanes, tot i que no és vinculant, la defensen. Fins i tot dimarts van
aprovar una moció en què demanaven als grups de Lloret que rectifiquessin.

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 30 de desembre de 2015
LA BISBAL, PUIGCERDÀ, SALT I SANT FELIU, ENTRE LES CIUTATS MENYS TRANSPARENTS
Un estudi constata que la manca de recursos fa que els municipis petits tinguin menys transparència que
els grans
L´Ajuntament de la Bisbal d´Empordà és un dels tres que han
obtingut 0 punts. marc martí

BARCELONA | ACN / DDG Un estudi que ha analitzat
l'aplicació de la llei de la transparència de 86 municipis
catalans situa la Bisbal d'Empordà, Puigcerdà, Salt i Sant
Feliu de Guíxols entre els ajuntaments menys
transparents dels estudiats. L'informe, de la firma
Xut Consulting i elaborat per Oriol Rua i Francesc Ponsa,
s'ha centrat en els municipis més grans de 20.000
habitants i totes les capitals de comarca, fet que ha
permès apreciar, per exemple, que tots els més grans de
100.000 habitants tenen portal de transparència.
La conclusió principal de l'estudi és que la quantitat de recursos disponibles i la grandària del municipi són elements que
condicionen més la transparència dels seus ajuntaments que no pas el color polític que els governa.
Una altra conclusió de l'estudi és que l'avaluació és l'assignatura pendent, només un 1,2% dels ajuntaments analitzats tenen
un apartat al web d'avaluació de les seves polítiques.
L'estudi elabora una llista amb d'ajuntaments segons la seva transparència. Aquesta llista determina que Sant Feliu de
Llobregat i Cornellà de Llobregat són els més transparents dels 86 analitzats amb 12,5 punts, mentre que Falset, Gandesa i la
Bisbal d'Empordà són els que ho són menys amb 0. Entre els municipis gironins que treuen més mala nota a l'informe hi ha
també Puigcerdà (0,5), Salt i Sant Feliu de Guíxols (1,5), Ripoll (2) i Figueres (3,5).
Girona, al vuitè millor lloc
Les capitals de les quatre demarcacions se situen en els primers llocs del rànquing. Concretament, Lleida i Barcelona se situen
en cinquena i sisena posició, però empatades a 12 punts entre elles i amb els ajuntaments que queden en tercer i quart lloc, el
Prat de Llobregat i Sant Boi de Llobregat. Girona queda en vuitena posició amb 11 punts i Tarragona en setzena amb 9,5 punts.
Altres ajuntaments de les comarques gironines que han obtingut una bona puntuació en aquest anàlisi del món local són
Banyoles, amb 8 punts, i Lloret de Mar, amb 7.
Algunes dades destacades de l'informe determinen que el 52% dels ajuntaments de la mostra no disposen de portal de
transparència, o que més del 60% dels ajuntaments no fan pública la retribució dels càrrecs electes. D'altra banda, només un
8% dels ajuntaments fa pública la declaració patrimonial dels regidors.
En l'àmbit de la transparència s'analitza també la facilitat d'interlocució amb els càrrecs electes, i en aquest sentit es detecta
que el 40% dels ajuntaments no tenen visibles els correus electrònics dels electes, o que el 60% dels ajuntaments disposa de
bústies de suggeriments online. A més, només un 12% disposa de plataformes de petició d'informació.
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El 75% dels ajuntaments permeten consultar online el pressupost municipal, però només un 15% utilitzen eines de
visualització de dades per facilitar-ne la comprensió.
Només un 10% dels ajuntaments analitzats en aquesta investigació presenten informes d'auditoria financera, i més del 70%
no publica a la web les subvencions concedides. Més del 80% dels ajuntaments no presenta les dades en format reutilitzable.
Els impulsors de l'estudi subratllen que l'1 de gener del 2016 el món local haurà de començar a complir els paràmetres que li
preveu la llei de transparència, i en paraules seves, «el més calent és a l'aigüera».
De forma general, queden per incorporar aspectes com fer públiques les subvencions concedides o les declaracions dels
càrrecs electes i oferir guies de consulta de la informació, entre d'altres.

EL PUNT AVUI
Dimecres, 30 de desembre de 2015
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, LA DOTZENA MÉS TRANSPARENT DE L'ESTAT
Es fa públic l'informe de l'ONG Transparència Internacional, que li ha atorgat 92,5 punts sobre 100
Captura del Portal de Transparència de la Diputació

Redacció – girona. La transparència de la Diputació de Girona ha estat
qualificada com a “excel·lent” per l'ONG Transparència Internacional (IT),
que li ha atorgat 92,5 punts sobre 100 en l'informe fet públic ahir sobre la
transparència a les diputacions de l'Estat. L'informe situa la Diputació de
Girona en el 12è lloc –empatada amb les de Càceres i Castelló– de les 45
diputacions de l'Estat. En l'àmbit de Catalunya ocupa el segon lloc, per
darrere de Tarragona –primera, amb 100 punts, igualada amb Biscaia,
Huelva, Palència i Valladolid– i per davant de Barcelona (86,3) i de Lleida
(75). Cal destacar que la valoració de la diputació gironina aquest 2015
millora de molt la que va obtenir tant el 2012 (només 31,3 punts, 34a) com el 2013 (66,3 punts, 26a). L'any passat no hi va haver
informe. En aquest sentit, destaca la posada en funcionament del Portal de Transparència el juny passat.
Transparència Internacional fa aquesta avaluació a partir de l'anàlisi del compliment de 80 indicadors que cobreixen els
aspectes més importants sobre la informació que les diputacions han d'oferir a la ciutadania, i que inclouen informació sobre
contractacions, pressupostos i gestió econòmica, subvencions, convenis, càrrecs electes, organització, etcètera.

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 30 de desembre de 2015
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA ÉS LA DOTZENA DE L´ESTAT EN TRANSPARÈNCIA, AMB UN 9,2
La pitjor nota de la institució és en informació economicofinancera, ja que se situa a la posició 28 d'un
total de 45
Foto d´arxiu de la presentació de l´Oficina de Transparència de la Diputació de
Girona, aquest desembre. Martí Artalejo

GIRONA | P.E. L'organització Transparència Internacional Espanya va
presentar ahir els resultats de l'Índex de Transparència de les
Diputacions (INDIP) d'aquest any 2015. L'INDIP ha analitzat les 45
diputacions provincials de l'Estat (inclosos dos «cabildos» canaris,
dos consells balears i tres diputacions forals). Els resultats situen la Diputació de Girona a la posició número 12 -del total de 45en la valoració global de l'índex de transparència. La institució provincial ha aconseguit 92,5 punts sobre 100 (per tant, es pot
traduir en una nota excel·lent de 9,2 sobre 10).
Ara bé, els resultats es divideixen en sis àrees de transparència. Només en una de les sis àrees la Diputació de Girona es troba
amb una puntuació inferior a una nota de 9. Es tracta de la transparència en la informació economicofinancera, que ha
obtingut 85,7 punts sobre 100. Així doncs, en transparència economicofinancera, la institució provincial de Girona ha caigut
fins a la posició 28 (del total de 45).
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En la resta d'àrees, la Diputació de Girona ha aconseguit en dos casos (relacions amb els ciutadans i transparència en les
contractacions de serveis) la màxima puntuació; per tant, el primer lloc. En indicadors de la llei de transparència ha obtingut
96,4 punts i s'ha situat a la posició 11, en transparència en les matèries de serveis i suport als municipis ha tingut 91,7 punts
(amb el lloc 14 d'un total de 45), mentre que en la informació sobre la institució provincial ha aconseguit 90 punts i s'ha situat a
la posició 17.
La Diputació de Girona va valorar ahir els resultats en un comunicat en el qual va posar de manifest que, en l'àmbit de
Catalunya, ha ocupat el segon lloc per darrere de Tarragona (100 punts) i per davant de Barcelona (86,3) i Lleida (75). La
institució provincial també va voler destacar la seva evolució, ja que el 2012 va obtenir una puntuació de 31,3 i es va situar a la
posició 34, el 2013 va tenir 66,3 punts i va quedar al lloc 26, mentre que el 2014 Transparència Internacional no va efectuar cap
avaluació nova.
Segons la Diputació, els resultats del 2015 «evidencien els bons resultats del treball realitzat» per la institució «a l'hora d'oferir
tota la informació de la corporació» a través de la seva pàgina web i del Portal de Transparència, que es va estrenar el passat
juny. També va subratllar que aquest mateix desembre s'ha posat en marxa l'Oficina de Transparència amb l'objectiu de poder
assessorar i donar un suport integral als ajuntaments de la demarcació de Girona en el desplegament de la llei catalana de
transparència.
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