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DIARI DE GIRONA
Dimecres, 2 de juliol de 2014
GIRONA TINDRÀ 62 REPRESENTANTS AL CONGRÉS NACIONAL DE LA GENT GRAN
L'Auditori Josep Irla de Girona acull la primera fase de l'acte amb l'objectiu de promoure la participació

GIRONA | DDG En els darrers mesos fins a 62 persones grans de tota la demarcació han estat designades com a delegades i
suplents al congrés a través de desenes d'actes precongressuals. L'Auditori Josep Irla de Girona va acollir ahir una sessió
preparatòria del 7è Congrés Nacional de la Gent Gran, el qual tindrà lloc el proper 8 d'octubre a Món Sant Benet.
Aquest projecte és una iniciativa del CGGC i el Departament de Benestar Social i Família que s'organitza cada quatre anys i que
enguany duu per lema "Junts Podem!". S'han previst tres fases, entre les quals la primera va tenir lloc ahir a la ciutat de Girona.
La trobada anava adreçada a totes les institucions, entitats del col·lectiu i persones grans en general per tal de facilitar la
informació i el debat al voltant del congrés.
A la segona fase es reflexionarà sobre les diverses realitats que viuen les persones grans i l'última fase serà concebuda per
donar a conèixer els resultats del congrés.

EL PUNT AVUI
Dijous, 3 de juliol de 2014
TRIA DE LA BANDERA DE LLAGOSTERA PER VOTACIÓ POPULAR
Els veïns podran votar del 7 al 21 de juliol quina proposta prefereixen
Un expert en heràldica ha fet les dues propostes
Una de les propostes per ser la bandera oficial de Llagostera Foto: EL PUNT AVUI.

Els veïns del municipi de Llagostera que siguin més grans de 16
anys podran escollir des del 7 i fins al 21 de juliol quina bandera
oficial volen per al poble. L'Ajuntament obrirà a partir de dilluns que
ve el procés participatiu perquè el vilatans es decantin per una de
les dues opcions que s'han posat sobre la taula perquè es
converteixin en la bandera oficial del municipi.
Les propostes han anat a càrrec de l'expert en heràldica i genealogia del departament de Governació i Relacions Institucionals
de la Generalitat, Armand de Fluvià, que en ambdós casos utilitza la combinació d'un element vermell sobre fons blanc, en un
cas amb una barra al centre i en l'altre situant-hi una llagosta de mar.
La polèmica per l'escut
L'aprovació de la nova bandera arriba després que l'any 2011 el consistori aprovés l'escut oficial del municipi, que també inclou
una llagosta de mar. Aquella aprovació va comportar certa polèmica entre especialistes en heràldica, que qüestionaven la
presència d'una llagosta de mar. Tot i això, els experts justifiquen la presència de la llagosta en els símbols de Llagostera pel fet
que és “un senyal utilitzat històricament” i que s'ajusta a la tradició heràldica catalana.
Les votacions es poden fer per internet a www.llagostera.cat o de manera presencial a les oficines del consistori amb la
identificació del DNI. Està previst que el dia 22 de juliol es faci públic quina opció ha guanyat per iniciar els tràmits
d'oficialització.

EL PUNT AVUI
Dijous, 3 de juliol de 2014
L'A
L'ATENEU RECLAMA QUE ES COGESTIONI LA COMA-CROS DE SALT
Entren per registre el projecte consensuat per les entitats perquè el consistori negociï i l'assumeixi
Les 48 entitats que formen part de l'Ateneu de la Coma-Cros reclamen a l'Ajuntament de Salt que aposti per un model de
gestió comunitària per a l'espai social i cultural que suposa en l'actualitat l'antiga fàbrica saltenca. Així ho van fer explícit ahir les
entitats en una roda de premsa davant de l'ajuntament i presentant a registre cadascuna de les entitats el projecte de cogestió
que han elaborat en un llarg procés participatiu.
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Una de les portaveus, Judit Font, considera bàsic que “les decisions de la gestió es prenguin en una assemblea oberta i
democràtica”. La seva proposta ja preveu també comissions de treball i una junta rectora en la qual siguin presents membres
de l'Ateneu, així com tècnics municipals i representants del consistori per a la gestió del dia a dia.
Amb aquesta acció l'Ateneu i les entitats que l'integren volen que el consistori torni a negociar el model de gestió de la ComaCros i que incorpori una part de les seves demandes, ja que no estan d'acord amb el model que vol liderar el consistori.
L'Ateneu recorda que “és una reivindicació històrica que Salt, amb 30.000 habitants, disposi d'un centre cívic”. Lamenten que
després de diverses trobades amb el consistori per consensuar el model mixt de gestió l'equip de govern apostés per un model
propi. Reivindiquen el treball de mig centenar d'entitats en l'elaboració del projecte. Aposten per un espai intergeneracional,
de promoció de les relacions socials, dinamització del territori i de la vida associativa i que advoqui per un reforç de la inclusió i
la cohesió social.
LA XIFRA
48 entitats
formen part de l'Ateneu Popular de la Coma-Cros i reclamen la cogestió de l'espai social i cultural.
Demanen la creació d'un bar com a espai social
En el projecte elaborat durant temps per part de l'Ateneu es configuren tot un seguit d'aspectes sobre la Coma-Cros i, entre
altres coses, es demana la creació d'un espai de trobada i relacions en forma de bar o cafeteria al mateix edifici. Els eixos bàsics
que preveu el document que ahir van entregar les entitats al consistori conceben que hi hagi una programació permanent
habitual de les entitats i una programació educativa, social i cultural.

DIPUTACIÓ DE GIRONA
Dilluns, 7 de juliol de 2014
PRÀCTICAMENT ENLLESTIDES LES ACTUALITZACIONS DE 140 WEBS MUNICIPALS
Foto: Diputació de Girona

07/07/2014. L’Oficina de Suport a
l’Administració Electrònica de l’Àrea de
Règim Econòmic i Noves Tecnologies de la
Diputació de Girona està a punt d’ultimar les
actualitzacions dels webs de 140
ajuntaments gironins, tots ells de menys de
5.000 habitants. Els objectius d'aquesta
actualització, iniciada a primers d’any, són
personalitzar els webs segons el municipi de
què es tracti, fer-los servir com a eina de
promoció i facilitar als ajuntaments l’ús de
les tecnologies actuals.
Amb la renovació dels webs, a part de
transmetre un aire nou, es busca una major
implicació dels ajuntaments. Se’ls vol oferir
les eines perquè puguin administrar de la manera més fàcil possible les seves pàgines web. Per això, paral·lelament a la
renovació dels webs, el Servei de Participació Ciutadana de l’Àrea de Cooperació Local, Cultural i d’Acció Social organitza
diversos cursos destinats a personal administratiu, tècnic i polític dels ajuntaments adreçats a capacitar-los per gestionar la
seva pròpia pàgina web. Durant la formació també se’ls donen eines per poder posar al web de forma senzilla tota la
informació amb criteris de transparència (d’acord amb la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, i amb les diferents organitzacions que avaluen la transparència).
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75 gestors municipals
A aquests cursets s’hi ha inscrit un total de 75 persones, que reben sessions de Wordpress, la plantilla en què es basa la
tecnologia dels nous webs. Els gestors de llocs webs municipals hi reben informació sobre com omplir de continguts aquesta
plantilla i sobre els requisits que han d’anar complint quant a la transparència.
L’actualització dels webs municipals es concreta en una gran imatge de portada en què es pot posar fins a tres promocions
destacades, ja sigui d’alguna activitat del moment o d’un lloc especial del municipi. Seguidament, hi apareixen les promocions
fixes o permanents, i les promocions variables, entre les quals es troba l’agenda i les notícies del municipi. A més, totes les
pàgines noves tindran un menú dels diferents accessos i una relació de les xarxes socials.
És evident que aquesta renovació comporta un canvi tecnològic, de disseny gràfic i conceptual, ja que ha de ser una eina de
promoció del municipi. En aquest punt, cada ajuntament haurà de decidir què promociona.

EL PUNT AVUI
Dimecres, 9 de juliol de 2014
PRÀCTICAMENT RENOVATS 140 WEBS MUNICIPALS

L'objectiu de la Diputació és facilitar l'administració dels webs dels ajuntaments
La Diputació de Girona està a punt d'acabar les actualitzacions dels webs de 140 ajuntaments gironins, tots de menys de 5.000
habitants. Segons la Diputació, l'objectiu de la renovació és, a part de transmetre un aire nou per millorar la promoció del
municipi, augmentar la implicació dels ajuntaments. Per tal que aquests puguin administrar de manera més fàcil els seus
webs, el servei de Participació Ciutadana de l'Àrea de Cooperació Local, Cultural i d'Acció Social ha organitzat diversos cursos
destinats a personal dels ajuntaments per capacitar-los per gestionar el seu propi lloc web. Hi han participat 75 persones.
Durant la formació se'ls han donat eines per poder posar en el web de forma senzilla la informació amb criteris de
transparència.

EL PUNT AVUI
Divendres, 25 de juliol de 2014
LA LLEI DE LA TRANSPARÈNCIA, CAP A L'APROVACIÓ

CiU, ERC i PP defensen la norma davant de les crítiques de la resta
El PSC, ICV-EUiA, C's i la CUP censuren que l'organisme controlador depengui del govern
Els portaveus del ple del Parlament de Catalunya, en el
moment de fer una votació a la sessió d'ahir Foto: ACN.

La llei de la transparència va superar ahir el
debat a la totalitat sense esmenes de retorn
però amb crítiques del PSC, ICV-EUiA, C's i
la CUP perquè l'organisme controlador, la
comissió de garantia de dret d'accés a la
informació pública que ha de vetllar per
garantir l'accés dels ciutadans a les dades,
dependrà del govern, segons el redactat
actual. CiU, ERC i el PP van fer pinya
respecte al text, que ha superat un llarg
debat en ponència. Quan ja s'ha aprovat la llei de transparència espanyola, la necessitat de la catalana s'ha erigit en un mandat
ètic parlamentari davant del descrèdit polític per la proliferació dels casos de corrupció.
Després de 16 mesos de tramitació en aquest mandat i 8 més en l'anterior, la norma enfila la recta final cap a l'aprovació. “És
una llei estructural, de canvi de sistema”, va defensar el convergent Lluís Corominas. Per la republicana Gemma Calvet,
“permetrà sens dubte que Catalunya tingui una democràcia consolidada”. Pere Calbó, del PP, va valorar positivament el
compromís de les tres forces de tirar endavant la llei, encara que mantinguin divergències amb el text. La norma ha de passar
ara el tràmit d'esmenes parcials.
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El PSC i C's no van signar el redactat de la ponència, però van lloar el pas endavant que comportava el fet que el text elaborat
per la ponència arribés al debat del ple. Els dos partits van insistir, no obstant això, en la necessitat de desvincular la comissió
de l'executiu. Carina Mejías, de Ciutadans, va plantejar que depengui de la Sindicatura de Comptes; és a dir, de la cambra
catalana en últim terme.
ICV-EUiA i la CUP van carregar amb duresa contra un “text amb clares mancances”, segons l'ecosocialista Joan Herrera. David
Fernàndez va sentenciar que “cap llei canvia cultures polítiques”. El debat es va enverinar a mesura que avançava. CiU va
retreure a la CUP que només ha assistit a “dues sessions” de la ponència. ERC va subratllar la seva sorpresa pel despenjament
dels ecosocialistes quan s'han incorporat les seves propostes. Un dels avenços de la llei és el registre de grups d'interès amb
influència sobre polítiques públiques. El portal de la transparència de la Generalitat centralitzarà les dades.

EL PUNT AVUI
Dijous, 31 de juliol de 2014
PUBLIQUEN EN EL WEB ELS CONTRACTES MUNICIPALS

L'Ajuntament de Llagostera vol apostar per la transparència i l'accés a la informació pública i per això, segons una nota, ha
començat a publicar la relació de contractes menors adjudicats a empreses i també a professionals que treballen per
l'Ajuntament per imports de fins a 18.000 euros més IVA (serveis) i fins a 50.000 en obres, els quals s'han tramitat de forma
electrònica.

AJUNTAMENT DE CELRÀ
Dijous, 31 de juliol de 2014
LA COORDINADORA FA PÚBLICS ELS NÚMEROS DE LA FESTA MAJOR 2014

L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Celrà conjuntament amb la Coordinadora de Festes de Celrà, fa públics els números de la
Festa Major 2014 un cop finalitzada l'edició d'aquest any. Aquesta decisió referma el compromís de l'Ajuntament amb la
transparència i la voluntat de fer públiques totes les subvencions a entitats. Aquest any l'Ajuntament de Celrà ha donat una
subvenció de 36.072,54 € a la Coordinadora de Festes de Celrà per a l'edició de la Festa Major 2014.
En l'edició de l’any 2013, l'aportació va ser de 39.457,91 euros, i l'any 2012 va ser de 38.052,88 euros, també a la Coordinadora
de Festes. L'any 2011 l'aportació va ser de 44.451,71 €, el 2010 va ser de 51.078,73 €, el 2009 va ser de 47.934,25 €, el 2008 va ser
de 52.152,74 € i el 2007 va ser de 36.000 €, en aquests casos, a la Comissió de Festes La Gresca.
Cal felicitar l’entitat i totes les persones i entitats que hi col·laboren, ja que aquest any, tot i ser una de les edicions amb més
activitats i amb una més gran qualitat dels grups musicals, ha estat l’edició amb un pressupost més baix des de l'any 2007.
L'Ajuntament de Celrà agraeix la feina feta per la Coordinadora de Festes de Celrà i per totes les entitats i persones que han
col·laborat per aconseguir una molt bona festa major..
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