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DIARI DE GIRONA
Dimarts, 5 de gener de 2016

L'AJUNTAMENT DE FIGUERES INTEGRA DES D'AHIR EN EL WEB EL PORTAL
DE LA TRANSPARÈNCIA
Hi queda palès que Diego Borrego (PP) és el regidor de l'oposició amb més retribucions, 17.946
euros anuals, gràcies al seu pacte amb l'equip de govern
Esteve Carrera - Figueres . A l'Ajuntament de Figueres, hi treballen actualment 246 persones (132
homes i 114 dones), a més de 29 interins i sis persones més com a treballadors eventuals. El nombre de
funcionaris que treballen a l'Ajuntament, l'organització del consistori i el seu funcionament i el seu
pressupost són algunes de les informacions que des d'ahir qualsevol ciutadà de Figueres pot consultar
directament des del portal web de l'Ajuntament. Tal com estipula la nova normativa que entra en
aplicació aquest principi d'any, l'Ajuntament de Figueres va incorporar ahir en el seu web un vincle
directe al portal Govern obert i transparència .
El visitant podrà consultar-hi les retribucions dels càrrecs electes, tant dels del govern com dels de
l'oposició, i el que cobren per assistir a les diferents juntes i comissions. Sobre aquest punt, queda palès
que, entre els regidors de l'oposició, Diego Borrego (PP) és el que tindrà la retribució més alta (17.946
euros anuals en brut), pel fet que és l'únic regidor de l'oposició que assistirà mensualment a les quatre
reunions de la junta de govern (pel pacte que va acordar amb el govern de Marta Felip), mentre que la
portaveu del PP en el consistori, Maria Àngels Olmedo, només tindrà una retribució d'11.680 euros
anuals, per assistències als plens, a les comissions informatives i a la junta de portaveus mensual, com
la resta de regidors de l'oposició.
Directius pendents
Entre els representants de l'equip de govern (a banda de l'alcaldessa), les retribucions més altes són per
als tres regidors que tenen dedicació exclusiva (Francesc Cruanyes, Jordi Masquef i Alfons Martinez),
amb un sou brut anual de 49.499 euros. En l'apartat de càrrecs de confiança, a més dels sous dels
quatre càrrecs actuals (Dolors Barceló 59.950 euros; Àngels Vila, 49.000 euros; Olga Reixach, 32.000
euros, i Meritxell Grané, 35.595 euros), també hi consten els sous de tres directors d'àrea de
l'Ajuntament (66.605 euros), que encara no han estat anomenats. L'equip de govern (CiU i el PSC) té
previst nomenar en breu un director d'Urbanisme i un director de Serveis Urbans i de Seguretat, Cohesió
i Emergències Socials.
Mitjançant cinc grans apartats (informació institucional i organitzativa; gestió econòmica; acció de govern
i normativa; contractes, convenis i subvencions, i catàleg de serveis i tràmits), els ciutadans podran
consultar en aquest portal tota la informació relativa al funcionament del consistori.
Gran part d'aquesta informació ja es podia trobar anteriorment en diferents apartats, però un dels
avantatges del portal és que agrupa en un únic espai les dades. En alguns casos, però, com el cartipàs
municipal i els grups polítics, els vincles remeten a les planes que ja existien del web de l'Ajuntament, i
en el cas de la informació històrica de Figueres, el visitant és redirigit a la plana de la Viquipèdia.

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 5 de gener de 2016

LLAGOSTERA POSA EN MARXA EL SEU PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
S'hi pot trobar informació sobre la gestió del govern, tràmits, institucional, econòmica, entre
altres
LLAGOSTERA | DDG L'Ajuntament de Llagostera ha posat en marxa, aquest 1 de gener del 2016, el
portal de transparència per donar compliment a les obligacions de publicitat activa que preveu la Llei de
transparència, accés a la informació pública i bon govern. L'Ajuntament de Llagostera ha optat pels
serveis que ofereix el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), segons informa en un
comunicat.
Al portal pot accedir-s'hi directament des de https://www.seu-e.cat/web/llagostera/seu-electronica i també
des de l'apartat transparència de www.llagostera.cat.
Incidències temporals
Des del Consorci Administració Oberta de Catalunya s'ha informat que aquest servei es troba en una
fase inicial de posada en funcionament i pot experimentar ocasionalment problemes de disponibilitat. Des
del Consorci AOC s'està treballant per solucionar-ho al més aviat possible. «En els propers dies esperem
1

que aquestes incidències estiguin resoltes i la ciutadania pugui accedir sense cap problema al portal», tal
com ha explicat el regidor de transparència de l'Ajuntament de Llagostera, Sergi Miquel.

EL PUNT AVUI
Dimarts, 5 de gener de 2016

L'AJUNTAMENT DE FIGUERES INTEGRA DES D'AHIR EN EL WEB EL PORTAL
DE LA TRANSPARÈNCIA
El nou portal al qual es pot accedir des d’ahir a partir del
web de l’Ajuntament. Foto. EPA.

Hi queda palès que Diego Borrego (PP) és
el regidor de l'oposició amb més
retribucions, 17.946 euros anuals, gràcies al
seu pacte amb l'equip de govern
Esteve Carrera – Figueres. A l'Ajuntament
de Figueres, hi treballen actualment 246
persones (132 homes i 114 dones), a més de 29 interins i sis persones més com a treballadors
eventuals. El nombre de funcionaris que treballen a l'Ajuntament, l'organització del consistori i el seu
funcionament i el seu pressupost són algunes de les informacions que des d'ahir qualsevol ciutadà de
Figueres pot consultar directament des del portal web de l'Ajuntament. Tal com estipula la nova
normativa que entra en aplicació aquest principi d'any, l'Ajuntament de Figueres va incorporar ahir en el
seu web un vincle directe al portal Govern obert i transparència .
El visitant podrà consultar-hi les retribucions dels càrrecs electes, tant dels del govern com dels de
l'oposició, i el que cobren per assistir a les diferents juntes i comissions. Sobre aquest punt, queda palès
que, entre els regidors de l'oposició, Diego Borrego (PP) és el que tindrà la retribució més alta (17.946
euros anuals en brut), pel fet que és l'únic regidor de l'oposició que assistirà mensualment a les quatre
reunions de la junta de govern (pel pacte que va acordar amb el govern de Marta Felip), mentre que la
portaveu del PP en el consistori, Maria Àngels Olmedo, només tindrà una retribució d'11.680 euros
anuals, per assistències als plens, a les comissions informatives i a la junta de portaveus mensual, com
la resta de regidors de l'oposició.
Directius pendents
Entre els representants de l'equip de govern (a banda de l'alcaldessa), les retribucions més altes són per
als tres regidors que tenen dedicació exclusiva (Francesc Cruanyes, Jordi Masquef i Alfons Martinez),
amb un sou brut anual de 49.499 euros. En l'apartat de càrrecs de confiança, a més dels sous dels
quatre càrrecs actuals (Dolors Barceló 59.950 euros; Àngels Vila, 49.000 euros; Olga Reixach, 32.000
euros, i Meritxell Grané, 35.595 euros), també hi consten els sous de tres directors d'àrea de
l'Ajuntament (66.605 euros), que encara no han estat anomenats. L'equip de govern (CiU i el PSC) té
previst nomenar en breu un director d'Urbanisme i un director de Serveis Urbans i de Seguretat, Cohesió
i Emergències Socials.
Mitjançant cinc grans apartats (informació institucional i organitzativa; gestió econòmica; acció de govern
i normativa; contractes, convenis i subvencions, i catàleg de serveis i tràmits), els ciutadans podran
consultar en aquest portal tota la informació relativa al funcionament del consistori.
Gran part d'aquesta informació ja es podia trobar anteriorment en diferents apartats, però un dels
avantatges del portal és que agrupa en un únic espai les dades. En alguns casos, però, com el cartipàs
municipal i els grups polítics, els vincles remeten a les planes que ja existien del web de l'Ajuntament, i
en el cas de la informació històrica de Figueres, el visitant és redirigit a la plana de la Viquipèdia.

2

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 5 de gener de 2016

RIUDELLOTS DE LA SELVA POSA EN MARXA EL PORTAL DE
TRANSPARÈNCIA
RIUDELLOTS | DDG L'Ajuntament de Riudellots de la Selva va posar en marxa el dia 1 de gener el
portal de transparència en compliment de les obligacions que es deriven de la Llei de transparència,
accés a la informació pública i bon govern. «Per donar a conèixer a la població el nou portal de
transparència, properament organitzarem una presentació pública oberta a la ciutadania» va explicar el
regidor de comunicació i transparència Lluís Barnés. El portal de Transparència està prestat pel Consorci
Administració Oberta de Catalunya i pot accedir-s'hi directament des de la web de l'Ajuntament.

EL PUNT AVUI
Dilluns, 11 de gener de 2016

BANYOLES OBRE EL SEU PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
S'hi pot veure, per exemple, el patrimoni que
declaren els regidors
El portal de transparència de Banyoles, que des de principis d’any està
en servei. Foto. R.E.

R. Estéban – BANYOLES. Des del dia 1 d'aquest mes el lloc web de l'Ajuntament de Banyoles (www.
banyoles.cat) té incorporat el portal de transparència i govern obert. Entre les dades que s'hi poden
consultar hi ha les retribucions dels regidors, així com un resum de la declaració dels seus béns
patrimonials.
Pel que fa a les retribucions de l'equip de govern, la quantitat més elevada (43.220 euros bruts anuals)
és la del regidor d'Esports, Habitatge, Programa de Barris i Recursos Humans, Jordi Congost, i la més
modesta (12.992 euros bruts anuals) la de Pau Comas i Clàudia Massó, regidors de Joventut i Hisenda i
Serveis Econòmics, i d'Administració, Sancions, Comunicació, Participació, Noves Tecnologies i Oficina
d'Atenció al Ciutadà, respectivament. L'alcalde, Miquel Noguer, i el tinent d'alcalde Lluís Costabella, com
que cobren de la Diputació, del consistori només perceben imports per assistències als plens i altres
òrgans de govern.
Quant a patrimoni immobiliari, 11 dels 17 regidors declaren diverses propietats, mentre que sis edils no
en declaren cap. Segons aquest resum del portal de transparència, de vehicles gairebé tots en tenen de
propi, però hi ha sis edils dels quals no en consta cap.
El nou portal, obligatori per llei, parteix d'un disseny del Consorci Administració Oberta de Catalunya, que
cada ajuntament ha d'adaptar a les seves característiques. La informació que s'hi facilita està dividida en
cinc apartats: informació institucional i organitzativa, gestió econòmica, acció de govern i normativa,
catàleg de serveis, i tràmits i contractes, convenis i subvencions. Fonts municipals han indicat que de
mica en mica s'hi aniran ampliant els continguts.
El web, a examen
Abans que entrés en servei el portal de transparència, el web de l'Ajuntament de Banyoles havia estat
objecte de dos estudis sobre nivell de transparència. En un de la UAB va obtenir de nota un 8 sobre 10, i
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en un altre de la firma Xut Consulting, un 8 sobre 15, que és la segona millor puntuació de les comarques
de Girona.

GIRONANOTICIES.COM
Dijous, 14 de gener de 2016

PALAMÓS CONSOLIDA L'ORGANITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR
MITJANÇANT UN PROCÉS PARTICIPATIU
El dimarts 19 de gener a les 19 h, la sala polivalent de la Biblioteca municipal “Lluís Barceló i
Bou” acollirà la primera reunió del procés.

D'ençà de 2013 la Festa Major de Palamós es
programa mitjançant un procés participatiu.
Cada any es procura millorar el sistema fent que
els palamosins i les palamosines se sentin part
implicada i responsable de l’organització de la
seva Festa Major.
El dimarts 19 de gener a les 19 h, la sala
polivalent de la Biblioteca municipal “Lluís
Barceló i Bou” acollirà la primera reunió del
procés. En aquesta sessió s’avaluarà les accions fetes l’any anterior i s’assentaran les bases del procés
actual.
Aquestes bases són, en essència, que qualsevol persona de manera lliure i individualment pot contribuir
a organitzar la Festa Major de Palamós 2016 aportant idees d'activitats a desenvolupar entre el 23 i el 26
de juny de 2016. Totes les idees són acceptades i qualsevol de les propostes és adient, tenint en compte
però que es proposen activitats, no grups teatrals, musicals o d’altre caire, i que no es pot encavalcar cap
acte amb l'inici de la Festa, centrat amb el pregó el 23 de juny, ni amb l'acabament del 26 de juny on és
protagonista el castell de focs.
En aquesta primera reunió s’elaborarà una graella amb les activitats a programar del 23 al 26 de juny.
Serà el moment de decidir si es mantenen activitats o es volen fer innovacions. A partir d’aquest moment,
ja no serà possible proposar més activitats i la llista d’opcions quedarà tancada.
Augment del 20% del pressupost
La segona reunió tindrà lloc el 23 de febrer, moment en el qual s’escollirà qui portarà a terme cada
activitat. De les propostes presentades es farà una selecció de grups i caldrà elaborar la graella final,
sempre tenint en compte el pressupost disponible que aquest any augmenta en un 20 % arribant als de
24.000 €. Si aquesta sessió s'allarga, es continuarà l'endemà.
Finalment, el 7 de març, es presentarà públicament el programa de la Festa Major de Palamós 2016.
S’hauran validat i aprovat formalment les propostes de la sessió anterior confirmant espais, grups,
horaris i temes logístics. Serà el punt final als dos mesos de procés i, per tant, el moment d’avaluar-lo.
Totes les sessions previstes del procés participatiu de la Festa Major 2016 es portaran a terme a les 19 h
a la sala polivalent de la Biblioteca municipal “Lluís Barceló i Bou

DIARI DE GIRONA
Dijous, 14 de gener de 2015

NOU SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES
Nou síndic municipal de greuges. Dddg

El ple de Palamós va aprovar per unanimitat el
nomenament del nou síndic municipal de greuges,
David Sagrera Serrano, en substitució de Jordi Sistach.
Sagrera, de 59 anys, prendrà possessió del càrrec en el

4

ple del febrer, on s'acomiadarà el síndic actual, que es trobava en pròrroga de funcions en el càrrec
després que el febrer passat ja va superar els deu anys com a síndic, el termini màxim de vigència per al
desenvolupament d'aquest càrrec. Sagrera és una persona molt implicada en l'activitat social i cultural de
la vila, on resideix des de 1983. Va néixer a Barcelona el 1956 i es va formar com a arquitecte, si bé
professionalment s'ha dedicat principalment a la banca fins a la seva jubilació el 2013. Sagrera ha estat
president de l'AMPA de l'escola La Vila. A la foto, d'esquerra a dreta, Sistach, Sagrega i l'alcalde Lluís
Puig.

DIARI DE GIRONA
Divendres, 15 de gener de 2016

ELS JOVES D´OLOT TRIEN LA DESTINACIÓ DE 10.000 € PÚBLICS
Presentació del pressupost participatiu dels joves ahir al matí. X.V,

OLOT | DDG L'Institut Municipal de l'Educació d'Olot va presentar
ahir l'assemblea del pressupost participatiu l'IDEAL-Oficina Jove de la
Garrotxa. L'Ajuntament posa a disposició dels joves d'Olot i comarca
una partida de 10.000 euros per tal que siguin els mateixos joves els
que decideixin amb què volen destinar els diners.
Per poder accedir als diners, els joves han hagut de presentar
projectes. La decisió de quins seran els projectes escollits serà presa pels mateixos joves a l'assemblea
prevista per al divendres 19 de gener.
Per fer la promoció del projecte, els joves Pau Àvila i Joel Santaulària han preparat un vídeo en el qual
joves opinen sobre la distribució del pressupost.

EL PUNT AVUI
Dissabte, 16 de gener de 2016

CONSULTA ALS VEÏNS PER LA REFORMA EN CURS DEL PASSEIG
D'EMPURIABRAVA
Un qüestionari al web de l'Ajuntament pregunta a la població les seves preferències pels
acabats, enjardinaments i equipaments que volen al passeig

El passeig d'Empuriabrava (aquí en imatge d'arxiu), s'està
reformant Foto: MANEL LLADÓ.

Esteve Carrera - castelló d'empúries. Des
d'ara i fins al 16 de setembre d'aquest
2016, els veïns de Castelló d'Empúries i
Empuriabrava estan convidats a participar
en una consulta per definir els
acabaments de la reforma del passeig i la
platja d'Empuriabrava. Amb la distribució
d'un full informatiu i una consulta telemàtica al web de l'Ajuntament , els veïns poden respondre a deu
preguntes per expressar les seves preferències, com per exemple quins equipaments consideren més
necessaris: enjardinaments, jocs infantils o esportius (i de quin tipus), o una zona de parc de salut);
també poden triar entre quatre tipus de vegetació, definir el mobiliari urbà més adient (bancs, papereres,
lavabos), i escollir entre quatre models de fonts transitables. Finalment, també podran proposar serveis
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que troben a faltar al passeig (bars, restaurants o botigues) i suggerir nous equipaments per fomentar el
turisme familiar.
L'Ajuntament es compromet a contrastar aquests resultats i analitzar-los amb els serveis tècnics
municipals per facilitar el consens sobre les solucions a adoptar. La consulta, però, només afectarà
l'última fase de la reforma del passeig, la dels acabats i enjardinament de la zona. La reforma es va
iniciar el 2015 amb una primera fase pressupostada en 821.000 euros (enllumenats, bancs, jocs infantils,
dutxes, passeres i primers equipaments). Aquest 2016 es preveu dedicar 1.050.000 euros a arranjar la
vorera de l'avinguda, els entorns dels edificis existents i un carril bici. Finalment, la tercera i última fase,
el 2017, tindrà un pressupost de 1.332.300 euros, pels enjardinaments, els acabats decoratius com les
fonts, i la resta d'equipaments; és en aquesta fase que s'integrarien les aportacions de la participació
ciutadana que s'ha iniciat aquesta setmana.
En total està previst que les obres del passeig tinguin un cost de 3.203.300,52 euros.
LA DATA
16.09.16
És la data límit perquè els veïns responguin al qüestionari en línia per participar en la reforma del
passeig.

RADIO PALAMÓS
Dilluns, 18 de gener de 2016

LA CUP CREU QUE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA ALS PLENS
FUNCIONARÀ
Assistents al Ple de dimarts passat.

El portaveu de la CUP a l’Ajuntament de Palamós, Joan Bohigas,
creu que la participació ciutadana en els plens municipals acabarà
donant bon resultat. Des de la sessió d’aquest mes de gener, el
públic que assisteix als plenaris pot formular preguntes als
regidors, al final del Ple. Per bé que en aquest darrer ningú en va
voler fer cap, la CUP diu que cal insistir-hi i fomentar una cultura de
la participació que encara és molt baixa.
El passat mes de juliol, el Ple de l'Ajuntament de Palamós va aprovar una moció demanant a l'equip de
govern potenciar la participació ciutadana a través de la redacció d'un nou reglament i de la modificació
del Reglament Orgànic Municipal. La proposta la va presentar la CUP i va prosperar amb el vot favorable
de tots els grups, tret del PSC i el PP que es van abstenir. La moció de la CUP instava a redactar un
reglament de participació popular dins l'any 2015 i, en acabat, modificar el Reglament Orgànic Municipal,
per adaptar-lo al nou redactat. A banda d'això, la moció ja preveia un primer pas que era concedir un torn
de paraula al públic després dels plens municipals, fet que ja es va produir en el plenari d'aquest gener,
per bé que sense que hi participés ningú.

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 19 de gener de 2016

PALAMÓS DEMANARÀ ALS VEÏNS UNA VALORACIÓ DE LA ZONA BLAVA I LA
VERDA
L'àrea de Participació estudia com es farà aquesta consulta i tindrà en compte els resultats alhora de fer la gestió
d'aquests aparcaments
PALAMÓS | CARLES TORRAMADÉ L'Ajuntament de Palamós va posar en marxa el juliol del 2014 la
primera fase de la zona verda d'aparcament a l'Arbreda, no sense oposició de veïns, fins al punt que el
consistori va decidir que la zona verda seria gratuïta per a les persones que paguessin l'impost de
vehicles al municipi. Ara, quasi dos anys després de l'inici de la implantació d'aquest sistema
d'estacionament, l'Ajuntament vol consultar als veïns la seva opinió tant per la zona verda com la blava,
ambdues de pagament. L'alcalde, Lluís Puig (ERC), ha explicat que a partir de l'avaluació dels veïns
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volen saber què es pot millorar i aplicar-ho en el nou contracte de concessió d'aquests aparcaments o en
la gestió municipal si l'Ajuntament l'acaba assumint. En aquest darrer punt, Puig ha manifestat que els
tècnics municipals estan enllestint els informes a partir dels quals els polítics hauran de decidir si
municipalitzen els aparcaments que són de pagament.
L'alcalde ha explicat que l'àrea de Participació determinarà quina forma es farà servir perquè els veïns es
pronunciïn i també si serà únicament a les persones que resideixen als carrers on hi ha estacionament
de pagament o a tot el municipi -de la qual és partidari Puig-. Tampoc està clar quan serà la consulta,
però el batlle va afirmar que serà «al més aviat possible». Puig ha comentat que no pot respondre si la
consulta pot suposar l'eliminació de places de pagament perquè el procés encara ha d'arrencar i ha
afegit que, si hi ha canvis, seran a llarg termini ja que el contracte de gestió de la zona blava i la verda
encara és vigent i no respectar els dos anys de pròrroga que té implicaria pagar compensacions a la
concessionària. Puig també vol aprofitar el procés consultiu perquè l'Ajuntament informi els veïns
acuradament de la implantació de la zona blava i de la verda.

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 20 de gener de 2016

BEGUR POSA EN MARXA EL PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA AL WEB
BEGUR | DDG L'Ajuntament de Begur ja compta en la seva pàgina web amb el Portal de la
Transparència, una eina digital que inclou tota la informació sobre l'ens local amb la finalitat de millorar la
seva transparència, d'acord amb la legislació vigent. El Portal de la Transparència, que té el suport i
assessorament tècnic i jurídic de la Diputació, es divideix en sis grans blocs: informació institucional i
organitzativa; gestió econòmica; acció de govern i normativa; contractes, convenis i subvencions; catàleg
de serveis i tràmits, i participació. A més, apareixen, com a destacats, convocatòries de personal,
normativa urbanística, perfil del contractant i tauler d'edictes. El portal de transparència municipal està
connectat amb el Portal de Transparència de Catalunya.

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 2 de febrer de 2016

LA CUP RECLAMA AL PLA DE L’ESTANY QUE APLIQUI LA LLEI
DE TRANSPARÈNCIA
El partit vol que la gestió de la protectora d’animals es posi a concursLa CUP del Pla de l’estany exigeix a l’equip de
govern del consell comarcal, format per CIU i ERC, que apliqui la Llei de transparència al més aviat possible i que
inverteixi la subvenció de 6.000 euros que la diputació de Girona li ha donat per a aquesta finalitat.
L’únic conseller comarcal de la CUP, Non Casadevall –a l’oposició–, va fer aquest prec en la darrera
sessió plenària, on també va demanar al govern que clarifiqui la gestió de la protectora d’animals del Pla
de l’estany. La CUP vol que es facin públics els costos, la justificació dels recursos que ha rebut i que es
faci un nou concurs públic per adjudicar-ne la gestió. Casadevall va explicar que «en cap cas diem que
s’hagi gestionat malament, però hi ha un conveni de gestió antic que exigeix que es faci un informe per
renovar-lo cada any i no s’ha fet mai, com va reconèixer el ple». Per això, la CUP creu que «el conveni
s’ha anat renovant de forma al•legal, que no il•legal», va apuntar Casadevall
Pel que fa a la Llei de transparència, el conseller de la CUP va reclamar celeritat al consell. Aquest ja
treballa en el procés informàtic que permetrà publicar les actes dels plens al seu web, per al que ha rebut
la subvenció de la diputació –l’últim ple va donar compte de la seva recepció–, però Casadevall va
demanar més agilitat. «davant exemples de mala gestió pública, convé accelerar-ho», va dir el regidor de
la CUP; qui va aclarir que «no tenim cap dubte, però cal més transparència».

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 9 de febrer de 2016

OLOT INFORMARÀ ELS CIUTADANS QUAN ACABI EL PORTAL DE LA
TRANSPARÈNCIA
OLOT | DDG L'Ajuntament d'Olot, en el darrer ple, es va comprometre a fer accions informatives quan
tingui el portal de la transparència a ple rendiment. "Quan estigui dotat de contingut o del contingut que
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ha de tenir, traslladarem aquesta informacio", va dir Núria Fité (regidora de Transparència per CiU). "Per
donar compliment a la llei de transparència tenim 2 mitjans que són: la web de l'Ajuntament i el portal de
la transparència de l'Ajuntament d'Olot", va dir. Va afegir: "Ara posem informació a aquestes bases".
La web de l'Ajuntament ara té una entrada a la barra superior dins la qual hi ha els apartats de personal i
organització municipal, informació econòmica (pressupost, deute i mitjanes econòmiques), normativa,
acords de govern, juntes de govern i plens. Hi ha un apartat de plans, en el qual hi surt el Pla Integral
d'actuació municipal a Sant Miquel.
L'activació de la Llei de Transparència va sortir al Ple perquè Anna Descals (CUP) ho va demanar.
"Perquè tothom sàpiga què hi podrà trobar", va dir.
Uns dies abans (el dissabte 30 de gener) Junts per Olot-ERC va fer un acte informatiu i de debat. La
conclusió dels ponents va ser que ara no hi ha cap administració que compleixi al 100% la llei.

CANALAJUNTAMENT
Divendres, 12 de febrer de 2016

BEGUR. BEGUR EXPOSA A PARTICIPACIÓ CIUTADANA CINC PROPOSTES
D'ACTUACIONS URBANÍSTIQUES
Escrit per Ajuntament de Begur. L’Ajuntament de Begur ha obert un procés de participació ciutadana
sobre cinc propostes d’actuacions urbanístiques a diferents espais públics del poble. Les propostes, que
es poden veure fins al 26 de febrer a la sala d’exposicions de les escoles Velles, afecten el carril bici del
vial de circumval·lació, l’hort de la rectoria, la plaça Lluís Esteva i Cruañas, l’avinguda Onze de Setembre
i l’edifici d’aparcament de l’Onze de Setembre i la plaça dels Indians. Durant la mostra, que es pot veure
de dimecres a divendres, de les 4 de la tarda a les 8 del vespre, els veïns poden fer suggeriments o
plantejar idees. “Volem que ens donin la seva opinió sobre les millores projectades al municipi”, ha dit
l’alcalde, Joan Loureiro.
La creació del carril bici al llarg de tot el recorregut dl vial de circumval·lació, entre la cruïlla d’anar a sa
Tuna i el Parc de l’Arbreda, és el que està més avançat, ja que aviat es preveu executar un tram,
després que s’aprovés l’any passat. A més, es planteja la possibilitat d’allargar-lo des de l’Arbreda fins a
les escoles i el pavelló passant per davant del camp de futbol i pel mig de les Arenes.

La proposta de l’hort de la rectoria es concreta en dotar el centre de la vila d’un espai enjardinat, amb
espais de lleure i de jocs, sense gaires canvis. L’estudi planteja crear un mosaic de diferents materials de
paviment; enjardinar-lo, respectant els arbres de copa més gran i creant zones de repòs, i crear l’accés
pel carrer Bonaventura Carreras. El projecte, però, està supeditat a les negociacions amb el Bisbat de
Girona, propietària de la finca, davant la possibilitat de llogar-lo o comprar-lo.
La iniciativa de la plaça Lluís Esteva i Cruañas busca millorar la seva estètica, integrant-la al nucli urbà, i
minimitzar l’excés d’incidència solar durant l’estiu. Es suggereix una gran pèrgola a la zona de grades o
escales, creant un espai de protecció del sol i també de la pluja; tenyir el paviment i els laterals amb tons
terrossos per integrar-lo a l’entorn, i es planteja més espais d’ombres a l’espai central i la creació de
jardins verticals als dos laterals.
El pla de l’avinguda Onze de Setembre vol dignificar l’entrada principal al nucli urbà i millorar la seguretat
davant el talús que dóna a la Font de Baix. L’actuació proposa regularitzar i eixamplar la vorera en
determinats punts; incorporar jardineres, i instal·lar una tanca-barana de protecció que compleixi amb la
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normativa vigent.
La iniciativa de l’edifici d’aparcament a l’avinguda Onze de setembre i plaça dels Indians té per objectiu
millorar la seva estètica externa. L’estudi planteja donar-li un tractament a les façanes de l’immoble
similar al de l’edifici del Casal de la gent Gran i l’Oficina de Turisme de manera que harmonitzi amb
l’entorn, i s’estan estudiant altres tipus d’actuacions a efectuar a la plaça de sobre.

EL PUNT AVUI
Diumenge, 14 de febrer de 2016

AMB UNA CONSULTA ES DECIDIRÀ SI SALT VOL IKEA I EL NOU TRUETA
Amb la pregunta es pretén aclarir si els ciutadans estan d'acord amb el desenvolupament del
sector sud, que inclou aquests dos grans projectes
Serà vinculant, i la intenció és fer-la abans
de l'estiu
El sector pel qual preguntarà la consulta és la que va des de
l'avinguda de la Pau fins a la C-65, i des de Girona fins a l'AP-7
Foto: MANEL
LLADÓ.

Jordi Nadal – salt.. El govern de Salt farà una
consulta popular per saber què pensen els veïns
del desenvolupament del sector sud, que porta implícita la possibilitat d'obrir a la ciutat grans
establiments comercials, com Ikea, i fer una gran zona sanitària, amb el nou Trueta. La consulta marcarà
la posició dels saltencs, vinculant per al govern perquè en comenci, si pertoca, els tràmits urbanístics i de
contactes amb les administracions i els privats, per dur a terme la voluntat dels saltencs. Volen reservar
espais per a usos comercials, sanitaris, industrials i residencials. Són en total, 749.148 metres quadrats.
L'alcalde del municipi, Jordi Viñas, diu que vol acordar amb les altres forces polítiques una pregunta
“senzilla” que es pugui contestar amb un sí o un no. Puntualitza, a més, que la consulta va molt més
enllà de l'Ikea i el nou Trueta, i que és per decidir el desenvolupament del Vallvera-Sitjà i un sector no
delimitat al seu costat (al costat de l'autopista), en total, 749.148 m². La intenció del govern és fer debats
als barris de Salt per presentar la proposta de desenvolupament.
Un procés “al revés”
El resultat de la consulta popular serà vinculant per l'acord dels grups que l'impulsen, ERC i
Independents per Salt (IpS-CUP) del govern, i el PSC i Canviem Salt (CS) de l'oposició. El grup majoritari
del govern, ERC, sempre ha sostingut que està a favor del desenvolupament del sector sud, “però no a
qualsevol preu.” Aquest condicionant es tindrà en compte, ja que es farà un estudi de la realitat
socioeconòmica de Salt per analitzar els dèficits i les fortaleses del municipi i veure com el
desenvolupament del sector sud pot contribuir a reequilibrar la realitat de Salt.
En aquest sentit, el regidor d'urbanisme, Àlex Barceló, i el d'hisenda, Toni Vidal, expliquen que el que es
planteja és un procés al revés de l'habitual: “No s'analitzarà la viabilitat del sector, que també, sinó com
el desenvolupament del sector pot corregir els dèficits que té Salt”, diu Barceló. Els resultats d'aquest
estudi són els que definiran els detalls de la proposta, que se sotmetrà al parer dels ciutadans.
Posicions diverses
El desenvolupament comercial i d'equipaments porta associat, per llei, un desenvolupament residencial
que ERC considera excessiu i que es vol reduir. Obertament en contra hi estan IpS-CUP, que no
comparteix el model econòmic que els grans centres comercials representen. Aquesta diferència de
parers dins el govern ha portat a plantejar l'opció de la consulta, amb l'acord que uns i altres acceptaran
el resultat i el faran seu a l'hora de votar. Segons el govern saltenc, alhora, permetrà obrir un procés de
participació ciutadana en un tema que es considera cabdal.
Tot i que l'exalcalde de Salt, Jaume Torramadé (CiU), ha expressat que en el seu mandat l'Ikea li havia
mostrat la voluntat d'instal·lar-se a Salt, l'alcalde actual diu que l'empresa sueca no s'ha posat en
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contacte amb ell amb aquest objectiu. En aquest sentit, hi afegeix, no descarta que en cas que
els saltencs diguin que sí al desenvolupament del sector sud siguin altres empreses diferents d'Ikea que
s'hi acabin instal·lant.
Siguin o no siguin els suecs, i encara que els saltencs acceptin un gran centre comercial al seu territori,
hi ha condicionats a resoldre que no depenen ni de Salt ni de les empreses interessades. Que el projecte
prosperi requerirà canvis legislatiu que ho facin possible.
La pressió de l'oposició per una presa de posició
Els dos grans grups de l'oposició, CiU i el PSC, han pressionat des de l'inici del mandat perquè el govern
manifesti què cal fer al sector sud. Els de CiU van impulsar fins i tot un ple extraordinari.
El PSC aposta per potenciar l'activitat econòmica en el sector
La portaveu del grup socialista a l'Ajuntament de Salt, Iolanda Pineda, va manifestar ahir que el sector
sud és l'últim que té Salt per créixer. “Hem de prioritzar l'activitat econòmica en detriment del sòl
residencial per aconseguir una ciutat més equilibrada”, va exposar. I es va mostrar partidària de fer una
consulta sobre aquesta proposta a través d'una consulta popular adduint que és la millor manera de
potencia la transparència i la participació.
Canviem Salt defensa que hi votin totes les persones empadronades
El regidor de Canviem Salt, Wilder Palacio, ahir va explicar que el compromís de tirar endavant la
consulta ha estat un punt molt important a l'hora de decidir-se de votar a favor dels pressupostos. Palacio
diu que la consulta “és un exercici directe de democràcia” i, en aquest sentit, va destacar que Canviem
per Salt ha proposat que hi puguin votar totes les persones empadronades a Salt i no només les que
apareixen en el cens electoral.

DIARI DE GIRONA
Dilluns, 15 de febrer de 2016

FIGUERES ES FA ENRERE I NO FARÀ CONSULTA PEL NOU PAVELLÓ
El Govern diu ara que els canvis urbanístics a l'opció propera al castell haurien retardat el
procés
FIGUERES | G.TUBERT L'equip de Govern de Figueres (CiU i PSC) fa marxa enrere i no farà la consulta
prevista per escollir la ubicació del tercer pavelló previst a Figueres. Els socis de Govern havien anunciat
fa mesos que es faria un procés de participació ciutadana per triar si l'equipament es feia del castell de
Sant Ferran (com portaven els socialistes al programa electoral) o bé a sud, a tocar de l'Hotel Ronda
(com volia CiU). La segona ubicació ja té la qualificació adequada però la del PSC no.
Segons els sociovergents, la situació els obligaria a fer una modificació puntual del planejament
vigent que allargaria «més d'un any» el procés a banda que els serveis jurídics els haurien dit que la
forma més viable seria abordar-ho amb el nou POUM.
Tot i que fa temps que l'Ajuntament aplica modificacions en diversos àmbits, l'alcaldessa Marta Felip diu
que creuen que no és la forma adequada per a fer-ho. Per això, va dir que han consensuat fer-lo a la
zona sud. «La voluntat és disposar d'un nou pavelló abans del 2019», va precisar.
Per la seva banda, el primer tinent d'alcalde, Pere Casellas (PSC), va dir que la modificació puntual que
caldria per adequar aquesta zona als usos necessaris s'allargaria més del que és habitual i que l'estudi
d'aquesta qüestió urbanística es va iniciar a principis de mandat tot i que la recomanació, van dir, no
hauria arribat fins ara.
L'oposició, en peu de guerra
L'anunci s'ha fet avui al matí una roda de premsa que s'havia convocat divendres. Malgrat això, a l'acte hi
havia presents la portaveu del PP, Mª Àngels Olmedo, i la d'ERC, Agnès Lladó, que han criticat
durament haver-se d'assabentar d'aquests temes d'aquesta manera. A més, van explicar que just
feia una setmana en comissió informativa els van dir que la consulta seguia endavant i que costaria uns
12.000 euros.
«Ens sembla molt bé que prenguin aquesta decisió però no és de rebut i ens sembla increïble que
haguem de saber-ho així. Nosaltres també van ser escollits pels ciutadans», afirma Olmedo. «La decisió
deixa clar que tot plegat era un teatre per a resoldre una disputa entre els dos partits i ara no cal que
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argumentin temes urbanístics que fa temps que sabien. Els recordem que no tenen majoria», assegura
Lladó.

ARAGIRONA.CAT
Dijous, 18 de febrer de 2016

COMENÇA EL PROCÉS PARTICIPATIU DE LA C-32 A BLANES
L'Ajuntament obre una web amb tota la informació i posarà informadors a peu de carrer
Tram final de la carretera C-32 i que es vol prolongar fins a Blanes

L'Ajuntament de Blanes preveu iniciar el procés participatiu sobre el perllongament de la C-32 el pròxim
19 de febrer quan es posarà en marxa una web des d'on la ciutadania trobarà tota la documentació sobre
el projecte i tots els passos que es faran en un procés que acabarà el 17 d'abril amb una consulta. Està
previst que s'imprimeixin fulletons informatius i també que hi hagi agents que informin a peu de carrer per
atendre els dubtes dels ciutadans alhora que faran una enquesta.
Un cop feta la consulta, es presentarà la memòria del procés. L'equip de govern assegura que "sigui quin
sigui el resultat de la consulta, es comprometen a valorar-ho en un ple on es decidiran les mesures a
adoptar". El web http://participac32.blanes.cat és on a partir del 19 de febrer els ciutadans trobaran la
informació de tot el procés participatiu i documentació del projecte de perllongació de la C-32. Entre els
temes recollits, hi ha l'explicació de com participar-hi, el calendari previst, la normativa de participació, els
llocs on físicament es podrà consultar la documentació si no es té accés a internet, i les preguntes més
freqüents respecte el projecte que es portarà a votació al final del procés.
Així mateix, hi ha penjada la documentació administrativa de diversos àmbits institucionals i
administratius, com ara el conveni amb Abertis –l'empresa concessionària de l’explotació de l’autopista
C-32-, els acords plenaris; o bé el trasllat que l’Ajuntament de Blanes va fer a la Generalitat de Catalunya
demanant la moratòria de les obres.
Finalment, també hi ha les alternatives a la perllongació de la C-32 que reclamen des de la Plataforma
Aturem la C-32. Es tracta del desdoblament de la carretera d'accés a la Costa Brava, la GI-682; la Ronda
de Circumval·lació Nord de Blanes des de Valldolig; el Desdoblament de Lloret a Vidreres per la C-63; el
Carril-Bus entre Blanes i Lloret i el projecte de xarxa ferroviària entre aquests dos mateixos municipis.

El calendari fins al ple
Està previst que es faci un reunió informativa amb el personal de l'Ajuntament de Blanes, que
s'imprimeixin díptics i cartells que inclouran la informació bàsica del projecte i detalls del procés. Tot
aquest material es distribuirà a equipaments municipals, escoles, botigues i bars perquè arribi al màxim
nombre de persones. Per complementar aquesta tasca, hi haurà informadors a peu de carrer que faran
una enquesta sobre el projecte de la C-32 i el mateix procés participatiu.
La següent fase –durant la qual se seguirà informant a peu de carrer- serà la de debat i recollida de
propostes, amb una previsió que es pugui fer entre mitjans de març i mitjans d’abril. El que es farà serà
dissenyar el material específic per informar a la ciutadania sobre la jornada de consulta i també una
sessió de debat amb ponents que ajudin a situar l’àmbit de discussió i intercanvi d’idees.
Després que s’hagi fet la jornada de la consulta, prevista pel 17 d’abril, vindrà la tercera etapa de
presentació de la memòria del procés a la ciutadania redactada pel Grup Motor, format exclusivament
per tècnics i l’empresa contractada per l’Ajuntament de Blanes per assessorar en el procés, The
Whatsons.
El darrer tram que tancarà aquesta fase, així com tot el procés participatiu, tindrà lloc en una sessió
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plenària. Durant les reunions del Grup de Seguiment –on participen representants dels grups polítics,
tècnics del consistori i membres de la Plataforma Aturem la C-32-.
L'equip de govern s'ha compromès a "valorar en un ple on es decidiran les les mesures a adoptar
respecte la voluntat que haurà expressat la ciutadania, sigui quin sigui el resultat de la consulta".

La consulta, el 17 d'abril
Els ciutadans majors de 16 anys podran participar en la consulta responent si està a favor o en contra del
projecte de perllongació de la C-32 amb dues úniques opcions de resposta, Sí o No. Falta definir com es
desenvoluparà la consulta, prevista el 17 d'abril. Entre els temes que cal acotar hi ha el nombre de punts
de votació –haurà de ser presencial- i quin sistema es farà servir per comprovar que el votant està inscrit
al padró municipal.
El desembre passat, la Generalitat va donar llum verda al perllongament de la C-32 després de
consensuar-ho amb els alcaldes de Blanes, Lloret de Mar, Tordera i Tossa de Mar que reclamaven una
solució urgent per millorar el trànsit a la zona.
El Govern també va donar llum verda a l'estudi informatiu i redacció del projecte constructiu de la
circumval·lació que anirà des d’on finalitzarà el futur ramal, a la zona de les Alegries, amb la rotonda de
Cala Canyelles. L'obra s'ha dividit en dues fases, la primera és l'ampliació de l'autopista C-32 entre
Blanes i Lloret de Mar amb un cost de 71 MEUR i, en principi, les obres començaran el proper mes de
maig. La segona fase, que donarà continuïtat fins a la carretera de Tossa de Mar, arrencarà el segon
semestre de 2018.

DIARI DE GIRONA
Dijous, 18 de febrer de 2016

PER QUÈ NO COMUNIQUEN BÉ ELS GOVERNS?
Opinió. PAU CANALETA
CONSULTOR EN COMUNICACIÓ. Paucanaleta.com

Aquesta és la pregunta que molta gent es fa davant algunes actuacions dels nostres governants que
generen certa perplexitat. Unes mancances comunicatives que per a la ciutadania són inexplicables, que
contribueixen a augmentar el distanciament entre els governants i els governants i, sobretot, que acaben
tenint uns efectes demolidors per la imatge dels governs que regeixen les nostres vides.
Aquest fenomen és bastant transversal i afecta tot tipus de govern, des dels nacionals als locals i és més
evident que mai en temps convulsos com els actuals, que obliguen a formar governs de coalició i a
sumar majories complexes. Però si en algun àmbit es mostra amb més claredat és en el local.
Hi ha sis errors que més o menys es van repetint en molts consistoris i que expliquen en bona part per
què molts governs municipals no es relacionen bé amb els ciutadans.
- Entendre que la gestió va separada de la comunicació. En una societat connectada com l'actual no
podem parlar de bona gestió si no es comunica bé. La comunicació forma part inexorable de l'acció del
govern, ja que comunicar és gestionar la imatge de la pròpia institució. Una gran part dels governs
municipals només es poden relacionar amb la ciutadania a través de la comunicació; per tant, aquesta és
indestriable de la seva gestió ordinària. Comunicar bé és una part imprescindible del dia a dia de
qualsevol govern. Obviar-ho té conseqüències a curt i a llarg termini.
- La manca d'un projecte polític clar. Sovint, molts candidats es presenten a les eleccions sense tenir
gaire clar un projecte clar de ciutat. Més enllà de millorar-ne la neteja o d'algun aspecte urbanístic, no
està clar quina ciutat volen d'aquí a deu o quinze anys. Això, que ens pot semblar estrany, és molt més
habitual del que ens pensem. Si a més hi sumem que avui en dia els governs solen ser la suma de dos o
tres partits polítics diferents, és difícil saber quina ciutat volen aquests partits més enllà de
generalitzacions més o menys òbvies. Per això, és important tenir un model o un projecte de ciutat clar
que uneixi els membres del govern i ajudi la gent a entendre el sentit de l'acció del govern. Si el govern
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és de coalició, és imprescindible definir un Pla d'Acció Municipal que concreti el model de ciutat al qual
s'aspira. Si no hi ha aquest projecte de ciutat que guiï l'acció del govern és impossible que la ciutadania
entengui cap on va la ciutat.
- El segrest del dia a dia. Els governants municipals solen ser polítics que es transformen en «gerents»
quan arriben al govern i es van oblidant de fer política. Estan immersos en la gestió del dia a dia
administratiu fins al punt que aquest acaba «segrestant-los» i els impossibilita tant el contacte directe
amb la ciutadania més enllà de les quatre parets de l'ajuntament, com pensar l'actuació del govern a
mesos vista. Aquest «segrest» és inevitable si l'equip de govern no té molt clares les seves prioritats i la
necessitat de tot govern de fer política. I això vol dir, tenir un projecte de transformació i pensar més enllà
dels propers quatre anys.
- No organitzar professionalment el gabinet d'alcaldia. L'equip d'alcaldia és el motor de tot govern
municipal. Un govern que no estructura un equip sòlid que sigui capaç de coordinar i donar impuls a la
seva gestió més enllà del dia a dia és un govern a la deriva que basarà la seva acció en la improvisació i
en la qual els errors i les incoherències emergiran inevitablement. És aquest gabinet qui ha de dirigir la
comunicació del govern i la relació amb els ciutadans, i si aquest no està pensat des del punt de vista
professional té tots els números per ser incapaç de gestionar la complexitat de l'administració més
propera als ciutadans.
- No vetllar per argumentar l'acció del govern. Si es vol que els ciutadans entenguin les actuacions que
es porten a terme és imprescindible que aquestes estiguin ben argumentades i tinguin un sentit clar dins
el projecte de ciutat. Sovint es prenen decisions que a ulls de la ciutadania semblen incomprensibles per
què ningú explica per què s'opta per una determinada actuació. No es dedica prou temps a treballar els
arguments que han d'ajudar que els ciutadans entenguin per què s'ha decidit fer una cosa o una altra. Es
donen per descomptades massa coses i no s'és conscient que sense arguments sòlids no hi ha
comunicació possible. I no hi ha res pitjor per a un govern que els ciutadans no entengui el motiu de les
seves decisions. Més enllà de si els arguments són compartits o no.
- No fer partícips els ciutadans de l'acció de govern. El polític que no ha entès que avui en dia és
impossible fer política d'esquenes a la ciutadania ho acabarà entenent quan ja sigui massa tard per
poder fer-hi res. I no em refereixo a organitzar processos participatius pensats per complir l'expedient,
sinó entendre que avui en dia només es pot transformar una ciutat si hi ha l'escalfor d'una part important
de la ciutadania. Això vol dir que cal dedicar molt de temps a explicar-se davant dels ciutadans i establir
mecanismes per tal que els ciutadans puguin participar en la presa de decisions.
Aquests fenòmens es van repetint encara que els governs vagin canviant i els que són capaços d'evitarlos acaben recollint-ne els fruits més aviat del que la gent es pensa. La bona notícia és que la majoria
dels governs actuals són nous i encara tenen temps per no caure en aquests errors o, si ja hi han caigut,
encara poden rectificar. Ho acabaran agraint ells i els ciutadans a qui representen.

DIARI DE GIRONA
Divendres, 19 de febrer de 2016

LA CONSULTA POPULAR A BLANES SOBRE LA NOVA C-32 ES FARÀ EL 17
D’ABRIL
L'Ajuntament posarà avui en funcionament una web amb tota la informació referent al polèmic
projecte
BLANES | DDG La consulta popular a Blanes sobre el projecte de perllongació de la C-32 es realitzarà el
pròxim 17 d'abril i es preguntarà a la ciutadania si hi està a favor o en contra, amb dues úniques opcions
de resposta: Sí o No. Així ho va donar a conèixer ahir l'Ajuntament, qui va avançar que encara «no s'ha
acabat de definir» com es desenvoluparà la jornada de la consulta. Segons va assenyalar el consistori a
través d'un comunicat, un dels aspectes en què s'està treballant és quants punts de votació hi haurà
distribuïts arreu del municipi, així com el sistema que s'utilitzarà per comprovar que aquella persona està
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inclosa dins el padró municipal. La votació haurà de ser presencial i hi podran participar els majors de 16
anys.
D'altra banda, el procés participatiu s'iniciarà avui amb l'entrada en funcionament de la web
http://participac32.blanes.cat, on la ciutadania tindrà tota la informació necessària sobre el tema a debat.
La web compta amb un menú amb quatre blocs d'informació. En el primer es fa una presentació per
saber en què consisteix el procés de participació ciutadana per a la C-32 i, en el segon, es tracta sobre
com participar-hi, el calendari previst o la normativa de participació. El tercer apartat inclou tots els detalls
i documentació al voltant del projecte de perllongació de la C-32, com els antecedents cronològics, el
resum executiu del projecte o els estudis complementaris de mobilitat i les al·legacions de la Plataforma
Contra la C-32. Per últim, al quart bloc s'hi allotgen diferents propostes i projectes que es consideren
alternatives a la perllongació de la C-32, com el desdoblament de la carretera d'accés a la Costa Brava,
la GI-682, entre altres.
A més, també a partir d'avui i durant les properes setmanes s'aniran succeint les diferents fases del
procés participatiu. Es durà a terme una reunió informativa amb el personal de l'Ajuntament de Blanes, la
impressió de díptics i cartells que inclouran la informació bàsica del projecte de perllongació de la C-32 i
altres detalls importants al voltant del propi procés participatiu.
Llum verd al projecte
La Generalitat va donar llum verd a la nova C-32 al desembre del 2015, després de consensuar-ho amb
els alcaldes de Blanes, Lloret de Mar, Tordera i Tossa de Mar i va autoritzar també l'estudi informatiu i la
redacció del projecte constructiu de la circumval·lació fins a la rotonda de Cala Canyelles. L'obra s'ha
dividit en dues fases. La primera, que consistirà en l'ampliació de l'autopista C-32 entre Blanes i Lloret de
Mar, amb un cost de 71 milions d'euros i que en principi es començaria a desenvolupar el proper mes de
maig. I la segona fase, que donarà continuïtat fins a la carretera de Tossa de Mar, i que s'iniciaria el
segon semestre de 2018.

EL PUNT AVUI
Dimarts, 23 de febrer de 2016

PRETEXT ADMINISTRATIU
Opinió Josep Matas Balaguer
Advocat
Lentament les administracions públiques adopten i aprofiten les possibilitats de
millora que ofereixen les noves tecnologies. Evolucionen cap a l'administració electrònica a ritmes
diferents, segons les seves dimensions i recursos; no pot ser d'altra manera. El canvi ha de ser lent
perquè els errors, quan es vol anar massa de pressa, costen una fortuna. El darrer mal exemple es diu
LexNet, el sistema promogut pel Ministerio de Justicia per a l'intercanvi d'informació. Planteja molts
dubtes legals de fons (indirectament posa en qüestió la independència del Poder Judicial), se'n
desconeix quin grau de confidencialitat i seguretat garanteix (hauria de ser de codi obert per poder-ho
verificar) i provoca constantment problemes a milers d'usuaris (és evident que no es va provar
suficientment abans de fer-lo operatiu). Tot i això el ministre Català diu estar-ne “razonablemente
satisfecho”, segurament perquè no l'ha de fer servir. En l'evolució cap a l'administració sense papers hi
ha una nova data marcada en vermell en el calendari.A partir del 3 d'octubre d'enguany els expedients
que s'obrin a qualsevol administració pública només tindran validesa legal si són en format electrònic i si
garanteixen l'autenticitat de la informació. El paper només serviria ja com a suport de treball però no
tindria efectes jurídics. No serà el primer, ni el segon, ni el tercer termini que una llei imposa i
l'administració no compleix, perquè evidentment es tracta d'un termini impossible de complir, almenys per
a la gran majoria d'ens locals, tot i els esforços que es fan des del Consorci d'Administració Oberta de
Catalunya per donar-los eines. No obstant això, malgrat tot, d'aquesta manera desigual, a batzegades i
amb recursos no sempre ben invertits, l'administració electrònica avança. En realitat s'ha convertit en la
idea força del canvi en l'administració, fins al punt que ha fet desaparèixer dels programes electorals i de
l'agenda política altres reformes administratives igualment substancials i necessàries. Per exemple, la
racionalització dels múltiples nivells d'administracions o la professionalització.
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La nova administració hauria de ser radicalment professional, menys colonitzada pels partits polítics de
torn, amb un mínim de càrrecs de lliure designació (més de 4.000 només a l'Administració de l'Estat) i
més places de direcció a ocupar únicament pels professionals de plantilla, amb sistemes objectius de
valoració de mèrits que incentivin i permetin fer carrera professional. Són idees que eren molt més
presents abans però que ara estan a l'ombra. L'adveniment de l'administració electrònica no ha de ser
pretext per oblidar la reforma d'aquests aspectes també substancials.

EL PUNT AVUI
Divendres, 4 de març de 2016

ATUREM LA C-32 VOL FER A LLORET LA CONSULTA SOBRE EL RAMAL
Vol posar en evidència “el dèficit democràtic” dels
partits que van tombar el procés participatiu
Critica la hipocresia d'alguns partits de Lloret que en
època electoral defensaven la consulta
El ple de Lloret de Mar de 21 de desembre va anul·lar la consulta ciutadana.
Foto Quim Puig,

Nuri Forns - lloret de mar. La plataforma Aturem la C-32
no es resigna al fet que no hi hagi consulta ciutadana a
Lloret de Mar sobre el ramal de Tordera a Lloret, i va
anunciar ahir que impulsarà un procés participatiu pel seu compte. Per aquest motiu ha convocat una
reunió per a dilluns a dos quarts de vuit del vespre al Puntet.
Un dels portaveus de la plataforma, Joan Mora, va explicar que la consulta de Lloret es faria
paral·lelament al procés participatiu de Blanes, mitjançant entitats, i la idea és que la mateixa pregunta
que es farà en la consulta de Blanes es faci a Lloret. “Falta acabar de definir quantes associacions o
persones podrien col·laborar en la jornada, i hem de veure si podrem disposar del padró o no”, va dir.
Per Mora, l'organització de la consulta deixaria en evidència “el govern de Lloret”, que en el ple del 21 de
desembre va aprovar (amb el suport del PSC, Millor i el PP) no fer la consulta ciutadana sobre el ramal,
acordada també per ple. “És com el referèndum de Catalunya, pots estar-hi d'acord o no però t'agradaria
saber què pensa la gent”, va resumir Mora. La plataforma no veu clar el gir que va fer el projecte al gener
quan es va anunciar que la Generalitat també faria un tram per enllaçar el ramal de la C-32 amb Tossa
(es faria un túnel que arribaria a Canyelles). La plataforma critica que “dies abans” de reunir-se amb el
llavors conseller Santi Vila, al gener, l'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, va reunir-se amb membres de la
plataforma: “I ens va dir que impulsaria el procés participatiu”, va relatar Mora. Paral·lelament, els
assessors han demanat a la Generalitat que els faci arribar el document que indica que es va fer
l'aprovació definitiva del projecte, però no els han contestat. Tampoc no ha rebut resposta la petició de
l'Ajuntament de Blanes de fer una moratòria del projecte.

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 9 de març de 2016

MIERES CONSULTA AMB ELS VEÏNS QUÈ VOLEN FER
AMB 23.000 EUROS
Escolliran un Consell del Poble, el qual vetllarà per la correcció dels
processos participatius
Enric Domènech (Mieres-CUP). diari de girona

MIERES | DDG L'Ajuntament de Mieres enviarà cartes als veïns en les
properes setmanes. Les comunicacions explicaran la manera de participar en la distribució de 23.000
euros del pressupost municipal del 2016, el qual suma 327.000 euros. Són 23.000 euros que no estan
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condicionats per ajudes d'altres administracions. Per exemple, la Diputació de Girona o la Generalitat de
Catalunya. La voluntat de l'Ajuntament és deixar les inversions reals a mans dels veïns.
Un cop rebuda la carta, els veïns podran fer les propostes d'inversió que els semblin. El següent pas
serà una valoració tècnica de les propostes. És a dir, si a algú se li ocorre fer una proposta absurda, la
treuran. Seleccionades les idees viables, l'Ajuntament organitzarà una consulta presencial, perquè els
veïns puguin votar les propostes que més els agradin. Després de les votacions, l'Ajuntament ordenarà
les propostes en funció del nombre de vots i les aprovarà. N'aprovaran fins que els 23.000 euros
s'acabin.
La consulta dels 23.000 euros serà la culminació de la primera edició dels primers pressupostos
participatius de Mieres. L'Ajuntament ja va fer una assemblea per explicar el pressupost als veïns. La
voluntat de l'Ajuntament és repetir l'any vinent, però fer-ho més aviat. És a dir, el procés d'aprovació del
pressupost del 2017 tindrà lloc per la tardor i l'hivern d'aquest any i la voluntat és que la gent s'hi
acostumi i es faci pròpies les inversions municipals.
Per poder aplicar el nou sistema amb garanties, el darrer Ple de Mieres va aprovar un Reglament de
Participació Popular. Les normes regulen com s'han de fer les consultes, audiències públiques i quins
són els drets i deures dels ciutadans pel que fa a la participació. Per vetllar pels processos, en breu
escolliran un Consell del Poble.

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 23 de març de 2016

OLOT FA L´APROVACIÓ INICIAL DE LA SEU ELECTRÒNICA PER AL TAULER
D´EDICTES I EL REGISTRE
El portal de la transparència d'Olot estarà a la weg de transparència de la Generalitat
OLOT | X.V. El ple de l'Ajuntament d'Olot amb els vots a favor de CiU, PSC ERC i la CUP i l'abstenció
d'Olot en Comú va fer l'aprovació inicial del la normativa de la seu electrònica, el tauler d'edictes i el
registre electrònic. L'apartat va ser explicat per la regidora Núria Fité (Govern Obert per CiU). Fité va
explicar: «L'objectiu és avançar en el procés d'implantació de l'administració electrònica i en el
compliment dels requísits sobre la transparència i la informació i el bon govern».
Va prosseguir: «Tots tres mecànimes (la seu el tauler i el registre electrònics) a banda de donar
compliment a les lleis de l'administració electrònica i de la transparència també ens premetran avançar
en la realització de tots els tràmits que tenim tant aquest Ajuntament com els organismes autònoms de
forma electrònica i també seviran per facilitar l'accés a la informació per part dels ciutadans».
Josep Quintana (ERC) va preguntar:?«La web de l'Ajuntament tindrà algun apartat nou per donar
compliment a la normativa de transparència».
Fité va respondre:?«El portal de la tranparència que tindrem com a Ajuntament serà el de la Generalitat
de Catalunya, on hi ha un portal per cada ajuntament».
Va afegir: «Des de la nostra pàgina web es podra connectar a la web de la Generalitat». També va
avançar que l'Ajuntament preveu reformular la pàgina web de l'Ajuntament i si cal hi posaran un lloc
específic per poder connectar a la web de la Generalitat.

EL PUNT AVUI
Dimecres, 30 de març de 2016

GIRONA FARÀ UNA AUDIÈNCIA PÚBLICA PEL PRESSUPOST, 4 ANYS
DESPRÉS DE L'ÚLTIMA
La sessió se celebrarà dilluns vinent al saló de descans del Teatre Municipal
Govern i oposició intervindran primer i després serà el torn dels ciutadans
Jordi Nadal – girona. El govern de Girona té previst celebrar dilluns vinent una audiència pública del
pressupost del 2016. El saló de descans del teatre municipal serà el marc a partir de les set del vespre
d'una sessió oberta a tots els ciutadans per explicar els aspectes generals de la previsió de comptes per
aquest any. Amb la presidència de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, l'acte començarà amb una
ponència sobre el pressupost municipal. Se n'encarregarà la tinenta d'alcalde d'Hisenda i Règim Interior,
Maria Àngels Planas. Després de l'exposició de la regidora, serà el torn dels portaveus dels grups
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municipals del ple. Disposaran d'un temps proporcional a la seva representació. Un cop hagin parlat els
polítics podran intervenir els ciutadans que ho desitgin. L'acte es tancarà amb una nova intervenció
d'alguns membres del govern municipal, que exposaran les seves conclusions de la sessió. La previsió
de comptes per al 2016 es va aprovar el 21 de desembre. Per a l'aprovació, el govern de CiU, en aquells
moments en minoria, va tenir el suport d'ERC-MES.
Un precedent mig fallit
La de dilluns serà la segona audiència pública pel pressupost que se celebrarà a la ciutat després de la
que ja es va fer l'abril del 2012, per debatre i demanar aclariments sobre els comptes d'aquell exercici.
En aquell moment el pressupost era el primer que havia elaborat el nou equip de govern de la ciutat, per
primer cop en mans de CiU.
En aquella sessió, però, l'acte no va aconseguir atraure l'interès de gaires ciutadans. Hi van assistir al
voltant d'una quarantena de persones, però descomptant els propis regidors del govern —alguns d'ells a
la tarima, però també entre el públic— i els de l'oposició; els assessors i persones vinculades als
diferents partits, i els mitjans de comunicació, els assistents no arribaven a una vintena.
LA DATA
04.04.16
es farà l'audiència pública pels comptes d'aquest any. Serà a les 19 h al saló de descans del
Teatre Municipial.
LA XIFRA
40 persones
van assistir a l'última audiència pública de pressupost a Girona, que va ser l'abril del 2012.

DIARI DE GIRONA
Dijous, 31 de març de 2016

OLOT ESCOLLIRÀ EL PROJECTE DEL FIRAL DESPRÉS DE LES FESTES DEL
TURA
Els veïns podran escollir entre tres propostes diferents
X.VALERI | OLOT Els veïns d'Olot podran mirar tres projectes del Firal durant les Festes del Tura i
passades les festes tindran un temps per reflexionar. A finals de setembre o a l'octubre podran votar el
Firal que els agradi més. Un cop feta l'elecció popular l'Ajuntament contractarà el projecte final i
començaran les obres.
Ho ha anunciat -fa poc- Josep Maria Corominas (alcalde d'Olot per CiU). «Demanarem -ha dit- que totes
les persones d'Olot que vulguin hi estiguin presents i escoltin les explicacions dels arquitectes».
Per tal de poder presentar tres plafons amb imatges i explicacions de les propostes del nou Firal,
l'Ajuntament ha decidit obrir un concurs d'idees. Corominas ha explicat: «Treballem en la redacció de les
bases d'una convocatòria oberta a tots aquells equips d'arquitectes que es vulguin presentar».
L'alcalde d'Olot ha exposat: «Hem tingut una reflexió a nivell jurídic i al final la recomanació que se'ns fa
des d'una comissió jurídica assessora és que s'obri un nou concurs per la contractació dels arquitectes
que han de fer la redacció del projecte del Firal que després tornarem treure a licitació, perquè ja serà
per l'execució de les obres».
La previsió és que el proper mes de juny l'Ajuntament pugui obrir les el termini de presentació de
candidatures per a tots els equips d'arquitectes que vulguin optar al projecte.
L'elecció dels tres treballs forma part del procés participatiu del Firal i els projectes tindran les condicions
exigides pels participants al procés. Pel que fa al procés, el dimecres 6 d'abril a 2/4 de 8 del vespre al
Saló de Sessions de l'Ajuntament tindrà lloc una nova reunió. La fi de la demanda d'opinions veïnals
tindrà lloc el mes de maig.
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