DIARI DE GIRONA

Dimarts, 3 d'agost de 2010
S’INAUGURA LA REHABILITACIÓ DE

CAN TRINXERIA,

CONVERTIT EN CENTRE CÍVIC DE

MAÇANET
La jornada de portes obertes va mobilitzar molts veïns de la localitat.

MAÇANET DE LA SELVA. Maçanet de la Selva va inaugurar el
passat diumenge la rehabilitació de Can Trinxeria, que a partir
d'ara serà el nou centre cívic de la localitat. A la jornada de
portes obertes van assistir, a banda de l'equip de Govern
municipal, nombrosos veïns del poble, de les poblacions dels
voltants i personalitats polítiques destacades, com la senadora
del PSC, Pepa Celaya, o el subdelegat de l'Estat a Girona,
Francisco-Francesc Busquets.
La rehabilitació de l'edifici, de tres plantes amb 660 metres quadrats, s'ha finançat amb el pla FEIL (Fons
Estatal d'Inversió Local). L'edifici està declarat com a bé Cultural d'interès Local i, per tant, tota la
remodelació s'ha fet mantenint la volumetria, la composició de les façanes i, en la mesura del possible,
respectant els acabats interiors de la dependències nobles de la planta baixa. Finalment, les obres s'han
dut a terme suprimint les barreres arquitectòniques per aconseguir fer l'edifici accessible a tothom. Els usos
es van sotmetre a debat en el procés de participació ciutadana celebrat el juliol de l'any passat.
GENCAT.CAT

Dimarts, 3 d’agost de 2010
EL GOVERN APROVA EL

PLA ESTRATÈGIC

QUE HA D'UNIVERSALITZAR ELS SERVEIS

SOCIALS
Defineix els principals eixos d'actuació del Sistema Català de Serveis
Socials fins al 2013
La ciutadania tindrà un coneixement fàcil i ràpid de què fan els serveis
socials i com hi poden accedir
El Govern ha aprovat avui el Pla estratègic de Serveis Socials de Catalunya, que fixa els reptes i objectius
que ha d'assolir el Sistema Català de Serveis Socials fins al 2013. D'aquesta manera, es garanteix la
sostenibilitat del sistema i s'optimitzen els seus recursos, alhora que en consolida el seu creixement.
Per primera vegada se sistematitzen i ordenen les actuacions de tots els agents implicats, cosa que
permetrà millorar la qualitat de les prestacions i consolidar el sistema públic de serveis socials. Amb
aquest Pla, la ciutadania tindrà un coneixement fàcil i ràpid de què fan els serveis socials i com hi poden
accedir; també serà un instrument molt útil per a les persones que treballen en el Sistema.
El Pla estratègic remarca que el sistema català de serveis socials ha d'assegurar la igualtat d'oportunitats i
el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la seva vida, mitjançant la cobertura
de les necessitats bàsiques i socials, garantint l'accés universal i els estàndards de qualitat òptims.
Els dos reptes fonamentals als quals el Sistema públic ha de donar resposta en els propers anys són: la
universalització dels serveis socials i la qualitat de l'oferta de serveis
Per assolir aquests objectius, el Pla fixa 5 eixos estratègics que incorporen més de 150 propostes
d'actuació concretes. Algunes de les més destacades són:
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1.L'accés de les persones als serveis socials
• Actualitzar, desenvolupar i impulsar el catàleg de la cartera de serveis socials
• Millorar i ampliar la informació a la ciutadania sobre els recursos del sistema de serveis socials
• Implementar experiències pilot de participació telemàtica per promoure la participació de les
persones i associacions en els òrgans consultius i de debat del sistema
• Crear el comitè d'ètica de serveis socials
2.La qualitat del sistema
• Revisar el contingut de les prestacions de la cartera de serveis orientant-les a les necessitats socials
de les persones. Estudiar la necessitat i els costos d'incorporar noves prestacions i actuacions
• Promoure i treballar conjuntament amb les iniciatives impulsades per les entitats d'iniciativa social
• Aprovar el decret d'acreditació que reguli els nivells i els estàndards de qualitat de la Xarxa de
Serveis d'Atenció Pública. Instituir un guardó de reconeixement de la qualitat de la gestió
3.El treball en xarxa
• Incrementar l'ús de fórmules de gestió conjunta per a la prestació de serveis al territori
• Elaborar Plans d'Actuació Local en Matèria de Serveis Socials per part de totes les Àrees Bàsiques
de Serveis Socials
• Adaptar els sistemes d'informació propis als requeriments del Sistema d'Informació Social per
donar informació actualitzada i compartir-la amb la resta d'Àrees Bàsiques
• Consolidar els convenis per al finançament dels serveis socials bàsics, actualitzar el copagament i
buscar fórmules de finançament alternatives per reduir la dependència de les aportacions
públiques per part de les entitats d'iniciativa social
4.La tasca dels professionals
• Crear espais de debat amb els professionals del sistema per definir i adaptar els perfils
professionals tipus a l'evolució de les necessitats socials
• Crear espais de debat amb la participació dels agents implicats per adequar progressivament els
estudis acadèmics i la formació per a l'ocupació a la realitat dels serveis socials
5.Elaborar un nou Pla director de formació
• Consolidar la xarxa DIXIT arreu del país i desenvolupar el mapa d'experts en serveis socials
6.Innovació i coneixement
• Dissenyar i implementar un directori de persones usuàries dels serveis socials amb un sistema únic
d'identificació i la història social compartida
• Impulsar i dissenyar un instrument que permeti el coneixement periòdic de les necessitats de
serveis
• Crear línies d'ajuts a la realització de tesis doctorals en matèria de serveis socials
El Pla estratègic de Serveis Socials va ser aprovat el passat 6 de juliol pel Parlament. Avui, amb l'aprovació
del Govern, culmina el treball iniciat fa un any amb l'obertura del procés participatiu per a la redacció del
Pla que va comptar amb la col·laboració de la Direcció General de Participació Ciutadana. En aquest
procés hi van participar un miler de persones en representació de tots els sectors (administració, empreses,
entitats, professionals) relacionats amb el desplegament dels serveis socials. Les seves aportacions han
ajudat a enriquir el contingut del Pla.
ELPUNT.CAT (Avui + El Punt)

Dijous, 5 d’agost de 2010
EL DECÀLEG DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Palafrugell. El pla de participació ciutadana de Palafrugell estableix un decàleg que marca les línies
mestres de la política participativa del municipi. Aquest decàleg es concreta en: continuïtat en la
participació ciutadana; formació, creant una cultura participativa; organització i recursos, oferint
oportunitats per aconseguir objectius; legitimitat, fixant uns mínims de qualitat i quantitat; integrants,
adaptant-los al procés participatiu i potenciar-lo; transversalitat, establint elements que permetin un major
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contacte i coordinació entre polítics, tècnics i ciutadans; obertura i inclusió, millorant la informació dels
processos participatius; coneixement situat, per millorar la planificació estratègica del municipi; valors de
resultats, vetllant pel retorn dels resultats dels processos participatius, i integració, avançant cap a la
integració dels processos participatius de manera obligada en tota decisió política.
ELPUNT.CAT (Avui + El Punt)

Dijous, 5 d’agost de 2010
SUBVENCIONS PER FER CURSOS ALS LOCALS VEÏNALS
Figueres. El govern municipal de Figueres promocionarà la realització de cursos a les seus de les
associacions de veïns, a través d'una nova línia de subvencions que s'ha aconseguit després que el
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació hagi aprovat, per unanimitat, la cessió de 30.000 euros a
l'àrea d'Acció Cívica –responsable del teixit veïnal– perquè subvencioni el 50% del cost dels cursos. A
partir d'aquesta nova col·laboració amb les associacions de veïns, les entitats solidàries, representades al
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, faran xerrades a les diferents associacions de veïns per
difondre les seves tasques.
DIARI DE GIRONA

Diumenge, 8 d’agost de 2010
PROPOSEN CREAR UN FÒRUM PÚBLIC A ROSES
L'Associació Ciutadana per a la Participació de Roses ha proposat la creació d'un fòrum públic per tal que
tothom pugui opinar i s'han començat converses.

DIARI DE GIRONA

Dilluns, 16 d’agost de 2010
L’AJUNTAMENT VOL ACOSTAR JOVES I POLÍTICS
Ha convocat un concurs de reportatges audiovisuals adreçats a joves
estudiants sota el títol «Miri, senyor alcalde»
PALAFRUGELL. L'Ajuntament de Palafrugell, amb l'objectiu de fomentar un procés participatiu entre els
joves del municipi, ha convocat un concurs de reportatges audiovisuals adreçats a joves estudiants sota el
títol "Miri, senyor alcalde". La seva finalitat és la d'apropar les polítiques de joventut a la realitat del
municipi a través d'unes jornades de debat entre els joves, els polítics i l'alcalde.
ELPUNT.CAT (Avui + El Punt)

Dimecres, 18 d’agost de 2010
LA CUP PRESENTA EL SEU FULL DE RUTA DE PARTICIPACIÓ
J.C. Blanes La CUP de Blanes va celebrar el 18 de juny un debat obert sobre participació ciutadana a la
Casa de la Cultura. De les conclusions la CUP n'ha fet ara un full de ruta per “impulsar polítiques reals de
participació ciutadana a Blanes”. La CUP considera que “la radicalització democràtica ha d'obrir les
portes de bat a bat a la participació i que aquesta és l'única manera de garantir la transparència en la
presa de decisions”.
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ELPUNT.CAT (Avui + El Punt)

EL DIMONI DE SANTA EUGÈNIA

Dimecres, 18 d’agost de 2010
CIUTAT: DEFINICIÓ I PARTICIPACIÓ

Dilluns, 23 d’agost de 2010

L'arquitecte Ramon Ripoll, fotografiat a Santa Eugènia de Ter, a la rotonda del Pont del Dimoni,
davant del Col·legi Groc FOTO: J. MEDIR

T El futur de les polítiques municipals passa per donar respostes
particulars a l'actual heterogeneïtat social

T

La ciutat és un dels millors invents de la humanitat per ajudar a viure millor. La seva evolució històrica ha
progressat en dos objectius socials fonamentals: millorar els serveis urbans oferts i augmentar el nombre
de ciutadans privilegiats que es beneficien d'aquests serveis. Això que es pot explicar en tres línies, han
hagut de passar tres mil anys per aconseguir un aprovat alt a les poblacions del nostre país. Un progrés
que s'ha realitzat gràcies a molts sacrificis, treballs, revolucions i imaginació per assolir el nivell de
benestar urbà que tenim a l'actualitat. Però l'esforç major ha estat destronar els privilegis històrics d'alguns
ciutadans i fer que totes les persones, per igual, puguin gaudir dels avantatges de la vida urbana.
El més interessant d'aquest progrés urbà és el salt qualitatiu que han experimentat les nostres ciutats, en
els últims trenta anys, amb l'arribada de la democràcia. Això s'ha aconseguit gràcies a uns governs
municipals que han realitzat una tasca important per dotar les poblacions de les infraestructures socials,
assistencials, esportives i culturals indispensables per a la vida actual. Després de materialitzar aquest
lloable inflament dels serveis socials, que ha comportat alhora l'inflament dels costos econòmics, se'ns
presenten dues qüestions evidents. El primer interrogant gira al voltant de la crisi econòmica i de com fer
sostenibles els serveis municipals en el nou marc d'austeritat. El segon interrogant versa sobre la crisi
d'idees en la planificació urbana del futur i de com definir polítiques millors i més barates que el simple
desarrollisme il·limitat de serveis.
Respecte a la planificació urbana del futur, fa temps que molts estudiosos pronostiquen que la ciutat ha de
superar els enfocaments generalistes i donar entrada a l'expressió, cada vegada més particular, dels
col·lectius i les persones que la integren. Tothom sap que superar l'encaix de la ciutat amb la societat en
general i aconseguir l'encaix de la ciutat amb els col·lectius particulars, que poden enriquir el bé comú,
obre un camp de possibilitats immens. Un enfocament que assegura tant la relació de l'espai públic amb
tota la població, com la relació de l'espai urbà amb els grups socials concrets. Aquest plantejament té
dificultats de gestió tant per la complexitat sociològica de les nostres poblacions, com pels precaris mitjans
polítics i tècnics disponibles. En aquest cas és evident la dificultat de ¿com respondre a aquestes
necessitats sense perdre el sentit d'unitat de la ciutat?, o bé ¿quin ha de ser el marc polític adequat de
discussió?, i sobretot, ¿com ha de ser el nivell de participació dels tècnics? Tres qüestions que es
fonamenten en conceptes irrenunciables com el sentit del bé comú, l'acció política justa i el llenguatge
arquitectònic auster i adequat.
Últimament els mitjans de comunicació s'han fet ressò de múltiples intents de participació dels ciutadans
en el disseny de la ciutat. Entre els exemples més discutibles podem recordar la participació dels veïns en
la concreció funcional de la plaça Lesseps i l'avinguda Diagonal de Barcelona. Per altra banda, entre els
casos més ben resolts, hem d'esmentar situacions de participació ciutadana en la definició funcional
d'espais urbans de gran qualitat urbana. En aquest casos exemplars s'ha respectat sempre la
complementarietat de les responsabilitats dels ciutadans, dels polítics i dels tècnics, evitant superposicions
en les competències de cada una de les tres parts. Entre aquests exemples de bona planificació urbana,
en què s'ha tingut en compte la iniciativa de grups de ciutadans, trobem propostes com: anelles per a
vianants en els intransitables entorns urbans, bosses d'aparcaments prop dels barris històrics de difícil
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accés, senzills parcs urbans lúdics i històrics de temàtiques pròpies de cada indret, o bé la reconstrucció
d'elements històrics de gran rellevància veïnal. També trobem projectes de: millora funcional de les
monòtones illes urbanes, simbolització de barriades despersonalitzades, jerarquització funcional de vials
sense cap valor urbanístic, o major racionalització de barris saturats de trànsit. Entre els exemples més
atípics hi ha: neteja d'espais naturals periurbans oblidats funcionalment, auditoris populars oberts a grups
iniciàtics, espais d'exposicions de baix cost i d'alta multifuncionalitat, etcètera.
La llista de propostes és inacabable de la mateixa manera que és inacabable el nombre de necessitats de
petit format dels grups de ciutadans desatesos. Una situació que demostra que el futur de les polítiques
municipals passa per donar, cada vegada més, respostes particulars a l'actual heterogeneïtat social. Una
tendència avalada per l'augment dels col·lectius de ciutadans actius que volen expressar-se, de manera
raonada, per reivindicar la creació de nous espais urbans. Un fenomen social a l'alça que ha de trobar,
durant el desenvolupament de les legislatures municipals, els canals de materialització i que els grups
polítics haurien de preveure i treballar en els programes electorals durant el període de la seva
elaboració. Per exemple ara és un bon moment per fer-ho quan les eleccions municipals es troben a tocar
de calendari. [El Punt]
Ramon Ripoll i Masferrer (la Cellera de Ter, 1958), és l'arquitecte que ha redactat el projecte de rehabilitació del Pont del Dimoni de Santa
Eugènia de Ter, presentat per diverses associacions. Doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya i professor del departament
d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció de la Universitat de Girona, Ripoll és director de la col·lecció Arquitectura tradicional, de Brau
Edicions

ELPUNT.CAT (Avui + El Punt)

Dilluns, 23 d’agost de 2010
CUES A BELLCAIRE PER DEMANAR UN PAS SEGUR A LA CARRETERA
Uns cent veïns de Bellcaire van informar els ocupants dels vehicles
Es van fer un dos quilòmetres de cua
La protesta dels veïns , al pas de la Gi-632 per Bellcaire, amb pancartes. Foto: I.R.

Bellcaire d'Empordà Un centenar de veïns de Bellcaire van tallar
ahir la carretera de l'Escala per reivindicar un punt segur per
poder-la travessar. La protesta va generar cues d'uns dos
quilòmetres, amb molts turistes estrangers. Els veïns, però, van
anar tallar la carretera en intervals de quinze minuts per no
provocar tantes molèsties als conductors, alguns dels quals es
van mostrar indignats malgrat la feina informativa que van fer
els veïns de la localitat.
Tot i que els talls es van fer davant del trencall per anar al veïnat
la Bolleria –una part del terme del qual pertany a Torroella de
Montgrí–, el punt més conflictiu del pas d'aquesta carretera pel
terme de Bellcaire, és el canvi de rasant de l'entrada al poble
des d'Ullà. En aquest punt hi ha un estop per accedir al centre
del poble, així com un camí que va al cementiri. Aquest és el
punt més conflictiu de la GI-632 a Bellcaire a causa de la mala visibilitat que provoca el canvi de rasant.
Continuaran els talls
Mentre no se solucioni aquest problema, els veïns de Bellcaire pensen anar tallant periòdicament aquesta
carretera, segons explica la regidora d'Acció Social i Participació Ciutadana, Cecília Barnosell.
LA FRASE
No ens ho han deixat fer a l'estop, el punt més dolent, per una qüestió de seguretat.
Cecília Barnosell. Regidora d'acció social i participació ciutadana
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El ple ja ho va demanar el 2007
L'estiu del 2007 ja es va aprovar al ple una petició de posar semàfors al municipi. El 2009 l'alcalde,
Jaume Gifre, es va dirigir al departament de Política Territorial de nou per demanar tres semàfors i li van
respondre que no hi havia recursos econòmics. Actualment ja hi ha un projecte per fer un giratori en una
intersecció, però el departament no ha dit res més.
ELPUNT.CAT (Avui + El Punt)

Divendres 27 d'agost de 2010
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Opinió. J. V. MUNTADAS
He trobat una bona definició de participació ciutadana: “És el conjunt d'activitats, processos i tècniques
pels quals la població intervé en els assumptes que l'afecten”. Des dels grecs, pares de la democràcia,
aquesta zona del món que en diem Occident ha fet molts esforços per tal que tota la societat prengui part
en les seves pròpies decisions.
Per quins motius avui la nostra societat civil participa tan poc, menys que mai, en les ocasions que se li
presenten? Exemples recents: la reforma de la Diagonal a Barcelona, les consultes ciutadanes sobre la
independència i una consulta popular exemplar a la meva ciutat, Sant Adrià de Besòs, per preguntar per
la conservació de les xemeneies de Fecsa. És que tots aquests temes sols interessen a un o dos de cada
deu veïns?
Sortint de l'àmbit ciutadà, el món polític presenta símptomes semblants. A part de la voluminosa abstenció
en els processos electorals, crida la nostra atenció el significat negatiu que tant els mitjans de comunicació
com els mateixos politòlegs donen a la presentació de dos o més candidats a les primàries (procés
electoral intern) dels partits polítics, quan personalment ho interpreto com un important senyal de
democràcia interna.
Conclusió: és imprescindible buscar nous camins, camins de credibilitat i transparència sense fissures, que
reconstrueixin l'esperit de responsabilitat que sempre ha caracteritzat el nostre país.
ELPUNT.CAT (Avui + El Punt)

Diumenge, 29 d’agost de 2010
PASSEJAR I COLLIR BOLETS PER MANTENIR EL BOSC A SETCASES
La Generalitat fa un procés participatiu sobre la gestió de la muntanya de
Sant Miquel
És el primer al país d'aquestes característiques i està motivat per unes
tales polèmiques als Carboners
Un grup de participants a la primera sortida de camp informativa prèvia al
procés participatiu. Foto: EL PUNT.

SETCASES. Les activitats tradicionals com recollir bolets,
dur a pasturar els ramats, passejar pel bosc o, per posar
només un altre exemple, recollir herbes remeieres, són
fonamentals per al manteniment de la muntanya de Sant
Miquel de Setcases, d'un alt valor ecològic i que ha estat objecte de controvèrsia per unes tales de pins al
bosc dels Carboners. Aquesta és una de les principals aportacions del procés participatiu que ha dut a
terme el Departament de Medi Ambient i la secretaria de Relacions Institucionals i Participació, el primer
al país quant a la gestió d'un espai públic. Aquesta muntanya, que ocupa bona part del municipi de
Setcases, és de titularitat pública.
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A part d'apostar per la pervivència de les activitats tradicionals del municipi, el grup també ha reclamat el
suport de la població local en la preservació de l'espai natural.
La muntanya de Sant Miquel de Setcases té espais de boscos madurs que representen unes de les poques
mostres que hi ha a tot el Pirineu. Els participants han reconegut que la preservació d'aquesta muntanya
és important des del punt de vista social, ambiental i econòmic. En aquest sentit, han considerat que la
zona de la capçalera del riu Ter és un element que té importància en si mateix i per la biodiversitat de la
zona. I és que aquesta capçalera regula hídricament la zona i és una reserva hidrològica cabdal. Per això,
aposten per conservar en bon estat les comunitats vegetals que hi ha. Respecte a la capçalera del Ter, la
muntanya de Sant Miquel és important per a la regulació hidrològica, per a la protecció de les poblacions
humanes de riscos com les allaus o les esllavissades i per reduir l'erosió del sòl. Per tot això, el grup del
procés participatiu ha apostat per una acurada explotació forestal i per un turisme –un dels motors de la
vall– respectuós amb l'entorn. Així mateix, ha remarcat la importància dels prats i les pastures com a
jardins del Pirineu.
LA XIFRA
LA DATA
3,8
23.09.08
és el nombre d'hectàrees de la muntanya de Sant
És la data en què es van fer públiques les
Miquel, més de tres quartes parts del municipi de
presumptes tales il·legals de pi negre al bosc
Setcases.
dels Carboners.
ELPUNT.CAT (Avui + El Punt)

Diumenge, 29 d’agost de 2010
ESPERANT QUE LES APORTACIONS SERVEIXIN
SETCASES. Els qui van prendre part en el procés participatiu van valorar en general de manera positiva el
procés, la claredat dels objectius i el debat. Amb tot, sobre els resultats i les expectatives de futur van dir
que, ara, calia comprovar si les aportacions es tindran en compte.
ELPUNT.CAT (Avui + El Punt)

Diumenge, 29 d’agost de 2010
OPTEN PERQUÈ SANT MIQUEL DE SETCASES SIGUI PARC NATURAL I NO PAS ESTATAL
L'Ajuntament i els participants en el procés participatiu diuen que
equilibra més les aspiracions ecologistes i produccionistes
L'àmbit, però, deixa de ser local
Una vista impressionant del punt on neix el riu Ter. Foto: RAMON ESTEBAN.

Setcases Vilallonga de Ter Ribes de Freser Queralbs Girona Toses La
figura del parc natural és la que s'ajusta més a les necessitats de la
gestió i protecció del bosc de Sant Miquel de Setcases, segons van
concloure la majoria dels integrants del procés de participació públic.
Per contra, van considerar que la reconversió d'aquest espai en parc
estatal seria una figura de protecció massa estricta. En canvi, si la
muntanya de Sant Miquel es declara parc natural, això permetrà
equilibrar més bé les peticions d'una millor protecció que han formulat
al llarg dels últims anys els sectors ecologistes amb les del sectors més
produccionistes.
Cal tenir en compte, però, dos aspectes rellevants, segons les observacions del Departament de Medi
Ambient i de l'empresa que ha conduït el procés participatiu, X3 Estudis Ambientals. Per una banda, que
la proposta de declarar la muntanya de Sant Miquel com a parc estatal o bé com a parc natural, que no
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estava prevista en el disseny de les premisses inicials, s'ha d'emmarcar en un àmbit superior, el de l'espai
d'interès natural de les capçaleres del Ter i del Freser. En aquest cas, el debat i la formulació s'ha
d'estendre a cinc municipis més: Queralbs, Ribes de Freser, Vilallonga de Ter i Toses, a més de Setcases.
A part d'això, segons la figura de protecció per la qual s'opti, caldrà negociar-la i tramitar-la davant del
govern català –parc natural– o espanyol –parc estatal–.
Per l'altra banda, en el procés participatiu no es va abordar el tema de la zonificació de l'espai protegit, el
qual hauria creat molta controvèrsia, que és la que es produirà en el moment de la seva tramitació, si és
que arriba. I és que es tracta de delimitar les zones anomenades de reserva natural, on no es podria dur a
terme pràcticament cap activitat. El que sí que va quedar clar durant els debats del procés de participació
és que l'actual pla d'ordenació de la muntanya de Sant Miquel és plenament vigent. En canvi, en aquest
mateix fòrum no es va concloure si cal o no una intervenció silvícola en aquesta muntanya pública. La
petició d'una figura de protecció de la muntanya de Sant Miquel la van formular els representants de les
entitats ecologistes Associació per a l'Estudi i Millora dels Salmònids-Rius amb Vida, l'Agrupació
Naturalista de Girona, l'Associació Arç, el Grup de Defensa de la Natura i el Grup de Defensa del Ter.
LES XIFRES
3
són les figures de protecció que afecten la
muntanya de Sant Miquel: l'espai PEIN, la xarxa
Natura 2000 i la reserva de caça.

5
són les entitats ambientalistes i proteccionistes
que més han vetllat per la preservació de la
muntanya de Setcases.
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Dilluns, 30 d'agost de 2010
PROPOSTA D’AMC-FIGUERES PER A L’ELABORACIÓ DEL

PRESSUPOST MUNICIPAL

DE

L’ANY 2011
En el decurs d’aquest darrer any, AMC-Figueres ha presentat tot un seguit de propostes de caire social
que s’emmarquen en el context de greu crisi econòmic en el què estem immersos i que haurien d’estar
presents en el pressupost municipal per l’exercici del 2011:
- mesures per a ampliar els terminis i possibilitar el fraccionament en el pagament de l’IBI sense interessos,
- l’aplicació d’una reducció del 50% de la taxa d’escombraries als jubilats, jubilades o pensionistes que
ingressin una quantitat inferior a 1.050€ mensuals a la unitat familiar,
- l’exempció del pagament de la taxa de cementiris als majors de 65 anys qui rebin una pensió mínima i
no tinguin altres béns econòmics,
- la reducció en el preu de l’entrada de la piscina descoberta als fills menors d’edat de persones en
situació d’atur de la nostra ciutat.
La crisis econòmica per la que passa el nostre país ha afectat de manera important als ingressos
provinents de la construcció, de manera que els anys 2008 i successius s’ha ingressat molt menys del que
s’havia previst en els pressupostos. D’igual forma, les transferències estatals tampoc no seran les previstes
en el pressupost del 2010. Això farà que l’Ajuntament de Figueres tanqui l’exercici amb un desequilibri
entre ingressos i despeses de prop dels 4 milions d’euros.
Tot i que actualment el ROM no contempli la participació de la societat civil a l’hora de confeccionar els
pressupostos, AMC-Figueres creu necessari l’aplicació del capítol quart d’aquest reglament per tal de
posar en marxa un procés consultiu per a la confecció del pressupost municipal de l’exercici 2011.
Aquest procés hauria de comptar amb les aportacions que puguin fer el conjunt d’entitats de la ciutat: les
AAVV, els partits polítics en l’oposició – que representen un alt percentatge dels votants –, els equips
directius i les AMPAS dels diferents centres educatius, ... Ha de ser un procés que potenciï la democràcia
participativa. Amb la figura d’un pressupost participatiu es vol:
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a) Copsar l’opinió dels figuerencs per a definir l’orientació del pressupost municipal.
b) Recollir propostes concretes d’actuació executables en el marc del pressupost d’inversions.
c) Crear un procés ric per a la seva participació i acostament ciutadà a l’administració local.
d) Obrir un canal de participació real i directe que enforteixi i potenciï la qualitat demòcrata de Figueres.
e) Que l’equip de govern tingui el deure d’escoltar i assumir les decisions de la ciutadania.
Per tot allò exposat, AMC-Figueres
SOL·LICITA:
I insta a l’equip de govern a:
- prendre un acord de Ple que tingui la voluntat d’impulsar l’elaboració d’un pressupost participatiu per
l’exercici 2011 i successius, en els termes expressats en l’exposició de motius d’aquesta proposta. Aquest
marc de transparència i compromís no faria més que enfortir els tot sovint febles vincles entre l’ajuntament
i la ciutadania a la qual representa.
- la contenció de la despesa no prioritària entre un 5 i un 10% en partides destinades a festes i actes,
dietes i desplaçaments, honoraris professionals i estudis tècnics, comunicació i publicacions.
- reprogramar les inversions: prioritzant aquelles relacionades amb l’educació, el foment de l’ocupació, el
manteniment, neteja i conservació de la via pública.
- prendre mesures per a ampliar els terminis i possibilitar el fraccionament en el pagament de l’IBI sense
interessos.
- aplicar una reducció del 50% de la taxa d’escombraries als jubilats, jubilades o pensionistes que
ingressin una quantitat inferior a 1.050€ mensuals a la unitat familiar,
- eximir del pagament de la taxa de cementiris als majors de 65 anys qui rebin una pensió mínima i no
tinguin altres béns econòmics,
- reduir el preu de l’entrada de la piscina descoberta als fills menors d’edat de persones en situació d’atur
de la nostra ciutat,
Esteve Gratacós i Andrade
Primer Secretari d’AMC-Figueres
Figueres, 30 d’agost de 2010

DIARI DE GIRONA

Dimarts, 31 d'agost de 2010
AMC INSTA FIGUERES A FER UN PRESSUPOST PARTICIPATIU PER A L’ANY 2011
El grup AMC-Figueres, encapçalat per l'exregidor Esteve Gratacós, proposa al govern municipal que
impulsi l'elaboració d'un pressupost participatiu per a l'exercici 2011 i els posteriors amb l'objectiu d'oferir
transparència i compromís per "enfortir els sovint febles vincles entre l'Ajuntament i la ciutadania". La
formació ja ha fet al llarg d'aquest any altres propostes en aquest sentit, com l'ampliació dels terminis i la
possibilitat de pagar de f0rma fraccionada l'IBI; la reducció del 50% de la taxa d'escombraries als jubilats
o pensionistes amb pocs ingressos; l’exempció del pagament de la de cementiris als majors de 65 anys
que no tinguin recursos o la reducció del preu de la piscina descoberta pels menors amb els pares a l'atur.
La formació assegura que la crisi econòmica implicarà menys ingressos provinents de la construcció i farà
que el consistori tanqui l'exercici amb un desequilibri entre ingressos i despeses de prop de 4 milions
d'euros. Per aquest motiu, demana que la ciutadania es pugui implicar en la seva execució.
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