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EL PUNT AVUI
Diumenge, 2 de març de 2014
LA CONSULTA DE VILADAMAT TÉ UN 30% DE VOTANTS
Decideixen millorar l'escola, l'Ateneu, els camins i construir
tanques
Veïns deViladamat participant a la consulta popular que es va celebrar des de divendres i fins
ahir. Foto: ELPUNTAVUI.

Un 30% de les persones amb dret a vot de Viladamat van participar en la
consulta popular que es va celebrar des de divendres al vespre fins ahir per
tal de decidir la destinació de 22.267 euros del pressupost municipal. De
les cinc propostes que es van sotmetre a votació, van sortir escollides les
millores a l'escola, a l'Ateneu, el condicionament de camins i la construcció
de tanques. Per contra, es va descartar fer un passeig a l'entrada de la carretera de l'Armentera. El Consell de Poble va rebre
tretze propostes que van ser verificades per la secretària municipal i per l'arquitecte. I l'ens va decidir que se sotmetessin a
votació cinc paquets d'inversió de 4.000 a 6.000 euros cadascun. La consulta popular ha estat el punt culminant del procés de
decisió sobre els pressupostos municipals de Viladamat, una consulta que ha estat possible gràcies al nou reglament de
participació. D'aquesta manera, un 15% del pressupost ha estat decidit de manera participativa. Van poder votar les persones
empadronades de més de 16 anys. En l'Ajuntament es va valorar molt satisfactòriament el nombre de ciutadans (106
persones) que van participar en la consulta, que van qualificar d'èxit.

EL PUNT AVUI
Dijous, 13 de març de 2014
EL GOVERN DE LLAGOSTERA PLANEJA UN PARC DE PATINATGE DE 600 METRES QUADRATS
El disseny el fan l'arquitecte municipal i un expert en aquest tipus de pistes
Hi haurà diverses seccions, com una de bol, escales i mobiliari urbà

L'Ajuntament de Llagostera construirà una pista de patinatge de més de 600 metres quadrats. L'equip de govern ha
encarregat a un expert en equipaments d'aquest tipus i a l'arquitecte municipal el projecte, que es concretarà les properes
setmanes amb la participació de joves patinadors del municipi.
D'entrada, la intenció és que la pista faci uns 30 metres de llarg i 20 d'ample, i que sigui de formigó per millorar tant la pràctica
com la seguretat. Segons l'expert consultat —Axel Jürgens, que es dedica professionalment a la gestió d'instal·lacions
esportives—, un altre dels avantatges de les pistes de formigó és que redueix el soroll i guanya durabilitat.
El contingut
La construcció de la pista es desenvoluparà en diverses fases, la primera de les quals està previst que s'executi enguany. La
pista es farà en una esplanada de gespa que hi ha entre les avingudes de l'Esport i del Gironès, davant mateix de l'institut i el
pavelló municipal, a la zona esportiva.
Jürgens assegura que serà una zona de patinatge “única pel seu disseny i construcció”, que combinarà una zona de bol —una
mena una piscina— d'una alçària mitjana d'1,3 metres, amb revolts de transició aptes per a tots els nivells de patinatge, i
simulacions de mobiliari urbà per poder lliscar i rodar. Hi haurà també escales amb baranes i plans inclinats a fi que els
practicants puguin fer les seves acrobàcies.
Procés participatiu
El dia 24 d'aquest mes s'ha convocat els joves que hi vulguin participar a una reunió al saló de plens. Allà se'ls exposarà una idea
inicial de com podria ser la nova zona de patinatge, i se'ls convidarà a aportar-hi idees per concretar-la i dur-la a terme.
LA XIFRA
30 metres de llarg
farà la pista segons el projecte inicial, i uns vint d'amplada en
la zona en què s'intervendrà.

LA DATA
24.03.14
es reuniran els patinadors de Llagostera amb els promotors
del parc per concretar junts el projecte final..
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EL PUNT AVUI
Dissabte, 15 de març de 2014
PRESENTATS JA 111 PROJECTES PER ALS BARRIS DE GIRONA
És el nombre d'actuacions que els veïns ja han fet arribar de manera individual i ara començaran les
assemblees de cada sector
Les votacions es faran en dos dies a finals de maig i se'n
farà publicitat
Un moment de les votacions a l'espai cívic del carrer Grober de Girona en la primera
edició de les votacions per decidir quin projecte es realitza a cada barri Foto: D.V.

Només en la primera fase del període de presentació de
propostes de projectes per als barris de Girona, el consistori ha
rebut 111 actuacions a desenvolupar. La regidora d'Hisenda i
Règim Interior, Maria Àngels Planas, es va mostrar satisfeta amb
aquesta dada quan “tot just ara” començaran la fase de les
assemblees a cada barri per discutir i debatre “quins projectes es
prioritzen”. Al final, un màxim de cinc projectes es traslladaran a l'equip de valoració tècnica i econòmica per als 30 sectors de la
capital gironina on podran escollir un projecte a desenvolupar aquest any 2014.
Aquest procés s'emmarca dins dels pressupostos amb la participació dels barris, en què el consistori posa un milió d'euros
d'inversió perquè la trentena de barris decideixin mitjançant la votació directa dels veïns. Planas indicava que fins ara les
propostes “són molt diverses: des de parcs de salut i millores en voreres i asfaltatge, fins a jocs infantils i càmeres de
videovigilància i zones infantils noves”.
Votació durant dos dies
Una de les novetats d'aquest any és que la votació dels ciutadans per escollir quin projecte s'acabarà fent es farà durant dos
dies. Les jornades escollides seran el 30 de maig, de nou del matí a deu de la nit, i el dissabte 31 de maig, fins a les tres de la
tarda. El govern vol fer un esforç en la difusió de la consulta als barris i ha preparat una campanya amb el lema Fica cullerada al
teu barri. El regidor de Serveis Socials, Eduard Berlosos, va explicar que s'ha previst més difusió amb un espot televisiu i
anuncis en premsa per incrementar la participació de l'any passat. “Volem cridar l'atenció perquè els ciutadans hi participin”,
afegeix.
Pel que fa als projectes del 2013, Berloso assenyala que el retard en l'aprovació dels pressupostos de l'any passat fa que molts
encara estiguin en procés d'elaboració i execució o previstos al llarg d'aquest any. La CUP critica que es presenti el procés quan
ja s'ha acabat el termini per fer les aportacions per al web i consideren que cal més esforç per garantir que tothom ho conegui.

EL PUNT AVUI
Dissabte, 15 de març de 2014
FRONT COMÚ DE QUATRE ENTITATS DE VEÏNS PER LA DEVESA DE GIRONA
El mercat bisetmanal de la Devesa de Girona és un dels serveis que tenen el parc com a marc Foto: D.V.

Quatre associacions de veïns de la ciutat de Girona fan front comú per defensar el
parc de la Devesa. Les entitats de veïns de la Rambla i Argenteria, Bonastruc i
Figuerola, i Barri Vell i Sant Feliu expressen el suport explícit a l'associació de veïns
de la Devesa-Güell en les seves reclamacions perquè s'apliquin amb urgència
millores en aquest gran parc urbà. Les tres entitats de veïns lamenten que, “28
anys després de presentar-se un pla especial per al parc de la Devesa, l'espai
continuï sense tenir cap solució per fer front a la degradació contínua que ha patit
al llarg dels anys”.
Retreuen que, després de molts anys, les “paraules i més paraules dels polítics de cada època sobre el parc de la Devesa només
han servit per avergonyir els veïns de la zona”. No entenen que ara s'hi torni a deixar entrar cotxes els dies de mercat i critiquen
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els vaivens en les decisions. Lamenten que el govern aposti per altres projectes, sense definir què es farà a la Devesa o a les
façanes de l'Onyar

EL PUNT AVUI
Dilluns, 17 de març de 2014
MILLOREN, PERÒ ENCARA NO PROU

Quaranta-vuit ajuntaments seran distingits perquè les seves webs municipals compleixen indicadors d'informació
La UAB ha avaluat les planes i, tot i que hi ha una evolució positiva, la gran majoria suspèn
A mesura que passen els anys, la majoria de webs institucionals dels ajuntaments ofereixen una informació més completa.
Però tot i així, la majoria d'elles suspenen. Així ho constata un estudi a través del qual es distingiran 48 webs que rebran avui el
segell Infoparticipa, a la qualitat i a la transparència de la comunicació pública local. Aquest és un guardó que ha estat creat pel
Laboratori de Periodisme i Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i que mesura la informació que
s'ofereix sobre quatre punts bàsics: com es gestionen els recursos públiques, informació de la seva gestió, de qui són els
representants polítics i quines eines de participació ciutadana posa a disposició. Els webs premiats són els dels ajuntaments de
Tavèrnoles, Alella, Solsona, Masquefa, Prats de Lluçanès, Calldetenes, Gavà, El Vendrell, Tortosa, Vallirana, Cubelles, Celrà,
Sant Climent de Llobregat, Olesa de Montserrat, Manlleu, Sant Quirze del Vallès, Calella, Llagostera, Balenyà, Terrassa, Santa
Coloma de Gramenet, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Viladecans, Mollet del Vallès, Premià de Mar, Castellar del Vallès, Begues,
Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Boi de Llobregat, Vilanova del Camí, Sabadell, Esplugues de
Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Celoni, Granollers, Mataró, Gurb, Vila-seca, les Masies de Voltregà, Castellví de
Rosanes, Roda de Ter, Sant Just Desvern, El Prat de Llobregat, Castelldefels i Blanes. Es va fer una primera onada d'estudi,
entre l'abril del 2012 i el maig del 2013. Fruit d'això, es va determinar que només tenien més del 50% dels indicadors positius 64
de les webs municipals, mentre que 875 suspenien si es tenien en compte els mateixos valors. En 8 casos no existia web o no
se'n tenien dades.
Ara s'ha realitzat una segona onada per comprovar si els responsables municipals es posaven les piles i milloraven els seus
portals telemàtics. Això ha succeït i ara aproven129 ajuntaments catalans, és a dir, 65 més. Però això significa que la gran
majoria (815) continuen suspenent i 3 segueixen sense portal. S'ha elaborat un mapa de Catalunya a internet a través del qual
es pot comprovar en quin grau de compliment es trobem totes les webs municipals. Algunes de les dades sorprenents que
recull l'estudi és que en només 281casos es publica el pressupost municipal o que en només 25 s'ofereixen eines de participació
per a l'elaboració o seguiment del pla de govern.
Els guardons s'entregaran en un acte que es farà avui al Palau de Pedralbes i en el qual participaran la vicepresidenta Joana
Ortega i el rector de la UAB, Ferran Sancho.

DIPUTACIÓ DE GIRONA
Dimarts, 18 de març de 2014
LA DIPUTACIÓ TREBALLA PER MILLORAR LA TRANSPARÈNCIA DELS WEBS MUNICIPALS
La Diputació de Girona està treballant perquè els
ajuntaments gironins (especialment els més petits, ja que són
els que tenen menys recursos) millorin la transparència de la
seva gestió. Això s’està aconseguint mitjançant la migració
de cent quaranta webs municipals a una plantilla web única,
oferta per la Diputació. Aquesta nova plantilla permet que els
ajuntaments incloguin, amb l’assessorament d’un tècnic,
totes les disposicions establertes a la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, així com les disposicions indicades pel segell
Infoparticip@, del Laboratori de Periodisme i Comunicació
per a la Ciutadania Plural de la UAB (Universitat Autònoma
de Barcelona), i per l’organització Transparency International.
Aquesta migració també ofereix la possibilitat de
personalitzar el web segons les necessitats de cada municipi,
i s’acompanya de cursos de formació a tècnics i a càrrecs electes.
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Actualment ja s’han migrat quatre webs (Camprodon, Fornells de la Selva, Parlavà i Santa Pau). En un termini breu se’n
migraran vint-i-dues més, i el projecte estarà enllestit quan es migrin totes cent quaranta, que són aproximadament les que
corresponen als municipis de menys de cinc mil habitants.
El procés de migració, actualització i incorporació de les dades és lent però ja està començant a donar fruits. Així, per exemple,
el web de l’Ajuntament de Camprodon, que abans de la migració complia només quinze dels quaranta-un indicadors
demanats pel segell Infoparticip@, ja en compleix vint-i-quatre, una xifra que augmentarà perquè encara s’hi està treballant.
Entrega, aquesta tarda, dels segells Infoparticip@
Aquesta tarda tindrà lloc, a Barcelona, el lliurament del segell Infoparticip@ a la qualitat i la transparència de la comunicació
pública local. Aquesta és una certificació que atorga el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la
UAB als webs dels ajuntaments de Catalunya que publiquin informació que faciliti al ciutadà tenir coneixement sobre qui són
els representants polítics del seu municipi, com es gestionen els recursos col·lectius i quines formes de participació té a l’abast.
L’acte estarà presidit per la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, i comptarà amb
la presència del vicepresident de la Diputació de Girona Xavier Soy.

ARAGIRONA.CAT
Dimarts, 18 de març de 2014
TRES WEBS D'AJUNTAMENTS GIRONINS SÓN DISTINGITS PER QUALITAT I TRANSPARÈNCIA
Captura de pantalla de l'Ajuntament de Blanes

Els webs de 48 ajuntaments catalans -3 d'ells gironins- han rebut
aquest dimarts distincions a la qualitat i la transparència a través
del Segell Infoparticipa, un distintiu creat pel Laboratori de
Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de
la UAB. El distintiu es basa en els resultats d'avaluar els webs a
partir de 41 preguntes que indaguen sobre quatre qüestions
bàsiques: qui són els representants polítics, com gestionen els
recursos col·lectius, com informen de la gestió i quines eines
ofereixen per a la participació ciutadana.
El mapa resultant s'ha actualitzat amb una segona onada d'avaluacions, a partir del maig del 2013, i s'ha constatat una millora
en la informació. El Mapa Infoparticip@ és la versió més recent d'una plataforma en línia, el Mapa de les Bones Pràctiques de
la Comunicació Pública Local, que va ser desenvolupada el 2012 pel LPCCP. La versió actual s'ha elaborat gràcies al suport d'un
projecte R+ D+i concedit pel Ministeri d'Economia i Competitivitat (2013-2015) liderat per la directora del LPCCP, Amparo
Moreno, catedràtica emèrita del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la UAB.
A Catalunya, els resultats de la primera avaluació dels webs dels 947 ajuntaments que va realitzar el LPCCP (d'abril de 2012 a
maig de 2013) van posar de manifest que la informació d'aquestes pàgines era molt insuficient i deficient. Amb la segona
onada d'avaluacions, a partir de maig de 2013, l'equip del LPCCP (amb la col·laboració de l'equip de la Universitat de Vic) ha
impulsat la concessió del Segell Infoparticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local com un al·licient.
Les dades permeten afirmar que el Mapa Infoparticip@ ha contribuït a la millora de la informació dels webs de les
corporacions locals catalanes, tant quantitativa com qualitativament.
Alguns dels webs guardonats són els d'Esplugues de Llobregat, Sabadell i Sant Feliu de Llobregat, que han aconseguit un
100% d'indicadors positius. A més, entre els ajuntaments distingits, es troben el de la ciutat de Barcelona i el de Tavèrnoles
(Osona), localitat amb només 312 habitants. De forma excepcional es va acordar atorgar-lo també a dos ajuntaments que
compten amb la puntuació requerida però els falta complir un indicador.
Quant a la Menció, també de forma excepcional, es va concedir a tres ajuntaments que compleixen amb la puntuació però els
falta un indicador preferent. I, en tercer lloc es va concedir el Reconeixement a un ajuntament que compleix els requisits i, de
nou de forma excepcional, a vuit ajuntaments més que també superen la puntuació però no compleixen amb un o dos
indicadors.
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Millores constatades
La quantitat de webs que han aconseguit més del 50% d'indicadors positius s'ha més que doblat, tot passant de 64 a 129.
Paral·lelament, el nombre de webs amb un suspens han passat de 875 a 815. Ha baixat especialment el nombre de portals que
tenen suspesos per sota del 25% d'indicadors positius, tot passant de 649 a 564.
La mitjana d'indicadors positius és de 29%, cinc punts més que en la primera onada d'avaluacions. Val a dir, a més, que l'anàlisi
de les dades posa de manifest desequilibris importants segons el nombre d'habitants dels municipis i la distribució territorial
que provoquen desigualtats entre les ciutadanes i ciutadans en l'exercici del dret a l'accés a la informació. A mesura que
disminueix el nombre d'habitants dels municipis augmenten els suspensos i les puntuacions més baixes. No ha suspès cap
web dels 23 municipis amb més de 50.000 habitants.
Els webs que han rebut un segell Infoparticipa 2013 són els de Tavèrnoles (Osona), Alella (Maresme), Solsona (Solsonès),
Masquefa (Anoia), Prats de Lluçanès (Osona), Calldetenes (Osona), Gavà (Baix Llobregat), el Vendrell (Baix Penedès), Tortosa
(Baix Ebre), Vallirana (Baix Llobregat), Cubelles (Garraf), Celrà (Gironès), Sant Climent de Llobregat (Baix Llobregat), Olesa de
Montserrat (Baix Llobregat), Manlleu (Osona), Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental), Calella (Maresme), Llagostera
(Gironès), Balenyà (Osona), Terrassa (Vallès Occidental), Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), Manresa (Bages), Vilanova i
la Geltrú (Garraf), Viladecans (Baix Llobregat), Mollet del Vallès (Vallès Oriental), Premià de Mar (Maresme), Castellar del Vallès
(Vallès Occidental), Begues (Baix Llobregat), Barcelona (Barcelonès), l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), Sant Cugat del
Vallès (Vallès Occidental), Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), Vilanova del Camí (Anoia), Sabadell (Vallès Occidental),
Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) i Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat).
D'altra banda, els que han rebut la Menció Infoparticipa 2013 són els de Sant Celoni (Vallès Oriental), Granollers (Vallès
Oriental) i Mataró (Maresme). Finalment, els que han rebut el Reconeixement Infoparticipa 2013 són els de Gurb (Osona), VilaSeca (Tarragonès), Les Masies de Voltregà (Osona), Castellví de Rosanes (Baix Llobregat), Roda de Ter (Osona), Sant Just
Desvern (Baix Llobregat), el Prat de Llobregat (Baix Llobregat), Castelldefels (Baix Llobregat) i Blanes (Selva).
El rector de la UAB, Ferran Sancho, i la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, han presidit l'acte de lliurament, que ha
tingut lloc al Palau de Pedralbes de Barcelona i ha comptat amb la presència d'alcaldes i representants municipals dels
ajuntaments distingits.

EL PUNT AVUI
Dimecres, 19 de març de 2014
WEBS AMB SEGELL

Un total de 48 webs municipals van rebre ahir el segell Infoparticipa a la qualitat i a la transparència de la comunicació pública
local. Aquest és un guardó que ha estat creat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) i que té per objectiu analitzar la informació que s'ofereix en la gestió dels recursos, la informació sobre el
consistori o les eines de participació ciutadana, entre altres ítems. J.Fernández

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 19 de març de 2014
RECONEIXEMENT A LLAGOSTERA I CELRÀ PER LA TRANSPARÈNCIA DELS SEUS WEBS
L´alcalde de Llagostera, ahir. marc sureda

BARCELONA | ACN/DDG Els webs de 48 ajuntaments catalans, entre els quals es trobaven els de
Llagostera i Celrà, van rebre ahir distincions a la qualitat i la transparència a través del Segell
Infoparticipa, un distintiu creat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural
(LPCCP) de la UAB.
El reconeixement es basa en els resultats d'avaluar els webs a partir de 41 preguntes que indaguen
sobre quatre qüestions bàsiques, com ara qui són els representants polítics; com gestionen els recursos
col·lectius; com informen de la gestió i quines eines ofereixen per a la participació ciutadana, i també es
va donar una menció per bon funcionament a altres municipis com Blanes. Els ajuntaments guardonats
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complien totes aquestes condicions. El mapa resultant s'ha actualitzat amb una segona onada d'avaluacions, a partir del maig
del 2013, i s'ha constatat una millora en la informació.
Amb l'actualització de les dades, la quantitat de webs que han aconseguit més del 50% d'indicadors positius s'ha més que
doblat, tot passant de 64 a 129. Paral·lelament, el nombre de webs amb un suspens han passat de 875 a 815. Ha baixat
especialment el nombre de portals que tenen suspesos per sota del 25% d'indicadors positius, tot passant de 649 a 564.

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 19 de març de 2014
LA PIC VOL UNA CONSULTA SOBRE EL DESTÍ DELS DINERS DE LA PARCEL·LA DEL GOLF
La formació independent considera que cal trobar un consens entre els veïns mentre l'alcalde defensa que el
ple ja ha escollit els projectes
La parcel·la de propietat municipal està situada al mig del Golf. Diari de Girona/arxiu

D. JIMÉNEZ La Plataforma Independents per Caldes (PIC) presentarà al pròxim
ple una moció per demanar que se celebri una consulta entre els veïns per
decidir sobre el destí dels diners que s'aconseguiran amb la venda de la parcel·la
de propietat municipal ubicada al Golf i amb la que es preveu ingressar almenys
1,26 milions d'euros. El govern de Caldes va aconseguir treure a subhasta
aquesta finca amb el suport de la regidora popular a l'oposició, que trencava així
el front comú de la resta de grups, un cop es va donar per satisfeta amb els
projectes que es podran realitzar amb aquests diners.
En concret, els diners s'invertirien a urbanitzar els terrenys del nou institut
(561.000 euros); a comprar l'ermita de Sant Maurici (300.000 euros) on es fa el popular aplec anual des de fa més de 165 anys; a
posar gespa artificial a l'antic camp de futbol i finalment a crear unes noves pistes d'atletisme (400.000 euros). Unes previsions
que el consistori va incloure als pressupostos d'engany.
El portaveu de la PIC, Joan Colomer, va defensar ahir que cal trobar un "consens" per escollir els projectes que necessita el
poble i va considerar que si no es fa és per una manca de "voluntat política", ja que la consulta "es pot fer de moltes maneres i
de forma ràpida".
Colomer va dir que en principi "es preparen uns projectes, es deixen a punt, i si fa falta vendre la parcel·la per tirar-los endavant,
es ven. Però per la necessitat d'uns projectes i no al revés", va dir en referència que el govern primer ha decidit posar subhasta
la parcel·la del Golf i després ha proposat uns projectes que "ni tan sols estan redactats", s'han fet "de pressa" i tenen un
pressupost "aproximat" a banda que hi ha "altres projectes" que el govern "té aturats com la Via Verda des del 2012 o les
Termes".
Així, el portaveu de la PIC creu que "una cosa tan important s'ha de decidir de forma diferent" i no només amb la "majoria
simple" dels 7 vots de CiU, PSC i PP contra els 6 regidors de la PIC, ICV i ERC.
"Podria haver-hi altres projectes més importants", va prosseguir Colomer, "en els quals ens posem tots d'acord" com la
construcció d'"habitatges d'ús social", entres altres propostes.
Per la seva part, l'alcalde de Caldes, Salvador Balliu (CiU), va lamentar que l'oposició vulgui tornar a treure aquest tema quan "ja
s'ha decidit, pactat i votat al ple" i que han deixat com a resultat la planificació d'uns projectes "necessaris" que "no poden
esperar més". Balliu va afegir que "la problemàtica a Caldes ha estat una manca de planificació" i que "anem amb 10 anys de
retard".
A més, va recordar que "la majoria del poble", representat al ple, ja va decidir i que la PIC vol ara "que no es facin les coses,
posar pals a les rodes" i "retardar-ho tant com puguin perquè no es facin perquè vénen eleccions".
D'altra banda, Balliu va confirmar ahir que més d'una empresa ha presentat ofertes per la subhasta de la parcel·la (el termini es
va acabar dilluns) i en els pròxims dies es convocarà la taula per fer l'obertura dels sobres. La venda es farà amb aquella
empresa que hagi presentat l'oferta més elevada.
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DIARI DE GIRONA
Dimecres, 19 de març de 2014
EL CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN DE LA SELVA INICIA UNA NOVA ETAPA
La nova direcció es va presentar el cap de setmana
davant la majoria de casals de la Gent Gran de la
comarca
La nova junta va rebre el suport unànime de l´Assemblea de Casals. Diari de Girona

SANTA COLOMA DE FARNERS | DDG El Consell Consultiu de la
Gent Gran de la Selva va iniciar una nova etapa la setmana
passada amb la renovació de la junta directiva i amb la nova
vicepresidència de Manel Serras, que substitueix Josep Maria
Bosch, mort la setmana passada als 79 anys.
La nova direcció de l'ens es va presentar el cap de setmana passat
a Santa Coloma de Farners en el marc de l'assemblea que va
comptar amb la participació de la majoria de casals de la Gent Gran de la comarca. En el transcurs de la reunió, el nou
vicepresident va assegurar que "la nostra intenció és obrir les portes del Consell Consultiu a tots els casals i fer-nos ressò de les
vostres inquietuds". En aquesta línia, Serras va assegurar que "no volem entrar en la vida privada dels casals, perquè la majoria
ja funcionen molt bé. Però sí que podem treballar conjuntament per millorar les relacions amb les institucions, buscar nous
canals de finançament i desenvolupar accions lúdiques i reivindicatives que afectin la gent gran d'una forma global", va afegir.
Per la seva banda, l'actual president del Consell Consultiu de la Gent Gran, Joan Garriga, va tenir un record per a la figura de
Josep Maria Bosch i va explicar els motius dels canvis, destacant que la nova junta està oberta a noves idees i a treballar per
recuperar el prestigi que el Consell Consultiu sempre havia tingut a la Selva.
La junta comptarà, a més de Serras, amb M. Carme Viñes, Toni Pastor, Salvador Bosch i Angelina Llinàs. Queda per conèixer si
Eugeni Medina i Jesús Ciuró continuaran en i també està previst que en els pròxims dies es donin a conèixer noves
incorporacions.

EL PUNT AVUI
Dijous, 20 de març de 2014
LA UDG DONARÀ MÉS PES ALS ESTUDIANTS DINS EL CLAUSTRE
El rector vol modificar els estatuts perquè els alumnes hi tinguin més representació
Ara són el 20% de l'òrgan
Un dels claustres celebrats durant el mandat passat, en una imatge d'arxiu Foto: JOAN SABATER.

El rector de la Universitat de Girona (UdG), Sergi Bonet, vol introduir canvis
per millorar tant l'aportació dels estudiants en la presa de decisions com la
transparència dins la universitat. En declaracions a l'Agència Catalana de
Notícies, Bonet ha explicat que vol modificar els estatuts per tal que els
estudiants tinguin més representació dins del claustre de la institució, format
per gairebé 300 persones entre alumnes, professors i personal
d'administració i serveis (PAS). El 20% dels membres del claustre són
estudiants de grau i màster. El claustre es renova cada quatre anys però, en el
cas dels estudiants, hi ha eleccions cada dos anys. Les pròximes estan
previstes per aquest mateix mes. Ara, l'objectiu de Bonet és augmentar el
nombre d'estudiants dins d'aquest òrgan: “Tenen ganes de participar i això és bo; el que hem de fer és facilitar-los que
intervinguin més”, va destacar ahir el rector.
Segons recull la normativa de la UdG, el claustre és l'òrgan pensat per debatre les línies generals de la política universitària i,
com a mínim, s'ha de reunir una vegada a l'any per sotmetre a aprovació l'informe de gestió del rectorat.
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LA XIFRA

LA FRASE

300 persones,
aproximadament, dels diversos estaments de la UdG
(estudiants, professors i PAS) formen el claustre.

Els estudiants tenen ganes de participar i això és bo;
el que hem de fer és facilitar-los que intervinguin
Sergi Bonet, Rector de la Udg

Consells de govern, per intranet
Un altre dels canvis que vol introduir Sergi Bonet fa referència als consells de govern de la institució. La voluntat del nou rector
és que el contingut de les reunions pugui ser accessible per a tota la comunitat universitària. Per això, proposarà al consell de
govern que les sessions es retransmetin per una intranet de la universitat per tal que tothom pugui conèixer el debat i com es
prenen les decisions. El rector de la UdG ha criticat la poca transparència de les universitats en l'àmbit de l'Estat. Segons
explica, la Unió Europea fa un examen sobre transparència a les universitats espanyoles cada dos o tres anys.

EL PUNT AVUI
Dijous, 20 de març de 2014
ELS WEBS DE CELRÀ I LLAGOSTERA, DISTINGITS PER LA SEVA QUALITAT
L'alcalde de Llagostera, Fermí Santamaria, a l'esquerra , recollint el segell Infoparticipa Foto:
CANALAJUNTAMENT.CAT.

Els ajuntaments de Celrà i Llagostera han rebut el segell Infoparticipa, que
avala la qualitat i transparència de la comunicació pública local en els seus
webs. Els dos municipis són els únics de les comarques gironines que han
rebut el segell. S'ha fet, però, també un reconeixement al web de Blanes. El
segell és una creació del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la
Ciutadania Plural (LPCCP) de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona)
que es basa en els resultats d'avaluar aquests webs, publicats al Mapa Infoparticip@ (www.mapainfoparticipa.com).

DIARI DE GIRONA
Dilluns, 24 de març de 2014
L´AJUNTAMENT DE SALT APROVARÀ UN CODI D´ÈTICA I BON GOVERN MUNICIPAL

SALT | DDG L'Ajuntament de Salt té previst aprovar en el ple d'aquest proper dilluns el seu nou Codi d'Ètica i Bon Govern Local,
elaborat pel Consell de Ciutat i que ha estat responsabilitat, sobretot, de l'exregidor Carles Barceló. Amb aquest document, el
govern local vol apostar per la "bona governança" tant en l'àmbit dels treballadors com dels representants municipals. A través
de l'autoregulació, l'objectiu és anar més enllà de l'estricte compliment de la legislació vigent i poder evitar també totes
aquelles conductes que, tot i ser legals, no són desitjables.
La vigència d'aquest codi anirà més enllà del període temporal que correspon als mandats municipals, i s'anirà revisant
periòdicament a mesura que sorgeixin nous contextos socials i econòmics.
El document s'estructura en dos grans apartats: els Principis Generals com a base de l'actuació tant dels càrrecs electes com
dels treballadors i els Principis Ètics i de Conducta, que desenvolupen i concreten els principis generals en diferents àmbits
d'actuació municipal: el govern de la vila, l'administració de l'Ajuntament i els serveis públics a la ciutadania.

DIARI DE GIRONA
Dilluns, 24 de març de 2014
L´ENTESA QÜESTIONA ELS CRITERIS DE LA CONSULTA DELS AMETLLERS
El grup de l'oposició entén que el mínim del 10% del cens que s'exigeix per fer-la vinculant és escàs

C.TORRAMADÉ. El grup municipal de l'Entesa Junts per Palafrugell, a l'oposició a l'Ajuntament, qüestiona la consulta que
l'equip de govern ha engegat per decidir si a l'espai dels Ametllers s'hi habilita un aparcament per a mig centenar de vehicles. I
de fet, anima els ciutadans a votar-hi en contra per quatre raons.
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Per un costat, l'Entesa entén que no és "mínimament democràtic anunciar com a vinculant el resultat si hi participa el 10% del
cens de majors de 16 anys, és a dir, unes 1900 persones". Pel grup, "ens podríem trobar que l'opinió d'un grup realment reduït
de persones, expressada en un procés sense totes les formalitats d'una consulta democràtica, decidís per sobre de la voluntat
dels regidors i regidores democràticament elegits a les darreres eleccions locals".
L'Entesa veu "erràtica" la política d'aparcaments del govern i que, abans de crear noves places, s'hauria d'assegurar el bon
funcionament dels existents, com el del Casal. Tampoc veuen clar el pressupost i creuen que és "molt exagerat" invertir
100.000 euros per 55 places d'aparcament. Finalment, l'Entesa entén com "un error" actuar als Ametllers, que la formació creu
que està "necessitada d'una remodelació a fons i d'una assignació d'usos global".

DIARI DE GIRONA
Dilluns, 24 de març de 2014
“GIRONA NO POT SER PORT AVENTURA, QUE A LES NOU TANQUI”
El president de l'AV del Pont Major defensa que l'Ajuntament hauria de treballar més amb les entitats veïnals
´Girona no pot ser Port Aventura, que a les nou tanqui´ Marc Martí

President de la Federació d'Associacions de Veïns de Girona.
Josep Maria Castanyer és president de l'Associació de Veïns
del Pont Major i està al capdavant de la FAV des de 2008.
Defensa que l'Ajuntament hauria de treballar de forma més
estreta amb les entitats veïnals, ja que aquestes són, al cap i a
la fi, les que millor coneixen el territori.
LAURA FANALS GIRONA Quantes associacions de veïns formen part actualment de la Federació?
Deu de les 32 que hi ha registrades a Girona. Les que funcionen regularment, però, són 25.
Els agradaria tenir més representativitat?
Evidentment. Ens agradaria poder-les representar totes, i a més en aquests moments seria molt necessari, perquè aglutinem
temes que són d'interès per a totes les associacions. Per exemple, hem canalitzat un conveni entre l'Ajuntament i les
associacions per fer-se càrrec de les quotes de la SGAE i proporcionar una assegurança genèrica que permetrà rebaixar-ne
considerablement el cost.
La Mesa d'Entitats els ha fet la competència?
Van sorgir amb molta força fa tres anys, per no ens han substituït. Al principi hi havia un distanciament, però ara tenim bones
relacions, sobretot amb el seu president. Tot i que allò va ser la creació d'una força adversària, al final ha acabat essent un ajut, i
la prova la tens en el programa Veïns, que el van dissenyar ells però que es va adaptar i ens n'estem beneficiant totes les
associacions.
Quins són els propers objectius que es marca la Federació?
Estem adherits a la Taula del Dret a Decidir i formem part de l'EnterHub, un punt de trobada de vint ciutats europees de mida
mitjana que tenen estació de TAV. Cada ciutat té els seus propis consells consultius que van teixint mesures, estudis,
projectes... La Federació en forma part com a representant a l'àrea de governança i participació.
Com són les relacions amb l'Ajuntament?
La relació és molt bona des de l'aspecte formal, perquè hi ha una bona relació personal. Potser no és tan freqüent com
convindria, però totes les taules d'aquest tipus tenen una dificultat de maniobra, perquè si les vols reunir depens sempre de les
agendes. Però bé. La immediatesa dels resultats? Això també és lent, però l'important és que les coses surtin bé.
Totes les associacions fan les mateixes funcions?
A Girona, com arreu, hi ha el centre i la perifèria. La perifèria té una tradició reivindicativa que ve dels anys 70 i, per tant, és més
activa en demandes i mobilitzacions. En canvi, al centre tot li ve donat, perquè és la nineta dels ulls de l'Ajuntament. No s'han
de preocupar: si hi ha un banc trencat, l'arreglaran sense que ningú hagi d'avisar. En canvi, a la perifèria hem de fer funcions
que serien d'Ajuntament: mirar si hi ha un banc trencat, baranes despintades...
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Al centre, precisament, hi ha diverses associacions que s'han unit per queixar-se de l'oci nocturn. Els donen suport?
La nostra opinió està en l'equilibri. Per una banda, no es pot pretendre que l'oci estigui en un polígon industrial. L'oci de Girona
va lligat amb el seu valor arquitectònic: el Barri Vell té unes característiques que el fan idíl·lic perquè el viatger se n'emporti un
record inoblidable. Si a partir de les nou ho trobessin tot tancat i un cartell dient "Diversió i disbauxa a quatre quilòmetres
d'aquí", no seria el mateix. Per tant, això és impossible. Però també és una mica gruixut que els veïns que viuen a les zones on
hi ha el lleure hagin de pagar aquesta servitud. Aquest és el problema que l'Ajuntament intenta gestionar des de fa un any,
sempre amb insatisfacció per part de tots. Però és evident que això no pot ser Port Aventura, que té un horari, i que a partir de
les nou es tanquin les portes i marxi tothom.
Uns veïns que s'han hagut de moure molt són els de Sant Narcís, amb les obres del TAV.
Des de l'any 2008, Sant Narcís ha estat víctima de les obres, perquè Adif les ha fet al seu aire. Al principi hi havia el temor dels
túnels, però amb el temps hem hagut de donar la raó als promotors, que deien que no passaria res. Però després hi ha l'obra
de l'estació i els seus annexos, al Parc Central i la plaça d'Europa. Sant Narcís va quedar triturat i perjudicat per tot: fressa, pols,
circulació... L'Ajuntament ja fa temps que en va prendre consciència, i ha acabat defensant l'acabament de les ?obres i el rebaix
de les alçades de les edificacions. Crec que, quan s'acabi tot, els resultats seran força acceptables, però pel camí s'hauran
perdut, entre això i la crisi, alguns negocis. Sant Narcís ha fet un sacrifici forçat, i la ciutat li ha de reconèixer.
Actualment, l'associació de la Devesa està en peu de guerra per l'aparcament al parc.
Ja fa anys que la gent es posa la Devesa a la boca com a element a conservar, per deixar-lo desproveït de vehicles motoritzats,
contaminació... i hi ha l'ideal de la Devesa com a gran part de la ciutat. Però el fet que hi hagi l'Auditori, per exemple, ja genera
trànsit, igual que el Palau Firal. A més hi hem d'afegir el mercat bisetmanal, on la gent no pot anar a comprar gaire més de tres
quilos sense necessitat d'un vehicle. Per tant, s'ha de poder aparcar. La Devesa s'ha de conservar, s'han de tallar els mínims
arbres i se li ha de buscar una utilitat verda, però d'alguna forma s'ha de complementar la necessitat d'aparcament.
Com han funcionat els pressupostos participats?
L'any passat hi va haver un índex de participació molt baix, i enguany tot sembla encarat a augmentar la participació. Però
abans hi ha molta feina: a les associacions, per exemple, ens ha costat cridar l'atenció dels veïns perquè presentessin projectes.
S'ha fet una mica a corre-cuita perquè el calendari és ajustat, i a partir d'aquí tot segueix el seu ritme. L'àrea de Participació està
treballant molt, i hem de valorar que hi hagi un milió d'euros per als barris. A l'hora de fer les pautes per adjudicar les partides,
tanmateix, hi ha criteris tan dispars com la superfície, la població, la quantitat d'aturats... i això fa que barris amb molt pocs
veïns però molta extensió tinguin un pressupost molt alt, mentre que d'altres més densos en tenen menys. I de fet, mai n'hi ha
prou. Una partida d'entre 26.000 i 42.000 euros no permet plantejar-se grans coses.

DIARI DE GIRONA
Dilluns, 24 de març de 2014
PLATJA D´ARO POSA EN MARXA EL PRIMER BANC DEL TEMPS

Platja d'Aro inaugura aquest dissabte el primer Banc del Temps (BdT) del municipi, "De mà a mà". Impulsat pel Programa de
Dinamització Comunitària de la regidora de Benestar Social de l'Ajuntament, té la voluntat de generar un espai en què
persones diverses intercanviïn, de manera puntual, serveis sense que hi hagi cap transacció econòmica o lucrativa a canvi. El
sistema però, no sorgeix per substituir o amenaçar el comerç tradicional o la prestació convencional de serveis.
Les activitats programades per iniciar l'activitat comencen amb un taller de percussió corporal a càrrec de Lu Arroyo, que
proposa la creació de sons sobre el propi cos com si fos un instrument.

DIARI DE GIRONA
Dijous, 27 de març de 2014
ROSES POSA EN MARXA EL SERVEI DE CARPETA CIUTADANA
El nou servei, que des d'avui està disponible, permetrà fer gestions com ara obtenir un volant
d'empadronament

ROSES | ACN "Acostar l'administració a la ciutadania". Aquest és l'objectiu, segons l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, de la
posada en marxa de la Carpeta Ciutadana, una eina en línia i permanent accessible des de la pàgina web municipal, que
permetrà la consulta de dades i l'obtenció de certificats municipals via on-line. El nou servei, que des d'avui està disponible,
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permetrà fer gestions com ara obtenir un volant d'empadronament, pagar rebuts municipals o consultar expedients sense
haver de desplaçar-se a les oficines municipals. El servei, que estarà disponible per a ordinadors, tauletes i telèfons, oferirà la
possibilitat de realitzar una cinquantena de gestions municipals.
Amb la posada en servei de la Carpeta Ciutadana, Roses s'afegeix al grup de municipis catalans que han vist en Internet una
bona plataforma per acostar-se a la ciutadania i fer més accessible la seva administració. Així ho ha destacat l'alcaldessa del
municipi, Montserrat Mindan, que ha recordat que amb la nova eina, els rosincs podran fer per via telemàtica la majoria de
gestions que fins ara els obligaven a visitar les oficines municipals.
La Carpeta Ciutadana de Roses està disponible des d'avui per a ordinadors, tauletes i telèfons intel·ligents, i és accessible des
del web municipal (www.roses.cat). Per accedir-hi, els usuaris hauran d'introduir el seu DNI i una clau d'accés que podran
obtenir personalment al Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament.
Un cop identificats, els usuaris podran accedir als diferents apartats que conté el servei, dividits en cinc blocs: padró, tributs,
recaptació, expedients i registre. Així, els tràmits que es poden realitzar en els tres primers apartats són molt diversos, com ara
volants d'empadronament i d'unitat familiar, consulta de l'historial d'empadronament, informació de tributs, valors i
referències cadastrals d'immobles o terrenys, consulta i modificació de domiciliacions bancàries i de notificació, certificacions
de béns o de pagaments, entre d'altres.
L'apartat destinat a Registre permet revisar tots els escrits i sol·licituds que l'usuari ha presentat a l'Ajuntament i obtenir-se una
còpia segellada electrònicament, mentre que a la secció Expedients, l'usuari podrà consultar els que té en tràmit o ha tramitat
amb el consistori.
Per últim, la bústia de documents, permetrà emmagatzemar els certificats i documents extrets per l'usuari en les seves
tramitacions, fent-los ràpidament recuperables i consultables en cas necessari.
Millorar el servei amb les aportacions dels usuaris
L'alcaldessa de Roses ha assegurat que, qui ho vulgui, podrà realitzar gairebé tots els tràmits per via telemàtica, i que d'altres,
com per exemple l'obtenció de certificats d'empadronament que requereixen d'una signatura, s'hauran de fer com fins ara a
les oficines municipals.
Amb tot, Mindan ha recordat que, a dia d'avui, molts organismes públics accepten volants, que si es poden obtenir amb la
Carpeta Ciutadana, per a la majoria de gestions.
Sobre el perfil d'usuari que utilitzarà el servei, l'alcaldessa ha assegurat que, òbviament, serà majoritàriament gent "habituada
a l'ús de les noves tecnologies", i que la resta, podran seguir fent les seves gestions com fins ara. A la gent que té previst utilitzar
el nou servei, Mindan els ha demanat la seva col·laboració "per anar polint els defectes" que la nova aplicació pugui tenir.
En aquest sentit, ha recordat que el servei online de cita prèvia de la piscina municipal "ha funcionat molt bé" gràcies a les
aportacions dels usuaris que l'han millorat amb les seves propostes.

EL PUNT AVUI
Diumenge, 30 de març de 2014
LES ENTITATS SOCIALS, A REMOLC DELS NOUS MOVIMENTS
Internet ha provocat una transformació en la manera com els ciutadans participen en la societat i ha fet que
s'allunyin dels canals tradicionals
Moviments com ara el 15-M i la PAH
exemplifiquen el canvi
Una assemblea del moviment 15-M a la plaça Catalunya l'any 2011, el
fenomen que exemplifica el canvi participatiu dels ciutadans en la societat
Foto: JOSEP LOSADA.

Barcelona - Ignasi Fortuny. Internet està canviant els
costums de les persones en molts àmbits de la vida. Des
dels nous hàbits de consum fins a la manera com el
ciutadà participa en la societat, fins i tot incentivant i iniciant moviments de protesta social com ara la PAH i el gran fenomen
que exemplifica aquest canvi participatiu, el moviment 15-M de l'any 2011. Una manera activa de participar en la societat que
suposa entendre i comprendre internet, un fenomen que alguns estudiosos anomenen clicktivisme o ciberactivisme.
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El professor de dret i ciència política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Ismael Peña-López comenta que participar
d'una manera tan senzilla com fent un sol clic és un comportament que, “de manera aïllada, té molt poc valor”, però que, “si
aquest comportament es produeix de manera agregada, té un valor molt gran”. Com explica el catedràtic en ciència política
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Joan Subirats, és el que s'ha anomenat “el pas de l'acció col·lectiva a l'acció
connectiva”.
Activisme des de casa
A parer de Peña-López, aquesta nova manera de dir la teva, encara vista d'una manera pejorativa, té en el clic la punta d'una
piràmide en què a la base hi ha els grans creadors d'informació, com ara organitzacions, entitats, sindicats, partits polítics, etc.
Una pràctica que implica poc compromís o poc risc als ulls d'aquelles persones que duen a terme l'activisme des de casa, per
exemple. Tot i això, “pel que fa al compromís, aquesta manera de participar tampoc és tan diferent del que fa una persona que
va a la Via Catalana”, segons Peña-López.
Tots aquests nous moviments comporten, per Peña-López, una baixada del nombre d'afiliats a les entitats socials. “És un nou
públic que no creu en les estructures de poder de dins les organitzacions”, comenta el professor de la UOC. I és que les noves
plataformes volen ser molt més flexibles pel que fa a la participació i permeten que cadascú hi aporti el seu talent, sense haver
de començar per baix per després anar escalant com en les organitzacions més “clàssiques”. Un afebliment de les entitats que
Subirats també atribueix a la crisi econòmica, ja que, com explica, “els joves ja no s'afilien als sindicats perquè simplement ja no
treballen”.
Internet, el canvi
Les noves pràctiques, internet i les xarxes socials han permès trencar la tirania de l'espai-temps, i han fet possible que la
informació flueixi lliurement, cosa que ha donat accés al coneixement i ha fet possible el naixement d'una gran massa crítica.
“Internet ha augmentat la quantitat i la qualitat d'aquesta participació”, assenyala Peña-López. Una revolució que Subirats
resumeix de manera contundent dient que “internet és el canvi d'època”, i l'equipara als grans avenços que van suposar
invents com ara la màquina de vapor i la impremta. Fins ara, però, com explica Peña-López, els partits polítics i les entitats
socials han decidit barallar-se entre si més que no pas entendre el context i adaptar-s'hi. I hi afegeix: “Això també és atribuïble
als professors i a les universitats, que hem estat negant la Viquipèdia molt temps.”
Un canvi transversal que, com indica Subirats, comporta “una nova manera de treballar i, fins i tot, de pensar”.

És un nou públic que no creu en les estructures de poder de dins les organitzacions
Ismael Peña-López, professor de dret UB

Internet ha augmentat la quantitat i la qualitat de la participació ciutadana
Ismael Peña-López, professor de dret UB

Hem passat de l'acció col·lectiva al que alguns han anomenat acció connectiva
Joan Subirats, catedràtic de Ciència política UAB

Moviments des de la quotidianitat
Aquests moviments neixen amb l'objectiu d'anar més enllà dels espais tradicionals i de crear noves maneres de fer política.
“S'allunyen de la política tradicional, tenen més a veure amb la política del dia a dia”, explica el catedràtic en ciència política de
la UAB Joan Subirats. Moviments que neixen des de la quotidianitat, com l'habitatge, la feina, l'accés a l'energia, etc. Per
Subirats, n'és una bona prova el fet que s'hagi passat de grups que abans s'anomenaven Salvem... a grups que s'anomenen
Som..., com ara Som Escola. “És una manera de fer menys reivindicativa, que busca més l'autogestió i deixa de banda les
institucions. És a dir, fem-ho nosaltres”, comenta Subirats.
Un fet que a Catalunya es veu més que a altres llocs. Per Subirats, “un dels exemples més clars és l'Assemblea Nacional
Catalana”. És a dir, una organització integrada per gent de diversos partits polítics i que neix des del moviment popular i la
voluntat social
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DIARI DE GIRONA
Dilluns, 31 de març de 2014
LA CUP DE BANYOLES DEMANA AL PLE MÉS TRANSPARÈNCIA PER PART DE L´EQUIP DE GOVERN

BANYOLES | DDG El grup municipal de la CUP a l'Ajuntament de Banyoles -amb dos regidors a l'oposició- defensarà demà
davant del ple més transparència de l'equip de govern, format per CiU i un regidor no adscrit a cap grup.
La CUP considera insuficient la informació que l'equip de govern dóna sobre els pressupostos, ja que només dóna compte de
les grans xifres i no desglossa suficientment les partides. Aquest fet ha motivat la presentació de la moció que la CUP
defensarà demà al vespre, tot exigint "transparència a tots els organismes perceptors de recursos procedents de l'Ajuntament
de Banyoles". En concret, el partit de l'oposició reclama el dret a saber "quants diners es gasten en els diferents conceptes i
partides pressupostàries; per quin motiu i com es distribueixen; quins sous es paguen amb els diners de l'Ajuntament; qui surt
afavorit per les contractacions i els criteris per a les adjudicacions".
A més de reclamar transparència amb la informació pel que fa a tots els grups municipals, la CUP també la demana per a la
ciutadania de Banyoles en general.

DIARI DE GIRONA
Dilluns, 31 de març de 2014
LES ACTUACIONS DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA AUGMENTEN UN 56%
La reclamació "estrella" continua essent en relació a les multes de trànsit

ACN | GIRONA L'agreujament de la crisi té un reflex en l'augment del volum de feina del defensor de la ciutadania. Si l'any 2012
el defensor va fer 2055 actuacions, durant el 2013 va superar les 3.200, un 56% més. "El drama de la crisi continua i molta gent
veu en el defensor una porta d'esperança", ha admès Ramon Llorente, que apunta que sovint només pot orientar els
ciutadans perquè els problemes que li expliquen no són competència de l'ajuntament. En canvi, quan es tracta de
competències municipals, el defensor pot obrir un expedient. La reclamació "estrella" continua essent en relació a les multes
de trànsit. De les recomanacions fetes durant el 2013, en un 80% dels casos s'ha donat la raó al ciutadà.
La crisi continua afectant durament cada vegada més ciutadans. Prova d'això és que durant el 2013 van augmentar un 56% les
actuacions que va fer el defensor de la ciutadania de Girona. De les 3.203 visites o consultes que va atendre, un 60% estaven
relacionades amb temes socials com l'habitatge, els subsidis o aspectes tan bàsics com l'aigua, la llum, el gas o l'alimentació.
De fet, la figura del defensor existeix des del 2000 i aquest any passat va ser el que més actuacions s'han registrat. "I la
tendència a l'alça es manté en el que portem de 2014", alerta Llorente.
Molts dels aspectes que els ciutadans exposen al defensor no són de competència municipal però, tot i això, ell els escolta per
tal d'assessorar-los o fer les gestions amb l'administració que pertoqui. "La porta oberta del defensor es converteix en una
esperança per a molta gent", ha assenyalat Llorente. Per exemple, segons ha destacat, en tots els casos que els ciutadans
s'han adreçat al seu despatx perquè els havien tallat l'aigua (l'empresa és mixta amb capital municipal), s'ha aconseguit
resoldre el problema i se'ls ha tornat a donar d'alta el servei.
L'ajuntament escolta més el defensor
Llorente presenta la memòria del 2013 aquest vespre davant els grups municipals en un ple extraordinari. Per això, ha volgut
destacar el "salt qualitatiu" en referència a les recomanacions acceptades per l'ajuntament. Durant el 2013, el defensor va
iniciar 388 expedients, la gran majoria per aspectes relacionats amb les sancions de la policia municipal. D'aquests, 35 no han
estat admesos, 64 estan en tràmit i 289 han estat resolts, un 11% més que l'any anterior.
Segons ha explicat Llorente, en 94 ocasions el defensor ha fet recomanacions al consistori exposant com s'havia de resoldre
un conflicte obert amb algun ciutadà. D'aquests 94 casos, en 72 s'ha donat la raó al ciutadà, és a dir, en pràcticament un 80%
dels casos s'han atès els arguments del defensor. Si aquestes xifres es comparen amb el 2012, hi ha un canvi molt significatiu.
Durant aquell any, el defensor també va fer 94 recomanacions però només se'n van atendre 27. Per tant, l'augment ha estat
del 170% en només un any.
"Aquest és un canvi molt positiu perquè vol dir que l'ajuntament fa confiança en les recomanacions del defensor per arribar a
solucionar un problema", ha manifestat Llorente. La gran majoria d'aquestes recomanacions fan referència a temes de
sancions. El defensor ha tornat a criticar aquest any que el preu de la multes és "excessiu" i que pot destarotar el pressupost
d'una família. "Una sanció de 100 o 200 euros pot ser una quarta part dels ingressos d'una família", ha manifestat Llorente, que
ha explicat que sobre la taula de la defensora del pueblo hi ha la queixa de molts síndics i defensors locals que li demanen que
faci gestions al respecte, ja que molts imports els fixa l'Estat.
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Demana més sensibilitat a la policia
El defensor de la ciutadania ha reconegut que les normatives de trànsit estan per complir-les però ha demanat a la policia que
actuï amb "proporcionalitat i amb molta cura". Segons Llorente, en temps de crisi la policia "s'ho hauria de pensar molt bé"
abans de posar una multa. "S'ha de ser molt curós a l'hora de posar la mà a la ploma i sancionar greument fets que
possiblement no sempre són de la gravetat que la papereta indica", ha criticat el defensor.
Per exemple, ha explicat que des de la defensoria del ciutadà han recorregut casos de ciutadans que s'han aturat puntualment
a una zona de càrrega i descàrrega perquè els ha sonat el telèfon i un policia que passava per allà els ha pres la matrícula i,
sense avisar-los, els ha sancionat per estar mal aparcats. Si el defensor aconsegueix provar que s'han aturat momentàniament
per parlar per telèfon, l'ajuntament li ha donat la raó i ha retirat la sanció.
A més, també ha lamentat que hi ha ciutadans que se li adrecen només per queixar-se que alguns agents els han tractat amb
poc respecte. "Són casos puntuals però que existeixen i cal recordar que la policia és un servei públic i que els agents s'han
d'adreçar als ciutadans amb respecte i amabilitat", ha manifestat.
.
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