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DIARI DE GIRONA
Divendres, 1 d’abril de 2016

CORNELLÀ DEL TERRI DESTINA 170.000 EUROS DE ROMANENT A
INVERSIONS PEL 2016
CORNELLÀ DEL TERRI | DDG El romanent de 169.076,48 euros tresorería de 2015 de l'Ajuntament de
Corenllà del Terri s'ha incorporat als pressupostos d'aquest any per a inversions. El gruix es destinarà a
la construcció del nou parc infantil i pati de l'escola, que ha sorgit fruit d'un procés participatiu amb els
alumnes de l'escola i que el dia de Sant Jordi es presentarà el projecte als alumnes. El parc i l'ampliació
del pati està previst que estigui enllestit al llarg de l'estiu. El nou parc escolar tindrà un cost d'uns 50.000
euros.
Una altra de les altres prioritats són els lavabos de l'escola. El Departament d'Ensenyament va confirmar
que no tenia previst cap inversió de millora en els lavabos de l'escola durant aquest any, tot i que tant
l'Ajuntament, l'equip directiu i les mares i pares havien insistit durant anys que els lavabos de l'escola
eren una prioritat i s'havia de fer una inversió de millora. Per això l'Ajuntament aportarà el cent per cent
de la inversió. «L'escola és una de les nostres prioritats, i no solament hem de dedicar recursos a
l'educació, sinó també, fent que els alumnes i els mestres treballin i gaudeixin en un ambient còmode, i
en un espai confortable», va declarar l'alcalde.
La resta de diners que no es destinen a aquestes dues inversions, s'utilitzaran per millorar les carreteres
rurals del municipi i millorar les carreteres urbanes. A banda, l'Ajuntament també ha consensuat amb
veïns i associacions altres inversions a realitzar amb aquests diners que es van pressupostar amb els
vots a favor de CiU i els vots en contra d'ERC.

DIARI DE GIRONA
Dilluns, 4 d’abril de 2016

TRETZE ENTITATS DE LLORET IMPULSEN UNA CONSULTA SOBRE LA NOVA
C-32
Com a Blanes, la votació serà el pròxim 17 d'abril, i
les urnes es repartiran en quatre punts
La campanya informativa sobre la consulta ja es fa a Blanes i a Lloret.
Plataforma Aturem la C-32

LLORET DE MAR | DDG Un total de tretze entitats de
Lloret de Mar, entre les quals hi ha la Plataforma Aturem
l'Autopista C-32 al capdavant, han impulsat una consulta
popular sobre el polèmic projecte de perllongament d'aquesta infraestructura que -segons afirmen«amenaça el Patrimoni Natural i Cultural del poble». La consulta es farà el 17 d'abril, el mateix dia on
també se celebrarà de manera oficial a Blanes i es preguntarà a la ciutadania si hi està a favor o en
contra, amb dues úniques opcions de resposta: Sí o No.
Segons va explicar ahir la Plataforma C-32, la decisió de fer la consulta a Lloret de Mar es va prendre
després de la reunió que van mantenir el 16 de març, diversos representants de l'entitat amb el conseller
de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull i en la qual se'ls va dir que el projecte estava «aturat a l'espera del
resultat de la votació de Blanes». Per aquest motiu, van trobar «indispensable» organitzar una consulta
alternativa perquè els ciutadans de Lloret «també puguin expressar la seva opinió».
«A Blanes, la consulta popular l'organitza l'Ajuntament, mentre que a Lloret va ser el govern local qui la
va prohibir» va criticar ahir el portaveu local de l'entitat, Jordi Palaudemas, recordant que en el ple del
passat mes de desembre es va aprovar una moció per deixar sense efecte l'acord plenari del 20 d'abril
de 2015 en el qual es va acordar la convocatòria d'una consulta «no referendària i no vinculant» sobre
l'anomenada «Ronda de la Costa Brava Sud». Una actitud que segons la plataforma és «vergonyosa»
perquè «un cop més la ciutadania haurà de fer allò que els representants polítics desatenen», com és
una consulta per defensar el «dret a decidir dels lloretencs sobre el futur del seu poble». «L'equip de
govern de Lloret el formen CDC i ERC, dos partits que portaven el compromís de fer la consulta en el
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seu programa electoral i que estan a favor del dret a decidir. Però no, en aquesta qüestió» va afegir
Plaudemas.
Quatre punts de votació
La consulta es farà el 17 d'abril, el mateix dia que també es farà a Blanes i comptarà amb quatre punts
de votació, que la Plataforma preveu que siguin: la biblioteca municipal, el Puntet, el Puntet de Fenals i el
Centre Cívic de El Rieral. «Estem pendents d'acabar de decidir si posem un cinquè punt» va precisar
Palaudemas. De moment, segons va avançar el portaveu, avui o demà presentaran una instància al
consistori per sol·licitar l'ús d'aquests espais. «Sigui a aquests llocs o no, ho muntarem de totes
maneres» va afegir Palaudemas.
Els diferents centres de votació estaran connectats en xarxa per evitar que es puguin duplicar vots i
comptaran amb més d'una trentena de voluntaris, que vetllaran per assegurar una correcta organització i
funcionament. Com a Blanes, els votants hauran de ser majors de 16 anys amb domicili a Lloret de Mar.
«Durant les pròximes setmanes seguirem fent xerrades informatives, penjant cartells i fent diferents
accions pel poble per promocionar la consulta» va assegurar el representant de la Plataforma Aturem la
C-32.
De moment, a part de la Plataforma s'han sumat a la celebració d'aquest procés participatiu, 12 entitats
locals més: Associació Ciutadana SOS Lloret, Assemblea de Joves de Lloret, Centre Excursionista
Lloret, Penya Xino-Xano, Penya Ciclista Lloret de Mar, Associació de Veïns El Rieral, Associació de
Veïns Can Ballell, Associació Astrum Lloret, Cineclub Adler, ICV-EUiA Lloret, CUP Lloret i A Lloret Sí, es
Pot.

DIARI DE GIRONA
Dilluns, 11 d’abril de 2016

OLOT CONTRACTA EL VOT ELECTRÒNIC PER ALS PROCESSOS
PARTICIPATIUS
Serà l'instrument de la consulta del Correbou i de les votacions per al projecte del Firal
OLOT | X.V. La Junta de Govern de l'Ajuntament d'Olot d'avui aprovarà la contractació del sistema de vot
electrònic dels processos participatius. Segons ha explicat Núria Fité (regidora de Participació), «serà un
instrument destinat a garantir que hi hagi un vot per persona». El procés estarà basat a dotar cada
denominació del cens electoral d'un codi.
Els signes personals serviran per accedir a la plataforma informàtica des d'on els olotins podran votar de
manera lliure i anònima. També hi haurà un vot presencial per a les persones que no tinguin habilitats
informàtiques. «No serà la típica votació de butlleta i urna» ha apuntat Fité. Les persones que no puguin
votar en línia podran anar a l'Ajuntament o a d'altres llocs, on hi haurà una persona amb un ordinador
que els facilitarà un vot correcte i anònim.
La previsió és que el sistema de vot electrònic s'usi en les consultes del procés participatiu del Firal i la
del Correbou. El procés participatiu del Firal va començar al febrer i s'acabarà a la tardor. Al final, els
olotins hauran pogut escollir entre tres projectes urbanísitics. Els tres projectes hauran estat fets en base
a les condicions extretes de les reunions veïnals que s'acaben al maig. A partir de les Festes del Tura,
els olotins tindran imatges i informació de les tres idees de Firal que després podran votar.
Més senzilla serà la consulta del Correbou, prevista per a abans del 21 de juny. Els votants hauran de
decidir si volen el Correbou o si no el volem.
En tot cas Olot ja tindrà el sistema electrònic per consultar la ciutadania el que es vulgui.

DIARI DE GIRONA
Dijous, 14 d’abril de 2016
La imatge del procés participatiu del Firal d´Olot
La imatge del procés participatiu del Firal d´Olot X.V.
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«Un Firal viu i participatiu» és l'opció que ha tingut més suport entre els ciutadans que han pres part a les
diferents sessions del procés participatiu per a la transformació del Firal d'Olot. El lema «Un Firal viu i
participatiu» -segons va explicar Núria Fité (regidora d'Innovació i Atenció al Ciutadà per CiU)- expressa
la voluntat que el passeig d'en Blay mantingui la vitalitat i refermi la funció de lloc de trobada. Una
vegada escollit el lema, l'Ajuntament ha posat en marxa la web www.firalviu.cat. S'hi pot trobar tota la
informació relacionada amb el procés participatiu del Firal. També han activat l'aplicació Appgree. És un
instrument que permet fer consultes en línia de les activitats al carrer vinculades al procés participatiu
que l'Ajuntament durà a terme en els propers dies.

DIARI DE GIRONA
Divendres, 15 d’abril de 2016

BLANES INICIA EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PEL «NOU» POUM
En la primera sessió informativa de les tres previstes, es van tractar temes de Medi Ambient i
Sostenibilitat
BLANES | DDG L’ajuntament de Blanes va realitzar ahir al vespre, la primera de les tres sessions
obertes a la participació ciutadana que formen part dels treballs de revisió del Pla d’ordenació Urbanística
del Municipi (POUM), l'avanç planejament del qual es va aprovar en el ple municipal del mes de març.
Segons va informar el consistori, en aquesta primera sessió es van tractar els temes de Medi Ambient i
Sostenibilitat, mentre que en les dues restants –previstes per les pròximes setmanes– es parlarà
d’activitats Econòmiques i Serveis a la Ciutadania, i del Model de Desenvolupament Urbà. L'objectiu
d'aquestes sessions temàtiques, és aportar la informació necessària a la ciutadania perquè puguin fer
propostes que podrien acabar formant part del nou POUM.
En aquesta primera trobada, que va comptar amb la presència de la regidora d’urbanisme, Pepa Celaya i
el regidor de Participació Ciutadana, Albert Sanz, entre altres, es va dividir als assistents en tres grups de
treball per debatre qüestions de Medi Ambient i Sostenibilitat, les conclusions de les quals es van posar
en comú. Així alguns dels temes que es van tractar van ser: la preservació del patrimoni natural, la gestió
i posada en valor de la zona litoral, la construcció sostenible, la millora de la qualitat de l’espai públic, la
recuperació i reordenació de les rieres, i la contaminació acústica. També es va debatre sobre quin espai
natural del municipi es creu que requeriria una especial protecció: el Delta del Tordera, les rieres, l’àrea
de Treumal, els entorns de Pinya de Rosa, el Paratge del Vilar i l’entorn dels Tres Turons, entre d’altres.
Segons l'Ajuntament, amb aquesta mecànica de procediment es vol poder canalitzar les demandes,
aportacions i necessitats de la ciutadania, el sector comercial i la resta d’agents locals en la proposta
d’ordenació urbanística plantejada. Després que s’hagin celebrat les tres jornades de participació
ciutadana s’elaborarà un informe de retorn on es recolliran les conclusions de cada trobada que també
es farà arribar als propis assistents i es publicarà a la web del POUM.
La pròxima sessió de participació ciutadana de la revisió del POUM tindrà lloc dijous de la setmana
vinent a dos quarts de vuit del vespre a la Sala de Plens de l’ajuntament de Blanes, i es tractarà la
temàtica d’activitats Econòmiques i Serveis als Ciutadans. Per últim, la tercera jornada es farà el dimarts
26 d’abril a la mateixa hora, i es treballarà sobre el Model de Desenvolupament Urbà.
Pròxim pas, al setembre
La següent fase es durà a terme al setembre, quan la revisió del POUM s’aprovarà amb caràcter inicial
de nou en sessió plenària. Mitjançant el sistema de cita prèvia, l’equip redactor atendrà les consultes dels
veïns del municipi, així com les aportacions que vulguin fer. Amb tota aquesta nova informació es farà un
segon informe que s’incorporarà a la web del POUM. De cara a l’octubre-novembre, el ple municipal
haurà de fer l’aprovació provisional i definitiva, així com les respostes a les al·legacions presentades.
A partir d’aquí, es presentarà la documentació a la Comissió Territorial d’urbanisme, que haurà de donar
el vistiplau. Mentrestant, l’ajuntament de Blanes farà una nova sessió pública oberta a la participació
ciutadana per informar sobre com ha quedat definit el projecte final.
Motius de la revisió
El consistori blanenc es va veure obligat a retocar el Pla General, aprovat l'abril de 2010, després que
l'associació de càmpings presentés un recurs i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en
una sentència del passat 31 de març, els donés la raó i declarés nul el POUM. Els càmpings estan
ubicats en zona inundable, de la qual només era possible sortir-ne si executaven i assumien el cost de
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les obres per garantir la protecció davant els riscos d'inundació. Una mesura que segons van argumentar
en el recurs, només els afectava a ells. Així, el TSJC va considerar que el POUM no tenia la suficient
justificació tècnica i no s'adequava a les normes i plans per preveure la inundabilitat del municipi.
L'Ajuntament va presentar llavors un recurs de cassació contra la sentència, però paral·lelament es va
acordar -el 24 de setembre de 2015- iniciar els treballs de revisió. «Mentre no es resol el recurs, que
sabem que serà desfavorable, tenim un any i mig per tenir a punt un POUM revisat i no haver de tornar al
de 1982» va explicar la regidora d'Urbanisme, Pepa Celaya (PSC) en el darrer ple.

DIARI DE GIRONA
Dilluns, 18 d’abril de 2016

BLANES INICIA EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA PEL «NOU» POUM
En la primera sessió informativa de les tres previstes, es
van tractar temes de Medi Ambient
La primera sessió informativa es va celebrar a la Sala de Plens. Ajuntament de Blanes

BLANES | DDG L'Ajuntament de Blanes va iniciar, dijous al vespre, el procés de participació ciutadana
en la revisió del Pla d'Ordenació Urbanística del Municipi (POUM), l'avanç del planejament del qual es va
aprovar en el ple municipal del passat mes de març. L'acció va consistir en la celebració d'una primera
sessió informativa de les tres previstes, en la qual es van tractar els temes de Medi Ambient i
Sostenibilitat, mentre que en les dues restants -previstes pels dies 21 i 26 d'abril- es parlarà d'Activitats
Econòmiques i Serveis a la Ciutadania, i del Model de Desenvolupament Urbà. Segons el consistori,
l'objectiu d'aquestes sessions temàtiques, és «aportar la informació necessària a la ciutadania» perquè
puguin fer propostes que podrien acabar formant part del «nou» POUM.
En aquesta primera trobada, que va comptar amb la presència de la regidora d'Urbanisme, Pepa Celaya
i el regidor de Participació Ciutadana, Albert Sanz, entre altres, es van tractar temes com la preservació
del patrimoni natural, la gestió i posada en valor de la zona litoral o la millora de la qualitat de l'espai
públic. També es va debatre sobre quin espai natural del municipi es creu que requereix una especial
protecció: el Delta del Tordera, les rieres, els entorns de Pinya de Rosa o el Paratge del Vilar, entre
d'altres. Un cop s'hagin celebrat les tres jornades de participació, s'elaborarà un informe de retorn on es
recolliran les conclusions de cada trobada que es farà arribar als assistents i es publicarà a la web del
POUM.
El consistori blanenc es va veure obligat a retocar el Pla General, aprovat l'abril de 2010, després que
l'associació de càmpings presentés un recurs i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en
una sentència del passat 31 de març, els donés la raó i declarés nul el POUM. L'Ajuntament va presentar
llavors un recurs de cassació contra la sentència, però paral·lelament es va acordar iniciar els treballs de
revisió.

DIARI DE GIRONA
Dilluns, 18 d’abril de 2016

LA CUP PORTA LA DIPUTACIÓ AL PARLAMENT PER LA FALTA DE
TRANSPARÈNCIA
«Ens sembla greu el boicot que estem patint, que és
deliberat», afirma el diputat provincial Lluc Salellas
El diputat provincial de la CUP, Lluc Salellas, aquest dilluns a la roda de
premsa. ACN

PAU ESPARCH | GIRONA La CUP ha portat la Diputació de Girona a la Comissió de Garantia del Dret
d'Accés a la Informació Pública (GAIP) del Parlament. El diputat provincial de la formació, Lluc Salellas,
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ha explicat aquest dilluns que el grup ha entrat 24 requeriments a la GAIP de la falta de transparència de
la corporació. Es tracta de nou casos en els quals la Diputació no ha respost les peticions de la CUP, una
sol·licitud de la qual no ha fet arribar la contesta, 11 casos en els quals no ha deixat fer fotocòpies, a part
de no permetre consultar dades concretes o fer justificar per quin motiu es pretén accedir a la informació.
En paral·lel, el partit també enviarà una carta a Transparency International.
Salellas ha detallat que la GAIP disposa d'un termini de dos mesos per respondre els requeriments i ha
subratllat que la resolució de la comissió del Parlament és «vinculant». «En cas que ens doni la raó, la
Diputació estarà obligada a donar-nos accés a la informació», ha afirmat Salellas, que ha afegit: «Ens
sembla greu el boicot que estem patint, que és deliberat». El diputat provincial ha posat de manifest que,
des del ple de gener, l'actuació de la corporació ha canviat a l'hora de facilitar la documentació que la
formació ha demanat. Salellas ha destacat que des que el grup va entrar a la institució el passat juliol, ha
formalitzat un centenar de requeriments d'accés a la informació.
ERC demana criteris per elegir els alts càrrecs
Així mateix, ERC ha enviat aquest dilluns un comunicat en el qual ha demanat a la Diputació de Girona
que «estudiï i plantegi un canvi» en els criteris per elegir el personal directiu de la corporació, com són
els alts càrrecs dels organismes autònoms i els ens dependents. El president del grup de la formació
republicana a la Diputació, Lluís Sais, ha explicat que les bases «no recullen amb claredat el
procediment de selecció» ni els criteris per avaluar els perfils que es presentin. Després de la informació
avançada per Diari de Girona, que la corporació no traurà a concurs la plaça de directiu de Ramon
Ramos, ERC també ha lamentat l'excepció que es pretén fer amb la direcció del Patronat de Turisme
Costa Brava Girona.

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 20 d’abril de 2016

GIRONA OBTÉ UNA MENCIÓ INFOPARTICIPA PER LA TRANSPARÈNCIA DE
LA COMUNICACIÓ MUNICIPAL
El consistori compleix un 90´38% dels 52 indicadors marcats pel Laboratori de Periodisme i
Comunicació per a la Ciutadania Plural
T.C.C. | GIRONA L´Ajuntament de Girona ha obtingut una menció Infoparticipa per la qualitat i la
transparència de la comunicació pública municipal. El consistori compleix 47 dels 52 indicadors (un
90´38%) marcats pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat
Autònoma de Barcelona (LPCCP).
La tinenta d’alcalde i regidora d´Hisenda i Règim Interior de l’ajuntament, M. Àngels Planas, recollirà
aquesta tarda el guardó, que es lliurarà en el marc de la 3a edició dels Premis InfoParticipa. En aquesta
ocasió, l’acte tindrà lloc a El Born Centre Cultural de Barcelona i se celebrarà en el marc d´una jornada
sobre transversalitat de la transparència organitzada conjuntament pel LPCCP i l´Oficina Antifrau de
Catalunya.
Per la seva banda, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha destacat els premis que està rebent la
ciutat: "Ahir el Consell d´Europa ens va guardonar amb el Premi d’Europa 2016, i avui obtenim aquesta
menció. Això no fa més que certificar que estem treballant en la bona línia". Fent referència
específicament a l´Infoparticipa, l’alcaldessa ha apuntat que "l’objectiu és complir el 100% dels indicadors
i ser un referent en matèria de transparència; som un govern obert i el ciutadà ha de tenir facilitats per
accedir al que genera l’ajuntament".
El Mapa InfoParticipa és una eina que impulsa el LPCCP de la Universitat Autònoma de Barcelona des
del 2012 per fomentar la transparència i la qualitat de la informació de les administracions locals.
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DIARI DE GIRONA
Dijous, 21 d’abril de 2016

DISTINCIÓ A LA TRANSPARÈNCIA DEL GIRONÈS
GIRONA | DDG El Consell Comarcal del Gironès és l'únic gironí que ha rebut una menció a la qualitat i a
la transparència de la informació per part del Consell Certificador del Segell Infoparticipa, integrat per
càrrecs del Departament de Governació de la Generalitat i del Laboratori de Periodisme i Comunicació
per a la Ciutadania Plural de la UAB. Per obtenir aquesta menció, cal complir més d'un 75% de 49 ítems
proposats per l'ens avaluador. El vicepresident del Consell del Gironès, Quim Roca, va recollir el guardó i
va assegurar que treballaran en la mateixa línia.

CANAL AJUNTAMENT
Dimarts, 26 d’abril de 2016

BLANES CONCLOU LES SESSIONS PARTICIPATIVES DE LA REVISIÓ DEL
POUM
Escrit per Ajuntament de Blanes. Aquest vespre s'ha fet la darrera de les tres jornades, que ha tractat el
desenvolupament urbà. El proper pas serà l'elaboració d'un informe i portar la revisió del POUM al ple de
setembre
L'Ajuntament de Blanes ha finalitzat avui dimarts les sessions obertes a la participació ciutadana que
formen part dels treballs de revisió del Pla d'Ordenació Urbanística del Municipi (POUM). En aquesta
tercera i darrera jornada s'han tractat temes relacionats amb el Model de Desenvolupament Urbà,
després que en les dues primeres 'que han tingut lloc els dies 14 i 21 d'abril- s'ha treballat en Medi
Ambient i Sostenibilitat, i en Activitats Econòmiques i Serveis a la Ciutadania.
Sobre el Desenvolupament Urbà s'ha plantejat als participants cap on cal créixer, així com quin tipus de
creixement es vol per al municipi. D'altra banda, també s'ha tractat sobre quina mena d'elements de
mobilitat s'han de tenir especialment en compte en el POUM, així com què cal millorar. Per últim, el
tercer tema que s'ha plantejat és quin tractament cal que doni el POUM als àmbits específics més
rellevants de Blanes.
En aquest darrer sentit, s'han posat com exemples grans temes relacionats amb l'urbanisme de Blanes
durant aquests darrers anys, com ara l'Illa Isozaki, la Finca de Can Perpinyà, el futur de la Zona Costera,
el Delta de la Tordera, el PENIN de Pinya de Rosa, etc. Abans de començar, ha donat la benvinguda als
assistents la regidora d'Urbanisme, Pepa Celaya, qui ha agraït la participació que hi ha hagut durant les
jornades participatives.
En les tres sessions realitzades, s'ha dividit als assistents en tres grups de treball per debatre qüestions
que han tingut a veure amb la temàtica de què es tractava per extreure conclusions, que després s'han
posat en comú. Ara que s'han conclòs les sessions participatives, s'elaborarà un informe de retorn on es
recollirà el més destacat de cada trobada, que també es farà arribar als propis assistents i es publicarà a
la web del POUM de l'Ajuntament de Blanes.
Aprovació inicial de la revisió del POUM al ple de setembre
L'informe que s'ha d'elaborar inclourà les aportacions de les tres sessions participatives, així com
l'enquesta online que s'ha realitzat, i els comentaris de la bústia de suggeriments que hi ha enllaçada
amb la web municipal. Aquesta memòria final es preveu que estigui enllestida a principis de maig, i es
podrà consultar públicament a través de la web municipal.
El full de ruta continua ja de cara al setembre, quan la revisió del POUM s'aprovarà amb caràcter inicial
en sessió plenària, seguida per un període d'exposició pública de 45 dies. Durant aquest mes i mig, es
podrà seguir accedint a tota la informació a través de la web, així com en l'Oficina del POUM que es
posarà en marxa durant aquests 45 dies a l'Àrea d'Urbanisme.
L'equip redactor, mitjançant el sistema de cita prèvia, atendrà les consultes dels veïns de Blanes, així
com les aportacions que vulguin fer. Amb aquesta informació nova es farà un segon informe que
s'incorporarà a la web del POUM i, de cara a l'octubre-novembre, el ple municipal haurà de fer
l'aprovació provisional definitiva, així com les respostes a les al·legacions presentades.
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A partir d'aquí, es presentarà la documentació a la Comissió Territorial d'Urbanisme, que haurà de donar
el vistiplau. Mentrestant, l'Ajuntament de Blanes farà una nova sessió pública oberta a la participació
ciutadana per informar sobre com ha quedat definit el projecte final.

DIARI DE GIRONA
Divendres, 28 d’abril de 2016

«OLOT HA DE DEIXAR D'ORGANITZAR EL CORREBOU?»
L'Ajuntament descobreix la pregunta de la consulta sobre la polèmica activitat - Aprofitarà per
preguntar per la variant

Corominas, aquest matí, durant la
compareixença. X.VALERI

«Olot ha de deixar d'organitzar el
correbou?». Aquesta és la pregunta que finalment es farà als ciutadans en la consulta sobre si s'ha de
continuar fent aquesta activitat. Així ho ha avançat l'alcalde Josep Maria Corominas (CiU) a la
compareixença d'aquest matí. La resposta segons podrà ser: sí, no i en blanc. Ha recordat que la
primera consulta olotina de rellevància per via telemàtica començarà el dimecres 1 de juny a les 8 del
matí i acabarà el dimarts dia 7 de juny a les 7 del vespre.
Per votar caldrà estar empadronat a Olot abans de l'1 de març del 2016 i tenir més de 16 anys (S'ha
d'haver complert aquesta edat abans que comenci el període de votació). Només es podrà votar per
internet a través de la pàgina web de l'Ajuntament d'Olot: www.olot.cat. Caldrà identificar-se amb el DNI i
amb la contrasenya que cada persona rebrà a casa. La tramesa postal de contrasenyes tindrà lloc durant
el mes de maig. Si abans del 23 de maig algú no ha rebut la contrasenya podrà adreçar-se a l'Oficina
d'Atenció de la Ciutat, perquè pugui generar un nou codiLes persones que no tinguin accés a Internet o bé que necessitin ajuda per votar podran adreçar-se a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament d'Olot i a 5 equipaments públics de la ciutat: Biblioteca
Marian Vayreda, Institut Municipal de Promoció de la Ciutat d'Olot, Institut Municipal d'Educació,
Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i Hospital Comarcal de la Garrotxa.
Corominas també ha avançat que aprofitaran la consulta del correbou per demanar: «Consideres la
variant d'Olot un tipus d'obra urgent i prioritària». L'alcalde ha dit: «Espero una gran participació de la
ciutadania». Sobre el resultat de la consulta de la variant, ha expressat la seva confiança en una victòria
del sí. El motiu de la seguretat en el resultat -segons ha dit- és que a la majoria és intel·ligent. Si hi ha
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poca participació -ha aclarit- , continuaran en la reivindicació de la variant. Si el resultat és no, pararan de
demanar la carretera que ha de voltar per la perifèria d'Olot i deixar el centre lliure de trànsit de pas.

EL PUNT AVUI
Dimecres, 4 de maig de 2016

UNS 81.200 GIRONINS PODRAN VOTAR ELS PROJECTES DE BARRI
Sistema . Es farà de manera telemàtica i cada ciutadà rebrà un codi per a la votació propostes
Ja es coneixen algunes de les intervencions que es duran a votació
A la plaça de Santa Eugènia s’hi preveu millorar la zona de jocs infantils i
construir una tanca perimetral per augmentar la seguretat de l’espai, on
habitualment hi ha força nens jugant. Serà un dels projectes que es podran
votar telemàticament

A la plaça de Santa Eugènia s'hi preveu millorar la zona de jocs infantils i construir una tanca perimetral
per augmentar la seguretat de l'espai, on habitualment hi ha força nens jugant. Serà un dels projectes
que es podran votar telemàticament. j.n.
Jordi Nadal – Girona. L'Ajuntament de Girona enviarà a 81.196 veïns de la ciutat la informació del
procediment i codis per votar en els pressupostos participats de la ciutat. Són, tal com va explicar ahir el
regidor de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació de Girona, Eduard Berloso, les que
tindran dret a vot segons el cens tancat a 30 de març. Cada veí, doncs, rebrà un fullet informatiu per
saber com fer el seu vot, i una credencial personalitzada. El procediment de vot electrònic es durà a
terme entre els dies 1 i 12 de juny. Es preveia que durés menys dies, però el consistori ha fet una
ampliació del període per la bona acceptació que han tingut experiències prèvies, i per facilitar la
participació. Aquest punt, augmentar la participació en les votacions, és una de les reivindicacions que
fan els responsables de les associacions veïnals als seus representats com a retorn del treball que duen
a terme durant l'any. La votació serà eminentment electrònica, però també es podrà fer de manera
presencial el 4 de juny, en cinc centres cívics de la ciutat: (centre cívic Onyar, centre cívic Pla de Palau,
centre cívic Barri Vell-Mercadal, centre cívic Pont Major i centre cívic Ter.
Ja es coneixen alguns dels projectes que es podran votar
Els votants hauran de triar els seus projectes preferits per al seu barri, dels que es concretin en les
assemblees de barri que s'estan celebrant aquests dies. Les assemblees van començar la setmana
passada, i està previst que s'acabin dijous. Del centenar de propostes que inicialment van proposar els
veïns, l'Ajuntament n'ha acceptat una majoria, assegura Berloso. Les que s'han descartat ha estat per un
excés de cost, per una inviabilitat tècnica o perquè estan en conflicte amb altres projectes de major
envergadura que el govern municipal preveu.
Projectes ja confirmats
Aquests dies s'està configurant la llista definitiva de projectes que aniran a votació, però ja se'n saben
alguns. El que suposarà una inversió més elevada és una reforma per treure els fanals i els pals de
telèfon del mig de la vorera del carrer Palau i Quer, a Montilivi. Tindrà un cost de 56.665 euros. Per
import, el segueix la reforma de les voreres al carrer Ramon Muntaner de Sant Narcís, en l'encreuament
del carrer Francesc Artau i fins al carrer de Pare Coll. Aquesta intervenció costarà 51.500 euros segons
la previsió tècnica. La connexió de la via verda entre Pont Major i Campdorà, sota el pont de l'Aigua, és
la següent intervenció en el rànquing del cost de les inversions dels projectes participats, amb un cost de
50.000 euros. Amb una inversió d'uns 49.000 euros es farà la instal·lació de jocs infantils a la plaça de
Santa Eugènia, i la construcció d'una tanca perimetral a la plaça.
Altres actuacions d'import menor són la construcció d'una rampa entre els carrers Adri i Sant Gregori del
barri de Domeny, per un import d'uns 48.500 euros. Al barri del Carme-Vista Alegre, es portarà a terme
l'habilitació d'un espai al barri com a estació del servei de Girocleta per un import de 26.318 euros. I es
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desenvoluparà el pla especial de millora de l'accessibilitat dels carrers del barri de les Pedreres-Fora
Muralla, per 18.000 euros. Al barri de Fontajau, hi ha previst arranjar els aparcaments del carrer Fontajau
per uns 20.000 euros, i la vorera de la banda del restaurant König del carrer Font de l'Abat. Pel que fa a
Pont Major, les inversions serviran per adequar la parada de bus de l'encreuament entre el carrer Pont
Major i Pere Rabat i construir-hi una marquesina. També es proposa fer prospeccions a l'antiga mina de
la font del Cargol, tapada
entre els anys 1952 i 1953, i catalogar-la i recuperar-la.

LES DATES
01.06.16
Començarà el període de votació telemàtica dels pressupostos participats. Es podrà votar fins al dia 12.
LES XIFRES
04.06.16
Podran votar presencialment en cinc centres
cívics de la ciutat les persones que no puguin
fer-ho telemàticament.

56.665 euros
és la inversió més alta que es podrà votar. Per
treure fanals i pals de telèfon al carrer Palau i
Quer, a Montilivi.

49.000 euros
es destinaran a posar una tanca perimetral i a
millorar els jocs infantils a la plaça de Santa
Eugènia.

1,2 milions d'euros
és l'import del pressupost del 2016 que es
reparteix entre 30 barris perquè decideixin
inversions.

CENT DOTZE INTERVENCIONS ACABADES DE LES CENT CINQUANTA-SIS
PREVISTES
Els pressupostos participats a la ciutat de Girona van començar a rutllar el 2013. Els dos primers anys
s'hi van dedicar un milió d'euros. El 2015 i l'any actual, la dotació econòmica és de 1,2 milions d'euros.
Pel que fa als projectes, el 2013 n'hi havia 43 a executar i estan tots fets menys el de reconstrucció de la
font de la Font de la Pólvora i rehabilitació de l'entorn. El 2014 hi havia 53 projectes. D'aquests en
queden 7 per enllestir. Són la millora de la plaça de la Font (Fontajau), arranjament de la plaça de Sant
Ponç (a Sant Ponç), millorar part del carrer Palafrugell (Pedret), posar càmeres de seguretat a la plaça
Sant Domènech i a la plaça Ferrater i Mora (Barri Vell), un ascensor per als barris de les Pedreres i Vista
Alegre (projecte de Carme-Vista Alegre), l'enderroc de la plaça Ermessenda per millorar-ne la seguretat i
facilitar-ne l'ús veïnal (Sant Narcís) i posar videovigilància al barri de Vila-roja.
L'any 2015 hi havia 60 projectes. En aquest cas n'hi ha gairebé la meitat d'acabats, 24. Les raons per les
quals els projectes pendents dels pressupostos participats d'aquests tres anys, en total 44, estan
pendents de finalitzar són diverses. N'hi ha que estan en tràmit de redacció, d'altres en fase de tràmits
administratius, i d'altres en execució.
Un d'aquests darrers és el del parc Ermessenda, al barri de Sant Narcís. Les obres es van iniciar a mitjan
abril. L'enderroc parcial de les onades característiques de l'espai ja està molt avançat. Els operaris
estaven ahir mateix aplanant el terreny que queda entre els extrems nord i sud del parc. Aquest projecte
és fruit dels pressupostos del 2014, però també es dota parcialment amb part del pressupost del 2013.
L'import total és de 85.200 euros.
Precisament la setmana passada l'alcaldessa, Marta Madrenas, i la regidora del barri de Montilivi, Isabel
Muradàs, van presidir la inauguració d'un projecte acabat dels pressupostos participats del 2013. Es
tracta de l'ascensor públic del carrer de la Punta del Pi. La intervenció s'ha fet per millorar l'accés als
habitatges situats en aquest carrer i eliminar així les barreres arquitectòniques que hi havia
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DIARI DE GIRONA
Dijous, 12 de maig de 2016

L'AUDIÈNCIA PÚBLICA DEL PLA ESPECIAL DE LA DEVESA SERÀ EL 24
GIRONA | DDG L'audiència pública per a la presentació del Pla Especial de la Devesa tindrà lloc dimarts
24 de maig, a la sala d'actes del Palau de Fires de Girona (19:30 hores). Des del gener del 2015
l'Ajuntament va iniciar de forma participada amb la ciutadania l'elaboració del nou Pla especial de la
Devesa, instrument urbanístic que pretén, mitjançant l'actuació en l'espai físic del parc, compatibilitzar les
funcions ecològica, paisatgística, patrimonial, cultural i social . Hi intervindran representants del govern i
dels grups de l'oposició. També hi haurà un torn de paraules per al públic.

DIARI DE GIRONA
Divendres, 13 de maig de 2016-05-13

LA CUP DENUNCIA INCOMPLIMENTS EN EL SISTEMA DE PRESSUPOST
PARTICIPATIU
GIRONA| La CUP-Crida per Girona ha denunciat l'incompliment d'alguns acords de Ple referents al
disseny d'un sistema de pressupost participatiu a la ciutat. Es tracta de diverses mesures aprovades en
el marc d'una moció de la CUP del passat mes de novembre.
D'una banda, el text aprovat preveia l'organització, durant el mes de gener passat, d'una «jornada
municipal de formació i debat amb representants de municipis amb experiència en el camp dels
pressupostos participatius». Mesos després de finalitzar el termini, la jornada no s'ha arribat a realitzar.
Un altre punt de la moció feia referència a celebrar, durant el primer semestre del 2016, «un procés
participatiu vinculant per a la definició d'aquest sistema de Pressupost Participatiu i l'elaboració del seu
reglament». En aquest cas, tot i que fa mesos es va acordar la creació d'una comissió de treball per
dinamitzar aquest procés, aquest espai no s'ha arribat a reunir mai.
D'altra banda, la formació assegura que tampoc s'ha complert l'acord de publicar «en format electrònic i
editable el contingut íntegre i detallat» del pressupost 2016 al web municipal

DIARI DE GIRONA
Divendres, 13 de maig de 2016

MÉS DE 32.000 LLORETENCS JA PODEN VOTAR ELS PRESSUPOSTOS
PARTICIPATS
La votació permetrà decidir entre 37 propostes, on s’invertiran els 500.000 euros
Més de 32.000 lloretencs ja poden votar els
pressupostos participats
Carles Colomer

LLORET DE MAR | DDG Un total de
32.159 lloretencs poden votar avui i demà
com invertir una partida de 500.000 euros
en els primers pressupostos participats
que celebra la ciutat. Aquest import es
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repartirà entre les tretze zones diferents en què s'ha organitzat el municipi, en funció dels resultats de la
votació. En total, els veïns i veïnes de Lloret de Mar podran escollir entre 37 propostes, que van ser
elegides les 250 presentades inicialment.
Les votacions es faran avui fins a les vuit del vespre i demà de deu del matí a una del migdia a la planta
baixa de l’Ajuntament i al Centre Cívic del Rieral, on el pròxim dimarts a les sis de la tarda es farà
recompte de vots. Les propostes finals es poden consultar a www.lloret.cat/pressupostosparticipats.

DIARI DE GIRONA
Divendres, 13 de maig de 2016

AQUESTS SÓN ELS PROJECTES QUE CADA GIRONÍ PODRÀ VOTAR PER AL
SEU BARRI
Hi ha 91 projectes a escollir per als 29 barris i es votarà electrònicament de l'1 al 12 de juny

L'Ajuntament de Girona ha presentat avui els
projectes que els gironins podran votar dins dels
pressupostos participats. Són les actuacions que
es faran als diferents barris amb partides
exclusives per a cada veïnat i que sumen un
global d'1,2 milions d'euros. Enguany la votació
serà sobretot per sistema electrònic.
L'Ajuntament enviarà una carta amb els codis i els ciutadans hauran de votar per ordinador o telèfon
mòbil. Aquestes votacions es faran de l'1 al 12 de juny. També es manté un dia de votació presencial
electrònica assistida als vuit centres cívics. Serà el 4 de juny al matí. En total hi ha 91 projectes per als
29 barris. Poden votar els majors de 18 anys i cada ciutadà pot escollir només un projecte per al seu
barri. L'Ajuntament tirarà endavant la proposta més votada. Si queden diners després de la primera
execució, es farà també el segon i si es pot també el tercer. Si no s'esgota tot el pressupost d'un barri,
els diners els reservaran per l'any vinent per al mateix veïnat.
Barri Vell (46.899 €)
- Avantprojecte que proposi de quina manera s´ha de resoldre
l’accessibilitat mecànica en el marc de la UA Maristes i
aixecament topogràfic de la UA Maristes (23.478 €)
- Control del soroll al Barri Vell (14.421 €)
- Pla de dinamització per al barri (9.000 €)Campdorà (72.535 €)
- Restauració i connexió de la Font Picant de Campdorà, a la
xarxa d’aigua potable (8.320 €)
- Finançar part de la Via Verda entre Pont Major i Campdorà,
sota el Pont de l'Aigua (50.000 €)
- Senyalitzar el carrer entre la crta. 255 i Camp d´Or, i posar
bloc de bústies (7.225 €)
- Ordenació i senyalització de Campdorà (750 €)
- Adquisició d’un mirall per la sala d’activitats físiques del local
social (1.200 €)
Carme - Vista Alegre (73.216 €)
- Passeig mirador per a vianants i dues escales des del parc a
l’aparcament (37.900 €)
- Pas de vianants davant passatge Picapedrers i vorera del
parc de Vista Alegre, des de l’aparcament fins al c. Morató i
Grau (25.600 €)
- Posar pilones als carrers de les Enderrocades i del Taquígraf
Martí (4.200 €)
- Adequació d´un sector del parc de Vista Alegre amb quatre
taules de pícnic (3.228 €)
- Habilitació d´un espai al barri com a estació del Servei de
Girocleta (26.318 €)
Devesa – Güell (41.971 €)

- Continuar amb el pla de dinamització per al barri iniciat
vinculat al local social (23.421 €)
- Aportació al projecte del cobert de la plaça Miquel de Palol.
(12.000 €)
- Reparar el paviment de la pista pista de bàsquet, del c Joan
Pons, perquè no es facin bassals (6.550 €)
Domeny - Pla De Domeny - Taialà (46.741 €)
- Rampa entre el carrer Adri i carrer Sant Gregori i vorera que
uneix les dues rampes: fer rampa i il·luminació i incorporar la
proposta de fer una vorera al carrer Adri que uneixi les rampes.
(45.800 €)
- Ampliar vorera i canviar l´aparcament de cotxes de costat al
carrer Anglada (zona institut). (6.655 €)
- Acondicionar el solar del marge del carrer de Sant Gregori
101, cantonada carrer Bullidors (22.557 €)
Eixample (67.982 €)
- Continuïtat al projecte del Pla de suport de l'AV de l'Eixample
(22.000 €)
- Arranjament paisatgístic de la zona del final del carrer
Francesc de Ciurana cantonada carrer de Barcelona. (6.000 €)
Figuerola - Bonastruc (47.054 €)
- Continuar amb la reforma del c. Cerverí, igualar la vorera
esquerra (25.750 €)
- Millora del parc del carrer Bonastruc amb carrer Güell (16.311
€)
- Accions per a la dinamització del barri (7.000 €)
Font de la Pólvora (34.786 €)
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- Millorar l'accessibilitat dels vianants a l'avinguda de la Font de
la Pólvora entre el carrer Pruner i el carrer Mimosa (29.500 €)
- Millora del drenatge urbà a la plaça dels Llimoners (10.886 €)
- Millora de l´enllumenat públic del carrer Pruner (4.000 €)
Fontajau (41.017 €)
- Pavimentació d´una de les voreres del carrer Font de l´Abat
(5.500 €)
- Arranjaments zona estacionaments carrer Fontajau (20.050 €)
- Renovació de l´enllumenat de l´avinguda Amical Mauthausen
(15.410 €)
Germans Sàbat (60.071 €)
- Estudi d'ordenació i millora de la plaça Germans Sàbat i
porxos de Germans Sàbat (15.000 €)
- Fer accessible les entrades als porxos de les botigues de la
plaça de Germans Sàbat. (26.983 €)
- Aportar 1.500 euros a la continuïtat del projecte de reinserció
social i laboral per als joves (1.500 €)
Grup Sant Daniel (40.064 €)
- Millorar l'enllumenat del barri (25.411 €)
- Acabar d´asfaltar la pujada del Grup Sant Daniel. Carrer
Hortènsia (17.966 €)
Mas Catofa (41.286 €)
- Adaptació de les voreres del carrer Mas Catofa des del CAP i
en direcció a Torres de Taialà (18.816 €)
- Adequació del parc al carrer Mas Vendrell Rec de Can Murtra
(7.407 €)
- Continuació de la tanca rústica a la riera Bullidors del carrer
Modeguera Gran (6.086 €)
- Ampliació de mobiliari del parc infantil del carrer Mas Catofa
(7.134 €)
- Aportació de 1.500 € pel programa per a joves del barri (1.500
€)
Mas Ramada (33.261 €)
- Il·luminació de la zona que hi ha darrera de l'edifici del carrer
Guadiana, núm. 29 (22.500 €)
- Acondicionar la part que hi ha darrere l´edifici del carrer
Guadiana, núm. 29, eliminant el formigó del paviment existent
(10.761 €)
Mercadal (36.248 €)
- Continuar amb el Pla de dinamització en el marc dels
pressupostos participats 2013 (6.000 €)
- Portar a terme un pla de suport a l'Associació Mercadal
(10.000 €)
- Posar cartells informatius en els dos extrems del pont Sant
Agustí advertint que la rampa existent no és accessible (561 €)
- Posar una pilona o element dissuasori en el pas de vianant
que hi ha entre la plaça Constitució i la plaça Santa Susanna
(17.303 €)
Montilivi - La Creueta (45.214 €)
- Recuperació de la Font de l'Abella (18.000 €)
- Enjardinament del parterre del davant el pàrquing del CAP de
Montilivi (18.072 €)
- Incrementar o millorar la il·luminació de Avinguda Pericot
entre les cruïlles dels c. Sant Hipòlit i c. Riera Bugantó (26.050
€)
- Fer un tancat per l'esbarjo de gossos, situat entre St. Salvador
d´Horta i l´Av. de Montilivi (15.167 €)
Montjuïc (34.340 €)
- Enllumenat de l´accés a Montjuïc des del Pont Major i
col·locació de barreres de protecció, repintar i repassar l´asfalt
(34.340 €)
- Acabament - Adequació de la vorera de la pujada de Montjuïc
amb el carrer de Silvestre Santaló i col·locació d'una barana a
la vorera de l'escola Pujada Montjuïc, zona escola (17.237 €)
- Fer un parc per mainada menor de 3 anys dins el parc infantil
que hi ha a Montjuïc. (19.351 €)
Palau Sacosta – Avellaneda - Mas Xirgu (53.418 €)

- Implementar els itineraris forestals terapèutics en els boscos
de Palau-sacosta, entre el bosc de la Pabordia i el bosc Font
de l´Abella (3.418 €)
- Destinar el pressupost a l´arranjament del futur Local Social
de l´AV, i de les entitats del barri. Antiga casa del director i la
del conserge de la Residència de Gent Gran de Palau-sacosta
(53.418 €)
Pedreres - Fora Muralla (39.110 €)
- Millora de l´enllumenament dels jardins de les Pedreres i
estudi per a la millora dels elements de mobiliari dels jardins
(22.000 €)
- Dissenyar Pla especial de millora de l'accessibilitat dels
carrers del barri de les Pedreres (18.000 €)
- Millorar el paviment de la part baixa del passatge Julià de
Bolívar (26.197 €)
Pedret (30.642 €)
- Instal·lació d´una marquesina de bus (12.584 €)
- Col·laborar econòmicament en el projecte de restauració de la
capella del Pilar de Pedret (30.000 €)
- Millorar enllumenat dels jardins Pedret i ronda Pedret (21.500
€)
- Instal·lar il·luminació en el pont de Pedret (25.600 €)
- Pavimentar zona enjardinada de davant dels núm. 2, 4, 6 i 8
de Ronda Pedret (30.642 €)
Pla de Palau - Sant Pau (58.039 €)
- Projecte: "Espai infantil de lleure i cultura del barri de Sant
Pau" La Pauleca (48.648 €)
- Recuperació de l´espai del carrer Joan Maria Pou i Camps
(9.300 €)
Pont Major (35.250 €)
- Reordenar la parada de l´autobús existent en l´encreuament
del carrer Pont Major amb carrer Mossèn Pere Rabat i deixar a
un sol nivell l´accés a la plaça de l´Om (29.932 €)
- Recuperació de la Font del Cargol (2.500 €)
Pujada La Torrassa (39.602 €)
- Accés per a vianants entre l´aparcament de la Pujada de la
Torrassa i Pujada de la Barrufa (28.600 €)
- Adquisició d´un equip de so per a fer activitats de petit format
al barri i un TV pel local social (2.000 €)
- Instal·lació d´escomesa i quadre elèctric per a actes a la pista
de la Pujada de la Torrassa (9.000 €)
Sant Narcís (51.511 €)
- Ampliar voreres de c. Ramon Muntaner entre c. Francesc
Artau i c. Pare Coll (51.500 €)
- Parc de salut per al parc Comtessa Ermessenda (25.792 €)
Sant Ponç (47.249 €)
- Posar enllumenat a la vorera que es va fer amb Pressupostos
Participats (10.900 €)
- Dinamització del Local Social de Sant Ponç i subvenció pel
manteniment dels subministraments del local social (11.000 €)
- Posar quatre jardineres, dos bancs i quatre papereres a la
placeta del carrer de l'Esport (5.299 €)
- Tancament lateral de la pista de bàsquet del carrer de l´Esport
(6.800 €)
Santa Eugènia i Can Gibert del Pla (83.943 €)
- Projecte integral de la Mancomunitat de Sta Eugènia de Ter i
Can Gibert del Pla: Projecte Ateneu Eugenienc, Projecte
Escudella Solidària, Programa d'Intervenció Socioeducativa i
Comunitària de l'ampa Institut Santa Eugènia, Projecte Tacres,
Projecte de foment de l'esport - CESET, Pla Esports-Art i
Cultura de l'ampa, Projecte colònies infantils i juvenils, Proposta
cultural de la gent gran (83.943 €)
Torre Gironella (53.918 €)
- Pavimentació de la plaça de Torre Gironella a tot voltant dels
jocs infantils (32.400 €)
- Recuperació d´actes populars al barri de Torre Gironella
(10.000 €)
- Millora del drenatge del sector c. de les Creus 14A (Pista
poliesportiva) (19.861 €)
Torres de Taialà (33.386 €)
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- Ampliació i tancament del local social de l'Associació de veïns
de Torres de Taialà (14.500 €)
- Tancament i adequació de la pista del carrer de la Torre de
Taialà (18.000 €)
- Millora del parc infantil del carrer Sant Medir (12.153 €)
Vall de Sant Daniel (39.110 €)
- Instal·lació d'una porta entre dues sales de les antigues
escoles i reforma de lavabos (13.200 €)
- Instal·lació d'escomesa i quadre elèctric per a esdeveniments
a la pista del CREC de la Vall de Sant Daniel (9.500 €)
- Guiatge, suport i dinamització del procés participatiu "Quin
Sant Daniel volem" i elaboració del pla d'actuacions resultant
(6.000 €)
- Vela per cobrir la pista del CREC, durant la festa major del
barri. Mides 15 x 20 m (2.904 €)
Vila-Roja (53.688 €)

- Rehabilitar l'entrada al barri mitjançant la reparació de les
voreres de la zona de la Sagrada Família i del bar Trias (23.400
€)
- Accions de millora del terra a la plaça Girona (1.844 €)
- Substitució d'un tram de la xarxa pública de sanejament i de la
pavimentació situada a la part posterior del Grup Vila-roja núm.
162, 163 i 164 (34.693 €)
- Reparació del ferm de la plaça Pablo Ruiz Picasso (18.351 €)
- Rehabilitar la illeta i anivellar el terra que hi ha davant de
l'escola, entre el núm. 168 i 169 (18.850 €)

EL PUNT AVUI
Dilluns, 25 de maig de 2016

EL PARLAMENT IMPORTA EL CODI ÈTIC EUROPEU
Els diputats no podran acceptar cap obsequi ni favor superior als 150 euros
E.Ansola – Barcelona. La mesa del Parlament va presentar ahir a la resta de grups parlamentaris
l'esborrany del que serà el primer codi de conducta dels diputats d'acord amb el que estableix la llei de
transparència. La proposta copia el codi ètic que s'aplica a la cambra europea i, un cop s'aprovi en els
pròxims mesos, els parlamentaris catalans hauran de fer pública i donar publicitat a la seva agenda
pública i declarar, a més dels béns patrimonials, tots els ingressos econòmics que rebin d'altres tasques
compatibles amb la feina parlamentària. Els diputats no podran acceptar ni obsequis ni favors que
superin els 150 euros, però el tema més polèmic serà la situació de conflicte d'interessos en què pot
incórrer un diputat a l'hora d'exercir com a tal. I és que la proposta, en període d'esmenes, determina que
hi ha interessos personals que podrien condicionar l'activitat del diputat, com ara l'entorn familiar, que el
codi amplia al quart grau de consanguinitat, és a dir, els cosins. Si es dóna el cas, el diputat s'haurà
d'abstenir en la presa de decisions que tinguin relació amb aquest familiar.

EL PUNT AVUI
Dimarts, 26 de maig de 2016

CODIS QR A SARRIÀ PER EXPLICAR LA DESPESA
J. Nadal – Girona. L'Ajuntament de Sarrià de Ter està instal·lant codis QR a tots els equipaments
municipals per donar a conèixer la despesa associada amb l'equipament. A través d'un dispositiu mòbil i
amb una aplicació que permeti la lectura dels codis, els usuaris poden saber què costa la neteja de
l'edifici, l'energia, etc. L'alcalde, Roger Torrent, situa aquesta mesura en l'àmbit de les accions de
transparència en la gestió municipal, i també per conscienciar els veïns de què els costa mantenir
aquests serveis. Els codis QR ja es poden veure en edificis com ara el pavelló municipal, l'escola bressol,
el centre cívic o els locals socials.

EL PUNT AVUI
Dilluns, 30 de maig de 2016

LA PARTICIPACIÓ NO ARREGLA EL GOLFET
El govern palafrugellenc esmerça recursos i temps per acostar la informació de projectes i mirar
d'implicar els veïns en les decisions. L'alcalde esmenta els consells de barri, les sessions informatives i
l'aplicació per a telèfons intel·ligents que han tret per traslladar preguntes, queixes o quedar per fer un
cafè. Aviat també establirà un calendari d'atenció al públic en els equipaments ciutadans per tancar el
cercle de la proximitat institucional. L'allau de queixes per les multes al semàfor fotogràfic de Llofriu i la
rectificació posterior en veure que la rigorositat havia fet perdre diversos permisos de conduir demostra
que la participació existeix. I el pròxim pas serà el referèndum veïnal pel canvi (o no) de noms de carrers
borbònics. Però en aquest darrer cas ERC creu que en el procés hi ha “dirigisme” perquè tot resti igual.
La participació, segons com, no té efectes miraculosos. Potser una consulta entre els veïns de Calella
deixaria clar que són majoria els detractors del xalet que un ucraïnès ha aconseguit situar en primera
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línia, dalt un dels talussos de la platja del Golfet. Però el POUM és el POUM. Les obres de la casa ja
enfilen la recta final i l'alcalde sosté que s'han completat els tràmits municipals ajustats al que preveia la
normativa i els drets d'edificabilitat de l'ordenació urbanística des del 1983, amb la contrapartida
d'avançar un traçat del camí de ronda sense despeses per al consistori. Per ERC, en canvi, calia un
màxim d'exigència per retallar l'impacte. La plataforma Salvem el Golfet, en canvi, es constituirà en
associació, amb ànim de recórrer a la justícia. Fernández els encoratja a “anar als tribunals si creuen que
hi ha cap error”.

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 1 de juny de 2016

CONSULTA PEL CORREBOU I LA VARIANT D'OLOT SENSE AMBIENT
ELECTORAL
Només dotze persones han votat aquest matí a
l'Ajuntament
L’oficina habilitada per votar en la consulta X.VALERI

X.VALERI | OLOT Unes dotze persones han passat per
l'oficina habilitada a l'Ajuntament d'Olot per la consulta
sobre el correbou i la variant. També hi ha hagut gent que ha demanat el PIN per poder votar. No hi ha
hagut incidències. Això no obstant, d'ambient electoral no n'hi havia. La major part de les persones que
aquest matí han entrat a l'Ajuntament han demanat d'altres tràmits.
El votant més matiner ha estat l'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas (CiU). Pocs minuts després de
les 8 del matí ha votat i ha dit: «Tenia moltes ganes de votar després de parlar-ne durant tant de temps».
Tot seguit, ha fet una crida a la participació.
Sobre la quantitat de gent que votarà en les properes hores no hi haurà dades. El resultat de la
participació i també el de les votacions se sabrà a les 20 hores del dimarts dia 7 de juny. Llavors
amb un click se sabrà tot. Les dades de participació de les consultes telemàtiques d'aquest tipus volten
el 3 i el 5% del cens que en aquest cas arriba a 29.068 ciutadans majors de 25 anys.
En el cas d'Olot, l'Ajuntament preveu que hi hagi més participació. Per aconseguir-ho els mitjans locals
han fet debats entre animalistes i conservadors dels costums taurins. També hi ha hagut una
campanya a favor i en contra, amb plantada de cartells i un mosaic a l'escala de Sant Esteve.

DIARI DE GIRONA
Dijous, 2 de juny de 2016

PARTICIPACIÓ VIRTUAL A LA CONSULTA DEL CORREBOU I LA VARIANT
La iniciativa ha de ser la primera de més experiències telemàtiques de participació ciutadana

OLOT | X.V. Una periodista amb una càmara gravava la pantalla d'un ordinador, un altre volia fer una
fotografia i d'altres cercaven testimonis. Van trobar una noia que acompanyava la mare i la iaia a votar.
Va fer possible que votessin des de l'ordinador que s'ha habilitat al baixos de l'Ajuntament. Va explicar
que el sistema no és complicat, però va valorar que s'hauria d'haver ofert l'opció física. Segons els
responsables de l'Oficina, va haver-hi més gent que va consultar per la manera de votar o va acudir a fer
el vot en algun dels llocs habilitats. Al matí, n'havien pogut comptar una dotzena.
Les demandes de parer telemàtiques són íntimes i virtuals. Tenen la virtut de crear un efecte, encara que
ahir era força invisible, comparat amb unes eleccions normals.
Això no obstant, l'efecte el faran. Serà el dimarts 7 de juny a les 20 hores quan -acabat el temps- amb un
click l'Ajuntament sabrà la participació i el resultat si la resposta és sí s'haurà acabat el correbou i si és
que no per les Festes del Tura en deixaran fer un.
El repte de l'Ajuntament està en la participació. Aconseguir que els veïns s'esforcin a entrar a la pàgina
web de l'Ajuntament, s'identifiquin amb un codi i el DNI i votin és complicat. Destacar a la xarxa és
difícil, però no impossible. Per aconseguir-ho ha fet publicitat als mitjans locals i ha impulsat una
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campanya mediàtica a través d'Olot Televisió i Ràdio Olot i crides a la participació de l'alcalde, Josep
Maria Corominas.
La darrera la va fer ahir en el moment de la constitució de la mesa electoral telemàtica. Va definir la
participació de clau per donar una bona imatge d'Olot.
Les experiències de l'empresa que fa la consulta són de participacions d'entre el 3 i el 5%. Una
experiència similar a Tortosa ha fregat el 30%. L'alcalde confia en els olotins i s'ha mostrat segur de la
seva participació per la importància de les dues consultes: la del correbou i de la variant. També perquè
preveu fer més consultes, la propera és la del Firal

DIARI DE GIRONA
Dijous, 2 de juny de 2016

COMENÇA LA CONSULTA ALS VEÏNS SOBRE EL FUTUR DEL CORREBOU I LA
VARIANT D'OLOT
La consulta acabarà el dia 7 de juny (dimarts) a les vuit del vespre

El moment en què l’alcalde d’Olot, Josep Maria
Corominas, ha votat en la consulta del correbou ·
ACN

OLOT | DDG Les vuit del matí d'avui és
l'hora d'inici de la primera consulta
telemàtica d'Olot. Destinada a consultar
els veïns sobre el correbou i la variant, la
consulta acabarà el dia 7 de juny (dimarts)
a les vuit del vespre.
Fins al dimarts, 29.068 olotins i olotines de més de 16 anys (i empadronats a Olot abans de l'1 de març
de 2016) estan cridats a contestar les preguntes següents. Olot ha de deixar d'organitzar correbou?
Consideres la variant una obra urgent i prioritària? Les respostes són sí, no i en blanc.
La votació s'ha de fer necessàriament a través de la pàgina web de l'Ajuntament. Primer cal identificar-se
amb el DNI i a continuació introduir la contrasenya que l'Ajuntament ha fet arribar a cada veí. En cas de
qualsevol problema a l'hora de la identificació, cal posar-se en contacte amb l'Oficina d'Atenció al Ciutadà
de l'Ajuntament.
Les persones que no tenen accés a Internet o bé necessiten ajuda per votar poden adreçar-se als
espais: Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament d'Olot, Biblíoteca Marià Vayreda, Institut Municipal
de Promoció de la Ciutat d'Olot, Institut Municipal d'Educació i Joventut, Consorci d'Acció Social de la
Garrotxa, Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
La consulta sobre el correbou ha tingut una campanya amb partidaris a favor i en contra. Han fet debats
als mitjans de comunicació locals, van aprovar una moció al darrer ple i van fer un muntatge artístic a les
escales de Sant Esteve.
L'alcalde ha demanat participació a la consulta de la variant.

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 7 de juny de 2016

ELS TRENTA BARRIS JA PODEN VOTAR ELS PROJECTES DELS
PRESSUPOSTOS PARTICIPATS
GIRONA | DDG Els ciutadans de Girona ja poden votar quin dels projectes dels pressupostos participats
dels barris d'aquest any volen que s'executi al seu sector. Enguany la consulta es farà amb 92 projectes
sorgits de les assemblees prèvies, dividits en trenta barris de la ciutat. L'alcaldessa de Girona, Marta
Madrenas, ha destacat «l'aposta de l'Ajuntament per la participació ciutadana, que tot i que no sigui fàcil
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és el camí que volem seguir i el nostre compromís».
La consulta es farà a través d'un sistema de vot electrònic mitjançant el web www.girona.cat/votabarris.
Per votar, serà necessari disposar de les credencials que els gironins i gironines estan rebent aquests
dies a la seva llar amb una carta. En cas que un veí o veïna no les rebi a casa seva, es pot adreçar a
l'Ajuntament de Girona per recollir-les.
També es podrà votar de manera presencial, tot i que a través d'una urna electrònica, el dia 4 de juny, al
matí fins a les dues del migdia, als vuit centres cívics que hi ha repartits per la ciutat. En aquests espais
hi haurà personal municipal que assistirà qui ho desitgi en el procés de votació electrònica.
Aquest 2016 l'Ajuntament de Girona ha assignat una partida d'1.200.000 euros del pressupost municipal
als barris de la ciutat per tal que els veïns decideixin quines actuacions volen que es portin a terme al
sector on viuen. Aquest és el quart any que es posen en marxa els pressupostos participats dels barris.

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 7 de juny de 2016

SANT HILARI INICIA LES REUNIONS VEÏNALS PER EXPLICAR ELS
PRESSUPOSTOS
Es fa per activar la participació ciutadana
SANT HILARI SACALM | DDG Les reunions que té previst fer l’equip de govern de l’Ajuntament de Sant
Hilari Sacalm (PIG) per informar a la ciutadania sobre com s’han distribuït els pressupostos del 2016 i
l’estructura de Consells de barri i Consell de Poble que es farà per activar la Participació Ciutadana,
començaran avui, segons va informar ahir el consistori a través d’un comunicat.
Cal recordar que el PIG va decidir reduir fins a un 26% el pressupost municipal, motiu pel qual «s’ha
considerat necessari organitzar aquestes reunions per barris i escoltar la seva opinió i suggeriments».

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 8 de juny de 2016

EL 60% DELS OLOTINS VOTA EN CONTRA DEL CORREBOU DE LES FESTES
DEL TURA
També es van mostrar a favor de la variant
amb una participació de només el 18,3%
L´alcalde, Josep Maria Corominas (CiU), valora el resultat
després de ĺaparició dels resultats. Xavier Valeri

OLOT | XAVIER VALERI El resultat de la consulta sobre el correbou de les Festes del Tura va
determinar que el 60,06% de les persones que van votar estan a favor de treure els jocs amb bous del
programa de les Festes del Tura. Els favorables a eliminar el correbous van ser un 25,38% més que els
favorables a mantenir-lo.
Amb la demanda de parer feta, l’alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas (CiU), va assegurar que «crec
que en aquest moment no hem de fer res», tot afegint que «la decisió dels actes que se celebren per les
Festes és absolutament de l'equip de govern».
Va afirmar que «el programa d’actes és una decisió de l’equip de govern i no crec que necessitem gaires
explicacions». Això no obstant, preguntarà als serveis jurídics de l’ajuntament sobre el que ha de fer amb
els resultats de la consulta d’ahir. «Explicar-ho al ple, hem de prendre un acord de la Junta de Govern
Local...», va enumerar. Tot seguit va recordar que la concessió del correbou es va acabar l’any passat, hi
havia la possibilitat de fer una pròrroga i l’equip de govern no l’ha exercida. «Per tant -va apuntar-, no
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sé...». Va reflexionar que «vull deixar passar uns dies per tenir la seguretat que el que dic és el que va a
missa».
El que deia era que arran dels resultats de la consulta, el correbou de les Festes del Tura no estarà al
programa de l´any 2016, el qual està ja molt avançat.
Corominas va agrair la participació de més de 5.000 olotins. «És molt -va valorar l’alcalde- , si es té en
compte que els 29.068 electors no eren d´un cens electoral normal, sinó del padró». La principal
incidència va ser que hi va haver persones que no van rebre el codi.
A fora de l’ajuntament hi havia els partidaris del correbou i els contraris. Pepe Amores, portaveu dels
partidaris, va reivindicar el suport de més de 1.800 persones en una campanya en la qual va assegurar
que han estat completament sols. «L’altra part -va indicar- ha estat promoguda per l’ajuntament de la
ciutat». Va avisar que defensaran el dret a un acte determinat durant festes de les 1.800 persones que
els han votat. En tot cas, va assegurar que esperaran el comunicat de la decisió final de l’ajuntament i va
descartar la via judicial.
David Serramitjana, dels contraris, va exposar que «els olotins s’han expressat com a ciutadans del
segle XXI».
L’alcalde es va mostrar satisfet del resultat de la pregunta de la variant. Segons ell, tothom està favor
d'aquesta. Fins una part -segons ell- del 12,58% que va votar en contra i del 5,94% que va votar en
blanc. Va valorar que el vots contraris tenen l’origen en el debat dels models de variant.

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 8 de juny de 2016

L'AJUNTAMENT DE TORROELLA ENGEGA UN PROCÉS CONSULTIU PER A
CINC INVERSIONS
Durarà tot el mes de juny
TORROELLA DE MONTGRÍ | DDG L'Ajuntament de Torroella de Montgrí duu a terme aquest mes un
procés participatiu sobre cinc inversions municipals: el refugi d'animals, els horts comunitaris,
l'adequació de l'entorn de l'Espai Ter, les inversions en patrimoni i la priorització en l'asfaltatge de
carrers. La consulta durarà tot el mes de juny, amb l'objectiu que les inversions sotmeses a consulta es
puguin desenvolupar aquest mes.
La iniciativa va ser promoguda pels grups municipals de l'oposició i consensuada amb l'equip de govern
en l'aprovació dels pressupostos d'aquest any.
El procés comptarà amb dos canals de comunicació: un llibret on s'expliquen detalladament els projectes
sotmesos a valoració i permet recollir dades sobre l'opinió de la ciutadania -tindrà format en paper i
versió online perquè es pugui respondre electrònicament-; i, al llarg del juny, es realitzaran reunions de
treball amb entitats o col·lectius relacionats amb aquests projectes per recollir la seva opinió.
Del refugi d'animals, es consulta aspectes com la ubicació del nou equipament, el tipus de gestió
posterior, o si el servei ha de ser mancomunat amb altres ajuntaments. Hi ha destinada un partida de
30.000 euros.
Les preguntes dels horts comunitaris versen sobre els criteris d'assignació de les parcel·les, el mètode
d'adjudicació, els anys de concessió i si s'han d'establir quotes anuals i fiances. Aquesta iniciativa
compta amb un pressupost de 40.000 euros.
Pel que fa als asfaltatges de carrers, l'Ajuntament fa una distinció entre els asfaltatges de carrers que per
qüestions tècniques no estan a consulta ciutadana i aquells que els ciutadans poden prioritzar-ne la seva
execució. El pressupost per aquest partida és de 154.834,23 euros, 103.131 dels quals haurien de fer-se
efectius si arriba la subvenció del PUOSC.
El tipus d'activitats que s'haurien de poder realitzar als terrenys adjacents a l'Auditori Teatre Espai Ter, el
lloguer d'una parcel·la per aparcament públic gratuït, la ubicació dels horts comunitaris en aquest sector,
són entre d'altres, les preguntes que es fan en el marc del projecte sobre l'adequació de l'entorn de
l'Espai Ter.
Finalment, l'Ajuntament proposa tres actuacions de millora en patrimoni cultural i els ciutadans podran
escollir la més prioritària. Es tracta de millores a l'ermita de Santa Caterina, la construcció d'unes escales
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d'accés a la mina d'aigua de Torroella o bé un estudi sobre l'estat de conservació i propostes de millora
de l'ermita de Santa Maria de Palau.

EL PUNT AVUI
Dimecres, 8 de juny de 2016

ELS OLOTINS DECIDEIXEN EL FINAL DEL CORREBOU DEL TURA
Un 60% dels participants en la consulta ciutadana han votat a favor que es deixi de celebrar
aquest acte
L'alcalde valora positivament que hi hagi participat més d'un 18% del cens
Jordi Casas – Olot. El correbou de les Festes del Tura d'Olot ja és història. Un total de 3.183 olotins han
votat a favor que es deixi d'organitzar aquest acte. Es tracta d'un 60% de les 5.300 persones que han
participat en la consulta popular organitzada per l'Ajuntament. Els favorables al correbou han estat 1.838
persones, un 34,6% dels votants, i 279 han votat en blanc. El cens era de 29.068 persones, les que hi ha
al padró de 16 anys o més. La consulta no és vinculant, però l'alcalde, Josep Maria Corominas (CiU), va
reafirmar ahir que es fan propis els resultats. L'alcalde va manifestar que li hauria agradat que la
participació hagués estat més alta, tot i que va remarcar que ha superat el 18%, molt per sobre del que
sol ser habitual en aquest tipus de consultes i més si es té en compte que el cens era el padró municipal.
Els vots s'han emès a través d'una aplicació del web de l'Ajuntament d'Olot. Per fer-ho, els votants han
hagut d'introduir un codi associat al seu DNI.
Josep Maria Corominas va qualificar els resultats de provisionals, i ho seran fins que parlin amb
l'empresa que ha gestionat l'operativa del procés per certificar que no hi hagi hagut cap incidència. Això
no obstant, l'alcalde va clarificar que és una simple mesura de precaució i que no dubta que els resultats
que es van fer públics ahir són els definitius.
A les vuit del vespre, la secretària de la corporació que presidia la mesa electoral, en un acte públic al
saló de plens de Can Joanetes, va introduir la paraula clau que va permetre conèixer els resultats. Ho va
fer davant de l'alcalde i de la majoria de regidors representants de tots els grups al consistori. No hi van
poder accedir els de les entitats antitaurines i els de la Penya Taurina de la Garrotxa, que van esperar a
fora que es fessin públics. Posteriorment, sí que hi van tenir accés.
En ser preguntat pel procés que ha de seguir ara l'Ajuntament, l'alcalde va explicar que ho consultarà
amb els serveis jurídics municipals. “En donarem compte a la junta de govern i al ple, i buscarem la
fórmula jurídica que pertoca”, va dir. I hi va afegir que continua pensant, com ja ha manifestat en més
d'una ocasió, que la concessió a la penya taurina per a l'organització del correbou del Tura està
esgotada –legalment, a final del 2015–. “Crec que no hem de fer res, perquè no hem executat la
pròrroga”, va sentenciar.
Corominas va donar les gràcies als olotins que han participat en la consulta i també va agrair l'esforç dels
serveis tècnics per minimitzar les incidències que s'han produït durant els set dies de votacions. L'alcalde
va fer referència així als olotins que no van rebre a casa el codi que els permetia votar. Segons ell, han
estat en contacte permanent amb l'empresa encarregada de l'operatiu informàtic de la consulta per
entendre què ha passat i a quantes persones pot haver afectat. L'alcalde va recordar que per minimitzar
aquests problemes van obrir més hores del que és habitual l'oficina d'atenció al ciutadà de Can Joanetes,
seu de l'Ajuntament, on es podia demanar aquest codi. En total, en van facilitar 266.
Variant nord
Variant nord
En la mateixa consulta, els olotins també s'han manifestat sobre la variant nord. Un total de 4.307, un
81,4%, han declarat que la consideren una prioritat; 665, un 12,5%, que no, i 314 han votat en blanc.
L'alcalde va dir que farà arribar els resultats al conseller de Territori i al ministre de Foment per reclamarlos celeritat en les obres dels respectius trams d'aquesta via.
LES FRASES

Tenim cent socis i, tot i la campanya en contra, hem aconseguit
1.800 vots; no els decebrem
Pepe Amores. PRESIDENT DE LA PENYA TAURINA
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Olot, finalment i definitivament, és ciutat antitaurina, és una ciutat
del segle XXI
David Serramitjana, PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ FAUNA

La posició majoritària al ple l'ha reforçat la consulta, que és un
primer pas per a la del Firal
Josep Maria Corominas, ALCALDE D'OLOT
Antitaurins satisfets i taurins que no es rendeixen
Els taurins i els antitaurins van accedir a la sala de plens després que l'alcalde fes una valoració dels
resultats. El president de la Fundació Fauna, David Serramitjana, va declarar en nom de les entitats
antitaurines que la participació havia estat més elevada del que s'esperava i va valorar com a molt positiu
el fet que quasi la meitat dels vots fossin favorables a abolir el correbou. El president de la Penya Taurina
de la Garrotxa, Pepe Amores, no va donar el correbou per liquidat, recordant que ningú els ha comunicat
que no es vulgui prorrogar la concessió per fer aquest acte, en el qual ja treballen. Va valorar molt
positivament el suport de 1.800 vots, tot i la campanya en contra de la majoria de grups municipals i tot i
la confusió de la pregunta.

EL PUNT AVUI
Dijous, 9 de juny de 2016

L'OPOSICIÓ D'OLOT VALORA LA PARTICIPACIÓ EN LA CONSULTA PERÒ
VOL MÉS DEBAT PREVI
Els portaveus mantenen que ha estat bona comparant-la amb altres consultes
Reclamen, però, preguntes més clares i més bona organització
Jordi Casas – Olot. L'oposició del ple d'Olot, ERC, la CUP i Olot en Comú (OeC), ha coincidit a valorar
amb matisos positivament la participació en la consulta del correbou i la variant, tot i lamentar que hi va
haver olotins que no van poder votar perquè no els va arribar l'acreditació pertinent. La votació es va fer
per via telemàtica. Pel que fa a la participació, va ser del 18%: van votar 5.321 ciutadans –d'un cens de
29.068–, 3.183 dels quals ho van fer contra el correbou, 1.838, a favor, i 279, en blanc.
Pere Gómez (ERC) ha qualificat de significativa la participació, cosa que, segons ell, dóna peu a
consultar a la ciutadania qüestions importants. Xavier Garcia (OeC) ha indicat que el resultat del
correbou evidencia el que cal esperar d'una societat moderna i ha agraït a la fundació Fauna que hagi
liderat el debat. Mireia Tresserras (CUP) ha reclamat un debat previ que impulsi els futurs processos de
consulta ciutadana.
Josep Guix (PSC, al govern amb CiU) ha insistit que no li agrada prohibir tradicions i ha recordat que els
olotins tenen la llibertat d'assistir o no al correbou. “És un acte legal permès per la llei de protecció dels
animals”, ha etzibat. També ha lamentat que els qui tenen respecte pels animals no n'hagin tingut per les
seves idees.
Variant
Quant a la variant, Gómez ha remarcat que un 20% de vots negatius o en blanc és un sí crític. Per ell, el
resultat era previsible perquè només es demanava si la variant és prioritària i no es deia quin era el tipus
de variant. També ha lamentat que l'alcalde olotí, Josep Maria Corominas, signés un acord amb els de
les Preses i la Vall d'en Bas per la variant de les Preses sense demanar les aportacions de tots els grups
municipals. Xavier Garcia ha retret que no hi hagi hagut debat previ sobre diverses opcions i ha dit que hi
ha temps per fer-lo, ja que no hi ha recursos per a la variant. Mireia Tresserras ha qualificat de pregunta
trampa la consulta i ha dit que, en tot cas, el resultat evidencia que Olot té un problema amb el trànsit.
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Josep Guix, tal com ja va fer l'alcalde en saber-se els resultats, ha destacat l'ampli suport que ha rebut la
variant. “Ja fa temps que hauria d'estar feta”, ha indicat. El sí ha obtingut 4.307 vots; el no, 665, i 314 han
estat en blanc.

EL PUNT AVUI
Dissabte, 11 de juny de 2016

INSTEN LA DIPUTACIÓ DE GIRONA A FACILITAR QUINZE EXPEDIENTS A LA
CUP
Nadal – Girona. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) ha donat la raó
a la CUP de Girona en la pugna que manté amb la Diputació per poder consultar els expedients. Gairebé
dos mesos després que la CUP denunciés a la comissió “el blocatge” amb què es trobaven per accedir a
alguns expedients, la comissió ha resolt a favor seu quinze de les 23 reclamacions presentades –la resta
estan pendents d'informes jurídics–. El diputat de la CUP, Lluc Salellas, va celebrar aquesta resolució i
va dir que esperen que al llarg de la setmana que ve –l'organisme de control ha donat cinc dies a la
Diputació per facilitar la informació– se'ls faci arribar el que han demanat. Salellas distribueix les
reclamacions en tres grans blocs: peticions d'informació no contestades dins el termini legal, obtenció de
fotocòpies de la informació sol·licitada i la consulta d'informació anterior al mandat actual. La informació
demanada era referent a diversos àmbits: expedients de Dipsalut, el Patronat de Turisme, la Casa de
Cultura, contractes de la Diputació amb empreses privades, etc.
El diputat va qualificar de “victòria de la transparència sobre l'opacitat” la resolució de la GAIP.
Per la seva banda, el president de la Diputació, Pere Vila, va assegurar ahir que part de la informació ja
s'ha facilitat, i que la que falta la donaran en compliment de la resolució. Vila hi va afegir que en cap
moment hi ha hagut voluntat d'amagar res: “Sempre hem manifestat que hi havia un tipus de
documentació que es podia donar amb celeritat, i d'altra que no perquè contenia dades personals, i
havíem d'assegurar-nos jurídicament que la podíem donar. Altres documents són de mandats anteriors i
demanàvem que es justifiquessin els motius pels quals es volien.”
Pel president de la Diputació, el que hi ha hagut ha estat una “diferència de criteris” que ara la GAIP ha
resolt. Vila diu que estudiaran les resolucions i les aplicaran.

EL DIARI DE GIRONA
Dilluns, 13 de juny de 2016

UN ÒRGAN DE TRANSPARÈNCIA DÓNA LA RAÓ A LA CUP EN ELS
DOCUMENTS DE LA DIPUTACIÓ
Insta l'ens a entregar la documentació requerida per la formació abans de cinc dies, i la
corporació ho acatarà
GIRONA | A. CARMONA / P. ESPARCH La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació
Pública (GAIP), un organisme independent escollit pel Parlament català, ha donat la raó a les
reclamacions de la CUP contra la Diputació de Girona per les traves per accedir a la documentació
pública. A l'abril, la formació va interposar diversos requeriments al GAIP denunciant el bloqueig de la
Diputació per accedir a informació pública i ara l'organisme ha resolt a favor de la CUP, instant la
corporació a lliurar els arxius requerits abans de cinc dies. El president de la Diputació, Pere Vila, ja ha
anunciat que acatarà la resolució i entregarà els documents.
De les 23 reclamacions presentades per la CUP, el GAIP ha fallat a favor de la formació en 15 casos,
mentre que les que queden pendents estan vinculades a dades personals i estan a l'espera d'un informe
de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Segons va explicar ahir el diputat provincial de la CUP, Lluc Salellas, la documentació demanada eren
expedients de Dipsalut i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, llistats de subvencions o relacions
contractuals de la corporació i la Casa de Cultura amb diverses empreses, per exemple.
"Tenir accés a aquests documents afecta la feina de la CUP a l'hora de fiscalitzar l'equip de govern", va
assegurar Salellas, afegint que el GAIP ha donat "un toc d'atenció al funcionament opac de la Diputació i
la resolució és una oportunitat per canviar aquesta política".

20

El gruix de les reclamacions de la CUP es basaven en el fet que la Diputació no contestava les peticions
entrades al registre dins el termini legal, no es permetia obtenir còpies de la informació sol·licitada i no es
deixava consultar informació anterior al juliol del 2015, quan la formació va obtenir representació a l'ens.
A més, calia justificar el motiu de la petició.
En aquest sentit, l'organisme ha dictaminat que l'ordenament jurídic català garanteix el dret dels electes a
obtenir còpia de la informació sol·licitada; que no es pot limitar l'accés al període temporal del seu
mandat; i que no és necessari justificar de manera expressa la relació de la informació demanada, ja que
s'ha de suposar lligada a les funcions pròpies de control que realitza l'oposició.
A més, en el cas del silenci administratiu, el GAIP també diu que si en quatre dies no es dicta una
resolució denegatòria, s'ha de facilitar el que s'ha requerit.
"En l'últim ple Vila va assegurar que estaven amatents a la resolució, pel que entenem que acatarà la
resolució. Seria molt greu no fer cas a aquest organisme", va valorar el diputat cupaire.
Per la seva banda, el president de la Diputació va respondre ahir que la corporació acatarà el dictamen i
entregarà la documentació de les 15 reclamacions. Tot i això, Vila va recordar que la corporació
"sempre" ha facilitat la informació que fa referència al seu mandat, mentre que va demanar a la CUP que
"argumentés" les peticions de documentació sobre els períodes anteriors.
Vila va deixar clar que la corporació "donarà la informació sense cap problema", tot i que va avançar que
la institució "analitzarà" com respon la resolució. "A partir d0aquest requeriment, estudiarem si cal
interposar un recurs", va valorar, malgrat que va reiterar que -de moment- la corporació lliurarà a la CUP
la documentació sobre els períodes anteriors sense que la formació ho hagi d'argumentar.
"Si un organisme superior ens diu que ha de ser així, la informació es traslladarà de manera immediata",
va sentenciar Vila, que va concloure: "Nosaltres buscàvem saber per què la CUP volia la documentació
d'altres legislatures. Aquest organisme considera que no ho ha de justificar".

EL DIARI DE GIRONA
Divendres, 17 de juny de 2016

LA PARTICIPACIÓ PER AL FUTUR DE LA DEVESA
«Fer un Parc per passejar, per passar-hi el dia, per a lleure familiar, il·luminat, segur, net, per
córrer... Es va prioritzar la connectivitat amb la ciutat, el manteniment adequat de l'arbrat, els
espais de jocs per a nens (...)»
JORDI FABRELLAS PAYRET El mes d'abril de l'any passat, es va cloure el procés participatiu del Pla
especial de la Devesa, en el que a través de qüestionaris, de blocs participatius, carpes informatives,
exposicions a centres cívics i locals socials, sessions informatives als barris, activitats a les escoles i
instituts es va donar la possibilitat als ciutadans de dir-hi la seva. L'Ajuntament va presentar, fa uns dies,
el Pla Especial de la Devesa, en un acte que es va desenvolupar al Palau de Fires de Girona. En la seva
presentació es va indicar que aquest nou Pla especial de la Devesa és un instrument urbanístic que
pretén, mitjançant l'actuació en l'espai físic del parc, comptabilitzar les funcions ecològica, paisatgística,
patrimonial, cultural i social de la Devesa. Aquesta actuació és un pas més per tal de continuar avançant
cap a l'aprovació, primer provisional i després definitiva, del Pla.
El resum de les aportacions fetes pels ciutadans varen ser per fer un Parc per passejar, per passar-hi el
dia, per a lleure familiar, il·luminat, segur, net, per córrer... Es va prioritzar la connectivitat amb la ciutat,
el manteniment adequat de l'arbrat, els espais de jocs per a nens i espais de restauració per a adults. Va
validar la regeneració del parc, la connexió ciutat-riu, l'enderroc del mur actual i l'exclusió dels cotxes a
l'interior del Parc.
Al Pla presentat es poden visualitzar quines de les aportacions fetes l'any passat pel procés participatiu
s'han tingut en compte en la seva elaboració; per exemple es pot trobar que:
- A la integració de les Ribes del Ter, pel que fa al bosc de ribera, s'han incorporat aportacions
com l'eliminació del vial perimetral, crear un passeig accessible a la cota més alta del parc per
tenir una vista panoràmica del riu, accessos puntuals a l'aigua i millora de la biodiversitat del
bosc de ribera. A les esplanades de transició es preveuen espais per a l'ús de terrasses,
guinguetes, jocs infantils, xarxes de camins per passejar o córrer, creació d'espais de prat amb
arbres que permetin que hi hagi llocs a l'ombra però també d'assolellats...
- A la Devesa històrica, pel que fa a l'Estructura arbrada del Parc-Illes, es creen camins enmig de
les illes, amb espais d'estada, lectura, jocs... Per als jardinets es proposa la seva rehabilitació i
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una gestió tècnica de l'arbrat existent. Als passejos arbrats, es mantenen i consoliden els arbres
dels passeigs, urbanització amb materials integrats a la naturalesa del parc, millora del sistema
de reg i de la il·luminació, tala d'arbres malats i replantació segons criteris tècnics per garantir-ne
la viabilitat, millora de la seguretat i vigilància amb una previsió futura del tancament del parc. De
l'espai ocupat pels equipaments del Camp de Mart, s'habilita la totalitat de l'espai per a usos
esportius, una sala d'activitats que doni servei al barri de la Devesa, es proposa una guingueta o
bar a la confluència del passeig del Ter i el passeig de la Sardana...
A l'espai lliure del Camp de Mart, es proposa pavimentar-lo i donar-li la configuració d'una gran
plaça a l'aire lliure amb serveis tècnics soterrats, s'habilita la franja paral·lela a l'Auditori i Fira de
Girona,per tal que tot el conjunt sigui apte per fer-hi diferents activitats, com el mercat setmanal,
les Fires de Sant Narcís, fires i mercats ocasionals, carpa de circ, concerts...
A la vialitat perimetral, s'elimina el vial rodat paral·lel al passeig de la Devesa i s'integren els
aparcaments adjacents a la urbanització del Parc, es redueix la dimensió de la rotonda del
Rellotge per habilitar i millorar l'entrada al Parc donant-li continuïtat des de l'avinguda Ramon
Folch, es treuen els cotxes del Parc, exceptuant accés per a serveis, emergències i mobilitat
reduïda, previsió d'un accés que facilita la continuïtat al Barri Vell des del pont de Sant Feliu,
s'adequa l'aparcament en la confluència del Ter i el Güell, es dóna continuïtat als accessos des
de Fontajau a través de la xarxa de camins del Parc; eliminació a la Copa de les grades i part de
les motes actuals per apropar el Parc a la ciutat, rehabilitació de l'edifici històric protegit de l'Hotel
Inform, urbanització d'un accés de continuïtat al Barri Vell des de La Copa.

El Pla també introdueix alguns elements, aspectes o actuacions en què no és tan clar com es poden
compatibilitzar amb la percepció que tenen i que varen dir els ciutadans del que s'entén per passejar,
estada, lleure, córrer... que són, per exemple, les bicicletes o els gossos.
Una bicicleta és un vehicle, aquesta és la seva definició, i per més que se la vulgui associar a activitats
de vianants, no són vianants. La seva inclusió dintre de les activitats a desenvolupar al Parc ha de portar
aparellat a aquest ús una acurada planificació i regulació, de la mateixa manera que es diu que es faran
estudis tècnics de la il·luminació, dels arbres, de la rehabilitació dels jardins històrics, etc. A les bicicletes,
en el pla presentat, se les emmarca al mateix lloc on els vianants aniran a passejar, a contemplar el riu,
els jocs, lleure... No es tracta de prohibir-les, però sí que la seva circulació ha d'estar totalment
diferenciada dels espais i camins per als vianants. Les bicicletes d'avui dia tenen moltes prestacions,
entre elles la velocitat, un perill per als vianants.
El mateix es pot dir de la creació d'espais per a animals domèstics, gossos o altres; s'ha de fer un estudi
acurat de la seva idoneïtat, ubicació allunyats de zones infantils i del seu manteniment.
La realització del Pla portarà que l'espai del Parc sigui més utilitzat per la ciutadania, fet que comportarà
un problema d'aparcament. Un punt que, també, es mereix un estudi tècnic, tant des del punt de vista de
la mobilitat, en general, del sector com de la generació de zones d'aparcament.
La rehabilitació dels jardins històrics, mereix un altre punt i a part i l'estudi que s'ha de fer ha de
contemplar la preservació del disseny actual, la conservació de les espècies que hi ha i, per què no?,
poder plantejar la seva ampliació, seguint els mateixos criteris de disseny que l'actual.
El Pla presentat és un projecte de la Girona del futur. Els gironins hem viscut d'esquenes al Parc de la
Devesa. Ara toca viure'l de cares.

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 21 de juny de 2016

EL GOVERN APROVA UN CODI ÈTIC PER A ALTS CÀRRECS
Entre les mesura destaca que no podran rebre regals ni reunir-se amb representants de lobbies
no registrats
BARCELONA | ACN El Govern ha aprovat aquest dimarts el codi de conducta dels alts càrrec i directius
d'empreses púbiques, en el marc de la posada en marxa de la Llei 19\/2014 de transparència, accés a la
informació i bon govern. Entre les mesures, destaca que els alts càrrecs no podran acceptar regals,
només obsequis commemoratius o protocol·laris. I en aquests casos, es considera que s'atorga a la
institució i no a la persona, i s'elaborarà un inventari.
Un altre dels 24 principis ètics que estableix el codi és l'obligació de fer públiques a l'agenda oficial les
reunions amb grups d'interès i només es podran celebrar trobades amb els grups que s'hagin inscrit al
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registre que pertany al Departament de Justícia. El Codi preveu la creació del Comitè Assessor d'Ètica
Púbica que s'encarregarà de vetllar perquè es compleixi, donarà resposta a les queixes i, si cal, iniciarà
els tràmits sancionadors.
En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals
i Transparència, Raül Romeva, ha defensat que la construcció d'un nou estat s'ha de fer sobre la base de
'pràctiques exemplars' i de generar confiança entre l'administració i els ciutadans.
Segons el conseller, hi ha una 'doble voluntat' darrere el codi. D'una banda, assegurar la transparència
de l'activitat pública i, de l'altra, garantir la integritat i l'ètica pública com a 'pas imprescindible per la lluita
contra la corrupció'. Dos elements que ha qualificat de 'fonamentals' per construir la confiança dels
ciutadans amb l'administració.
Dels 24 principis ètics que contempla el codi, n'hi ha que fan referència al comportament d'alts càrrecs,
que 'no només han de tenir vocació sinó una actitud exemplar', segons ha afegit, i altres a la
transparència en la presa de decisions. Entre les normes destaca la mesura que estableix que els alts
càrrecs no poden acceptar regals ni admetre pagaments de viatges, desplaçaments i allotjaments per
part d'empreses privades o particulars; la presentació en el moment del nomenament i del cessament de
les declaracions patrimonials; o fer públiques a l'agenda oficial les reunions amb els grups d'interès, que
no es podran celebrar si el grup d'interès no està inscrit al registre.
Segons ha concretat el conseller, es podrà fer una primera reunió per comunicar al grup d'interès que
s'han d'inscriure per tal de poder continuar les trobades. El codi regula també l'exercici del càrrec al
servei de la ciutadania i qüestions 'clau' com ara la gestió de documents públics, l'ús eficient i
responsable dels recursos; la col·laboració amb els mitjans de comunicació; el respecte cap als empleats
públics i la relació de col·laboració amb altres institucions, entre d'altres. El codi preveu la creació d'un
Comitè Assessor d'Ètica Pública que s'encarregarà de vetllar pel compliment de la norma, respondrà
dubtes i suggeriments, així com també rebrà queixes sobre actituds d'alts càrrecs. Davant d'un possible
conflicte sobre 'mala praxi', es podrà recórrer a aquest comitè, que també tindrà capacitat per iniciar el
tràmit d'un expedient sancionador.
També informarà i orientarà als òrgans competents sobre els fets susceptibles d'un procés sancionador.
El codi també estableix que les queixes es podran fer arribar amb 'absoluta confidencialitat' a una bústia
informativa de nova creació. El Comitè estarà format per cinc membres: tres alts càrrecs i dos
funcionaris.

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 22 de juny de 2016

LA BISBAL TREBALLA EN L'ELABORACIÓ D'UN PLA DE CONVIVÈNCIA
L'Ajuntament ha engegat un procés participatiu per fer la diagnosi de la situació social i cultural
de la ciutat
Imatge de la primera sessió tècnica de treball. ajuntament de la bisbal
d'empordà

LA BISBAL D'EMPORDÀ | DDG L'Àrea d'Acció Social i
Ciutadania de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha
engegat un procés participatiu i transversal per a
l'elaboració d'un Pla de Convivència, que ha començat amb
la fase d'estudi diagnòstic. El darrer dijous es va fer la
primera sessió tècnica de treball, que va comptar amb la
participació d'agents tècnics que treballen directament amb la població en l'àmbit local. Aquests agents
van aportar la seva experiència i coneixement sobre la situació social i cultural de la Bisbal des de les
diferents àrees que representen, com són la salut, l'educació, els serveis socials, l'acollida i la immersió
lingüística, els serveis d'atenció familiar, l'atenció a les dones, la promoció econòmica i laboral, i la
seguretat ciutadana, entre d'altres.
Els objectius del diagnòstic passen per identificar i analitzar en profunditat àmbits i elements estratègics
implicats en la convivència ciutadana. També es treballarà per obtenir resultats que siguin el punt de
partida per a actuacions integrals i interrelacionades en l'àmbit de la inclusió a la Bisbal els propers anys.
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Finalment, un dels objectius de l'estudi de diagnòstic és el d'engegar i enfortir relacions col·laboratives i
participatives amb entitats i agents clau del territori.

DIARI DE GIRONA
Dijous, 30 de juny de 2016

L'OBJECTIU PRINCIPAL ÉS RECUPERAR L'ACTIVITAT I LA CENTRALITAT AL
FIRAL D'OLOT
Els raonaments fets al procés participatiu per a la remodelació del Firal d'Olot han estat inclosos
al plec de clàusules del projecte
OLOT | X.V. Recuperar l'activitat i la centralitat del passeig d'en Blai, conegut com el Firal i convertir-lo en
un element dinamitzador del nucli antic seran els principal objectius que hauran de complir els
arquitectes que optin al projecte de remodelació del Firal d'Olot. La condició va ser presentada per
l'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas CiU), poca estona després de l'aprovació del plec de clàusules.
Les condicions preveuen un Firal amb un terra, on -segons Corominas- s'hi puguin ballar sardanes sense
problemes i amb prou llum per acollir activitats. També ha de ser un espai amb prioritat per als vianants,
amb els mateixos arbres que hi ha ara, sense aparcaments, amb mercat setmanal i amb jocs infantils. A
més, Corominas va indicar:«Hem de donar valor a les escultures de Miquel Blai, perquè dóna nom al
passeig». La condició és trobar un lloc destacat per l'escultura La lectura, intentar ubicar-hi més obres de
Miquel Blay i intentar reubicar-hi l'escultura La noia i la gasela de Leonci Quera, la qual ja havia estat al
capdamunt del passeig.
El concurs
L'alcalde va explicar que la convocatòria està oberta a tots els arquitectes que tinguin la intenció de
presentar-se. El convit exigeix solvència professional. «Exigim que almenys un dels arquitectes de l'equip
tingui experiència en obra pública», va apuntar Corominas. Va seguir: «A més de demanar-los
experiència, entrem a demanar-los una idea bastant concreta del que haurà de ser el Firal». A la primera
fase, els arquitectes participants hauran de presentar una memòria valorada amb plànols, una memòria
del procés participatiu que s'ha fet. i un cronograma.
Corominas va indicar: «Als deu millors projectes presentats tindran un premi de 1.000 €». Dels deu
millors, en seleccionaran 3, als quals els donaran 3.000 €. Els 3 finalistes hauran de presentar 4 plafons
amb imatges i explicacions de cada projecte. Els arquitectes hauran de fer bé els plafons perquè -segons
Corominas- serà un instrument a l'hora de fer la defensa pública del seu projecte.
El procés participatiu
En el mateix acte, Javier Fabra, el representant de Raons Públiques (l'empresa que ha dut a terme el
procés participatiu) va explicar que fetes les primeres parts del procés, crearan una taula de seguiment,
en la qual hi hauran comerciants, veïns i representants de l'Ajuntament.
Pel que fa a la participació que fins ara hi ha hagut va explicar: «Hi ha hagut 11 reunions presencials i 6
trobades al carrer». Hi han comptat la presència de 300 persones, de les quals 50 han seguit tots els
actes.
A partir del recompte de participants, l'alcalde va intervenir per anunciar que al final del procés hi haurà
una revisió del pla d'usos. L’examen haurà de propiciar que el nou Firal sigui -segons va definir l'alcalde«un gran espai, on passin coses». Això no obstant, els esdeveniments s'hauran de fer de manera que no
alterin el dret de descans del veïns.
L'alcalde va comptar que el procés s'acabarà per Sant Lluc (18 d'octubre), que l'encàrrec del projecte es
farà pel novembre i que el nou Firal pot estar pel Tura 2017.

24

