Maig 2015

1

CANAL AJUNTAMENT
Dijous, 14 de maig de 2015
BANYOLES. EL WEB DE L'AJUNTAMENT DE BANYOLES OBTÉ UN 8 SOBRE 10 EN QUALITAT I
TRANSPARÈNCIA SEGONS EL MAPA INFOPARTICIP@ DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Publicat el Dijous, 14 Maig 2015 11:00 Escrit per Ajuntament de Banyoles
Fa un mes el web municipal de l’Ajuntament de Banyoles (www.banyoles.cat) va obtenir un 7,3 però amb el compliment de 3
ítems més, com per exemple la publicació de l’estat d’execució del pressupost, finalment ha arribat al 8. Es tracta d’un 8 sobre
10 en qualitat i transparència de la pàgina web municipal segons l'avaluació del mapa Infoparticip@. Es tracta d'un examen,
basat en 41 indicadors diferents, sobre la qualitat i la transparència dels webs de tots els ajuntaments de Catalunya que realitza
el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Els indicadors d’Inforparticip@ inclouen informació bàsica sobre l’alcalde, del govern i dels grups municipals a l’oposició, la
publicació de les actes dels plens, els llocs de treball de l’Ajuntament, les ordenances municipals, el pressupost o l’execució del
pressupost. Uns altres indicadors que compleix el consistori banyolí són la publicació de notícies i l’agenda, informació sobre el
municipi, accés a les xarxes socials de l’Ajuntament, publicar els correus electrònics del membres del govern i dels grups
municipals a l’oposició, un directori d’entitats, entre d’altres.

EL PUNT AVUI
Dimarts, 26 de maig de 2015
“LA PARTICIPACIÓ SERÀ CABDAL PER AL NOSTRE GOVERN”

Som molt prudents amb l'alcaldia, en
política hem vist fer coses molt rares
No ens casem amb ningú, estem oberts a
tothom
LLUÍS PUIG ALCALDABLE D'ERC A PALAMÓS

Lluís Puig, qui pot ser envestit nou alcalde de Palamós Foto: EL PUNT AVUI

Palamós ERC, contra tot pronòstic, ha guanyat les eleccions a Palamós amb uns resultats històrics. Estan molt il·lusionats,
però alhora es mostren prudents.
Els agafa vertigen?
Estem exultants, teníem la percepció que milloraríem els resultats, però no que guanyaríem les eleccions. Però ara cal
tranquil·litat, serenor i és moment per a la reflexió.
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Que no us veieu a l'alcaldia?
Som molt prudents, no ens volem avançar gens ni mica. Hem guanyat les eleccions, és clar que sí, però ens ho agafem amb
calma, amb molta il·lusió, però cal ser conscients que en política s'han vist fer coses molt rares.
Cal pactar, no hi ha res més.
Sí. Però sobretot cal vestir aquests pactes, perquè no serà fàcil. Cal analitzar-ho molt bé. Estem oberts a tots, no descarten ni
tan sols un acord de govern amb el PSC. Però ho hem repetit durant tota la campanya electoral, i ho sap tothom: no ens
casem amb ningú. Avui –per ahir– tenim la primera reunió interna i a partir d'aquí definirem les línies a seguir. Però també cal
dir que no depèn de nosaltres, cal tenir molt en compte la voluntat dels altres partits i de la seva gent.
Si arriba a l'alcaldia, canviarà molt la forma de governar?
Nosaltres el que volem és treballar al costat de la gent. La participació ciutadana ha de ser cabdal. Ens ho creiem de veritat. El
que no volem és que l'Ajuntament treballi per una banda, i els ciutadans, per una altra. Hem d'estar al seu costat. Els volem dir
que són el motor social i econòmic de la vila, i que els ho volem posar fàcil perquè puguin tirar endavant.
Quina creu que ha estat la clau per haver guanyat?
Hem fet una campanya tranquil·la i hem pogut arribar a la gent. Fruit d'aquest treball han arribat els resultats, hi tenim tot el
mèrit. El programa i el projecte l'hem treballat molt des de fa molt de temps. L'hem anat construint pel camí, amb les
aportacions que ens han fet els vilatans i les entitats. Ens ho havien plantejat al principi. El programa i el projecte. Ells ens han
ajudat. Ara els resultats fan pensar que el projecte d'ERC, el nostre projecte, se l'han fet seu els ciutadans, i per això ens han
donat un ampli suport.
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