DIARI DE GIRONA

Dimarts, 3 de gener de 2012
ELS OLOTINS, PRÈVIA PETICIÓ, PODRAN OPINAR ALS PLENS DE L´AJUNTAMENT

L'Ajuntament d'Olot, en el seu darrer ple, va acordar una modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM).
El punt es va aprovar amb els vots a favor de CiU, ERC i PP i el vot en contra de PxC. La principal novetat del
nou Reglament és que a partir d'ara si ho han demanat abans, els ciutadans podran expressar-se als plens.
Així quan un veí tingui interès en algun punt de l'ordre del dia podrà demanar a l'alcalde la manifestació dels
seus arguments al ple. El primer edil passarà la petició a la Junta de Portaveus per aprovar o denegar la
intervenció del ciutadà. Si li accepten el ciutadà tindrà 5 minuts per exposar els seus arguments abans de la
votació del punt.
Prèvia petició, els veïns també disposaran de la possibilitat de participar en el torn de precs i preguntes.
Una altra de les novetats significatives és la introducció de l'audiència pública. Es tracta d'una forma de
participació, en la qual a partir d'una petició prèvia les entitats podran podran proposar acords de dret al ple i
demanar per les accions de l'Ajuntament que les afectin. Hi haurà dues audiències públiques a l'any.
La modificació també va suposar el canvi de nom de la Comissió de Govern pel de Junta de Govern i de crear
una sola comissió informativa.
EL PUNT AVUI

Dimarts, 3 de gener de 2012
UN ANY DECISIU PER CONSERVAR LES HORTES DE BANYOLES
La redacció del planejament de Sota Monestir ha començat amb un procés participatiu
A la ciutat no es discuteix que, en major o menor mesura, s'han de conservar els horts i els recs

Banyoles. Ramon Estéban. L'Ajuntament de Banyoles s'ha proposat ordenar una vegada per totes en aquest
mandat la zona anomenada de Sota Monestir, una àrea de 25 hectàrees repartida entre 114 propietaris,
situada entre el nucli antic i els barris de Canaleta i de Can Puig, que té una gran importància per a la ciutat,
atès que s'hi han conservat una part dels horts i els recs originaris de l'edat mitjana. Probablement és, junt amb
l'estany, el paisatge que dóna personalitat al municipi.
Urbanitzable
Es tracta d'un patrimoni –natural, històric i cultural, però també sentimental– que ha sobreviscut malgrat que en
el pla general vigent (del 1984) Sota Monestir està classificat d'urbanitzable i a pesar dels intents de
desenvolupar-ho, que mai s'han concretat. El concepte de partida a l'hora de redactar el pla –han explicat des
de l'Ajuntament– és fer compatibles la construcció d'habitatges, la preservació dels horts i els recs, i la connexió
viària de Can Puig i Canaleta amb el centre. L'objectiu és haver completat el procés participatiu aquest any i
disposar del document definitiu a final d'aquest mandat, junt amb el nou pla general.
Unanimitat
Tot i que amb diferències de matisos, a Banyoles hi ha unanimitat a l'hora de considerar que els horts i els
recs s'han de conservar. Això va quedar palès quan el 2009 l'Ajuntament va al·legar al projecte del pla director
urbanístic comarcal (PDU) reclamant que s'hi preveiés la protecció de la zona, cosa que no s'incloïa en la
primera proposta del pla. Va ser una decisió en sintonia amb les iniciatives de grups polítics i entitats que
s'havien produït els anys anteriors, com ara la constitució d'una plataforma per salvaguardar aquell patrimoni.
“Ara que no hi ha pressió creiem que és el moment d'afrontar l'ordenació”, han assenyalat des de l'equip de
govern (CiU i el regidor no adscrit Jordi Bosch Barraca) referint-se al fet que, arran de la situació econòmica, el
sector immobiliari no té pressa per construir. En aquest context de calma aparent, l'Ajuntament ha encarregat a
l'equip de l'arquitecte olotí Esteve Corominas una proposta bàsica, a partir de la qual s'hi puguin afegir les
aportacions dels ciutadans. A grans trets, la idea de Corominas és dividir Sota Monestir en tres grans àrees: al
nord, s'hi conservarien horts i cases amb horts; a la part central, a l'entorn de la carretera de Vilavenut, s'hi
concentrarien habitatges i comerços, vertebrats per un vial que enllaçaria el centre amb els barris de Canaleta i
Can Puig; i el sud, a la part més pròxim al polígon de la Farga, es reservaria per a tallers i indústries. D'altra
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banda, un vial creuaria la zona de nord a sud, mentre que la riera Canaleta –el corrent d'aigua que travessa
Sota Monestir també de nord a sud– es convertiria en un corredor biològic en forma de parc urbà.
La proposta s'ha explicat als ciutadans en dues reunions. Com era de preveure, en les trobades s'ha evidenciat
que, al marge del desig majoritari de conservar horts i recs, hi ha opinions per a tots els gustos: des dels que
pràcticament ho deixarien tal com està ara fins als que hi voldrien més habitatges, passant pels que veuen
insuficient la protecció de la riera Canaleta o es mostren preocupats per la possible pèrdua de valor de les
seves finques. Algunes de les intervencions van posar sobre la taula una pregunta molt aplaudida pels
participants: cal preveure més habitatges en una ciutat que en té centenars de buits? Pel que fa a grups
polítics, el plantejament més allunyat de la proposta inicial és el de la CUP. Tal com havien explicat durant la
campanya electoral, en un butlletí editat fa poc insisteixen a reclamar que es conservin bona part de les hortes
en un parc agrari en què també hi hagi la xarxa de recs. D'altra banda, aquesta i la resta de formacions de
l'oposició del consistori (Junts per Banyoles i ICV) s'han queixat que l'ordenació de Sota Monestir no es tracti
conjuntament amb l'elaboració del nou pla general. L'equip de govern sosté que si no es fa així és perquè és
la peça més complexa del planejament de la ciutat i considera que cal un tractament específic.
LA XIFRA

LA XIFRA

114 titulars diferents
són els propietaris de les finques d'aquesta zona.

25 hectàrees
és la superfície afectada pel pla especial de Sota
Monestir.

"El fet que ho tinguem planificat no vol dir que s'hagi
d'executar a curt termini"

"Ara que no hi ha pressió creiem que és el moment
d'afrontar l'ordenació"

Miquel Vilanova, REGIDOR D'URBANISME

Miquel Vilanova, REGIDOR D'URBANISME

UN

QUART DE SEGLE RESISTINT

La política urbanística, poc curosa, que caracteritzava els ajuntaments franquistes no va matar les hortes de
Sota Monestir. En canvi, els primers consistoris democràtics van sentenciar-les a mort amb el pla general del
1984, en què es va qualificar aquell espai de sòl urbanitzable. Només una regidora, la del PSUC, s'hi va
oposar.
El 1998 es registra el primer intent d'urbanitzar-ne una part, cosa que no s'arriba a fer perquè la comissió
d'Urbanisme ho va rebutjar precisament perquè no es protegia prou l'entorn. El 2004, l'Ajuntament n'intenta de
nou el desenvolupament d'un sector (l'anomenada UP8) i n'inicia els tràmits. Dos anys després, però, la
comissió d'Urbanisme torna a impedir que prosperi. La decisió d'Urbanisme coincideix amb l'inici d'una
campanya popular per promoure la conservació d'aquell espai i es constitueix la Plataforma en Defensa dels
Horts i els Recs de Banyoles. Liderada per l'entitat naturalista Limnos, la plataforma reuniria en poc temps unes
700 signatures.
En aquest context, el 2006 la Generalitat proposa que es construeixi a Sota Monestir una àrea residencial
estratègica (ARE), a la qual el consistori s'oposa, fent que el projecte es descarti. El 2009, el pla director
comarcal manté Sota Monestir com a urbanitzable. Això provoca l'al·legació en contra de 21 entitats i del
mateix Ajuntament.

REUNIONS

AMB ELS PROPIETARIS

Després de les dues reunions informatives obertes als ciutadans en general celebrades al mes de desembre –i
que van concentrar centenars de persones– el procés participatiu consistirà en trobades de l'Ajuntament amb
els propietaris. “M'hi posaré passat festes”, ha avançat el primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, Miquel
Vilanova (CiU). Li espera una feinada, si tenim en compte, d'una banda, que Sota Monestir té 114 propietaris
diferents i, d'una altra, que les finques tenen usos i construccions molt diverses: horts, cases, tallers... i de
superfícies de mida també molt variades, tot i que abunden les d'entre 3.000 i 4.000 m², segons fonts
municipals. “La impressió que tinc –ha explicat Vilanova– és que la majoria estan interessats que hi puguin fer
alguna cosa.” Forçosament hi haurà gent que no podrà construir-hi, si s'acaben salvaguardant les hortes. “És
clar que aquest planejament serà un trencaclosques”, assumeix Vilanova.
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DE GUÈMOL

NO SE'N PARLA TANT

Menys coneguts, els horts de la zona de Guèmol, situats a la banda de ponent del terme de Banyoles, també
podrien desaparèixer a mitjà termini, atès que –com Sota Monestir– el pla general qualifica la zona de sòl
urbanitzable. Aquests horts ocupen una superfície d'unes 7 hectàrees, entre l'església de Guèmol, l'institut Pla
de l'Estany i Miànigues, ja al terme municipal de Porqueres. El seu interès des del punt de vista natural i
paisatgístic no es posa en dubte, i, de fet, l'Agenda 21 de Banyoles, elaborada el 2004, especifica que cal
protegir-los, tot i que no s'hi considera que calgui variar la classificació de zona urbanitzable. La redacció del
nou pla general serà una bona oportunitat per canviar la classificació, creuen a l'entitat naturalista Limnos. “Per
descomptat, nosaltres ho demanarem”, afirma el seu portaveu, Moisès Jordi. A diferència de Sota Monestir,
però, no es té constància que fins ara hi hagi hagut intents d'urbanitzar aquesta àrea.
ELPOLL.CAT

Dijous, 5 de gener de 2012
L’AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA ORGANITZA UN ACTE PER RECOLLIR PROPOSTES

CIUTADANES PER INCLOURE AL

PLA LOCAL D'HABITATGE

Emmarcat dins el procés participatiu de redacció del Pla Local d’Habitatge,
l’Ajuntament de Llagostera ha organitzat un acte on es presentarà l’avanç
del Pla Local d’Habitatge i es recolliran propostes per estudiar i incloure al
Pla definitiu. Segons ha informat l’Ajuntament de Llagostera, després d’una
primera fase d’anàlisis i diagnosi iniciada a finals del 2010, l’Ajuntament de
Llagostera ha encarregat durant el 2011 la redacció de la segona fase a
l’empresa ÒPSIA. El Pla Local d’Habitatge compta amb una aportació de la
Diputació de Girona de 12.321,43 € i té un cost aproximat total de 30.000 €.
La jornada de presentació i participació està prevista pel proper dimarts 10
de gener a les 21 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Llagostera,
on s’exposaran els resultats obtinguts en la primera fase i es recolliran les
propostes dels ciutadans i professionals del sector immobiliari. Podeu
consultar els documents d’anàlisi i diagnosi des d’aquí:
http://www.llagostera.cat/municipi/urbanisme/info_publica_en_tramit/plans_es
tudis/habitat.zip

RADIO BANYOLES

Dilluns, 9 de gener de 2012
ELS VEÏNS DE LA FARGA JA PODEN GAUDIR DE LA REMODELADA PLAÇA DE LA

PAU

Les obres, inaugurades el desembre, han tingut un cost de 309 mil euros.

Els veïns de la Farga ja poden gaudir de la remodelada plaça de la
Pau. Les obres, incloses en el Pla de Rehabilitació Integral del barri de
la Farga, han tingut un cost de 309 mil euros, finançats pel
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i l'Ajuntament
de Banyoles.
Els treballs de remodelació de la plaça de la Pau van començar
coincidint amb l'inici del curs escolar i s'han allargat fins a finals de
desembre. Les obres han contemplat una intervenció sobre una
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superfície de 4.719 metres quadrats. La plaça ofereix diversos espais diferenciats, com una zona d'estada, dues
zones infantils, un espai polivalent i una zona d'aparcament marcat.
La inauguració de la plaça, que és el centre neuràlgic del barri de la Farga, va tenir lloc a finals de desembre.
L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha valorat molt positivament el resultat dels treballs i ha recordat que el
disseny de la plaça ha estat fruit d'un procés de participació ciutadana.
Els espais estan dotats de jocs infantils per a diferents franges d'edat, zona de pícnic, bancs per a gent gran i
dues arbrades que serveixen de pantalla acústica. Per altra banda, la plaça compta amb taules de ping-pong i
cistelles similars a les de Korfball.
Miquel Noguer ha animat als veïns del barri a gaudir-la, però també a cuidar-la. Les obres, incloses en el Pla
de Rehabilitació Integral del barri de la Farga, han tingut un cost de 309 mil euros, finançats pel Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i l'Ajuntament de Banyoles.
ELPUNT AVUI

Dilluns, 9 de gener de 2012
RECOLLIDA DE PROPOSTES PEL PLA LOCAL D'HABITATGE

L'Ajuntament de Llagostera ha organitzarà una jornada participativa el 10 de gener per tal de recollir propostes
per redactar el pla local d'habitatge. Després d'una primera fase d'anàlisis i diagnosi, se n'ha encarregat la
redacció de la segona fase. La jornada es farà a la sala de plens de l'ajuntament, a les nou del vespre. A més
de recollir propostes, s'exposaran els resultats obtinguts durant l'execució de la primera fase
DIARI DE GIRONA

Dimecres, 11 de gener de 2012
GIRONA RETRANSMETRÀ ELS PLENS MUNICIPALS DE L´AJUNTAMENT AMB

UN CANAL PER INTERNET
L'«e-govern» és una iniciativa de comunicació institucional vertebrada a través de les xarxes socials i
dirigida al ciutadà
Els plens de l'Ajuntament només es poden seguir per Internet, actualment, a
través de la pàgina d'ICV-EUiA.. Marc Martí/ Arxiu

DAVID JIMÉNEZ. Va ser una de les propostes estrella del
programa electoral de CiU. L'"e-govern" o "e-government",
com s'anomena dins el consistori aquesta iniciativa de
comunicació institucional, portarà com a novetat la
retransmissió dels plens municipals a través d'Internet. Els
serveis tècnics ja hi estan treballant i l'objectiu és posar-ho
en marxa al llarg del mandat.
"Els plens s'han d'acabar retransmetent per streaming a través d'algun canal per on es pugui seguir
l'emissió, s'ha de fer, per Internet i serà una cosa que sí o sí", ha assegurat recentment l'alcalde de
Girona, Carles Puigdemont. En paral·lel a les emissions, "hem d'obrir canals que fomentin el debat i la
participació ciutadana", amb el suport de les xarxes socials "i d'altres canals que s'hi aniran incorporant".
L'objectiu és acostar al ciutadà la tasca de l'equip de govern -també es podran retransmetre
esdeveniments municipals- així com de tot l'Ajuntament.
Per engegar la maquinària comunicativa del consistori, que actualment està en fase de reestructuració i
reorganització, l'alcalde recorda que "venim de molt enrere a l'Ajuntament de Girona, des del punt de vista
de canals com des del punt de vista cultural. No hi havia un capteniment per part de l'equip de govern
que això podria ser una eina útil i, per tant, estem implementant un canvi cultural".
El primer pas ha estat -a banda de la contractació de més personal i de la creació de l'Oficina de
Comunicació entesa com a tal- l'obertura dels primers canals a les xarxes socials. "Ara hem obert uns
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canals però estem a les beceroles del que ha de ser", insisteix Puigdemont. "El que passa que de zero a
cent no hi podem anar, ha de ser un procés", puntualitza.
El ciutadà ja pot palpar alguns dels canvis. El primer més notori i visible ha estat la renovació de la
pàgina web de l'ajuntament (www.girona.cat) i del web oficial de l'alcalde (www.girona.cat/alcalde), des de
llavors amb un creixement espectacular de visites.
D'altra banda, les xarxes socials estan creant un pont entre el ciutadà i l'Ajuntament, fins ara gens notori, i
els més visibles són els perfils de Facebook i Twitter. Sobre aquesta última xarxa existeixen diversos
perfils però destaca l'institucional de l'alcalde (@alcalde_gi) i el de l'Ajuntament de Girona (@girona_cat).
Aquest, com els de Facebook (www.facebook.com/ajuntamentdegirona
www.facebook.com/alcaldedegirona) són "una porta fantàstica d'entrada de queixes, suggeriments i
participació ciutadana", valora Puigdemont, que ho considera més viable que un xat per televisió. «Hi ha
hagut més preguntes al xat del Diari de Girona que al fil directe de la televisió» (xat 1 i xat 2), assegura
per posar un exemple. Però per arribar fins a a la idea que capitaneja el mateix alcalde "hem de posar al
dia la institució tecnològicament i culturalment" i això "porta temps".
Puigdemont, sobre les crítiques del seu perfil institucional de Twitter que no gestiona ell, sinó l'Oficina de
Comunicació, recorda que "tant el model que gestiona la persona individualment com el model que
gestiona un gabinet són bons". L'alcalde utilitza el seu perfil personal (@KRLS) i l'altre (@alcalde_gi) es fa
servir per donar a conèixer la seva agenda i actes en els quals participa. "Tots dos models són bons, el
meu personal no el barrejo amb el de l'alcaldia". "El que no és vàlid es fer creure al ciutadà que és un
canal gestionat per la persona i no dir-ho. Només hem de ser clars", assegura.
La retransmissió dels plens per Internet és només la proposta estrella d'una gran reforma. Els serveis de
premsa i comunicació gaudeixen d'un nou espai i ara el consistori està "reorganitzant els serveis interns"
a través d'"articular-los a l'entorn de l'Oficina de Comunicació".
Aquest concepte no existia durant l'etapa socialista i, segons Puigdemont, "és un element indispensable
per a la governança" i "no hi poden haver diferents taules comunicatives i estarà centralitzat per utilitzar-lo
amb eficàcia i eficiència", sentencia.
EL POLL.CAT

Dimecres, 11 de gener de 2012
L'AJUNTAMENT ORGANITZA

UNA SESSIÓ DE
PARTICIPATIU LLAGOSTERA, PRESENT I FUTUR

RETORN

DEL

PROCÉS

El proper dimarts 17 de gener tindrà lloc la sessió de retorn del procés participatiu Llagostera, present i futur on
s’exposaran les propostes recollides durant els tallers participatius i les que s’han incorporat al pressupost
municipal pel 2012. L’acte tindrà lloc a les 21.30 al local social la Caixa.
DIARI DE GIRONA

Divendres, 13 de gener de 2012
L´AJUNTAMENT D'OLOT DISTRIBUEIX

350.000

EUROS ENTRE LES ENTITATS

OLOT | X.VALERI L'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas (CiU), ahir al matí, va fer públic que l'Ajuntament
manté una aportació global de 350.000 euros a distribuir entre les entitats del municipi. Va explicar que la Junta
de Govern d'ahir va aprovar les bases de la convocatòria dels ajuts per a les entitats del 2012. "La idea és que
les aportacions surtin a principis d'any perquè totes les entitats sàpiguen amb què poden comptar i no tinguin
sorpreses", va dir. Corominas va recordar que a Olot hi ha més de 300 entitats i associacions, les quals en la
seva majoria reben suport econòmic del municipi. "En base a un criteri, la nostra intenció és estar al costat de
tothom", va dir. Va afegir que dir "som tres amics i organitzem una festa no val". Segons ell, les assignacions es
determinen en base a la programació d'activitats i al volum social de cada entitat. "Només cal que estiguin
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legalitzades i presentin els formularis de petició d'assignacions". Va precisar que "l'Ajuntament sempre procura
estar al costat de les entitats que organitzen activitats pel conjunt de la ciutat"
En la compareixença d'ahir al matí, l'alcalde va defensar la política de suport a les entitats. Segons ell, "les
activitats culturals i esportives estan a les seves mans". Va considerar que el deure de l'Ajuntament és "saber
estar al seu costat". Va recordar que l'Ajuntament procura facilitar les tasques burocràtiques referents a les
peticions de suport econòmic.
9.608 patinatges al centre
L'alcalde va posar la pista de patinatge al centre com a exemple de la col·laboració entre l'Ajuntament i les
entitats. Corominas va enumerar que 9.608 persones van fer ús de la pista de patinatge que durant les festes
de Nadal va estar a la plaça Major. L'alcalde va assenyalar que l'experiència ha reportat beneficis al Club de
Patinatge Artístic d'Olot, ha donat feina a monitores i ha suposat que l'Ajuntament pugui cobrar una taxa per
l'ocupació de la via pública. Aixo no obstant va opinar que "més enllà dels números, em quedo amb la
sensació de passejar amb els carrers plens de gent". Va apuntar que confia en un augment anual de l'atracció
nadalenca d'Olot en base a la Mostra de Pessebres, a la pista de gel i les activitats dels comerciants.
DIARI DE GIRONA

Divendres, 13 de gener de 2012
LLAGOSTERA FARÀ UNA PRESENTACIÓ

DE

LES

PROPOSTES

DEL

POBLE

AL

PRESSUPOST
L'Ajuntament de Llagostera organitzarà dimarts vinent una sessió de retorn del procés participatiu al municipi.
Sota el nom "Llagostera, present i futur", durant les darreres setmanes s'han anat recollint les propostes dels
ciutadans mitjançant diferents reunions. El proper dia 17 tindrà lloc l'acte on s'exposaran les propostes
recollides durant els tallers participatius i les que s'han decidit incorporar al pressupost municipal per a aquest
2012. L'acte tindrà lloc a dos quarts de deu del vespre al local social de La Caixa.
DIARI DE GIRONA

Diumenge, 15 de gener de 2012
LES ENTITATS I CENTRES EDUCATIUS PODRAN ACCEDIR A NOUS AJUTS

L'ESCALA. L'Ajuntament de l'Escala ha posat en marxa el procés perquè les entitats i centres educatius
municipals puguin demanar noves subvencions per aquest 2012. En els propers dies, el Butlletí Oficial de la
Província (BOP) publicarà la convocatòria i, a partir d'aleshores, tindran un mes de termini per portar a terme
les seves peticions.
Per a les entitats turístiques, econòmiques i culturals s'hi destina una partida de 97.200 euros, 93.500 més per a
les esportives i 13.360 per a les entitats i centres educatius. El repartiment es farà a través de "concurrència
competitiva" fins a esgotar la partida municipal que hi ha destinada i es crearà una comissió tècnica per revisar
els projectes presentats.
EL POLL.CAT

Dijous, 19 de gener de 2012
L'AJUNTAMENT
DE

LLAGOSTERA

INCORPORA EN EL PRESSUPOST DEL
2012 LA MAJORIA DE PROPOSTES
CIUTADANES SORGIDES EN EL PROCÉS
PARTICIPATIU "LLAGOSTERA, PRESENT I
FUTUR"
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L’ajuntament de Llagostera ha incorporat en el pressupost municipal del 2012 la majoria de propostes
ciutadanes sorgides en el procés participatiu “Llagostera, present i futur”. Aquest dimarts al vespre s’ha
celebrat la sessió de retorn dels tallers participatius on l’equip de govern ha exposat, una per una, les
propostes recollides durant els tallers participatius.
El regidor d’hisenda i participació ciutadana, Ramon Soler, acompanyat de l’alcalde, Fermí Santamaria, ha
explicat quines propostes s’han incorporat en el pressupost municipal per a l’any 2012, en quines s’està
treballant amb la idea d’executar-les properament i quines s’han descartat per considerar-les inviables o
perquè no són competència municipal.
Entre les propostes recollides destaca la redacció d’un pla estratègic de desenvolupament local que pugui
donar resposta als temes de dinamització comercial, industrial i de promoció econòmica del municipi a mig i
llarg termini que s’han plantejat durant els tallers.
Podeu consultar el document de retorn als tallers participatius amb les 46 propostes des del web oficial de
l’Ajuntament de Llagostera.
DIARI DE GIRONA

Dijous, 19 de gener de 2012
ASSISTIR ALS PLENS DES DE CASA
El nas de la Bruixa. JORDI VILAMITJANA
L'àgora política de la ciutat de Girona és el Ple de l'Ajuntament, cada segon dilluns de mes. En aquests temps
convulsos en què els interessos econòmics, la gestió política dels mandats dels mercats i la constant pèrdua
de drets dels ciutadans ens afecten a tots plegats, és absolutament necessari saber qui diu què i sobretot qui
fa què. És el moment de prendre partit i de fer-ho amb informació, amb coneixement i per tant amb
coherència.
Durant anys i panys, el ple de l'Ajuntament de Girona havia estat un acotat per a quatre gats i un punt d'interès
per a lletraferits. D'ençà de la democràcia (1979), s'ha avançat notablement en informació, hi ha hagut debat
d'idees i s'han discutit i votat propostes. Des de fa uns mesos, l'equilibri de forces que va decidir la ciutat amb
la coalició tàcita de govern de CiU i el PP (13 vots) i l'oposició del PSC, d'ICV i de la CUP (12 vots), ha avivat
els debats. S'hi discuteix de tot i es fa en l'ordre i les formes escaients. Tots els regidors s'hi esforcen i hi
participen amb entusiasme. El resultat és notable. La prova més evident n'és la durada: gairebé tots acaben
passada la mitjanit.
Fa temps que la política i el poble van per camins distants, i això és greu. Les possibilitats que té el poble
d'alienar-se i de viure d'esquena de la gestió política són infinites. Quin gironí o gironina sap avui, per exemple,
què es va parlar, què es va votar, què es va dir en el Ple d'abans-d'ahir? És van debatre qüestions molt
importants per a la ciutat... La política necessita, ara més que mai, del control dels ciutadans.
És ben cert que quatre bancs d'estructura espartana per als soferts assistents, que un ordre del dia semiocult
amb mocions de darrera hora i una presència molt resumida d'allò tractat en la premsa de l'endemà en fan
quasi inviable el seguiment... Sortosament, en la sessió plenària del proppassat 16 de gener es podia seguir el
Ple des de casa a través del web d'ICV. De fet, el Ple sencer ha quedat editat a la seva web i és consultable
per tothom.
Si en els pròxims dies es posa fil a l'agulla a la participació ciutadana als plens i l'alcalde duu a terme el
compromís de retransmetre els plens a través del web de l'Ajuntament, haurem de convenir que els 25
regidors actuals hauran avançat 9 vegades més en democràcia que els 225 anteriors. Felicitem-los. Felicitemnos.

RADIO PALAMÓS

Dimecres, 25 de gener de 2012
ACTE INFORMATIU SOBRE EL FUTUR DE LA PLAÇA DE

MAS GUÀRDIES
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Els veïns i veïnes de Mas Guàrdies estan convocats a una sessió informativa que es farà aquest vespre
a l’Espai del Barri. Es parlarà del procés participatiu per a la reforma de la plaça dels pisos de Mas
Guàrdies, amb la intenció de recollir les aportacions dels seus usuaris habituals. El veïnat podrà dir la
seva a través d’uns qüestionaris i d’aquí en sortirà informació per poder fer el projecte provisional.
El primer d'aquests qüestionaris es reparteix porta a porta als veïns dels 220 habitatges que hi ha al voltant de
la plaça de Mas Guàrdies. El segon va dirigit als alumnes de quart, cinquè i sisè de les escoles de Palamós.
Se'ls demanarà que se l'emportin a casa i que, juntament amb els seus pares, reflexionin sobre com ha de ser
una plaça pública. Per últim, el qüestionari es podrà contestar on-line a través del lloc web palamos.cat. Una
vegada s'hagin recollit tots els qüestionaris, se'n farà un buidatge i s'agruparan les aportacions. Tot plegat es
tindrà en compte a l'hora de fer el projecte provisional. S'hi podran fer al·legacions i, durant el mes d'abril, està
previst redactar el projecte definitiu de reforma de la plaça. La reurbanització d'aquest espai es durà a terme en
el marc del projecte del Pla de Barris, 'Palamós millora'. Mentrestant, el procés de participació ciutadana
continua avui el seu curs amb la reunió veïnal que es farà, a partir de dos quarts de vuit, a l'Espai del Barri.
DIARI DE GIRONA

Dijous, 26 de gener de 2012
SANTA COLOMA FA ENQUESTES ALS JOVES PER ELABORAR UN

PLA LOCAL

La Regidoria de Joventut de Santa Coloma de Farners demana l'opinió dels joves per ajustar el Pla Local de
Joventut a les seves necessitats. I és que actualment s'està redactant el Pla Local de Joventut 2012-2015 i per
això en el web municipal (www.scf.cat) hi ha col·locat un qüestionari on els joves poden descarregar-se un
qüestionari de 13 preguntes que serviran per poder fer una diagnosi i saber en quins aspectes els joves volen
millorar l'oferta actual que aquest col·lectiu troba a la ciutat. Per exemple, s'hi pregunta si els agradaria intervenir
en les activitats que organitza la Regidoria, què hauria de fer l'Ajuntament per motivar a participar en les
activitats culturals o de lleure, entre d'altres.
AJUNTAMENT DE GIRONA

Dijous, 26 de gener de 2012
L'AJUNTAMENT DE GIRONA CONVOCA LA PRIMERA TAULA DE MOBILITAT
La reunió celebrada avui dóna compliment a una proposta que figura al Pla de Govern i que el Ple
municipal va aprovar en una moció

Avui a les 20 hores ha tingut lloc la primera sessió ordinària del Ple de la Taula de Mobilitat, a l'edifici de la
Policia Municipal de Girona. Aquest espai dóna compliment a una proposta del Pla de Govern 2011-2015 i que
el Ple municipal va aprovar en una moció.
Entre els aspectes que s'han tractat a la primera sessió destaca una proposta de carril bicicletes que connecti
les estacions de Girocleta des de la plaça Catalunya amb l'avinguda Ramon Folch (en aquest sentit); una
proposta de modificació de l'horari de les zones de càrrega i descàrrega; una proposta de modificació de la
regulació dels aparcaments per a motocicles i ciclomotors; i alhora s'ha donat a conèixer informació sobre
l'estudi de modificació de l'ordenació de la circulació de l'accés nord (pont de França i pont de la Barca), sobre
les propostes que s'estan elaborant per la implantació de la zona verda a diferents barris de la ciutat i també
sobre l'estat de l'estudi d'enginyeria de trànsit a la ciutat que s'està efectuant amb l'objectiu de definir els nous
programes horaris regulació semafòrica.
La Taula de Mobilitat i el seu reglament varen ser aprovats definitivament en el Ple de 23 de desembre de
2011. La Taula de Mobilitat és un òrgan de consulta i participació ciutadana sectorial en l'àmbit de la mobilitat,
amb la finalitat de buscar la col·laboració en aquest àmbit del teixit social de la ciutat. Les funcions de la Taula
de Mobilitat són consultives, d'estudi, proposta i assessorament i està constituïda per institucions, entitats
ciutadanes i persones físiques que pels seus coneixements tècnics o per l'índole de la seva activitat es troben
afectats per la matèria objecte de la Taula de Mobilitat. En total en formen part 65 entitats externes a
l'Ajuntament de Girona.
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El Reglament té per objecte la regulació del règim d'organització i estructuració operativa dels òrgans de la
Taula de Mobilitat, així com l'establiment de la seva composició, les funcions i la realització de les convocatòries
de les seves reunions. Cal destacar que el reglament preveu la constitució de comissions de treball amb
l'objectiu de recaptar informació i emetre el corresponent dictamen. Les propostes que les comissions de
treball emetin se sotmetran a la decisió del Ple.

DIARI DE GIRONA

Divendres, 27 de gener de 2012
UNS 35 JOVES ES TROBEN PER COMENÇAR EL

PLA LOCAL

SANT HILARI SACALM. Un total de 35 persones van participar a la primera trobada de joves de Sant Hilari
Sacalm, que va servir per donar el tret de sortida al Pla Local de Joventut. En la trobada es va debatre sobre
com viuen i veuen el seu poble els joves. El Pla de Joventut consta de tres grans parts: l'anàlisi; les actuacions
que caldrà dur a terme un cop diagnosticades les mancances; i finalment, una avaluació.
DIARI DE GIRONA

Divendres, 27 de gener de 2012
GIRONA I SALT TINDRAN DUES TAULES CIUTADANES PER AJUDAR DESNONATS
La iniciativa ha sorgit després que els consistoris s'hagin reunit amb la Plataforma d'Afectats per la
Hipoteca (PAH)
ACN Girona i Salt posaran en marxa a partir del 9 de febrer les primeres 'Taules de tractament de la
problemàtica hipotecària' de la demarcació de Girona que reunirà a serveis socials municipals, partits polítics,
representants d'entitats bancàries, persones afectades pels desnonaments de les dues localitats i membres de
la PAH, entre d'altres entitats. Segons la portaveu de la PAH, Marta Afuera, aquestes taules serviran per tractar
el problema dels desnonaments per trobar "solucions concretes i operatives" per als afectats i "fer pressió"
perquè les entitats bancàries s'avinguin a "seure i parlar". Afuera destaca que les taules ja funcionen a
Barcelona, Sabadell i Terrassa donant "bons resultats".
Aquestes dues noves taules ciutadanes - les primeres de la demarcació de Girona- han sorgit després que la
Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) s'hagi reunit amb membres dels departaments de serveis socials i
habitatge dels dos consistoris gironins. La portaveu de la PAH, Marta Afuera, destaca que aquest cap de
setmana es podran concretar totes les entitats que formaran part de les taules ciutadanes.
Taules ciutadanes a Girona i Salt
En principi, a Girona, la reunió del pròxim 9 de febrer a l'Ajuntament de Girona aplegarà a diversos membres
de la PAH, portaveus de partits polítics municipals, al Defensor de la Ciutadania, a membres del departament
de serveis socials del consistori, a la comissió de drets humans del Col·legi d'Advocats, a persones afectades
pels desnonaments i a diversos representants d'entitats bancàries que s'acabaran de definir durant aquest cap
de setmana.
Buscar solucions "viables i pràctiques"
Afuera ha destacat que les taules ciutadanes tenen l'objectiu de tractar la "problemàtica dels desnonaments"
des de diverses vessants "no filosòfiques" buscant "solucions viables" per a les persones que es troben
desnonades. Segons Afuera, amb aquesta iniciativa es vol analitzar quines són les tàctiques que s'estan portant
a terme des de les diverses administracions i "posar en comú" la feina que realitzen les entitats ciutadanes i els
treballs de les administracions per trobar noves vies que solucionin els problemes dels afectats.
L'objectiu de l'entitat és que cada ajuntament de la demarcació de Girona constitueixi la seva taula de
seguiment. A més, segons la plataforma, les taules "donaran més força" als afectats i ajudaran a "fer pressió" a
les entitats bancàries per "escoltar i parlar sobre la problemàtica", ha assegurat Afuera.
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La portaveu de la PAH-Girona ha detallat que aquesta mena de taules ja estan en funcionament a Barcelona,
Terrassa i Sabadell donant "fruits" i "bons resultats" per trobar solucions a les persones afectades per aquesta
problemàtica.
Des de la plataforma s'ha volgut ressaltar que desconeixen la quantitat de persones que es veuen afectades
pels desnonaments i les execucions hipotecàries a la demarcació de Girona. Segons l'entitat, la proporció
d'afectació "segurament és molt alta" però subratlla que "treballen a cegues" perquè no tenen dades. I aquest,
en especial, és un dels principals temes que la PAH vol posar a sobre la taula durant la reunió del pròxim 9 de
febrer. La portaveu de la PAH-Girona detalla que els "dos ajuntaments tenen més facilitats" per aconseguir les
xifres d'afectats al territori.
La plataforma també ha fet públic que l'Ajuntament de Blanes va aprovar "per unanimitat" la proposta de
pressionar a la Generalitat i al govern espanyol perquè es realitzin canvis legislatius per variar la llei en favor de
la "dació en pagament retroactiva". D'aquesta manera, les persones afectades per un deute hipotecari podrien
saldar el deute mitjançant el lliurament del pis.
EL PUNT AVUI

Divendres, 27 de gener de 2012
PROCÉS PARTICIPATIU PER AL

PLA LOCAL

DE

JOVENTUT

RIPOLL. L'Ajuntament de Ripoll ha organitzat pel dissabte 11 de febrer vinent una visita al futur casal de joves,
al carrer Vinyes i davant de la biblioteca Lambert Mata. Es durà a terme també un procés participatiu per a
l'elaboració del Pla Local de Joventut 2012/2015.
DIARI DE GIRONA

Dimarts, 31 de gener de 2012
EL TRIBUNAL SUPERIOR DECLARA NUL EL

PLA URBANÍSTIC

DE

TOSSA

APROVAT EL 2006
La sentència suposa tornar a la situació anterior a l'aprovació definitiva del POUM i caldrà tornar a fer
tots els passos
El POUM de Tossa es va aprovar durant el mandat de 2002 a 2006
amb Pilar Mundet com a alcaldessa.. Diari de Girona

TOSSA DE MAR | J. VERA/ACN El Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarat nul el
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de
Tossa de Mar vigent des de 2006, després d'estimar
parcialment un recurs presentat per l'exalcaldessa de
CiU Rosa Monrabà. En la sentència, de 13 de gener
d'aquest any, el Tribunal estima bàsicament tres
punts del recurs pels quals declara nul·les dues
resolucions de la Comissió Territorial d'Urbanisme de
la Generalitat que aprovaven definitivament el Pla. Això suposa declarar nul el POUM de 2006 i retornar a la
situació anterior a la seva aprovació i anul·lar també les modificacions posteriors, que es van fer durant el
mandat de CiU (2007-2011).
En aquest sentit, el primer motiu estimat és per "vulnerar els principis de publicitat i participació ciutadana", ja
que no es va publicitar conjuntament el POUM i deu convenis urbanístics lligats al Pla, que es van aprovar
posteriorment. En segon lloc, no es van tenir en compte diversos informes perceptius i vinculants del
departament de Costes del Ministeri de Medi Ambient i que s'haurien d'incloure. I, finalment, també conclou
que calia incloure en el pla un estudi d'inundabilitat. En aquest darrer cas, el Govern de CiU (2007-2011) el va
acabar incloent en una modificació que va fer del POUM i on també va introduir-hi diverses modificacions
referents als convenis urbanístics del primer motiu.
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El POUM vigent a Tossa, doncs, datava de 2006, ja que es va aprovar durant el govern de PSC i ERC, amb
Pilar Mundet com a alcaldessa. Des que es va aprovar, CiU va mostrar la seva oposició al pla, que va ser
objecte de crítiques d'empresaris, particulars i formacions polítiques que van presentar diversos contenciosos.
Quan CiU va accedir al govern el 2007, va impulsar una modificació del pla i va introduir-hi un informe sobre
inundabilitat i també el va modificar per afavorir els usos turístics per sobre dels residencials.
Després de cinc anys de litigis judicials, la sentència del TSJC del 13 de gener ha acabat declarant nul el
POUM. La sentència estima en part el recurs presentat per l'exalcaldessa Rosa Monrabà, que va ocupar
l'alcaldia abans que la socialista Pilar Mundet. El recurs que va interposar anava contra la resolució de la
Comissió d'Urbanisme de Girona que aprovava definitivament el POUM. Finalment, el TSJC ha donat la raó a
l'exalcadessa i ha estimat parcialment el recurs. I la conseqüència d'aquesta decisió és la nul·litat del POUM. La
sentència es pot recórrer tot i que fonts del grup municipal de CiU defensen que és "prou clara" i esperen que
no sigui així.
L'exregidor de Governació de CiU, Joan Antoni Hervias, va celebrar que "s'ha fet justícia" i que es podrà
"corregir un disbarat urbanístic del mandat de Pilar Mundet". Hervias va explicar que durant el mandat de CiU
(2007-2011) es van modificar una desena d'aspectes del POUM aprovat el 2006 i que havia rebut més de
1.000 al·legacions. "Estem satisfets pel bon funcionament de l'Estat de Dret que ens ha donat finalment la raó",
va manifestar.
L'alcaldessa de Tossa, Gisela Saladich, va assegurar que en principi l'Ajuntament no recorrerà perquè la
sentència fa referència principalment a dues resolucions de la Comissió Territorial d'Urbanisme. A més, va
afegir, es tracta d'un contenciós entre els dos altres grups. En tot cas, Saladich va explicar que es reunirà
properament amb Urbanisme per prendre una decisió entre les dues administracions i veure com queda
exactament la situació a partir d'ara. En aquest sentit, el govern municipal entén que mentre que no es tornin a
fer els passos convenients el POUM que serà vigent serà l'anterior, que data de 1986. A més, caldrà determinar
exactament què passarà amb totes les llicències donades a partir del Pla.
EL PUNT AVUI

Dimarts, 31 de gener de 2012
SANTA COLOMA PREGUNTA ALS JOVES SOBRE EL PLA LOCAL

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners demana la col·laboració dels joves del municipi per ajustar el pla local
de Joventut 2012-2015, que està en procés de redacció, a les necessitats d'aquest col·lectiu. Els joves poden
opinar a través de la pàgina web www.scf.cat, on es poden descarregar un qüestionari de tretze preguntes sobre
participació, activitats culturals i ofertes de lleure.
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