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10 compromisos de CiU amb la ciutat de Girona

1. Amb  Girona.  Compromís  d’un  govern  millor,  més  amable,  més  eficaç,  més 

transparent, més dedicat al ciutadà, als barris i a les necessitats de la gent.

2. Amb el futur. Un equip de persones emprenedores, capacitades i amb il·lusió per 

convertir Girona en una veritable ciutat de les oportunitats, que no deixi escapar 

cap tren i que no s’adormi.

3. Amb el civisme. Compromís per reforçar els valors sobre els quals descansa el 

nostre model de societat, el nostre sistema i la nostra identitat.

4. Amb la  qualitat  de  vida. Per  una  ciutat  molt  més  neta,  més  fluïda,  menys 

contaminant, amb accessos públics a la banda ampla, amb transport sostenible, 

per una Girona lliure de sorolls, sense barreres per ningú.

5. Amb  els  joves  i  les  famílies.  Oferirem  solucions  pràctiques  al  problema  de 

l’habitatge,  incentivarem  els  projectes  emprenedors  dels  nostres  joves. 

Incrementarem les places d’escola bressol, plantejarem més places assistides per 

a la gent gran.

6. Amb la  democràcia. Ens  comprometem a  fer  de  l’Ajuntament  una  institució 

moderna,  que  respongui  en  temps  i  forma les  demandes  dels  ciutadans,  que 

respecti la diversitat d’opinions, que faciliti la feina als col·lectius socials, sense 

ingerències ni tuteles. Una institució molt més propera al ciutadà, oberta de bat 

a  bat,  que  sàpiga  cridar  a  consultes  els  ciutadans  quan  ha  de  prendre  grans 

decisions que afecten el nostre futur.

7. Amb la cultura. La potència cultural de Girona ha de traspassar fronteres. Tenim 

qualitats  per  ser  capital  europea  de  la  cultura  i  ens  comprometem a  fer-ho 

possible.
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8. Amb la prosperitat. Hem d’avançar cap a un model socioeconòmic que garanteixi 

la creació de llocs de treball de qualitat, que generi riquesa i que permeti als 

nostres emprenedors vincular el seu futur a la nostra ciutat.

9. Amb la seguretat. Hem de convertir Girona en una ciutat molt més segura, amb 

major  presència  policial  al  carrer,  amb  major  prevenció  dels  conflictes  i 

fonamentant la sensació de seguretat sobre bases reals i sòlides.

10. Amb  Catalunya. Farem  possible  una  ciutat  governada  des  del  catalanisme, 

compromesa  amb el  futur  de  la  nació,  que  contribueixi  a  reforçar  la  nostra 

identitat, la nostra llengua i la nostra cultura.
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Aire fresc. Les noves propostes per la Girona del futur!

Girona és una ciutat que té una potencialitat extraordinària. Després de 28 anys de 

governs socialistes, la ciutat corre el risc de caure en el perill de l’anar fent, del qui 

dies passa anys empeny. 

És un fet inqüestionable que les coses ens van millor que fa 28 anys, i també ho és que 

en  aquest  progrés  hi  hem  intervingut  tots.  Però  no  podem continuar  més  temps 

emmirallant-nos en els èxits del passat i és urgent que parlem entre tots de quins volem 

que siguin els nostres èxits del futur. 

Perquè allò que està en joc no és el model de ciutat de què hem gaudit fins avui sinó el 

model de ciutat en la qual hauran de viure i treballar els nostres fills. Serà una ciutat 

conseqüència de l’anar fent? O serem capaços d’emprendre els canvis que ens permetin 

aprofitar  oportunitats com  les  del  Tren  d’Alta  Velocitat,  la  nova  economia,  les 

tecnologies de la informació i la comunicació, el parc científic, les fires i congressos, 

el turisme?

Els  símptomes  que  calen  canvis  són  cada  dia  que  passa  més  evidents:  ens  cal 

urgentment  millorar la  neteja,  el  trànsit,  la seguretat.  Ens  cal  millorar  la  qualitat 

democràtica i  l’eficàcia de l’administració. Ens cal augmentar i  estendre a tota la 

ciutat la qualitat de vida i la societat del benestar.

Són necessitats d’avui mateix, però també i sobretot tenim necessitats de futur, i allò 

que decidim avui serà determinant per al model de ciutat que tindran els nostres fills.

L’equip  d’homes  i  dones  de  CiU  hem  imaginat  una  Girona  millor,  ambiciosa,  que 

ofereixi  oportunitats a la gent que hi vol  prosperar, que hi vol  invertir, que hi vol 

créixer. Una Girona  desperta,  amable,  moderna,  europea, neta, segura.  Amb una 

qualitat  de vida homologable als  estàndards europeus,  i  plenament  integrada en el 

concert de les ciutats mitjanes d’Europa.
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Per això proposem dues grans línies d’acció. 

1. Una, un Pla de mesures urgents per donar respostes a demandes que avui mateix 

fa la ciutadania en àmbits molt concrets. 

2. Una  altra,  la  de  definir  els  eixos  de  la  ciutat  del  futur,  la  ciutat  de  les 

oportunitats.

8



Aire Fresc. Pla de mesures urgents!

Durant el primer any del nostre mandat emprendrem mesures que posaran solucions 

d’efectes immediats sobre quatre àmbits on és necessària l’acció municipal:

Pla de xoc en neteja

 Girona serà més neta, hi haurà acció ràpida i permanent

 Es  començaran  a  soterrar  els  contenidors  de  la  ciutat,  per  acabar  el 

mandat amb la majoria de contenidors soterrats.

Pla de xoc en mobilitat

 Gratuïtat dels autobusos en les hores crítiques de col·lapse de trànsit

 Estendre a partir dels 65 anys la gratuïtat de l’autobús, i des dels 0 als 12 

anys.

 Rebaixar el preu del bitllet.

 Incrementar freqüències

 Microbús gratuït que serveixi al centre de la ciutat

Pla de xoc en seguretat

 Més presència policial als carrers,  més vigilància de les zones amb més 

necessitat.

 Fer costat a l’Ajuntament de Salt en la reivindicació d’una comissaria dels 

Mossos d’Esquadra a Salt.

Pla de xoc en democràcia i eficàcia municipal

 Obertura d’una oficina d’informació al ciutadà pel projecte del TAV

 Retransmissió dels plens municipals per internet i obertura d’una sala de 

xat  perquè la  gent  que  el  segueixi  des  de casa seva tingui  possibilitat 

d’intervenir-hi en acabar el ple.

 Establir plens municipals itinerants als barris de la ciutat.

 Compromís de no prendre cap gran decisió sense una consulta ciutadana

9



Aire fresc. Noves Propostes per Girona.

1. Girona, una ciutat per viure millor!

Avui, tant a Girona com a la resta del país, vivim millor que quan es van escollir  els 

primers  Ajuntaments democràtics. Però després de 28 anys, no tothom es beneficia de 

la inversió pública  en matèria de polítiques de benestar. Cal reorientar les polítiques 

socials perquè arribin a tots els gironins.

Necessitem més places  d’escola bressol  per atendre les necessitats de les famílies, 

més atenció personalitzada per què la gent gran pugui viure a casa, més cura per les 

persones que pateixen tot tipus de discapacitats . Ens comprometem a que ningú que 

ho necessiti quedi exclòs de les polítiques socials que farem des de l’Ajuntament.

La  neteja ha de ser una prioritat pel bon govern de la ciutat.  No volem una ciutat 

bruta. Volem una ciutat neta i endreçada. Transformarem Girona en una ciutat on les 

places,  els  carrers  i  els  espais  estiguin  pensats  per  a  les  persones.  Perquè  els 

ciutadans les puguem viure i gaudir. Els gironins mereixem que l’Ajuntament ens tingui 

en compte a l’hora de dissenyar els espais públics de la ciutat. Es tracta d’una manera 

diferent d’entendre la ciutat on la prioritat és la persona i no el ciment.

Estem compromesos amb un  model de ciutat ambiciós en el desenvolupament de les 

seves  polítiques  socials,  responsable i  sensible,  que garanteixi  uns  serveis  públics 

eficients i la seguretat indispensable per gaudir-los en llibertat. 

No farem una societat més justa i  solidària, ni assegurarem la convivència entre els 

ciutadans si no facilitem el  benestar suficient per a tothom, amb polítiques socials 

adequades i integradores de tots els col·lectius. 

Des de l’Ajuntament de Girona hem de tenir la responsabilitat privilegiada d’orientar, 

d’impulsar i de conformar un model social propi que pugui adequar-se amb flexibilitat a 

les ràpides - i en part avui desconegudes - transformacions des de les primeries del nou 

segle, fins a l’actualitat.
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Ara  és  l’hora  de  les  escoles  bressol,  de  l’atenció  a  les  persones  dependents,  de 

l’atenció a la nostra gent gran, de l’eradicació de la pobresa,  de l’habitatge públic de 

lloguer i compra, i de la integració de la nova immigració. És l’hora de l’Educació en 

majúscules, d’una sanitat de proximitat i d’un model de serveis socials basat en una 

atenció personalitzada.   

Ens  comprometem a  portar  a  terme les  nostres  polítiques  de  manera  concertada, 

coordinada i corresponsable amb d’altres administracions, amb les entitats d’iniciativa 

social -tercer sector- i amb el sector privat. Ens proposem una relació amb la societat 

civil  que  eviti  la  subvenció  i  cedeixi  la  gestió  de  serveis  públics,  establint  els 

mecanismes de col·laboració necessaris. 

Proposem  impulsar  una  veritable  política  social  d’habitatge,  un  parc  públic 

d’habitatges de lloguer a preu assequible, així com apostar per noves fórmules d’ajuts 

públics.

Apostem per un  model de societat del  benestar on la producció del benestar sigui 

interactiva. Volem que l’Ajuntament de Girona sigui capaç d’oferir serveis socials de 

qualitat que alhora provoquin i incitin la multiplicació de les iniciatives socials a partir 

del diàleg permanent amb la mateixa societat. Volem un Ajuntament que a partir del 

diàleg amb les xarxes socials fixi els objectius de les polítiques socials. 

No apostem per governs tancats en si mateixos a l’hora de planificar les polítiques 

socials.  Volem passar  de  la  política  basada  només  en  la  gestió  a  una  nova  cultura 

política basada en la negociació, la cooperació i la bona gestió.  Passar de la gestió 

administrativa a la governabilitat social. 

L’aposta per una societat del benestar només la poden assumir govern forts, societats 

civils potents, tercer sectors actius i empreses socialment responsables. Aquest model 

de societat és el que volem la gent de CiU: una societat del benestar capaç de satisfer 

les necessitats bàsiques del major nombre de ciutadans, que asseguri la dignitat de les 

persones i que elimini totes les formes de discriminació i pobresa. 
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Ens hi comprometem perquè Girona sigui referent per les seves polítiques per viure 

millor.

Compromís amb l’Educació.

L’Educació en majúscules, la formació i el coneixement han de ser la base de futur de 

la nostra economia, de la creació d’ocupació, del progrés social i de l’augment de la 

productivitat i  competitivitat. Però també han de ser la base per assolir una societat 

més cohesionada socialment i més justa.  

Volem potenciar i millorar la formació en tots els àmbits i sectors especialitzats, per a 

tots els nivells i al llarg de tota la vida fomentant alhora l’esperit innovador, creatiu, 

científic, emprenedor i la cultura de l’esforç. 

Ens comprometem a ajudar a impulsar un model innovador, que garanteixi la qualitat de 

l’ensenyament,  on siguin  valors  claus  l’equitat, l’excel·lència,  la  cohesió social,  la 

garantia de promoció personal i social i el progrés econòmic i cultural. Un model on la 

cultura de l’esforç i la recuperació de l’autoritat del mestre i dels equips directius hi 

tinguin un paper fonamental.

Compromís amb la gent gran .

A Girona les condicions de qualitat de vida i de salut han millorat tant que els seus 

ciutadans i ciutadanes cada vegada viuen més anys. Aquesta situació és fruit d’un model 

de societat del benestar que volem conservar i mantenir com a patrimoni social.

La gent gran ha de poder gaudir d’uns serveis municipals que han de donar prioritat en 

la seva oferta a aquest col·lectiu. 

Ens  comprometem  a  que  la  gent  gran  pugui  decidir  on  vol  viure el  seu  procés 

d’envelliment i  garantirem que disposi  d’alternatives  als centres residencials  i  pugui 

optar per viure a casa seva.
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Compromís amb l’atenció a les persones d’autonomia personal reduïda. 

La integració social constitueix un objectiu fonamental per a Convergència i Unió. El 

nostre compromís: garantir que totes les persones puguin exercir plenament els seus 

drets com a ciutadans.

A Girona avui existeixen barreres socials i conductes discriminatòries pel que fa a la 

participació  de  les  persones  amb  autonomia  personal  reduïda  en  els  àmbits  social, 

escolar i laboral que ens comprometem a eliminar. 

Compromís amb una sanitat de qualitat. 

Sabem que per garantir una bona qualitat de vida, i en definitiva benestar, cal també 

desenvolupar  una  política  de  salut  pública  integral que  aglutini  les  activitats 

preventives i curatives. 

Ens comprometem a  millorar l’accessibilitat dels usuaris al serveis de salut, ja sigui 

millorant els sistemes de transport públic entre el lloc on viuen els ciutadans i el lloc on 

són  atesos  sanitàriament,  o  bé  acostant  els  serveis  sanitaris  al  lloc  on  viuen  els 

ciutadans. Aquesta millora de l’accessibilitat dels serveis sanitaris serà prioritzada pel 

que fa a l’atenció primària especialitzada.

Creiem també que cal actuar prioritàriament en la prevenció de tots els accidents que 

es produeixen per causes evitables (accidents de trànsit i a la llar, drogodependències, 

mals hàbits de l’alimentació, treball, etc.).

Compromís amb la integració de la immigració.

Compartim  que  la  participació  de  les  administracions  locals  en  les  polítiques 

d’integració és absolutament fonamental i així ho reconeix, en part, el marc normatiu, 

fins al punt que no es pot pensar rigorosament en la construcció i  aplicació de cap 

política adreçada als immigrants per afavorir la seva  integració, sense la participació 

del seu primer espai de convivència: la ciutat.

La  integració de  les  persones  immigrants  és  l’única  via  per  evitar  reproduir  els 

fenòmens urbans de creació de guetos, marginació i concentració de la pobresa i, en 

definitiva, seguir mantenint la qualitat de vida de la ciutat.

13



Sabem que la immigració constitueix un repte que tota la societat ha d’afrontar. Els 

poders públics han de tenir ben definides aquelles mesures que constitueixen els eixos 

centrals d’una política d’immigració.

Proposem  l’assumpció  de  drets  i  deures pels  nouvinguts,  com  a  compromís 

d’arrelament amb el nostre país i com instrument que faciliti la seva integració en la 

nostra societat.

Volem regular i ordenar la immigració, perquè si bé és indispensable per al nostre 

desenvolupament  econòmic,  cal  evitar  la  immigració  irregular.  Volem  habilitar 

instruments  de  tot  tipus  que  facin  possible  el  procés  d’integració  de  les  persones 

immigrants i garanteixin la cohesió social.

El  principi  general  ha  de  ser  que,  d’acord  amb la  llei,  les  persones  immigrants  en 

situació  administrativa  irregular  han de ser  retornades  o  expulsades  als  seus  països 

d’origen, amb ple respecte a les garanties legals i als drets humans.

Compromís amb l’eradicació de la pobresa.

Aspirem a desenvolupar a Girona accions encaminades a  preveure els factors de risc 

d’exclusió social i de pobresa. Aquests mecanismes han de permetre la integració per 

mitjà de programes, serveis i xarxes d’aquells que més ho necessiten.

Volem garantir la  implicació continuada de les entitats i del teixit associatiu en el 

desenvolupament de plans municipals per a la inclusió social. 

Elaborarem  mecanismes  efectius  d’intercanvi  de  coneixement  i  bones  pràctiques 

entre les entitats relacionades amb la inclusió social.

Compromís amb l’habitatge públic de lloguer i de compra.

Volem impulsar una veritable política social d’habitatge. Un parc públic d’habitatges de 

lloguer i de compra a preu assequible. 
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Prioritzarem  les  accions  destinades  als  col·lectius  que  tenen  més  dificultats per 

accedir a un habitatge, gent jove (menors 35 anys), gent gran, aturats, discapacitats i 

persones amb rendes baixes o mitjanes. 

Impulsarem noves fórmules com la de la concertació, per tal que els promotors privats 

facin habitatges de preu protegit i limitat tant de compra com de lloguer; l’increment 

de  densitats  en  l’ús  del  sòl;  la  rehabilitació; la  reserva  de  sòl  per  a  habitatges 

protegits; i la creació de patrimonis públics de sòl.

Amb la política d’habitatge, volem combatre també el risc d’exclusió social, treballant 

en la millora dels barris més degradats, remodelant-los i rehabilitant-los, eradicant la 

sobreocupació i l’infrahabitatge.

Compromís de suport a les famílies / unitats de convivència 

Considerem la família com un dels eixos vertebradors de la nostra política social i com 

a motor econòmic del nostre país. 

La família és la institució bàsica i  central  de la nostra societat, ja que educa, és 

transmissora de valors i és generadora de solidaritat. Per això és obligació també de les 

administracions  locals  de  formular  polítiques  actives  de  protecció  i  de  suport  a  la 

família, de manera concertada i coordinada amb la resta d’administracions públiques i 

entitats i institucions socials. 

Ens  comprometem a facilitar  la  conciliació  de la  vida laboral  i  familiar.  Es  tracta 

d’impulsar mesures per a que pares i mares puguin desenvolupar-se plenament en el 

camp professional alhora que exerceixen la seva maternitat i paternitat.

Tindrem com a prioritat donar un tractament equitatiu a la família el que vol dir ajudar 

les famílies amb fills al seu càrrec, amb especial atenció a les famílies nombroses, les 

monoparentals i les que tinguin algun fill o filla amb discapacitats.
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Compromís amb la seguretat a places i ciutats.

Creiem que la  seguretat  és  una condició  bàsica i  necessària  per al  benestar dels 

ciutadans de Girona i per l’exercici de la seva llibertat. Així, sense seguretat no hi ha 

llibertat ni qualitat de vida. 

En els  últims  temps,  a  Girona hem vist  créixer  la  sensació  d’inseguretat entre  els 

ciutadans.  La  responsabilitat  de  totes  les  administracions  públiques  és  assegurar  la 

tranquil·litat de les persones al  carrer, a casa. S’ha de passar de les paraules a les 

accions que facin realitat els entorns segurs per a tothom.

 

Ens  comprometem  a  recuperar  el  carrer com  a  espai  de  la  vida  pública  i  la 

convivència. Els ciutadans hi han de poder circular a qualsevol hora del dia sense sentir-

se víctimes de la inseguretat. Així mateix, s’ha de combatre el vandalisme que afecta 

els espais públics i degrada el sentiment de tranquil·litat i de convivència cívica.

Compartim un model  que transcendeixi  la concepció tradicional de la  seguretat  i 

l’ordre  públic,  a  favor  d’una  orientació  que  es  fonamenti  en  la  prevenció,  la 

participació i la implicació dels diferents serveis públics, i també de la societat civil. Un 

model que sigui  efectiu en la millora de la seguretat i lluiti  amb fermesa contra la 

delinqüència, el crim organitzat, el tràfic de drogues i la violència juvenil. Un model 

que reforci el paper dels alcaldes com a màxims responsables de la seguretat en el seu 

municipi. 

Ens  comprometem  a  impulsar  les  polítiques  de  protecció  de  les  víctimes. 

Tradicionalment, les víctimes han estat oblidades i això ha de canviar.

Compromís amb uns serveis socials de qualitat.

Estem convençuts que l’Ajuntament de Girona té un paper molt important en l’atenció 

social i en la resolució de les necessitats de les persones, en benefici de la qualitat de 

vida que tothom mereix. 

Volem millorar els serveis socials d’atenció universal  sumant, si  és el cas, esforços 

institucionals i possibles iniciatives de la societat civil, per tal de garantir i facilitar a 

tots els ciutadans l’accés a aquelles prestacions i serveis que tendeixen a afavorir un 
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desenvolupament  lliure  i  ple  de  la  persona  i  dels  col·lectius  dins  la  societat, 

especialment en cas de limitacions i mancances.

Compromís amb un creixement sostenible

Volem enfortir la cultura de la sostenibilitat dins el conjunt de l’acció del govern de la 

ciutat de Girona i el volem estendre al conjunt de la societat, com una aposta de país 

per la innovació, la qualitat i la cohesió territorial. 

Cal fer compatible el creixement econòmic, la millora de la competitivitat, el progrés 

social i la protecció del medi ambient. Avançar vers un model socioeconòmic i territorial 

que tingui com a objectiu la cohesió social i la sostenibilitat ambiental, entesa des de la 

globalitat. 

Ens comprometem a incentivar l’estalvi, l’eficiència i la recerca en la utilització dels 

nostres  recursos  naturals;  aire,  hídrics,  forestals,  marítims  i  a  incentivar  les  bones 

pràctiques ambientals i penalitzar les males pràctiques.  La inversió en la millora del 

medi ambient també és un factor de competitivitat de la nostra economia.

Algunes mesures concretes:

Educació, Educació, Educació!

 Ens comprometem a participar i implicar-nos en la millora de la formació en les 

escoles impulsant  entre totes les administracions locals un  Programa Pedagògic 

de difussió de l’esperit científic, innovador i emprenedors per als estudiants de 

Girona. 

 Ens comprometem a demanar l’increment de l’oferta de formació professional, 

continuada i ocupacional adecuada a les necessitats de la nostra ciutat.

Atenció integral a les persones amb dependents!

 Elaborarem un Pla Individual d’Atenció Integral (PIAI) a totes les persones amb 

dependències; i els assignarem un gestor personal de referència (GPR) per fer 
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efectiu un autèntic model de finestreta única. Aquest gestor serà l’interlocutor 

amb l’Ajuntament de Girona i amb els departaments de la Generalitat.

 Ens comprometem a garantir  l’atenció a les persones dependents en centres 

tant de titularitat pública com privada –aquests darrers, degudament acreditats 

per  l’Administració  Pública-  que  conformaran  la  Xarxa  d’Utilització  Pública 

d’Atenció a la Dependència de Girona.

 Crearem la figura de  l’assistent personal i  facilitarem ajudes per tal que les 

persones amb dependència puguin optar per tenir una vida independent. 

 Promourem diferents  programes pilot per impulsar la vida independent per a 

persones amb diversitat funcional.

 Aplicarem bonificacions importants a l’Impost de Vehicles per a aquells vehicles, 

propietat de persones físiques i jurídiques, utilitzats per persones amb autonomia 

personal reduïda. 

 Aplicarem  una  bonificació  de  l’Impost  de  Construccions a  favor  de  les 

construccions,  instal·lacions  o  obres  que  afavoreixin  les  condicions  d’accés  i 

habitabilitat per persones amb autonomia personal reduïda.

 Ens comprometem a vigilar que les empreses adjudicatàries de l’Ajuntament de 

Girona compleixin amb la quota legal de reserva d’ocupació per a persones amb 

discapacitats.

 Garantirem  l’accés a les noves tecnologies de les persones amb discapacitats. 

Especialment  facilitarem l’accés a  la  connexió internet a  les  persones  amb 

mobilitat reduïda.

Millorarem la salut pública!

 Ens comprometem a millorar el  sistema d’emergències, amb l’ajut de tots els 

professionals, tot fomentant l’elaboració d’un pla integral d’urgències.
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 Ens comprometem a demanar i participar en la millora dels centres d’atenció 

sanitària de la ciutat de Girona .

 Destinarem recursos públics i promourem accions per a captar la inversió privada 

en la  recerca sobre malalties  emergents  neurològiques (Alzheimer, Parkinson, 

esclerosi),  malalties  cardiovasculars,  malalties  oncològiques,  la  fibromiàlgia  i 

altres malalties cròniques o de difícil curació. 

Immigració: arrelament!

 Crearem  un  programa  d’arrelament  social  i  integració a  Girona  basat  en 

l’assumpció de drets  i  deures  per part  de la  població immigrant  que inclogui 

l’acceptació de compromisos d’integració al país.

 Realitzarem les accions necessàries per lluitar contra el racisme i la xenofòbia i 

afavorirem el coneixement mutu i el respecte de totes les cultures.

Col·laborar amb el tercer sector!

 Elaborarem mecanismes de  coordinació i de treball en xarxa  amb les entitats 

del tercer sector, en els àmbits sanitaris i educatius per facilitar la inclusió social 

en termes de salut i educació, mitjançant el desenvolupament de plans de treball 

conjunts.

Incloure a tothom!

 Impulsarem una política de foment de la  inserció sociolaboral que tindrà per 

objecte la promoció de l’ocupació de les persones en situació, o en greu risc, 

d’exclusió  mitjançant  el  suport  a  la  creació  i  manteniment  de  les  empreses 

d’inserció. 

 En  col·laboració amb  entitats  del  tercer  sector,  establirem  microcrèdits per 

afavorir  la  creació  de  projectes  d’autoocupació de  persones  en  situació 

d’exclusió social.
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Més neta!

 Girona sempre neta. Garantirem els estàndars de neteja i manteniment de la 

ciutat tot l’any i a totes les zones.

 Contenidors soterrats. Emprendrem un pla per al soterrament dels contenidors 

de la ciutat.

Sense sorolls!

 Girona lliure de sorolls. Rebaixarem els decibels de les emergències, eradicarem 

els  sorolls  irregulars  de  vehicles,  crearem  una  brigada  especialitzada  en 

convivència. Una Girona sense sorolls és una Girona amb major qualitat de vida.

Sense barreres arquitectòniques!

 Eliminarem totes les barreres arquitectòniques i farem la ciutat habitable per a 

les persones amb dificultats de visió.

Amable amb els seus ciutadans!

 Girona amable. Volem donar un tracte exquisit al ciutadà, respostes immediates 

a problemes candents.

Wi-fi per tothom!

 Girona sense fils: establirem una xarxa pública d’accés wi-fi a tota la ciutat, 

començant pel parc de la Devesa.

Atenció per la gent gran!

 L’edifici del Trueta no ha d’anar a terra. Volem que un cop es construeixi el nou 

hospital quedi com a apartaments assistits per a la gent gran.

 Donarem suport a la universalització de l’atenció domiciliària per a les persones 

majors  de  75  anys,  i  de  forma  progressiva  per  als  majors  de  65  anys  amb 

necessitats. 

 Ampliarem els programes que promoguin la convivència entre joves i persones 

grans.
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 Ens comprometem a millorar l’accessibilitat als habitatges on visquin persones 

grans.  Es  concretarà  amb  programes  d’ajudes  i  subvencions  per  millorar 

l’accessibilitat  a  l’interior  de  la  llar  i  als  espais  comunitaris,  amb  especial 

incidència en la instal·lació d’ascensors als edificis que no en tinguin. 

 Crearem  programes de serveis  municipals  per a  la  gent  gran que incloguin: 

descomptes per l’accés a serveis públics  i  activitats  de pagament amb oferta 

reservada;  la  dotació  a  tots  els  equipaments  per  a  la  gent  gran  d’equips 

informàtics i cursos d’accés a les Tic’s; el foment de l’activitat esportiva.

 Gratuïtat de l’autobús a partir de 65 anys, sense excepcions.

Més Verda!

 Repensarem  i  transformarem  molts  dels  actuals  espais  públics  de  ciment  de 

Girona en espais verds. Carrers i places pensats per les persones. Els arbres i les 

plantes han de guanyar protagonisme.

 Potenciarem, en col·laboració amb l’Ajuntament de Sarrià de Ter, el vial del riu 

que s’allargarà dos quilòmetres més dels actuals.

 Millorarem les vies verdes de la ciutat. Ens comprometem a millorar i ampliar la 

xarxa de camins i  els circuits de bicicletes.

 Informarem periòdicament els nostres ciutadans dels  índexs de contaminació i 

ens comprometem a fer un seguiment per reduir-ne els nivells.

Més Sostenible per créixer bé!

 Ens comprometem a fomentar la reducció dels residus per càpita, el reciclatge i 

la recuperació de residus com a recursos energètics. 

 Demanarem  l’increment  dels  pressupostos  de  la  Generalitat  destinats   als 

Programes de gestió de residus industrials i municipals. 
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 Ens  comprometem a  demanar  a  la  Generalitat  l’impuls  de  les  actuacions  de 

descontaminació i recuperació d’aqüífers, conservació de recs i rieres i plans de 

sanejament  d’aigües residuals i a executar totes les actuacions pendents de 

l’Agència Catalana de l’Aigua a Girona.

 Ens comprometem a impulsar  programes d’informació i educació ambiental a 

totes les escoles de la nostra ciutat. 

Un parc d’habitatge públic de lloguer i de compra!

 Ens  comprometem  a  utilitzar  el  patrimoni  de  sòl  públic  municipal per  a  la 

constitució de parcs d’habitatge públic de lloguer i compra.

 Adquirirem  habitatges obsolets per a destinar-los a lloguer per a joves i gent 

gran.

 Participarem en subhastes  d’immobles per  augmentar el  patrimoni de sòl de 

l’Ajuntament de Girona. 

 Donarem  ajudes  a  la  rehabilitació  preferentment  per  aquells  habitatges 

destinats al lloguer per a joves i gent gran.

 Establirem  un  major  control  en  les  condicions  de  l’habitatge  per evitar  la 

sobreocupació.  Elaborarem  un  plan  per  eradicar  els  usos  d’infrahabitatge. 

Treballarem per  la  capacitació  jurídica  de  l’administració  municipal  per  a  la 

inspecció i  sanció de les persones  que es beneficien econòmicament d’aquest 

abús.

 Crearem  les  condicions  necessàries  per  a  la  promoció  privada  d’habitatges 

protegits mitjançant la concertació d’un preu de venda o de lloguer que el faci 

atractiu tant per al promotor com per al possible comprador o llogater. 

Més bonica!
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 Posarem a disposició dels ciutadans  ajudes per a la rehabilitació integral dels 

immobles, no solament de les façanes.

 Revisarem,  quan  calgui,  les  ordenances  municipals  perquè  es  prioritzin  els 

processos  de  rehabilitació  i  modernització  dels  edificis,  amb  el  respecte  a 

l’entorn i a la qualitat arquitectònica del patrimoni construït.

Més suport a la família!

 Ens comprometem a crear més places  d’escola bressol mitjançant la construcció 

progressiva de noves escoles bressol públiques, la creació de places concertades i 

l’atorgament  d’ajuts  per  aquelles  famílies  que  no  disposin  d’accés  a  una  plaça 

pública o concertada per manca de disponibilitat de places. 

 Facilitarem ajuts a les famílies per fer front als llibres de text del seus infants.

 Ens  comprometem  a  impulsar,  des  dels  serveis  socials  de  la  ciutat,  programes 

d’atenció domiciliària i serveis de teleassistència  per donar cobertura a totes les 

famílies amb persones dependents a càrrec fins aconseguir la fita d’arribar a una 

cobertura de caràcter universal. 

 Ens comprometem a promoure i crear més oferta de places per als casals de lleure 

per a infants.

Pels joves!

 Targeta 333: 3 obres de teatre, 3 concerts i 3 entrades gratuïtes a la ciutat de 

Girona entre els 16 i els 25 anys, per posar a l’abast dels joves la cultura i la 

creació cultural a la ciutat.

 Reforma del Senat dels Joves per treure’l de la tutela municipal i convertir-lo 

en un òrgan que expressi lliurement les prioritats i les opinions dels col·lectius 

juvenils.
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 Elaborarem  programes  locals  d’ajuts  al  lloguer  d’habitatges per  a  parelles 

menors de 35 anys que vulguin independitzar-se.

Seguretat és llibertat!

 Ens  comprometem  a  analitzar  l’estat  de  la  seguretat  pública  de  Girona, 

especialment en les matèries de seguretat ciutadana, seguretat viària i protecció 

civil,  per  definir  àrees  prioritàries  d’actuació  i  establir  les  accions  que  cal 

realitzar per passar de la reacció a la prevenció.

 Implantarem un  nou  pla  local  de  seguretat que  garantirà  el  reforçament  de 

policia, emergències i la capacitat de resposta immediata. 

 L’alcalde, màxima autoritat a Girona en matèria de seguretat. 

 Ens  comprometem  a  demanar  l’ampliació  de  les  plantilles  dels  Mossos 

d’Esquadra a  la  zona  de  l’entorn  de  Girona  els  propers  4 anys  adequant  el 

nombre de mossos a les necessitats de Girona. 

 Desenvoluparem plans integrals de lluita contra la violència contra les dones, 

transversals  i  coordinats  amb  les  altres  administracions.  Aquests  plans  han 

d’establir mecanismes de prevenció, sensibilització i educació; i han de garantir 

l’atenció, la protecció i la recuperació de la víctima.

 Crearem equips especialitzats per  lluitar contra el tràfic de drogues entre la 

gent jove, amb especial atenció a l’escola i el seu entorn i els locals d’oci. 

 Invertirem la recaptació total de multes i sancions de trànsit en la millora de la 

seguretat vial dels carrers i places de Girona i en  l’ajuda a la recuperació de 

les víctimes d’accidents.

Serveis Socials de qualitat!
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 Definirem conjuntament entre totes les administracions i  amb les entitats  del 

tercer sector una  cartera bàsica de serveis socials de Girona adaptada a les 

necessitats i la situació de cada barri, per tal de garantir que tots els ciutadans 

tinguin accés a aquests serveis socials amb la màxima qualitat.

2. Girona, una ciutat d’oportunitats!

L’Ajuntament ha de ser un dels motors del canvi cap a la Girona del Coneixement i la 

Innovació. 

Tenim la obligació de preparar el terreny per a que el gironins puguem aprofitar totes 

les oportunitats que la Economia del coneixement ens ofereix .

Creiem en la  Girona dels emprenedors. La ciutat on es recolza l’excel·lència i a les 

persones que tenen una bona idea i la volen portar a bon port.

Des del govern de la ciutat hem d’ajudar als emprenedors de la nostra ciutat a fer 

realitat  els  seus  projectes  de  creació  de  riquesa.  Girona  ha  ser  una  ciutat 

d’oportunitats. Una ciutat on es premia la iniciativa i les bones idees. 

La Girona  comercial i  turística, ha de continuar creixent i  sent un motor econòmic 

important de la ciutat. Cal impulsar una política pròpia per ajudar al nostre comerç a 

modernitzar-se i oferir un servei de qualitat.

Promourem la marca Girona en els mercats turístics internacionals per aconseguir més 

turisme familiar i de qualitat. 

Volem atreure més visitants a la ciutat i hem d’aconseguir que s’hi quedin més dies. 

Això  pot  ser  realitat  si  Girona  apareix  al  mapa  de  ciutats mitjanes  europees 

interessants pel mercat turístic.  I això serà possible si ens atrevim a fer polítiques de 

promoció internacional de la nostra ciutat sense intermediaris i, alhora, som capaços 
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de  dissenyar  una  oferta  atractiva que  posi  en  valor  el  nostres  actius  patrimonials, 

culturals, gastronòmics i d’oci. 

La Universitat és una font de idees i coneixements que, alhora,  son l’origen de la 

innovació que les nostres empreses necessiten per fer front al futur i a un mercat global 

on la competitivitat es basarà en el valor afegit dels productes i la capacitat d’innovar 

constantment. De la universitat surten creatius, emprenedors i innovadors. Persones 

amb potencial, persones amb valor afegit i amb la  capacitat de generar riquesa per la 

ciutat i pel país. 

La  universitat  és  vida,  és  cultura,  és  futur  i  és  riquesa.  No  podem  viure  més 

d’esquenes a la Universitat de Girona i als estudiants que any rere any hi estudien i s’hi 

llicencien. Hem de tenir més atenció cap els estudiants i hem de donar recolzament i 

oportunitats  als  que  surten  de  la  universitat  perquè  tinguin  la  oportunitat  de 

desenvolupar-se professionalment a la nostra ciutat. 

El desenvolupament econòmic, la creació de riquesa i  una major justícia social  i 

benestar, són aspectes totalment vinculats. Créixer més, vol dir poder repartir més. És 

necessari, per tant, crear un entorn favorable per a l’activitat productiva, per a la lliure 

iniciativa i per a les empreses i fer de la millora de la productivitat i de l’economia 

creativa els principals eixos de creixement econòmic que ha d’arribar a tots els gironins. 

Aquesta és l’única via per garantir un creixement econòmic progressiu i sostenible en 

el temps. 

Volem implementar a Girona els valors de l’esforç, responsabilitat i autoexigència que 

haurien de ser  dominants  en la nostra societat,  en els  nostres  emprenedors  i  en la 

nostra  economia  en  general  per  tal  d’afrontar  amb  garanties  d’èxit  els  canvis  que 

s’estan  produint  en  l’estructura  del  nostre  model  econòmic,  els  efectes  de  la 

globalització, els nous factors de competitivitat i  els nous models de negoci.  Volem 

construir una societat dels emprenedors amb moral de victòria.

Hem  de  tenir  una  visió  estratègica  a  llarg  termini que  faciliti  les  condicions 

necessàries perquè els factors productius dels país es puguin desenvolupar. Quins? Els 

que es generin i siguin més competitius. 
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L’Ajuntament de Girona han de ser el motor d’esperança, de confiança i d’il·lusió en el 

futur  de  la  nostra  economia.  Cal  que  els  Ajuntaments  apostin  per  una  veritable 

transversalitat de les polítiques públiques. La visió no pot ser abstracta i concreta en un 

sol àmbit o aspecte concret de la nostra economia, cal que incorpori un conjunt de 

polítiques  diverses  que  interactuïn  les  unes  amb  les  altres.  Farem  polítiques 

transversals.  

Des de l’Ajuntament cal observar la nostra Economia per facilitar aquells instruments 

que  afavoreixin  el  seu  progrés  i  el  seu  desenvolupament  per  aquells  sectors  que 

esdevinguin competitius. 

Acompanyar  aquells  sectors  que siguin d’èxit,  aquells  que tinguin  possibilitats  per 

l’èxit, i  facilitar la reconversió d’aquells sectors que no puguin desenvolupar-se i  es 

presentin  en clara recessió.  No es  tracta   de ser  protagonistes  sinó de copsar  amb 

intel·ligència  l’estat  de  l’economia  en  general  i  dels  seus  diversos  sectors  amb 

l’objectiu de posar-se al costat dels sectors productius i projectar el seu esforç. 

Un bon govern municipal detecta problemes i tendències. Lluitar contra els primers i 

aprofitar les segones serà un objectiu prioritari. 

Ens  comprometem  a  seguir  un  mètode  de  treball  basat  en  la  coordinació, 

col·laboració i concertació entre les administracions locals i entre el sector públic i el 

sector privat.

Compromís amb la innovació i la recerca 

Volem  que  el  coneixement  i  la  innovació sigui  l’eix  central  de  la  modernització 

econòmica i social de Girona. 

Volem fomentar un model que garanteixi la continuïtat de la cadena del coneixement 

basada en la ciència, la tecnologia, les empreses i el mercat i la transmissió d’aquests 

valors entre els principals  agents de la innovació que són la universitat,  els centres 

tecnològics,  els  parcs  científics,  les  empreses,  les  administracions  i,  finalment,  la 

societat. 
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La  innovació  i  l’impuls  emprenedor  estan  relacionats.  Per  això  cal  fomentar 

programes  educatius  per  augmentar  l’esperit  emprenedor.  Per  això  cal  promoure  la 

cultura de la innovació i de la capacitat emprenedora, tot fomentant un paper més actiu 

de la UdG  i facilitant les experiències reals en el món empresarial.

La inversió social en el foment del coneixement, la innovació i l’emprenedoria són la 

base del benestar futur de les persones.  I nosaltres ens comprometem a fer realitat 

aquesta inversió. 

Compromís amb la millora de la igualtat entre dones i homes

L’administració local és la més propera a les ciutadanes i els ciutadans i l’encarregada 

de la gestió més quotidiana. Cal conèixer en profunditat els diferents col·lectius de 

dones i sentir-nos pròxims a la seva realitat per poder dissenyar i dur a terme polítiques 

eficaces per a totes elles. 

Proposem  desenvolupar  polítiques  transversals  per  aconseguir  que  la  igualtat 

d’oportunitats sigui una realitat a Girona.

 

Ens  comprometem  a  lluitar  contra  la  violència  en  contra  de  les  dones  des  de 

l’Ajuntament de Girona.

 

Sabem que amb les transformacions socials que ha suposat la reincorporació de la dona 

al món del treball, les dificultats de conciliar família, treball i temps personal han anat 

augmentant,  ja que aquesta transformació no ha anat acompanyada de la desitjada 

corresponsabilitat per part de l’home. 

Estem convençuts que per una conciliació més ajustada a les necessitats actuals, cal un 

canvi  de  mentalitat,  cal  un  nou  pacte  entre  dones  i  homes,  però  també  calen 

modificacions de tipus estructural.

Compromís de col·laboració amb la iniciativa social. 
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Creiem  que  l’Ajuntament  de  Girona  ha  de  fomentar  el  diàleg,  la  coordinació, 

concertació i corresponsabilització en l’àmbit de la polítiques socials i de redistribució 

de la riquesa. 

Aquesta posició central en el diàleg i en la conducció de la dinamització d’iniciatives 

que resolguin problemes i necessitats socials, permet a les administracions locals situar-

se com a principals promotors  de la cooperació institucional  per procurar una acció 

concertada amb el govern de Catalunya, la resta d’administracions, entitats del tercer 

sector i iniciatives del sector privat. 

No  volem  que  ningú  resti  exclòs a  l’hora  d’estendre  a  tots  els  ciutadans  sense 

exclusions  les  prestacions  de  caire  social  que  contribueixen  a  la  construcció  d’una 

societat més justa, més inclusiva i que alhora garanteixen la cohesió social. 

Per a nosaltres, l’Ajuntament de Girona  ha d’actuar com a coordinador de la voluntat 

social. Per això, potenciarem l’associacionisme, les ONG i tota organització sense afany 

de lucre – tercer sector- que tingui com a objectiu la millora de la qualitat de vida de 

tots  els  ciutadans  i  ciutadanes,  de  forma  molt  especial,  d’aquelles  persones  que 

presenten dificultats de qualsevol tipus. 

Compromís amb els emprenedors. 

 Tenim l’obligació d’ajudar al creixement de les nostres empreses i donar suport als 

nous emprenedors. Creiem en els emprenedors i hem d’ajudar-los en els primers anys 

de vida del negoci,  defensant  els  valors  de la iniciativa empresarial  i  professional  i 

incrementant el suport al creixement de les nostres empreses, peces claus del progrés 

econòmic dels municipis de la ciutat de Girona.

Volem fer una aposta decidida per la societat dels emprenedors en el seu sentit més 

ampli,  per  les  persones (ascensor  social),  pels  projectes  empresarials (pimes  amb 

projecció cap al món), pels projectes innovadors (incorporació plena de la Universitat 

a  la  recerca  i  a  la  innovació)  i  pels  joves (vincular  emprenedor  i  joves,  siguin 

universitaris o facin formació professional). 
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Volem vincular el concepte d’emprenedor a Girona, amb projectes ambiciosos, tant pel 

que fa a  situar la nostra economia en el món com pel que fa a situar un futur de 

progrés social per als propis gironins en les properes dècades. 

Compromís amb la indústria. 

El nostre compromís és amb el desenvolupament d’un nou model industrial que també 

convisqui humanament, amablement i sosteniblement amb la ciutat de Girona i amb els 

gironins.

Encarar  el  fenomen  de  la  globalització  ha  de  ser  un  repte  compartit  de  totes  les 

administracions – també les locals-, dels seus ciutadans i de les seves empreses. Això vol 

dir un canvi de mentalitat empresarial, una aposta forta per la competitivitat, per la 

innovació, per la formació, i tenir una estratègia a llarg termini. 

Ens  comprometem  a  promoure  un  nou  enfocament  de  la  política  de  suport  a  les 

indústries basat en la innovació, el capital humà i la sostenibilitat.

Compromís amb la millora de l’ocupació.

L’Ajuntament, gràcies a la proximitat a la realitat sociolaboral del municipi, pot assumir 

un  rol  principal  en  el  foment  de  la  contractació  laboral,  especialment  des  de  la 

mediació i posada en contacte de les empreses i de les persones emprenedores amb els 

centres de formació professional, les borses de treball i les iniciatives públiques de les 

diferents administracions per a la creació d’ocupació. 

Ens  comprometem  a  participar  activament  en  la  creació  d’ocupació,  promoguda  i 

dissenyada  des  del  consens  i  el  coneixement  de  la  realitat  local,  per  garantir  la 

resolució del problema de l’atur.

L’Ajuntament ha de ser un dels principals promotors de l’establiment de mecanismes 

de  coordinació  entre  administracions i  agents  privats,  de  cara  a  ajustar  oferta  i 

demanda, a no duplicar serveis i a fomentar les potencialitats territorials facilitant la 

inversió. 

Compromís amb el comerç.
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Hem d’entendre el sector del comerç com a un sector estratègic, tant econòmicament 

com a l’hora de vertebrar els nostres barris. Tan sols d’aquesta forma es podrà avançar 

cap a la sostenibilitat d’aquest model tan propi de les ciutats mediterrànies.

Hem  de  seguir  preservant  el  nostre  model  de  comerç  basat  en  la  coexistència 

equilibrada entre els diferents sistemes de distribució. 

L’ordenació  del  creixement  de  la  superfície  comercial és  l’única  garantia  de 

preservació i sostenibilitat del model, així com de l’equilibri territorial del nostre país. 

És per això que és necessària la igualtat de condicions i d’oportunitats entre el petit 

comerç i les grans superfícies comercials, evitant les situacions de domini comercial en 

els diferents sectors i barris.

Algunes mesures concretes:

Innovació i creativitat per Girona!

 Ens  comprometem  a  impulsar,  Programes  i  Ajuts  públics  per  al 

desenvolupament de projectes de R+D+i per Girona.

 

 Ens comprometem amb el  Parc Tecnològic i  del Coneixement de la UdG i  la 

millora  de la seva relació amb el sector productiu i tecnològic. 

 Hem de crear  mecanismes de cooperació i  col·laboració amb la UdG, el  Parc 

Científic de la mateixa i altres centres tecnològics del país i d’arreu. No podem 

centralitzar  la  generació de  coneixement,  ni  duplicar  projectes.  Cal  aprofitar 

potencialitats  existents  i  impulsar-les.  Ens  comprometem  a  crear, 

coordinadament  entre  totes  les  administracions  locals  de  les  comarques 

gironines, una Anella Científica de les comarques gironines.  

Apostem per la igualtat d’oportunitats entre homes i dones!

 Ens comprometem a promoure plans municipals per a la igualtat d’oportunitats. 
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 Ens comprometem a una política del personal  de l’Ajuntament  adreçada a  la 

conciliació laboral i familiar i a col·laborar al desenvolupament de programes en 

les empreses per tal de facilitar la conciliació.

 Proposem incorporar indicadors per  avaluar l’impacte de gènere en totes les 

disposicions i projectes.

Pels emprenedors!

 Programa “Girona emprenedora”: suport als joves llicenciats de la Universitat 

que vulguin portar a terme la seva idea empresarial.

 Ens  comprometem  a  fomentar  la  creació  de  vivers  d’empreses amb  la 

participació de finançament privat. Han de ser centres per a l’estímul i el suport 

al  desenvolupament  d’iniciatives  empresarials  en  base  a  la  cooperació  entre 

administracions,  empreses, universitats  i  centres de formació. Aquests centres 

hauran de vetllar també pel correcte desenvolupament empresarial de les  spin 

off sorgides d’aquests projectes durant els primers anys de la seva existència. 

 Programes  d’ajuda  a  la  creació  d’empreses.  Ens  comprometem  a  impulsar 

programes i ajuts per a la creació d’empreses. 

 Hem de posar a l’abast de l’emprenedor instruments de finançament, a través de 

capital - risc, fons d’inversió tecnològica i altres figures com els business angels. 

Ens comprometem a promoure, des de l’Ajuntament de Girona, iniciatives per a 

la creació de fons de capital - risc i fons d’inversió tecnològica.

 Posarem  a  disposició  de  les  empreses  de  Girona  programes  de  suport  a  la 

internacionalització. 

Per aprendre anglès!

 Iniciarem una política de convenis amb els ajuntaments de les ciutats d’Irlanda i 

el Regne Unit accessibles des de l’aeroport de Girona que reforcin les opcions 

personals i familiars d’aprenentatge de la llengua anglesa.
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 Ens comprometem a demanar l’increment de l’oferta de places a l’Escola Oficial 

d’Idiomes.

Pels emprenedors socials!

 Promourem fórmules  de  concertació  dels  serveis  públics  a través  del tercer 

sector mitjançant l’establiment de nous Contractes Programa. 

 Impulsarem  la cultura i les accions de Responsabilitat Social Corporativa de les 

empreses com a vehicle de col·laboració entre el món empresarial, l’Ajuntament 

de Girona i les entitats per tal de desenvolupar nous projectes que reverteixin en 

l’augment de la cohesió social a la nostra ciutat.

Apostem per la creació de clústers econòmics!

 Des  de  l’Ajuntament  de  Girona  cal  que  s’aposti  per  al  desenvolupament 

d’importants  apostes  econòmiques comunes amb d’altres  municipis  com  grans 

clústers  integrals  que  incorporin  els  centres  de  formació  i  recerca,  i  els  de 

producció  o  desenvolupament  de  l’activitat  econòmica.   Ens  comprometem a 

promoure, conjuntament amb totes les administracions, inicialment el clúster de 

la indústria de del turisme. 

Per una ocupació de qualitat!

 Ens comprometem a que els Plans d’Actuació Local per a l’Ocupació impulsats 

per l’Ajuntament, la Generalitat i els agents socials, siguin un instrument efectiu 

de creació d’ocupació mitjançant la coordinació d’iniciatives.

 Ens comprometem a posar en marxa plans de formació “a la carta” adequats a 

les  necessitats  del  Girona,  sensibles  a  les  necessitats  dels  col·lectius  més 

desfavorits, perquè siguin inclosos en les iniciatives per a la creació d’ocupació 

promoguts,  en  comú  o  individualment,  des  d’altres  administracions  com  el 

Govern de Catalunya, o la Unió Europea.
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 Ens comprometem a assumir la gestió dels programes per a l’autoocupació i per 

a l’assessorament tècnic per a la creació d’empreses.

Tic’s per a les Pimes!

 Ens  comprometem a  fer  arribar  les  Tics  a  les  Pimes, mitjançant  programes 

d’implantació  elaborats  conjuntament  amb  les  empreses  de  referència  que 

ofereixen confiança, amb el maquinari, el programari i la connectivitat. 

Per un Comerç de proximitat!

 Ens comprometem a dotar pressupostàriament Plans per a l’Impuls del Comerç 

de  Proximitat que  contemplaran  inversions  públiques  i  privades  per  a  nous 

projectes de construcció d’aparcaments, de millores de l’entorn i d’accessibilitat 

amb transports públics.

 Ens  comprometem  a  impulsar  les  reformes  i  l’adaptació  dels  mercats 

municipals, per a ser equipaments d’avantguarda, estimulant formules de gestió 

liderades  pels  propis  comerciants.  I  alhora  ens  comprometem  a  millorar  les 

condicions i els espais públics on s’ubiquen dels mercats ambulants. 

 Ens comprometem a crear instruments per facilitar la  renovació i l’adaptació 

d’establiments comercials.

 Ens comprometem a estimular fórmules de gestió de l’espai públic liderades pels 

comerciants, en les zones d’atracció comercial, per tal que esdevinguin zones 

d’excel·lència urbana.
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3. Girona, una ciutat on moure’s bé!

A la Girona que volem impulsar ha de ser més fàcil anar d’un costat a un altre. Cal que 

la ciutat estigui pensada perquè la gent s’hi pugui moure bé, amb comoditat. 

Els accessos han d’estar dimensionats per evitar embussos. Cal una gestió intel·ligent i 

permanent del trànsit a dins de la ciutat de manera que estigui organitzat de tal manera 

que  els  vianants,  les  bicis,  el  cotxes  i  les  motocicletes  no  tinguin  que  competir  i 

barallar-se per ocupar la via pública.

Moure’s  per  Girona és  un problema. El  transport  públic  es  insuficient,  els  carrers 

s’embussen amb facilitat, és impossible aparcar en moltes ocasions, els carrils bici estan 

mal planificats. Necessitem una solució global als problemes de mobilitat pensant en el 

futur i tenint en compte les necessitats reals dels ciutadans de Girona a qui cal donar 

respostes.  

Compromís amb les infraestructures.

Cal aprofitar i desenvolupar les infraestructures existents que ens connecten amb el 

món i millorar-ne la gestió. 

Cal  incrementar  freqüències  de  pas  dels  ferrocarrils  i  resoldre  colls  d’ampolla  amb 

inversions  reduïdes  de  gran eficiència.  Ens  comprometem a reclamar  la  millora del 

transport públic que s’ofereix al nostres ciutadans. 

La importància de les grans infraestructures pendents es manifesta en molts àmbits i cal 

que es compleixin les inversions previstes i necessàries. Nosaltres ens comprometem a 

reclamar el compliment i a facilitar els tràmits que depenen de l’Ajuntament de Girona 

sempre que no es perjudiqui els interessos dels ciutadans del propi municipi. 

Ens comprometem a un model d’acció de govern:  la concertació amb la ciutadania 

(veïns,  empreses,  organitzacions,  etc....)  i  la  coordinació  amb  la  resta 

d’administracions, per emprendre accions d’execució d’infraestructures. 

El  nostre  és  un  compromís  amb  l’eficiència  a  l’hora  d’executar  infraestructures 

valorant temps – cost – cost social – sostenibilitat. 
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Algunes mesures concretes:

Millorar el trànsit!

 Redefinició de la situació de les  rotondes conflictives, de la sincronització dels 

semàfors, de la necessitat de policia municipal en les hores punta.

 Establiment  del  pla  de  mobilitat,  amb  participació  dels  agents  econòmics  i 

socials, mentre durin les obres del TAV i el posterior model.

Transport públic de qualitat!

 Projecte de tramvia aprofitant el sòl alliberat pel viaducte (nord-sud) i est-oest.

 Proposar a l’Estat l’ampliació dels horaris de tren de tornada des de Barcelona.

Aparcar millor!

 Diàleg amb altres municipis de l’entorn per a l’habilitació de pàrkings perifèrics 

i creació de llançadores al centre de la ciutat.

Polígons industrials de qualitat!

 Hem de modernitzar i   millorar les infraestructures i  els serveis  dels polígons 

industrials  de  Girona  i  el  nostre  entorn,  ajudant  a  dotar-los  de  tot  tipus  de 

connexió Tic, facilitant l’accés dels treballadors promovent una mobilitat més 

sostenible que eviti casos de sinistralitat en els desplaçaments, la inexistència de 

transport públic i les deficiències en els sistemes d’intermodalitat. Hem de fer 

possible  que  els  polígons  disposin  de  tots  els  serveis  bàsics  amb  capacitat 

suficient  per  desenvolupar  la  seva  activitat  empresarial.  Ens  comprometem a 

elaborar plans de millora dels serveis bàsics i  de la mobilitat  dels polígons 

industrials de Girona i el seu entorn conjuntament amb els agents econòmics i 

socials. 
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Desencallar i fer les infraestructures que necessitem!

 Ens comprometem a  demanar l’execució de les  infraestructures  necessàries 

per  a  la  ciutat  de  Girona  i  el  nostre  entorn  i  a  vetllar  per  la  seva  correcta 

construcció. El nostre compromís també és amb una execució que no perjudiqui 

els interessos dels gironins, per on han de passar aquestes infraestructures, ni al 

medi ambient. 

Inversions En Infraestructures Ferroviàries

1. TGV. 

2. Ample de via europeu a la xarxa de ferrocarril  fins  Portbou (Incloent Polígon 

intermodal del Far –Vilamalla).

3. Tramvia Girona – Salt- Sarria.

4. Traspàs urgent a la Generalitat de les línies de rodalies i de regionals de RENFE.

Transport públic

1. Servei de ferrocarrils de rodalies integrat amb centre a Girona.  De  Girona a 

Blanes, de Girona fins a Portbou i de Girona a Maçanet de la Selva - Hostalric. 

Freqüència: cada hora / cada ½ hora en hores punta.

2. Servei  de trens regionals d’alta velocitat  d’alta freqüència  que permeti  unir 

Girona, Figueres, Barcelona, Tarragona, Tortosa i Lleida.  

3. Nou servei Bus Express entre Banyoles i Girona.  

4. Sistema de transport públic als polígons industrials.

Inversions a la xarxa de carreteres

A) VIES TITULARITAT DE L’ESTAT

1. Desdoblament de la N-II 
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2. Construcció del tercer carril AP-7

B) VIES TITULARITAT DE LA GENERALITAT

Desdoblaments:

1. Connexió de les principals poblacions del Baix Empordà entre elles i amb Girona 

mitjançant una autovia. Els trams prioritaris seran: variants de la Bisbal, Bordils 

– Celrà i desdoblament Palamós – Platja d’Aro.

2. Desdoblament  l’Eix  Transversal.  Prioritzant  el  tram  entre  Santa  Coloma  de 

Farners i Girona. 

Inversions imprescindibles!

 Reforma dels accessos nord a la ciutat de Girona.

 Projecte de reordenació urbanística del riu de l’Onyar al seu pas per Girona.

 Remodelació  de la plaça de la constitució.

 Nou plantejament per al carrer de Barcelona.
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4. Girona una  ciutat oberta al món!

En els propers  4 anys hem de fer de Girona una  marca d’èxit , una capital europea 

coneguda arreu del món. 

Tindrem les infraestructures  necessàries,  un aeroport  de primera,  la  xarxa de trens 

d’alta velocitat, una xarxa de carreteres, autovies i autopistes, noves infraestructures 

Tic’s. 

Necessitem inversions públiques i privades, però sobretot cal que l’Ajuntament tingui la 

mentalitat necessària per aconseguir-ho. 

Tot i que pot semblar una contradicció en un món cada dia més global, allò local està 

guanyant més sentit que mai. Hem de ser ambiciosos. Girona ha des ser un punt visible 

en  el  mapa  del  món.  Un  punt  que  destaqui  per  la  seva  qualitat  de  vida,  els  seus 

emprenedors,  la  seva  cultura,  la  seva  capacitat  per  innovar,  el  seu  patrimoni,  la 

mentalitat oberta i de la seva gent.  

Girona ha de ser una ciutat acollidora de persones i projectes d’arreu de Catalunya, 

Europa i el món. 

Però perquè això sigui possible cal crear les condicions perquè els projectes es puguin 

desenvolupar amb facilitat. 

L’Ajuntament d’una ciutat com Girona ha d’impulsar mesures d’atracció i d’acolliment 

de  persones,  projectes  i  capitals.  Girona  necessita  atreure  i  retenir  capacitat 

innovadora. 

 

Ens agradaria assolir la fita que tots gironins que tinguin idees sòlides puguin fer realitat 

els seus projectes professionals de creació de riquesa a la nostra ciutat. Però també ens 

agradaria atreure capital humà qualificat de fora, persones amb projectes i qualitats i 

capitals que busquin una ciutat per invertir-hi amb garanties d’èxit.
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Compromís amb les Tic’s

Girona ha de ser un referent en les tecnologies d’informació i comunicació (TIC).  Volem 

que els serveis, competències, mitjans i continguts relacionats amb les TIC formin una 

part creixent de l’economia i la societat, en què la convergència digital dels serveis, 

xarxes i dispositius de la societat de la informació i dels mitjans de comunicació s’està 

convertint en una realitat quotidiana. 

En aquest nou marc, les tecnologies de la informació i la comunicació estan contribuint 

poderosament a impulsar el creixement i l’ocupació, i és per aquest motiu que apostem 

per  fer  de  les  TIC  un  sector  estratègic  que  converteixi  Girona  en  un  referent 

europeu en TIC i R+D+i.

Ens  comprometem a  que  qualsevol  ciutadà  o  empresa  de  Girona  pugui  accedir  en 

igualtat de condicions, tant econòmiques com de qualitat, a qualsevol dels serveis 

de telecomunicacions. 

Apostem  perquè  no  es  produeixi  una  nova  forma  de  discriminació  entre  aquelles 

persones que poden accedir i gaudir de les noves tecnologies i les que no. Per aquest 

motiu,  ens  comprometem a  estendre la  tecnologia  a  tots  els  barris  i  fomentar la 

formació a tota la societat, i  aplicar les mesures necessàries a fi d’evitar qualsevol 

tipus d’exclusió social en el desenvolupament i aplicació de les TIC.

Compromís amb el turisme

Les nostres comarques- inclosa la ciutat de Girona- són en el seu conjunt una marca del 

turisme de qualitat.  En les darreres dècades s’ha evidenciat un cert debat sobre el 

model turístic. És evident que l’aportació del turisme al nostre creixement econòmic és 

molt elevada i cal que continuï sent-ho. Però hem de fer un salt qualitatiu i treballar per 

la implantació d’un model d’indústria turística sostenible en el temps i de qualitat. El 

reforçament  de  les  marques  turístiques  catalanes  ja  consolidades  són  eines 

imprescindibles per encarar aquest repte.

El  salt  qualitatiu  del  turisme passa indubtablement per la renovació, diversificació i 

millora contínua dels establiments turístics, especialment els vinculats a les petites i 

mitjanes empreses. 
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És necessari fer compatible la creació de nova oferta d’allotjament amb l’amortització 

de l’oferta més obsoleta i  de menys qualitat,  així com potenciar el  creixement i  la 

consolidació d’ofertes especialitzades en lleure, natura, cultura i negocis, etc. 

L’augment  de  la  inversió  en  infraestructures  i  serveis,  l’aprofitament  de  les  noves 

tecnologies com a eines cabdals de promoció i comercialització, així com la millora de la 

formació dels professionals del turisme i la protecció dels turistes són eines que també 

contribuiran a potenciar la imatge de Girona com a destinació turística de qualitat.

Algunes mesures concretes:

Promocionar la ciutat internacionalment!

 Promoció activa i ambiciosa de la marca “Girona” que permeti oferir Girona tot 

l’any.

Turisme de qualitat!

 Convertir Girona en destinació turística de primera elecció per a un perfil de 

turisme basat en la cultura, la gastronomia, el patrimoni, les tradicions, l’entorn, 

el comerç, els productes autòctons, les fires i els congressos.

 Incrementar el nombre de pernoctacions per càpita i la despesa turística per 

càpita.

 Ens comprometem a impulsar la implementació d’una oferta de serveis turístics 

en línia i el guiatge electrònic sense fils i de recepció multiplataforma (telèfon 

mòbil, PDA, ordinador portàtil i similars) per a la ciutat de Girona.

Més Cultura!

 Donarem estímuls i ajudes a la creació d’indústria cultural.

 Establiment a Girona del centre nacional de la cançó dels Països Catalans.
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 Entenem la creació artística i cultural també com un sector econòmic que cal 

impulsar. Ens comprometem a doblar els recursos destinats als emprenedors 

culturals. 

 Suport  a  les  manifestacions  de la  cultura  catalana.  La programació  cultural 

gironina  ha  de  ser  especialment  sensible  a  les  manifestacions  de  la  cultura 

catalana, i ha de contribuir a la projecció dels creadors i les seves obres.

Accés a les Tic’s!

Ens comprometem a impulsar les  infraestructures per a la Societat del Coneixement 

amb mesures com:

 Qualsevol actuació en via pública ha de preveure la dotació de canalitzacions i 

arquetes per a cablejat de fibra òptica. Aprofitar les actuacions que efectuen 

en  les  vies  públiques les  companyies  de  subministrament  (gas,  electricitat, 

aigua  i  similars)  per  a  bastir  canalitzacions  i  arquetes  de  titularitat  pública 

destinades a la fibra òptica.

 Incorporar al planejament urbanístic les mesures necessàries per a garantir 

les dotacions de canalitzacions per a fibra òptica i d’espais a cedir per bastir 

instal·lacions de radiocomunicació.

 Bastir una xarxa de fibra òptica i una de radiocomunicació, dissenyada per a 

oferir servei a les diverses tecnologies via ràdio i que complementi la ja existent 

de radiodifusió. 
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5. Girona una ciutat amb futur!

El futur immediat de la ciutat, pel que fa a grans actuacions passa per l’arribada del 

TGV soterrat a la ciutat;  la desaparició del viaducte del tren; la construcció de dos 

línies de tramvia urbà que uneixin Sarrià amb Fornells i Girona i Salt.  Hem de saber 

planificar i aprofitar bé aquestes grans millores pel futur de la ciutat.   

Frenarem qualsevol voluntat especulativa entorn als espais lliures que deixarà el tren, i 

els convertirem en una oportunitat per millorar la mobilitat amb la construcció d’un 

tramvia a peu de carrer. 

I hem de plantejar-nos un futur millor pel parc de la Devesa. Ja ha arribat el moment 

d’aprofitar  tot el potencial de la Devesa i apropar aquest pulmó verd de la ciutat a la 

gent. La Devesa serà on farem la prova pilot d’instal·lació d’una xarxa Wi-fi pública 

per tota la ciutat en 4 anys. 

Algunes mesures concretes:

Girona 2016!

 Convertir Girona en la capital europea de la Cultura el 2016.

L'Estat espanyol haurà de designar quina ciutat serà Capital Europea de la Cultura 

l'any 2016, conjuntament amb Polònia, que haurà de designar la seva ciutat. La 

notificació de  la  ciutat  que assumirà  aquesta  capitalitat  es  farà  l'any 2012,  i 

abans  caldrà que les  ciutats  que hi  aspirin  completin  el  seu  projecte i  vagin 

superant diverses fases. En tot cas, l'any 2010 s'acaba el termini per presentar 

sol·licituds. 

Girona i les seves comarques tenen les condicions perquè la ciutat sigui designada 

capital Europea de la Cultura el 2016, condicions que aquell any encara seran 

molt més grans amb l'entrada en servei de grans infraestructures culturals que 

avui són tot just projectes.
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Podem assolir aquest objectiu. Si hi treballem de valent podem guanyar temps 

que els nostres governants locals han perdut dormint a la palla mentre d'altres 

ciutats s'estaven espavilant. 

Tenim  la  capacitat  suficient,  un  gran  potencial  creatiu,  una  gran  activitat 

cultural,  un  patrimoni  excepcional,  un  entorn  fantàstic,  unes  infraestructures 

culturals  cada  dia  millors  i  en  creixement,  i  unes  bones  comunicacions  amb 

Europa. 

A més a més, el projecte de Capital Europea de la Cultura descansa també sobre 

la potència artística del conjunt de les comarques gironines, que tenen amb la 

figura i obra de Salvador Dalí un aliat d'excepció per a l'objectiu de situar Girona 

en el centre del mapa cultural d'Europa.

Proposem un projecte d'ambició, d'il·lusió i de futur, amb repercussions tant a 

nivell  cultural  com turístic,  econòmic i  social. És una inversió que té un gran 

retorn en termes de promoció internacional,  de turisme, d'inversions europees 

per a programes culturals i de prestigi de la marca “Girona” que servirà per a 

altre tipus de polítiques de promoció de la ciutat en àmbits com les fires i els 

congressos.

A  l'Estat  espanyol  ja  hi  ha  diverses  ciutats  que  estan  promovent  la  seva 

candidatura i estan treballant en una doble direcció, la de crear el projecte i la 

d'aconseguir suports i donar a conèixer el seu projecte. És un procés molt positiu, 

gens  excloent,  sense  rivalitats.  Ara  per  ara  hi  ha  Càceres,  Granada,  Màlaga, 

Còrdova, Tarragona, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Burgos, Pamplona i Terol.

TGV!

 Obertura  d’una  oficina  d’informació  al  ciutadà perquè  hi  consulti  tots  els 

detalls disponibles del projecte, els dubtes sobre la construcció, la seguretat de 

l’obra, el seguiment...

44



 Sessions informatives regulars i per barris amb tot tipus d’experts per parlar de 

l’obra, la seva seguretat, les seves conseqüències sobre l’economia, la societat i 

la ciutat.

 Elaboració d’un pla de necessitats induïdes per definir una estació a mida de les 

ambicions de Girona.

 Reivindicació que l’estat  executi  el projecte que Girona necessita i  que ens 

alliberi d’hipoteques de futur (estació de mercaderies, zona del Pont Major).

 Redacció d’un Pla Estratègic Global amb la participació dels municipis veïns per 

a  la  planificació  de  les  conseqüències  sobre  mobilitat,  habitatge,  urbanisme, 

model  socio-econòmic,  i  l’aprofitament  de  la  potencialitat  que  obre  la  nova 

infraestructura.

Fires i Congressos!

 Explotar les grans potencialitats de Girona com a ciutat de fires i congressos. 

Promoure l’ampliació d’un nou espai firal que multipliqui la superfície d’exposició 

i  d’aparcaments,  alhora  que  sigui  molt  més  accessible  i  connectada  amb  el 

dinamisme de la regió urbana. Proposta d’ampliar el parc firal als terrenys que 

ara ocupa l’estació de mercaderies  de tren de Girona, al sud del municipi, i 

convertir-los en un motor econòmic i social de la ciutat.

 Suport a les institucions i entitats implicades en la política firal de la ciutat en 

la línia d’incrementar el nombre i la internacionalització dels congressos i de les 

fires a celebrar a la ciutat.

Transport públic de qualitat!

 Projecte de tramvia aprofitant el sòl alliberat pel viaducte (nord-sud )i est-oest.

Xarxa Wi-fi. Connectats!

 Crearem una xarxa Wi-fi pública per a tota la ciutat.
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La nova Devesa!

 Redactarem un Pla Estratègic per a la Devesa. Ho farem amb la participació dels 

veïns, les entitats i les institucions de la ciutat. Serà un disseny fet des de Girona 

i pensat per a Girona. 1) Acostar aquest espai a la ciutat i als seus ciutadans. 2) 

Convertir-lo en un espai habitual de pas i trobada pels ciutadans de tota la ciutat 

3) Ha de tenir present la seva relació amb el propi barri de la Devesa. 4) Ha de 

preveure  una  protecció  paisatgística  i  ambiental  pel  propi  espai.  Una  de  les 

primeres mesures que posarem en marxa per atreure la gent a la Devesa és dins 

de la  proposta  de instal·lar  un sistema de connexió  wifi a  tota la  ciutat.  La 

Devesa serà la zona pionera. 

Una Ajuntament que faciliti la creació de riquesa! 

El  fet  de  ser  molt  sovint  la  primera  entitat  generadora  de  riquesa  i  el  principal 

responsable de generar l’impuls necessari del desenvolupament econòmic i social del 

municipi, confereix una posició central a les administracions locals en la determinació 

del futur de la comunitat local. 

Una bona gestió del patrimoni municipal des del punt de vista dels interessos de la 

ciutadania,  de  l’eficàcia  i  de  la  recerca  de  la  màxima  rendibilitat,  permetrà  a 

l’Ajuntament  satisfer  les  necessitats  de la  comunitat  local  i  gaudir  de mitjans  i  de 

recursos per a l’estímul de l’Economia local, com per exemple la promoció dels seus 

recursos materials i humans, l’atracció d’inversions i la potenciació de mercats.

S’ha de continuar en el procés de transformació que tendeix a que cadascuna de les 

accions dutes a terme per l’administració respongui al principi d’excel·lència. 

L’eficàcia interna genera un personal, uns serveis i uns mitjans que responen al principi 

d’excel·lència.

Internet  ha  permès  la  creació  d’un  nou  concepte  d’Administració  Pública:  una 

administració oberta que permet oferir serveis als ciutadans les 24 hores del dia, els 7 

dies  a  la  setmana.  Hi  ha  una  gran  part  de  gestions  com  la  petició  d’informació, 

sol·licituds, pagament d’impostos o notificacions de dades que es poden fer de forma 
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interactiva i autogestionada. Aquesta administració - xarxa és una administració que 

estalvia temps i tràmits als ciutadans, que ofereix transaccions completes i trenca amb 

l’actual model burocràtic. 

Igualment s’ha de preveure el risc de fractura entre la societat –fractura digital- a nivell 

territorial i personal. Hi ha parts del territori que no disposen de les infraestructures 

necessàries,  inclòs  en  el  mateix  terme  municipal,  o  persones  que  no  tenen  els 

coneixements ni les habilitats per fer ús de les noves tecnologies. L’administració local 

ha de ser capaç d’adequar-se a aquest desencaixament fins que s’acabi adoptant un 

únic model. Tant els ciutadans com les administracions hem de tenir clar que la societat 

de la informació ofereix grans oportunitats. La qüestió és aprofitar-les.

Les administracions locals tenen un paper de motor de desenvolupament i innovació 

perquè la societat del coneixement beneficiï tots els ciutadans, millori la qualitat de 

vida  i  els  serveis  públics  siguin  millors,  més  eficaços  i  accessibles.  Caldrà  unes 

administracions públiques que simplifiquin les seves relacions amb el ciutadà aprofitant 

aquestes  tecnologies,  contribueixin  a  facilitar  l’accés  a  les  fonts  d’informació  i  a 

possibilitar la creació de noves bases de coneixement en matèria de TIC.

El paper de l’administració en el nou context industrial ha de basar-se en marcar les 

línies estratègiques per crear un entorn favorable a les condicions de competitivitat.

Algunes mesures:

 Si és possible fer tràmits d’àrees diferents acudint al mateix portal d’internet, 

perquè no podem acudir sempre a la mateixa oficina per solucionar qualsevol 

tràmit  relatiu  a  l’Ajuntament?  En  aquest  sentit  s’han  anat  fent  passos  que 

evolucionen cap a la finestra única. Ens comprometem a fer una aposta ferma per 

la unificació de serveis de cara a l’usuari, amb l’objectiu de facilitar qualsevol 

tipus de gestió. 

 Una política econòmica responsable, transparent i ben dirigida, que permeti la 

compatibilització de l’estabilitat pressupostària amb el creixement econòmic. Ens 
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comprometem a ser escrupolosos i transparents en l’administració dels recursos 

públics de l’Ajuntament de Girona. Són els diners dels ciutadans. 

 Ens  comprometem  amb  la  transparència,  la  publicitat de  l’anàlisi  de  les 

despeses públiques i les auditories internes sobre l’impacte en la competitivitat 

de l’acció de govern de l’Ajuntament de Girona. 

 Ens comprometem a una administració local més àgil, simple i transparent que 

doni  suport  i  que  acompanyi  les  iniciatives  i  els  esforços  que  fa  Girona,  i 

contribueixi per tant a la competitivitat de la nostra Economia.

 Ens comprometem a un  sistema impositiu just: moderarem els impostos per a 

ajudar als sectors productius de la nostra ciutat.

 Ens comprometem a menys burocràcia, menys obstaculització, més rigor, més 

facilitat pel que fa a les gestions i  més transparència. Impulsarem mesures com 

la digitalització integral dels serveis públics, la contractació electrònica per part 

de l’Administració, la implementació del concepte de l’Administració Oberta, la 

Introducció  de  la  tecnologia  WIFI  en  els  edificis  públics  i  serveis-  transports 

públics. 

 Ens comprometem amb l’eficàcia entesa com els resultats que s’obtenen de la 

utilització dels recursos públics i privats d'acord amb els objectius. Tenim uns 

recursos limitats i per tant cal definir el que es vol obtenir identificant les línies 

estratègiques que es seguiran i les que no es seguiran. 
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