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Moció que presenta la regidora CONCEPCIÓ VERAY CAMA, com a portaveu del 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR CATALÀ, perquè sigui inclosa a l’ordre 
del dia del Ple ordinari del dia 13 de juliol de 2015. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
En moments com els actuals en què, des de molts àmbits, se’ns reclama dotar de més 
i millor transparència i participació les institucions públiques i, donat que el Ple 
d’aquest ajuntament és el màxim òrgan de representació democràtica de la nostra 
ciutat i, per tant, el marc on les diferents forces polítiques han de poder exposar de 
manera concreta el seu projecte de ciutat, des del Grup Municipal del PP Català 
considerem que, amb caràcter anual i de manera regulada i consensuada entre totes 
les forces polítiques en ell representades, és necessari i convenient que instaurem en 
el nostre ajuntament la celebració d’un Ple Extraordinari a l’any sobre l’estat de la 
ciutat.  
 
Tal com ja es fa a altres institucions, aquest tipus de debats enriqueixen la qualitat 
democràtica de les nostres institucions i, alhora, permeten incidir de manera positiva 
en el dia a dia dels ciutadans i en la millora de la seva qualitat de vida.  
 
El debat sobre l’estat de la ciutat ha de ser un debat en positiu, que serveixi per 
confrontar idees i projectes en favor de Girona i dels gironins i les gironines i un debat 
en què totes les forces polítiques aquí representades puguin presentar les seves 
propostes de resolució.  
 
Unes propostes de resolució encaminades a què es preguin mesures i es 
desenvolupin accions a favor de la millora de la nostra ciutat i que permetin donar 
solucions reals i viables a les necessitats de la ciutadania, així com, que millorin l’acció 
que ha de dur a terme el govern municipal, ja que és ell qui finalment té la 
responsabilitat d’implementar i fer efectius tots els acords que es prenguin en aquest 
Ple.  
 
Aquest debat, a més, ens permetrà a totes les forces polítiques exposar i fer arribar a 
la ciutadania la visió que cada una de nosaltres tenim del que passa a la ciutat, la 
valoració que fem de la gestió de l’equip de govern i l’explicació de les propostes que 
plantegem per millorar i pal·liar els problemes i mancances que tenen els gironins i les 
gironines en el seu dia a dia i com ho feríem.  
 
Des del Grup Municipal del PP Català entenem també aquest Debat, a celebrar amb 
caràcter extraordinari i sempre abans de l’aprovació anual del Pressupost de 
l’Ajuntament, com una oportunitat per fomentar el diàleg, l’entesa i el consens entre els 
grups polítics de l’oposició i d’aquests amb el govern municipal, fet que ens ha de 
permetre arribar a grans i amplis acords de ciutat. 
 
Finalment, considerem que la instauració d’aquest Debat a la nostra ciutat repercutirà 
de manera positiva en ella mateixa així  
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com en el present i el futur més immediat de tots els gironins i les  
gironines.  
Per tot lo exposat, el grup municipal del PARTIT POPULAR CATALÀ proposa al 
Ple d’aquest ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Instaurar un Ple Extraordinari anual, a celebrar abans de l’aprovació per 
part del Ple Municipal del Pressupost Municipal, sobre l’estat de la ciutat a l’Ajuntament 
de Girona en el que es permeti la presentació, i posterior votació, de propostes de 
resolució sobre el mateix per part de totes les formacions polítiques que formen part 
del Ple municipal.  
 
SEGON.- Reformar, amb caràcter d’urgència, el ROM d’aquest ajuntament, i si 
s’escau, aquells reglaments interns que es puguin veure afectats per aquesta 
proposta, per adaptar-lo a aquesta novetat i per tal que en ell quedi regulat el 
funcionament i desenvolupament d’aquest Ple Extraordinari anual sobre l’estat de la 
Ciutat. 
 
 
 
 
 
Girona, 9 de juliol de 2015 
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