
Moció presentada al Ple de l’Ajuntament de Girona del 13-10-2014 
 

Moció per reclamar les inversions de l’Estat a Girona 
 
El Grup Municipal Socialista valorem molt negativament les dades d’inversió 
pública a la ciutat de Girona que contempla el projecte de pressupostos de 
l’Estat per al 2015. A l’espera de la concreció dels pressupostos i de tota la 
informació, considerem que el govern de la ciutat ha d’utilitzar tots els ressorts 
per aconseguir un increment de les inversions que l’Estat preveu fer l’any vinent 
a la ciutat de Girona i a la nostra demarcació en general. 
 
Aquest dèficit d’inversions previst en el projecte provocarà dificultats 
econòmiques i alentirà la recuperació. Els Pressupostos Generals de l’Estat 
d’enguany suposaran un càstig per Girona, les empreses, el teixit econòmic i el 
conjunt de la ciutadania. Se’n ressentiran les infraestructures, que són un 
element clau per al creixement de la ciutat; així com les inversions de valor 
cultural, econòmic i social. 
 
Si ens fixem en la literalitat de les xifres, l’Estat destinarà al conjunt de 
Catalunya un 9’5% de tota la inversió territorialitzada, que és inferior al ja 
misèrrim 9’6% de l’any passat, quan representem el 16% de la població i 
generem el 19% del PIB espanyol. 
 
I més concretament, la inversió de l’Estat a Girona es reduirà un 91,3% des de 
2011, i situa la demarcació a la cua de les prioritats i de la inversió per càpita: la 
previsió d’inversió del govern del PP és de 70’30€ per habitant a Girona, la 
meitat de la mitjana per càpita de Catalunya (141’63€) i gairebé quatre vegades 
inferior a la mitjana estatal de 243’65€ per persona. 
 
Per tots aquests motius proposem l’aprovació al plenari de l’Ajuntament de 
Girona els següents ACORDS: 
 
- Que es convoqui, abans del debat de pressupostos en seu parlamentària, la 
Comissió de diputats i senadors i càrrecs electes de la ciutat de Girona per tal 
de reclamar les inversions públiques necessàries per a la ciutat i que no 
consten en el projecte de pressupostos per a l’any 2015; 
 
- Que es reclamin a l’Estat, abans del debat de pressupostos en seu 
parlamentària, les inversions públiques necessàries per a la ciutat i que els 
recursos aportats a Girona s’incrementin per tal de corregir el dèficit diferencial 
d’inversions i aproximar-nos, així, a la resta de demarcacions. 
 
 
 
 

A Girona, 9 d’octubre de 2014 
 


