
Moció presentada al Ple de l’Ajuntament de Girona del 09-03-2015 

Moció que presenten els regidors no adscrits Pia Bosch i Codolà, Xavier 

Amores Bravo, Àngel Quintana Morraja, Amèlia Barbero Rivera i Joaquim 

Bonaventura Ayats per demanar la posada en marxa de la nova estació 

d’autobusos de Girona 

 

El mes de maig de l’any 2009 es va enderrocar l’estació d’autobusos que hi 

havia al parc Central, un cop traslladat el servei de forma provisional a la Plaça 

Espanya, a l’altre costat de les vies del tren. La previsió era que, després del 

procés de licitació i de redacció del projecte de la nova estació, els treballs 

comencessin l’any 2012. 

 

Tanmateix, aquest calendari no s’ha complert, i l’actual conseller de Territori i 

Sostenibilitat va anunciar en una resposta parlamentària que el projecte 

constructiu, en redacció, “està previst que el proper mes de desembre [de 

2014] finalitzi i s’aprovi” tot indicant, a més, que el calendari per a l’execució de 

les obres s’establiria “en funció de les disponibilitats pressupostàries”, malgrat 

haver promès que les obres es pressupostarien per aquest 2015. 

 

En els pressupostos de la Generalitat d’enguany, que ja estan aprovats 

definitivament, no es preveu cap partida pel projecte, valorat a l’entorn de deu 

milions d’euros. Tanmateix, a mitjans del mes passat la conselleria ens va 

sorprendre amb l’anunci d’un conveni amb l’Estat per fer el baixador del TAV a 

l’aeroport, un projecte valorat, també, en deu milions d’euros. 

 

Els sotasignants pensem que la feina d’un bon governant és prioritzar, i estem 

convençuts de que Girona necessita que es comencin les obres per a la nova 

estació d’autobusos el més aviat possible. Per aquesta raó, proposem al 

Plenari el següent ACORD: 

 

- Instar al govern de la Generalitat a garantir la disponibilitat pressupostària per 

a començar l’execució de les obres per a la nova estació d’autobusos dins l’any 

2015, i efectivament començar-les. 

 

 

Girona, a 5 de març de 2015 


