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Annex 1: MEMÒRIA

Problemes que es
pretenen solucionar
amb la iniciativa

 Manca de regulació, dels requisits i procediment per a
accedir a la cessió de materials municipals
 Control insuficient en la cessió dels béns municipals i la
seva ubicació
 Insuficient visibilitat i transparència dels béns que es
posen a disposició de la ciutadania

Necessitat i
Oportunitat de la seva
aprovació

L’Ajuntament de Girona ha vingut cedint material i béns
mobles municipals, així com elements de merchandising,
de forma recurrent a la ciutadania i a organitzacions sense
ànim de lucre, amb l’objectiu de recolzar el
desenvolupament de les seves funcions i interessos
socials, compatibles amb l’interès públic, sense haver
regulat fins al moment els requisits, procediment, i
possibles beneficiaris que poden fer ús d’aquesta
possibilitat

Objectius de la norma

 Aconseguir una gestió objectiva, eficient, racional, i
transparent del material municipal que se cedeix, amb
caràcter definitiu o temporal, al conjunt de la ciutadania o
a les entitats
 Dotar la ciutadania i les entitats de recursos per a la seva
promoció econòmica i social i per al desenvolupament
per tercers d’activitats d’interès local, en condicions
d’igualtat
 Dotar de major transparència i visibilitat els recursos que
ofereix l’Ajuntament amb vocació de servei al conjunt de
la ciutadania i a les entitats
 Aconseguir un millor control dels béns municipals i la
seva ubicació quan són cedits a tercers
 Racionalitzar la gestió dels recursos municipals i
aconseguir major eficiència en la seva assignació

Possibles solucions
alternatives
regulatòries i no
regulatòries

Resulta precís aprovar un Reglament de cessió de
material i béns mobles municipals perquè actualment a
aquest municipi manca de tota classe de regulació.
Al tractar-se d’una activitat ordenadora i no ordenada, no
pot contemplar-se l’alternativa no regulatòria per a la dotar
de solució al problema de la manca de regulació.
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