IDENTIFICADORS

DOCUMENT
Certificats: PLE ORDINARI 09/09/2019 - CERT. Moció que presentava
el grup

DOC_ID: 7958108
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: 5M8X8-FU9VO-TLJ1V
Data d'emissió: 17 de septiembre de 2019 a les 10:37:45
Pàgina 1 de 2

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Secretari General de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 10/09/2019 12:20
2.- Alcaldessa de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 10/09/2019 13:25

om
Exp.: 2019039336 - C. 06.025.073

José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de l'Ajuntament de Girona,
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CERTIFICO
Que el Ple, en sessió ordinària del dia 9 de setembre de 2019, i a resultes de
l'aprovació de l'acta de la sessió, ha aprovat per majoria absoluta amb quinze
vots a favor dels grups municipals JXCAT i GUANYEM GIRONA, dos vots en
contra de C'S i deu abtencions del PSC-CP i ERC-AM.
"Enguany ha fet quaranta anys que els Ajuntaments van tornar a ser escollits
democràticament. Era l'inici d'una nova etapa en què molta gent es va implicar en la
política municipal amb la voluntat de fer de cadascun dels seus municipis el millor
espai possible per viure-hi. La lògica era preocupar-se i, bé que feien, especialment
pel seu poble o ciutat. Des de llavors, la societat, les ciutats, els pobles, l'economia i
la mobilitat, entre molts altres aspectes, ha patit una transformació de 180 graus.
L'aposta per competir entre municipis veïns ha perdut sentit (si és que mai la va
tenir) i ja és de consens que el futur passa per la cooperació i el suport mutu entre
pobles i ciutats amb qui es comparteixen problemàtiques i, per tant, solucions.
Girona i la seva àrea ha crescut i molt demogràficament en aquests 40 anys. Si
agafem els tres municipis que l'any 1979 formaven la ciutat i que avui són tres ens
administratius separats veurem que la població ha passat de prop de 85.000
persones a gairebé 150.000. Els municipis més petits del voltant han tingut taxes de
creixement demogràfic proporcionalment similars i, per tant, avui podem dir que
l'àrea urbana de Girona és una de les més importants del país i compta amb una
complexitat i diversitat que ens obliga a buscar solucions cooperatives i conjuntes.
El "model de vida" de fa 40 anys en què la majoria de la gent dormia, feia vida i
treballava en un mateix indret ha canviat substancialment i, en aquesta
transformació, Girona ha jugat un rol gens menyspreable que l'ha convertit en
central per tota la població de l'àrea urbana, de la comarca i de la demarcació. Així,
doncs, tenim una oportunitat de liderar, innovar i avançar-nos en aquest gir en la
concepció del municipalisme que tard o d'hora serà inevitable.
Així mateix, en els últims anys les polítiques d'immediatesa i la dinàmica electoral
han portat a una definició del projecte de ciutat que no ha inclòs documents
estratègics, transparents i debatuts públicament. Com sí que feren l'any 1979 i els
que entomaren el repte de la Girona que avançava cap al segle XXI, cal un debat i
una proposta consensuada de quina ciutat ens imaginem a 10 anys vista i, sobretot,
de quins han de ser els pilars que li donin un caràcter propi. Aquest procés, en el
context comentat anteriorment, només té sentit si es fa d'acord amb els municipis
veïns, prioritàriament Salt i Sarrià de Ter, però també Celrà, Fornells de la Selva,
Vilablareix, Sant Julià de Ramis, Quart i Sant Gregori que formen part d'aquesta
primera "corona gironina".
Situar on volem ser d'aquí un temps com a ciutat és important. Les anades i
vingudes serveixen per anar gestionant i innovant, amb encerts que cal reconèixer
però també amb errors que no es poden oblidar. Tanmateix, cal un marc referencial
on incloure totes aquestes polítiques públiques que tingui com a objectiu millorar les
condicions de vida de totes les gironines i els gironins. I cal que aquest sigui un
procés obert, innovador, aglutinador i inclusiu. Tan a nivell de ciutat com a nivell
d'àrea urbana on, és cert, que alguns elements com són la gestió de l'aigua, la
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trama urbana i part del sistema de mobilitat ja s'han treballat de forma conjunta.
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Per tot això, proposem:

1- El compromís de l'Ajuntament de Girona d'impulsar un pla de treball 2020-2023
que permeti aprovar a finals de mandat un document base amb el nom de "Girona
2030" que situï els pilars del model de desenvolupament de la ciutat a 10 anys vista.
Aquest document haurà de fer esment especial a temàtiques com l'habitatge, model
econòmic, cultura, mobilitat i residus, fiscalitat, model energètic, tecnologies,
convivència i seguretat.
2- El document haurà de tenir en compte l'aportació de la ciutat de Girona, en tant
que una de les quatre capitals catalanes, en el procés cap a la independència de
Catalunya.
3- El document sortirà d'un procés de treball que tindrà tres àmbits diferenciats però
igualment importants com són un debat ciutadà, un procés de diàleg amb agents
socials, econòmics, culturals i ambientals de la ciutat i, finalment, una taula de
treball oberta als municipis veïns que s'hi vulguin afegir. Tot aquest procés
desembocarà en una consulta ciutadana per tal d'aprovar el document
4- Incloure una partida al pressupost municipal del 2020 per engegar i desenvolupar
aquest projecte.
5- Comunicar la voluntat d'iniciar un procés com aquest als municipis veïns i a les
institucions supramunicipals. "
I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre i
amb el vistiplau l'alcaldessa presidenta.
Vist i plau
L'alcaldessa presidenta
Marta Madrenas i Mir

Traspassat a signatura en data 10 de setembre de 2019
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