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DIBUIXEM UN CAMÍ CAP A LA SOSTENIBILITAT

15 fites per una Girona més sostenible, i les eines per assolir-les

L’AGENDA 21 I LA SOSTENIBILITAT

La Conferència sobre Medi Ambient i Desenvolupament (la Cimera de la Terra),
celebrada a Rio de Janeiro el mes de juny de 1992, tractà obertament el tema de la
sostenibilitat i tots els caps d’estat reunits van acordar que calia treballar activament
per assolir un model de societat sostenible, es a dir, que asseguri que satisfem les
nostres necessitats materials i humanes sense posar en risc la capacitat de les
generacions futures per satisfer les seves.

En aquella cimera es va aprovar aprovà el Pla d'Acció o Programa de les Nacions
Unides per al segle XXI, més conegut com Agenda 21, que és un document extens, de
40 capítols, que proposa un conjunt d’accions tant a nivell estatal com regional i local
per fer possible el desenvolupament sostenible del conjunt del planeta.

La guia de l’Agenda 21 “L’aliança global per al medi ambient i el desenvolupament”
(editada per les Nacions Unides CNUMAD l’any 1992, i traduïda per la Generalitat de
Catalunya l’any 1995) proposa una lectura de l’agenda 21 amb set grans idees:

El món pròsper: centrat en la realització de polítiques internacionals dirigides a
accelerar el desenvolupament sostenible i en la integració del medi ambient i el
desenvolupament en la presa de decisions.

El món just: centrat en la lluita contra la pobresa, els canvis en el model de consum,
la dinàmica demogràfica per a la sostenibilitat i el paper de la sanitat.

El món habitable: centrat en el desenvolupament sostenible dels nuclis de població,
l’abastament d’aigua a les ciutats, la gestió ambientalment neta de residus sòlids i la
contaminació i la sanitat urbanes.

El món fèrtil: basat en la planificació i en la gestió dels recursos de la Terra, la gestió
dels recursos d’aigua dolça i energètics, en una agricultura i un desenvolupament rural
i forestal sostenibles. També es basa en la gestió d’ecosistemes fràgils, la conservació
de la diversitat biològica i la gestió ambientalment racional de la biotecnologia.

El món compartit: proposa la protecció de l’atmosfera, la protecció d’oceans i mars i
la utilització sostenible dels recursos marins vius

El món net: pretén assolir la gestió ambientalment neta dels productes químics tòxics i
dels residus perillosos.

El món de les persones: vol assolir la participació mitjançant l’educació,  la
consciència pública i la formació pràctica així, com l’enfortiment del paper dels grups
principals.

En el capítol 28 de l'Agenda 21 es diu que molts dels problemes i també de les
solucions que s'hi preveuen estan relacionats d'alguna manera amb les autoritats
locals i, en conseqüència, es fa una crida a aquestes autoritats perquè hi participin i
cooperin per assolir els objectius de l'esmentat programa.
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L’any 1994, un conjunt de ciutats europees es reunien a Aalborg, i iniciaven un llarg
camí cap el desenvolupament sostenible de les ciutats. En la reunió s’aprovava la
carta d’Aalborg, el document que fixa les grans idees sobre les quals basar les
actuacions cap a la sostenibilitat en les ciutats. L’Ajuntament de Girona, l’any 1996, va
assumir el compromisos de la carta d’Aalborg.

Les Agendes 21 Locals, dins d’aquest context, són el conjunt estructurat d’actuacions
necessàries per avançar cap al desenvolupament sostenible d’un municipi. Han de
representar el punt d’arrencada d’un procés de diàleg i concertació entre les autoritats
locals i els components dels teixits socioeconòmic i polític dels municipis.

Des de l’any 1999 la Diputació de Girona, a través de la seva àrea de Medi Ambient,
promou el desplegament de les Agendes 21 Locals i l’elaboració de Plans d’Acció
Local per a la Sostenibilitat (PALS) a diferents municipis de les comarques gironines.

EL PROCÉS DE GIRONA CAP A LA SOSTENIBILITAT

Antecedents: el Pla de Ciutat.
La ciutat de Girona va promoure en els anys 1993 i 1994 un debat estratègic de futur
anomenat “Pla de Ciutat” en el qual hi van participar gairebé 200 persones i que va
reunir 25 objectius (amb 208 accions) dins de cinc línies estratègiques. La tercera
d’aquestes línies corresponia a “Situar-se a la avantguarda de la millora del medi
ambient i del paisatge urbà per aconseguir una qualitat de vida i de treball avançats”.
El Consell Director del Pla de Ciutat va realitzar al desembre de 1997 una primera
revisió dels objectius del Pla de Ciutat. En aquesta revisió es va decidir promoure el
desenvolupament d’una Agenda Local XXI com a projecte motor que aglutinés la major
part de les actuacions de la línia estratègica 3 i que ajudés a avançar en la
corresponsabilitat per a una ciutat sostenible.

La Declaració d’Objectius de l’Agenda 21 Local de Girona.
El dia 6 de juny de 2000 el Ple de l’Ajuntament de Girona aprovà per unanimitat la
Declaració d’Objectius de l’Agenda 21 Local de Girona. Aquest document posa les
bases metodològiques per al desenvolupament  de l’Agenda 21 Local de Girona  i per
a la realització d’un Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat (PALS), i indica els 14
objectius temàtics que s’han debatre:

? Informació, participació i bones pràctiques ciutadanes
? Planificació territorial i administrativa
? Planificació urbana i rehabilitació
? Espai públic i entorn natural
? Accessibilitats i mobilitat urbana
? Estalvi energètic i fonts d’energia
? El cicle de l’aigua
? Contaminació urbana
? Residus
? Creixement i promoció econòmica
? Benestar i integració social: cohesió social
? Cultura
? Educació
? Cooperació solidària internacional

Amb la Declaració d’Objectius l’Ajuntament de Girona assumeix el compromís de
treballar per una ciutat més sostenible i impulsar un procés que signifiqui conservar els
recursos, el medi i la seva diversitat i perseguir per damunt de tot l’equitat econòmica i
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la justícia social. El promotor del procés és l’Ajuntament i el Consell Municipal de
Sostenibilitat de Girona és l’àmbit principal de participació ciutadana en el procés.

Declaració pel desenvolupament sostenible

L'Ajuntament de Girona, coneixedor dels reptes ambientals, econòmics i socials que
planteja el procés global de desenvolupament, en representació de la població de la
seva ciutat, assumeix la responsabilitat de col·laborar activament a buscar solucions
des de l'àmbit local. Aquesta dimensió local no s'exhaureix en ella mateixa, com si
intentés una solució parcial i aïllada, sinó que aspira a projectar-se cooperativament
cap a territoris propers i llunyans, en un esforç solidari de cerca de la sostenibilitat
global. I no només vol defensar i difondre una idea de sostenibilitat associada a la
globalitat en l'estricte sentit territorial del conjunt del planeta, sinó també en el
d'integració de totes les dimensions en què es desplega l'activitat humana: formativa,
participativa, social, cultural, econòmica i mediambiental. De totes elles, la dimensió
mediambiental ha anat adquirint un relleu molt destacat, especialment pel risc que
veiem en la degradació de l'entorn i els recursos naturals provocada per hàbits
d'explotació i consum progressivament descontrolats. La consideració del medi
ambient com un simple dipòsit de recursos i elements instrumentals que sembla que
es puguin explotar indefinidament i desordenadament hauria de substituir-se, per la via
formativa i en diàleg democràtic entre tots, per una nova concepció respectuosa de la
natura com a valor en si mateixa, amb caràcter final i no instrumental, digna de
preservació en la seva integritat, salut i bellesa, i no pas per un afany de crear-nos un
nou mite o una nova mística -opció que cadascú podria lliurement assumir-, sinó
perquè l'avenç del mateix coneixement que ens ha permès progressar socialment i
tecnològicament comporta que la persona humana s'hagi de reconèixer -fins i tot
després de l'alta autonomia obtinguda per les seves creacions culturals, tecnològiques
i de tota mena-, com  una modesta part integrant d'una unitat global de la natura a la
qual són indestriablement vinculats el seu benestar i la seva mateixa supervivència.

Per tot això, l’Ajuntament proposa actuar des de la seva competència en la promoció
d'un desenvolupament sostenible que satisfaci les necessitats materials i humanes
d'aquesta generació sense posar en risc, i ni tan sols minvar, la capacitat de les
futures per satisfer les seves. Aquest objectiu és rellevant per a una ciutat que, com
Girona, s'ha compromès també com a Ciutat pels Drets Humans, atès que la
"solidaritat intergeneracional" és considerada com una de les noves demandes de dret
a incorporar en la Declaració dels Drets Humans, que, com a realitat històrica que són,
necessiten atendre en la seva evolució les noves exigències de la dignitat humana, de
la qual constitueixen l'expressió universalment més reconeguda. I avui, òbviament, la
plenitud i integritat de la dignitat humana, present i futura, és expressament associada
a la plenitud i integritat de la natura de la qual forma part.

Aquest Ajuntament, doncs, assumeix el compromís d'establir progressivament en tots
els seus àmbits d'actuació una orientació de treball i uns enfocaments més afins amb
els objectius del desenvolupament sostenible, i de prendre les mesures, fortament
interdependents, que han de permetre: a) vetllar per la prosperitat econòmica i
l'ocupació, b) fomentar la igualtat, la cohesió social i la regeneració del conjunt de la
ciutat, c) protegir i millorar el medi ambient i d) assolir progressivament, amb la
màxima implicació i participació possible de tota la ciutadania, la sostenibilitat local i
contribuir solidàriament a l'assoliment de la sostenibilitat mundial.

Declaració d’Objectius de l’Agenda 21 Local de Girona (2000)
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El procés de l’Agenda 21 Local de Girona

En el marc del procés iniciat amb la Declaració d’Objectius, el Consell Municipal de
Sostenibilitat es va constituir el mes de juny de l’any 2001 i té un paper determinant
en l’avaluació i seguiment de tot el procés d’Agenda 21 Local com a part objectiva,
independent i participativa. A partir de les seves opinions i debats s’ha establert la
metodologia de treball i participació en el procés (figura 1).

Dins aquest procés, l’Ajuntament de Girona, va adherir-se l’any 2002 al programa  de
la Diputació de Girona per tal d’elaborar un procés d’Agenda 21 Local, que culmina
amb el Pla Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) que es presenta en el present
document.

Figura 1. Esquema inicial del procés de l’Agenda 21 Local de Girona

Per cada un dels 14 objectius temàtics l’Ajuntament ha preparat una memòria
descriptiva de la situació i ha encarregat una avaluació a un expert extern (documents
complentaris). A partir d’aquesta documentació, el Consell de Sostenibilitat ha realitzat
varies sessions de treball per tal de debatre el tema i realitzar propostes consensuades
de línies estratègiques a treballar per tal de millorar la sostenibilitat del aspecte tractat
en la ciutat. Els documents de treball i debat realitzats fins el moment inclouen la
Declaració d’Objectius, les memòries descriptives, les avaluacions externes i la
diagnosis estratègica. Tots aquests documents es poden consultar als documents
complemantaris o a la web: www.ajuntament.gi/sostenibilitat/agenda21/documents.html

Figura 2. Esquema de l’evolució dels documents en el procés de l’Agenda 21 Local de Girona
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Tal i com es representa en la figura 2, la diagnosis estratègica (veure els documents
complementaris) recull les 74 propostes de línies (amb poc més de 200 idees-força)
sorgides de les sessions de debat dels 14 objectius temàtics. Totes aquestes línies es
troben agrupades i estructurades en 4 grans eixos transversals i resumides en les 15
fites de  “Dibuixem un camí”. El Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS ) de
Girona es construeix al voltant d’aquests 4 eixos:

? Girona, un espai on viure
? Girona, una manera de viure
? Girona, un espai per parlar
? Girona, tots junts

En resum, les línies estratègiques a treballar per assolir una Girona més sostenible
són les 74 propostes de línies (amb poc més de 200 idees-força) sorgides de les
sessions de debat dels 14 objectius temàtics i que es troben resumides en les 15 fites
de “Dibuixem un camí”.

DIBUIXEM UN CAMÍ: 15 fites per assolir una ciutat més sostenible

Les 15 fites que busca assolir l’Agenda 21 Local de Girona, agrupades amb el nom de
“Dibuixem un camí”, són el resultat final del conjunt de debats i idees sorgides en les
diverses sessions de treball organitzades pel Consell Municipal de Sostenibilitat. El
redactat de les 15 fites sorgeix de la jornada oberta del dia 5 de juny de 2004 i la
sessió plenària del Consell de 21 de juny de 2004, com a resum de fàcil divulgació del
conjunt de línies estratègiques debatudes. Per això, les idees i conceptes que
s’inclouen en aquests redactats són molt més amplis. Per  a una millor comprensió del
seu contingut us remetem al document Diagnosi estratègica dels objectius de l’Agenda
21 Local de Girona, que conté íntegrament les 74 propostes de línies i les poc més de
200 idees-força resultants de les sessions de treball, i també als elements clau de la
Declaració d’Objectius de l’Agenda 21 Local de Girona. Per facilitar-ne la comprensió,
en aquest apartat presentem una explicació de les idees i conceptes sorgits dels
diferents documents i sessions de treball i que s’agrupen dins de cada fita.

EIX 1. GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

1.1. Desenvolupar plans de gestió integral dels espais naturals i zones verdes
per potenciar la biodiversitat i la connectivitat facilitant el coneixement,
identificació i participació de la ciutadania.

Dins d’aquesta fita,  es considera potenciar la gestió integral de la biodiversitat i espais
naturals de Girona, i que aquesta hauria d’incloure el realitzar intervencions per
controlar plantes al·lòctones i continuar l’exemple de potenciar espècies mediterrànies
en els espais públics. També mantenir el mosaic d’hàbitats al municipi, i preservar els
espais poc representats, com són els camps de conreu. Es recomana també el fer un
seguiment dels espais naturals a través d’indicadors d’avaluació, i realitzar estudis de
determinats grups taxonòmics (com els ratpenats, les papallones, ... ) dels que es
disposa poca informació o que es poden considerar sensibles o bioindicadors. Pel que
fa a millora de la informació existent, es destaca també la necessitat d’ampliar el
coneixement dels estudis i aspectes geològics. Per tal de facilitar la recopilació i difusió
de la informació es recomana instaurar un sistema integrat d’informació que sigui d’ús
comú i accessible; així com  donar suport, treballar en comú, i reconèixer la tasca de
les entitats existents al municipi. Finalment es destaca la necessitat d’acostar els
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ciutadans i ciutadanes als espais verds a través de la informació, la senyalització de
rutes i espais, i campanyes de sensibilització.

1.2. Per minimitzar els impactes locals i globals de la mobilitat, calen pactes
municipals i supramunicipals que redueixin els desplaçaments privats
contaminants mitjançant una xarxa de transport sostenible i funcional.

Dins aquesta fita es busca prioritzar els desplaçaments a peu, en bicicicleta i en
transport públic per davant del cotxe. Per assolir-ho, es proposa promoure polítiques
de pacificació del trànsit, tot augmentant les zones de vianants i de prioritat invertida;
vetllar pel compliment de la normativa; potenciar el transport públic amb la millora de
l’oferta i la informació sobre les línies de transport urbà, el donar prioritat als autobusos
en la circulació i afavorir els intercanvis intermodals. Es considera que tots aquests
aspectes s’haurien de poder planificar des d’una perspectiva supramunicipal, i per això
es proposa elaborar un Pacte Supramunicipal de la Mobilitat Sostenible; potenciar un
observatori de la mobilitat; i participar en la creació i gestió d’una Autoritat
Metropolitana del Transport.

1.3. Cal pactar entre tots el model de sistema urbà que redueixi la petjada
ecològica i que sigui socialment just; i establir els criteris concrets i les
responsabilitats en tots els camps i per a tots els agents socials.

Dins aquesta fita es busca consensuar criteris de sostenibilitat per aplicar a totes les
escales de planificació i execució de la ciutat. La planificació haurà de fomentar la
descentralització i accessibilitat als diferents serveis, i incorporar criteris de mobilitat
sostenible. També s’hi proposa un pla de xoc pels barris amb menys recursos i la
promoció de l’habitatge social i sostenible.

1.4. Promoure organismes supramunicipals per a la coordinació, planificació,
participació i gestió dels sistemes naturals, la planificació urbanística,
econòmica i social, la mobilitat i els serveis generals.

Aquesta fita recull la necessitat de coordinació supramunicipal en la gestió del trànsit i
la mobilitat en general, del sistema d’espai naturals, de l’habitatge i el sòl industrial, i
de determinats aspectes de la política econòmica i social.

EIX 2.  GIRONA, UNA MANERA DE VIURE

2.1. Elaborar un pla per tal de reduir la despesa energètica, la dependència
externa, i augmentar l’ús de les energies renovables en detriment de les
no renovables (fòssil i nuclear).

En aquesta fita es recull la creació d’una agencia local d’energia –oberta
supramunicipalment- per a l’estalvi d’energia i la promoció d’energies renovables. Amb
la creació de l’Agencia s’hauria de facilitar el continuar amb el pla municipal d’estalvi
d’energia, instaurar la comptabilitat energètica municipal, realitzar un pla d’auditories
energètiques,  facilitar la introducció d’energies renovables en els edificis públics, i
establir ordenances que incentivin actuacions  en matèria d’estalvi d’energia. També
afavorir l’adopció de criteris bioclimàtics i d’estalvi d’energia en el disseny i planificació
de les noves edificacions, incentivar a les empreses a realitzar actuacions i bones
pràctiques energètiques, mantenir el sindicadors de sostenibilitat en matèria
energètica, i impulsar campanyes  d’informació i sensibilització ciutadana.
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2.2. Introduir criteris per a una nova cultura de l’aigua. Posant èmfasi en
l’estalvi, reducció i optimització.

Aquesta fita incorpora la introducció de mesures en els nous edificis i en la planificació
urbanística per millorar la gestió de l’aigua i especialment la recollida de pluvials.
També inclou el continuar amb la renovació i millora de la xarxa d’abastament d’aigua
potable; estudiar i fomentar el reaprofitament de les aigües pluvials i les depurades;
diversificar els abastaments usant aigua de pous per regar i recuperar les fonts; i
millorar i ampliar l’estació depuradora.

2.3. Definir un nou model de gestió de residus que potenciï el model de les 3R
i minimitzi la incineració i l’abocament com a sistemes de tractament.

Aquesta fita inclou el definir un nou model de gestió dels residus que potenciï la
Reducció , la Reutilització, i el Reciclatge (les 3R) i minimitzi la necessitat de sistemes
de tractament finalistes com la incineració i l’abocament. El nou model tindrà en
compte mesures per adequar la via pública, les zones comunitàries i els domicilis a les
necessitats de la gestió dels residus. També haurà de contemplar els residus
comercials, estendre la recollida de l’orgànica a tots els barris, potenciar i facilitar la
recollida selectiva, i implicar els ciutadans introduir amb campanyes d’educació
ambiental i mesures incentivadores.

2.4. Disminuir la contaminació atmosfèrica, acústica i electromagnètica a
escala local; i contribuir, des de Girona, a la disminució de les emissions
de gasos relacionats amb l’efecte hivernacle.

Dins aquesta fita s’inclou la necessitat de realitzar estudis i disposar, i facilitar,
informació sobre l’estat actual de la contaminació atmosfèrica, acústica i
electromagnètica de la ciutat. I poder revisar i consesuar els límits acceptables, i
actuar sobre els focus puntuals de soroll i gasos, i contribuir, des de Girona, a la
disminució de les emissions de gasos relacionats amb l’efecte hivernacle.

2.5. Promoure bones pràctiques ambientals.

Aquesta fita recull les propostes de promoure bones pràctiques ambientals a les
empreses i també en les actituds i hàbits de tots els ciutadans i ciutadanes.

2.6. Millorar la qualitat de vida

Aquesta línia proposa que s’incloguin en els Plans d’Acció aspectes de millora de la
qualitat de vida relacionats amb la salut, l’esport, el món laboral i l’organització del
temps.

EIX 3. GIRONA, UN ESPAI PER  PARLAR

3.1. Promoure el coneixement, la participació crítica i responsable i la
implicació en les decisions, de la ciutadania; amb un llenguatge clar i
entenedor; centrat en els barris, sectors, associacions de veïns i
persones; a partir de les seves necessitats i interessos; tot això en un
procés de mitjà-llarg termini, en el marc de la ciutat educadora.

En aquesta fita s’agrupen totes les propostes destinades a afavorir el coneixement i
participació dels ciutadans en la construcció de la Girona sostenible.
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EIX 4. GIRONA, TOTS JUNTS

4.1. Fomentar la integració des del respecte a la diversitat mitjançant
polítiques actives d’educació, habitatge, ocupació i cultura.

Dins aquesta fita s’hi recullen les propostes en matèria d’educació, d’accés a
l’habitatge, d’accés a l’ocupació, i de creació i oferta cultural, encaminades a facilitar la
integració activa en la societat de tots els col·lectius (joves, immigrants, gent gran,
persones malaltes, etc..).

4.2. Recuperar i reinventar la relació entre Universitat i ciutat.

Aquesta fita recull la necessitat d’incrementar la vinculació amb la Universitat de
Girona, com a font de pensament, espai de trobada i debat, i com a agent clau de la
ciutat en el procés de definir i d’assolir una ciutat més sostenible.

4.3. Crear espais de participació, intercanvi i coordinació amb la inclusió dels
diferents discursos existents (sectors, àrees, col·lectius, generacions,
institucions, grups, etc.) per tal d’optimitzar esforços i recursos en
educació, cultura i esports, per assolir la cohesió social i el
desenvolupament sostenible.

En aquesta fita es recullen els aspectes de potenciació de la transversalitat, que
inclouen el potenciar la comunicació i coordinació entre agents públics i privats,
fomentar una major transversalitat entre sectors, promoure l’intercanvi entre
professionals, i optimitzar els serveis i equipaments existents.

4.4. Transformar les polítiques de cooperació internacional per tal de generar
efectes bidireccionals que permetin assolir un model de societat
sostenible.

Amb aquesta fita es busca promoure una estratègia d’acció transversal en els afers
globals, i sobretot que les polítiques  de cooperació internacional que es realitzin des
de Girona  promoguin també canvis en el model de societat de Girona per tal que
aquesta sigui més sostenible i justa.

EL PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DE GIRONA.

El projecte de ciutat sostenible és un procés dinàmic i evolutiu i en aquest sentit, i tal
com recull la Declaració d’Objectius, s’ha d’entendre que l’Agenda 21 Local  no és un fi
en ella mateixa, sinó un instrument de transició cap a la sostenibilitat posat a disposició
de tots els ciutadans i ciutadanes de Girona per avançar cap al desenvolupament
sostenible.  Amb aquest sentit, i a partir dels 4 eixos i les 15 fites de Dibuixem un camí,
el Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) s’estructura (figura 3) en Plans
d’Acció Municipals (PAM), Pactes Sectorials i Ciutadans , i un Pla d’Avaluació i
Seguiment (PAS) que inclou un Sistema d’Indicadors i un procés d’Avaluació.
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Figura 3. Esquema de les parts del Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat (PALS) de Girona

Aquest esquema de Pla d’Acció per a la Sostenibilitat (PALS) de Girona parteix de les
mesures recollides en la part III “Sistema d’Avaluació, seguiment i difusió de l’Agenda
21 Local i del Pla d’Acció Local” de la Declaració d’Objectius de l’Agenda 21 Local de
Girona, i que estableixen un sistema de Pla d’Acció obert, en continu, on cada àrea o
departament de l’Ajuntament proposi accions; i on el Consell Municipal de
Sostenibilitat  es responabilitzi de  l’avaluació i seguiment.

PART III
Sistema d’avaluació, seguiment i difusió de la l’Agenda 21 Local i del Pla d’Acció Local.

El seguiment sistemàtic dels objectius i elements clau prioritzats i dels indicadors seleccionats,
així com la difusió generalitzada del seu estat i evolució ha de ser la garantia de millora
contínua del procés de sostenibilitat. Per això, l’Ajuntament de Girona adoptarà les següents
mesures:

Primera. Assumirà  com a seus els principis fonamentals de  l'Agenda 21 Local de Girona i
vetllarà pel seu compliment i posarà els mitjans econòmics humans i materials per tal de dur-la
a terme.

Segona . Els representants municipals i el Consell Municipal per a la Sostenibilitat es reuniran,
com a mínim, una vegada a l’any, per analitzar el grau de compliment del Pla d’Acció Local i
revisar, si és el cas, els indicadors proposats.

Tercera .  Cada àrea o departament de l’Ajuntament implicat en l’Agenda 21 Local  assumirà
els objectius i elements clau i les directrius, estratègies i prioritats que se’n derivin, dels quals té
responsabilitat i  proposarà les accions necessàries per aconseguir l’evolució positiva dels
indicadors del Pla d’Acció Local de Girona. El Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat
s’encarregarà de coordinar el procés i de recopilar la documentació aportada per  cada àrea o
departament.

Quarta. L’Ajuntament es compromet a editar i difondre, com a mínim amb una periodicitat
anual, l’estat de compliment de l’Agenda 21 Local. Igualment, amb l’objectiu de mantenir viu el
procés d’informació i participació ciutadana es redactarà un pla anual d’activitats d’educació i
divulgació en relació amb el desenvolupament sostenible.

Declaració d’Objectius de l’Agenda 21 Local de Girona (2000)

Dibuixem un camí:
15 fites per a una Girona sostenible

PAM 2004-2007
Pla d’Acció Municipal cap a la Sostenibilitat

Pactes Sectorials i
Ciutadans

Pla d’Avaluació i Seguiment (PAS)
Sistema d’Indicadors
Avaluació
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El Pla d’Acció Municipal cap a la Sostenibilitat.

El Pla d’Acció Municipal cap a la Sostenibilitat (PAM) està format pel conjunt
d’accions concretes definides pels diferents serveis i àrees de l’Ajuntament, i a
executar per les mateixes, i que apunten en la direcció marcada per les fites
estratègiques del Pla d’Acció: Dibuixem un camí.  El Pla d’Acció Municipal cap a la
Sostenibilitat de Girona s’estructura jeràrquicament en els 4 Eixos que agrupen les
fites a assolir ,  que es desenvolupen en programes d’actuació,  i es concreten en un
conjunt d’accions i projectes. Els PAM es conceben com a impuls del govern municipal
per assolir les fites del PALS, per això el seu periòde de vigència coincidirà amb les
legislatures del governmunicipal. En el primer semestre de cada legislatura
l’Ajuntament hauria de presentar un nou PAM que avanci el procés d’Agenda 21 i
millori els indicadors no assolits en anteriors PAM.

Els Pactes Sectorials i Ciutadans per a la Sostenibilitat.

L’impuls de la Girona sostenible requereix de la implicació de tota la comunitat i la
participació dels ciutadans i ciutadanes com a actors clau del procés, per això es
preveu que es puguin definir accions concretes del PALS també a través de Pactes
Sectorials i Ciutadans per a la Sostenibilitat. Aquests Pactes Ciutadans, a
promoure dins d’àmbits restringits sectorialment o territorial, seran instruments
participatius per a l’assumpció de compromisos dels ciutadans per tal de definir
accions concretes per avançar cap a la sostenibilitat d’un sector concret per part de
diferents col·lectius ciutadans.

Amb els Pactes Ciutadans es busca la implicació directa de diferents sectors i
col·lectius de la ciutat, a partir de les seves necessitats i interessos, i amb el seu
llenguatge, per tal de pactar els hàbits i models de comportament que fomentin la
sostenibilitat de la ciutat. L’Ajuntament de Girona, d’acord amb el Consell Municipal de
Sostenibilitat, traslladarà i promourà el debat de l’Agenda 21 en tots aquests àmbits
sectorials.

El Pla d’Avaluació i Seguiment

El seguiment sistemàtic dels objectius i elements clau prioritzats i dels indicadors
seleccionats, així com la difusió generalitzada del seu estat i evolució ha de ser la
garantia de millora contínua del procés de sostenibilitat. Per això el Pla d’Acció (PALS)
inclou un Pla d’Avaluació i Seguiment (PAS), que permet avaluar i seguir
l’assoliment de les fites marcades i proposar noves accions. El Consell Municipal de
Sostenibilitat és l’espai on s’analitzarà i interpretarà el grau de compliment del procés
d’Agenda 21 Local de Girona. A més des del Consell es debatran i aclariran els dubtes
que puguin sorgir, i aquest és  també l’òrgan que coordini la partició ciutadana
necessària en tot el procés.

Així, al estructurar el Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) de Girona al
voltant d’unes fites bàsiques, i amb accions tant en els Plans d’Acció Municipals, com
en els Pactes Ciutadans, que caldrà anar corregint i ampliant a través del Pla
d’Avaluació i Seguiment, hem volgut definir un procés obert i dinàmic, que es
construeixi PAM a PAM i PAS a PAS, i promogui la activitat no només de
l’administració local sinó la de tota la comunitat.



Dibuixem un camí: Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat de Girona 13

El Pla d’Acció Municipal cap a la Sostenibilitat de Girona

La present proposta del Pla d’Acció Municipal  inclou 126 accions agrupades en 4
grans eixos i recull les accions proposades per les diferents àrees i serveis de
l’Ajuntament de Girona per tal d’assolir una ciutat mes sostenible.

Les accions incloses en aquest Pla d’Acció són el resultat de les dinàmiques iniciades
amb el Pla de Ciutat de l’any 1996 i recullen propostes sorgides en els diferents òrgans
de participació de l’Ajuntament. En especial recull les propostes de les diagnosis dels
14 objectius temàtics de l’Agenda 21 Local en el marc del Consell de Sostenibilitat,
però també les propostes recollides en debats sobre la promoció local en el marc del
Consell Econòmic i Social, dels debats del Consell de Cohesió Social, del Consell
Municipal d’Educació, del Consell de la Cultura i les Arts, i del Consell de Cooperació i
Solidaritat, entre altres.  Aquestes propostes d’accions són el resultat de l’assumpció
per part de totes les regidories de l’Ajuntament dels criteris de sostenibilitat, i de
l’aplicació d’aquests de manera transversal.

Totes les accions proposades en aquest Pla d’Acció Municipal estan en la línia dels
objectius marcats en les 15 fites de Dibuixem un camí de l’Agenda 21 Local de Girona.

El Pla d’Acció Municipal cap a la Sostenibilitat de Girona (2004-2007) s’estructura
jeràrquicament en 4 eixos principals, i les accions s’agrupen en 34 programes repartits
en 14 blocs diferents, tal i com es representa a continuació.

EIX 1.  GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

BLOC 1.1. L’ENTORN NATURAL I  LA BIODIVERSITAT
? Gestió integral dels espais naturals i la biodiversitat de Girona
? Foment del coneixement del medi natural de Girona
? L’accessibilitat de la ciutadania a l’entorn natural de Girona

BLOC 1.2. LA MOBILITAT EN UNA CIUTAT ACCESSIBLE
? Millora de la qualitat urbana
? Promoció de la mobilitat sostenible i el transport públic
? Serveis accessibles i descentralitzats

BLOC 1.3. EL PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ D’UNA CIUTAT SOSTENIBLE
? Definir la ciutat sostenible i els criteris per arribar-hi
? Promoure l’habitatge social i sostenible

BLOC 1.4. LA PLANIFICACIÓ A NIVELL SUPRAMUNICIPAL
? Connectivitat i coordinació en la gestió dels espais naturals
? Pacte supramunicipal per a la mobilitat sostenible
? Potenciació de la coordinació en la planificació supramunicipal

EIX 2.  GIRONA, UNA MANERA DE VIURE
BLOC 2.1. GESTIÓ EFICIENT I SOSTENIBLE DELS RECURSOS
? Estalvi d’energia i energies renovables
? Gestió integral del cicle de l’aigua
? Minimització i gestió sostenible dels residus
? Els serveis municipals com a exemple
? Incentius per fomentar el canvi d’hàbits
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BLOC 2.2. MILLORA DE LA QUALITAT AMBIENTAL
? Estudi i control de la contaminació atmosfèrica
? Control i reducció de les emissions de les activitats i vehicles
? Promocionar les bones pràctiques ambientals a les activitats econòmiques

BLOC 2.3. MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA I CREACIÓ D’UN MODEL DE
CIUTAT DES DE LA PERSPECTIVA DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL
? Qualitat de vida i promoció de la salut
? Promoció de sectors econòmics d’acord amb un model sostenible

EIX 3.  GIRONA, UN ESPAI PER A PARLAR
BLOC 3.1. EDUCACIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ DES DE I PER A LA
SOSTENIBILITAT
? Potenciació dels programes i recursos educatius que fomentin la sostenibilitat
? Estendre l’educació a tots els àmbits de la societat
? Realització de campanyes de comunicació i sensibilització ciutadana
? Foment i dinamització de la participació

BLOC 3.2. ELS PACTES CIUTADANS PER A LA SOSTENIBILITAT

BLOC 3.3. EL PLA D’AVALUACIÓ I SEGUIMENT

EIX 4.  GIRONA, TOTS JUNTS

BLOC 4.1. FOMENT I INTEGRACIÓ DE LA DIVERSITAT
? Foment de l’accés a l’habitatge i al treball
? Fomentar la diversitat i pluralitat.

BLOC 4.2.  LA RELACIÓ ENTRE UNIVERSITAT I CIUTAT

BLOC 4.3.  ESPAIS DE PARTICIPACIÓ, INTERCANVI I COORDINACIÓ
? Taules de concertació local en promoció
? Foment de la creació d’espais de debat, reflexió i producció conjunta amb els

diferents agents socials de la ciutat

BLOC4.4. UNA SOCIETAT GIRONINA JUSTA I SOSTENIBLE AMB TOT EL PLANETA
? Establir una estratègia transversal en els afers globals

Estructura de les fitxes de les accions

Les accions s’expliquen  en fitxes estandarditzades.  Al principi de cadascuna de les
fitxes s’indica l’eix, el bloc i el programa on s’emmarca l’acció, fa una descripció
detallada de l’acció. La fitxa es complementa amb una valoració sobre diversos
aspectes relacionats amb l’aplicació de l’acció (tipus d’acció, Responsabilitat de
seguiment o execució, altres àrees de l’Ajuntament implicades (a banda de les
responsables), estimació del cost econòmic, possibles fonts de finançament, i
indicadors de sostenibilitat que es preveu es veuran afectats per l’execució de l’acció.
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Relació d’abreviacions utilitzades en les fitxes:

ACA Agència Catalana de l’Aigua (GENCAT)
ADF Associació de Defensa Forestal
ADIGSA Administració, Promoció i Gestió S.A. (GENCAT)
AGirSST Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA
AjGirona Ajuntament de Girona
Alba-Ter Consorci Alba-Ter
ARC Agència de Residus de Catalunya (GENCAT)
CASS Centre d’Acollida i Serveis Socials
CCG Consell Comarcal del Gironès
CESGi Consell Econòmic i Social de Girona
CILMA Centre d’Iniciatives Locals de Medi Ambient
CMdS Consell Municipal de Sostenibilitat de Girona
CGavarres Consorci de les Gavarres
CPF Centre de la Propietat Forestal
DBF Departament de Benestar i Família (GENCAT)
DIE Dispositiu d’Inserció Econòmica (Ajuntament de Girona)
DipG Diputació de Girona
DMAH Departament de Medi Ambient i Habitatge (GENCAT)
DPTOP Departament de Política Territorial i Obres Públiques (GENCAT)
DS Departament de Salut (GENCAT)
FAVIV Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Catalunya
GENCAT Generalitat de Catalunya
ICAEN Institut Català de l’Energia
IDAE Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía
OIAC Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (Aj. de Girona)
OMIC Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (Aj. de Girona)
TRARGISA Tractament de Residus i Aigües Residuals de Girona SA
TMG Transports Municipals del Gironès
UdG Universitat de Girona
UMAT Unitat Municipal d’Anàlisis Territorial (Aj. de Girona)
XCPS Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
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EIX 1.  GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

Dins de Girona, un espai on viure, s’agrupen totes aquelles accions que es
caracteritzen per millorar i preservar tant els espais naturals com els espais on fem la
nostra vida quotidiana. Inclou accions destinades a la preservació dels hàbitats i
paisatges,  a fomentar una mobilitat sostenible, a reduir la petjada ecològica de la
ciutat, i a fomentar la planificació supramunicipal. En conjunt, agrupa a 43 accions que
responen a les 4 fites que es van consensuar per a aquest eix a la jornada del dia 5 de
juny de 2004.

A assolir la fita de “Desenvolupar plans de gestió integral dels espais naturals i
zones verdes per potenciar la biodiversitat i la connectivitat facilitant el
coneixement, identificació i participació de la ciutadania” hi contribueixen les 8
accions del bloc 1.1. L’ENTORN NATURAL I  LA BIODIVERSITAT, que estan
agrupades en 3 programes: a) Gestió integral dels espais naturals i la biodiversitat de
Girona, b) Foment del coneixement del medi natural de Girona, i c) L’accessibilitat de
la ciutadania a l’entorn natural de Girona.

La fita “Per minimitzar els impactes locals i globals de la mobilitat, calen pactes
municipals i supramunicipals que redueixin els desplaçaments privats
contaminants mitjançant una xarxa de transport sostenible i funcional” està
representada amb les 15 accions del bloc 1.2. BLOC 1.2. LA MOBILITAT EN UNA
CIUTAT ACCESSIBLE amb els programes concrets de a)Millora de la qualitat urbana,
b)Promoció de la mobilitat sostenible i el transport públic i c)Serveis accessibles i
descentralitzats. També per les 4 accions del programa “Pacte supramunicipal per a la
mobilitat sostenible ” del bloc 1.4.

Les 5 accions del BLOC 1.3. EL PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ D’UNA CIUTAT
SOSTENIBLE estan pensades per tal d’assolir la fita “Cal pactar entre tots el model
de sistema urbà que redueixi la petjada ecològica i que sigui socialment just; i
establir els criteris concrets i les responsabilitats en tots els camps i per a tots
els agents socials”.

Finalment, la fita de “Promoure organismes supramunicipals per a la coordinació,
planificació, participació i gestió dels sistemes naturals, la planificació
urbanística, econòmica i social, la mobilitat i els serveis generals” està
representada per les 13 accions del BLOC 1.4. LA PLANIFICACIÓ A NIVELL
SUPRAMUNICIPAL, repartits en els programes: a) Connectivitat i coordinació en la
gestió dels espais naturals, b)Pacte supramunicipal per a la mobilitat sostenible i c)
Potenciació de la coordinació en la planificació supramunicipal
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EIX 1.  GIRONA, UN ESPAI ON VIURE
    

BLOC 1.1.
L’ENTORN NATURAL I  LA BIODIVERSITAT

? Gestió integral dels espais naturals i la biodiversitat de Girona

    2 ACCIONS

? Foment del coneixament del medi natural de Girona

3 ACCIONS

? L’accessibilitat de la ciutadania a l’entorn natural de Girona

3 ACCIONS

BLOC 1.2.
LA MOBILITAT EN UNA CIUTAT ACCESSIBLE

? Millora de la qualitat urbana

6 ACCIONS

? Promoció de la mobilitat sostenible i el transport públic

5 ACCIONS

? Serveis accessibles i descentralitzats

5 ACCIONS

BLOC 1.3.
EL PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ D’UNA CIUTAT SOSTENIBLE

? Definir la ciutat sostenible i els criteris per arribar-hi

3  ACCIONS

? Promoure l’habitatge social i sostenible

2 ACCIONS

BLOC 1.4.
LA PLANIFICACIÓ A NIVELL SUPRAMUNICIPAL

? Connectivitat i coordinació en la gestió dels espais naturals

5 ACCIONS

? Pacte supramunicipal per una mobilitat sostenible

4 ACCIONS

? Potenciació de la coordinació de la planificació supramunicipal

5 ACCIONS
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EIX 1. GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

BLOC 1.1. L’ENTORN NATURAL I LA BIODIVERSITAT

Programa Gestió integral dels espais naturals i la biodiversitat  a Girona

Acció 1.1.1
Realitzar actuacions per eliminar espècies al·lòctones, les espècies
problemàtiques i potenciar les autòctones

Descripció:

La diversitat biològica existent al municipi és elevada. Cal però facilitar la introducció i
protecció d’algunes espècies protegides emblemàtiques, com la llúdriga, o bé el
martinet de nit, el picot garser petit, el duc o el falcó pelegrí.  També hi ha algunes
espècies, com els estornells o els gavians argentats, que esdeven problemàtiques com
a plagues urbanes, i que cal controlar. Per altra banda, en els espais naturals del
municipi i sobretot en els hàbitats fluvials, s’hi ha detectat la presència cada cop més
important  d’espècies vegetals i de fauna salvatge al·lòctones (introduïdes i no pròpies
del territori). Algunes d’aquestes especies introduïdes, pel seu caràcter invasor,
acabem desplaçant a les espècies autòctones i provocant una pèrdua de biodiversitat.

Per això entre les primeres actuacions a realitzar per fomentar la biodiversitat del
municipi, hi ha el elaborar un protocol d’actuació pel control i erradicació d’espècies
al·loctònes,  com l’heura americana Partenocissus quinquefolia, el plomall de la pampa
(Cortaderia sp.), el visó americà,... També es preveu realitzar accions per a reduir el
nombre d’exemplars d’espècies problemàtiques com els estornells o els gavians
argentats.

I dins les actuacions per afavorir la biodiversitat, i també per fomentar l’estalvi d’aigua,
hi ha la de promoure la plantació d’espècies autòctones en parcs i jardins públics i
mesures de xerojardineria. També la reintroducció activa d’espècies extingides per
causes humanes a la ciutat o potenciació d’aquelles amenaçades o escasses. Un
primer exemple d’aquest és el programa de reintroducció del falcó pelegrí.

Es procurarà que aquestes actuacions comptin amb el suport de la Universitat de
Girona i dels diferents col·lectius i entitats d’estudi i protecció de l’entorn existents al
municipi.
Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució:  Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats:
Estimació cost econòmic:  Cost organitzatiu + Pendent d’estimar

Possibles fonts de finançament: AjGirona, Fundació Territori i Paisatge, GENCAT,
DipG
Indicadors: Diversitat estructural; Cens anual de gavians; Cens anual d’aus
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EIX 1. GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

BLOC 1.1. L’ENTORN NATURAL I LA BIODIVERSITAT

Programa Gestió integral dels espais naturals i la biodiversitat  a Girona

Acció 1.1.2
Potenciar i promoure la recuperació dels hàbitats i paisatges més
amenaçats en el municipi, i en especial els hàbitats agrícoles, el mosaic
agro-forestal, els boscos mediterranis i de ribera, les zones humides i
l’horta ecològica.

Descripció:

L’Ajuntament de Girona potenciarà i promourà la recuperació dels hàbitats més
amenaçats dins del seu terme municipal, per tal de potenciar un mosaic paisatgistic i
d’hàbitats ric i divers. En especial es potenciarà la protecció dels espais agrícoles i el
mosaic  agroforestal.

En aquest sentit,  l’existència d’hortes familiars i marginals és un dels aspectes que
identifiquen l’espai de Santa Eugènia prop del riu Ter. L’Ajuntament planificarà
l’ordenació futura d’aquestes hortes i promourà la seva conservació com a model de
paisatge i zona d’horta.

Pel que fa a les zones forestals es fomentarà la redacció de Plans Tècnics de Gestió i
Millora de finques forestals, i es consensuaran criteris de biodiversitat i funcionalitat
dels mateixos.

També es potenciarà el bosc de ribera i la creació de zones humides prop del riu Ter
com a mecanismes de potenciar la vegetació de ribera i la fauna pròpia de les zones
humides.

En la promoció dels espais naturals i agrícoles es considerarà la gestió de l’aigua amb
criteris de sostenibilitat.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat, Urbanisme

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu (planificació), pendent estimar
(actuacions)
Possibles fonts de finançament :  AjGirona, Fundació Territori i Paisatge, GENCAT

Indicadors: Ha. de terreny agrícoles, forestals o naturals amb pla de conservació i
gestió activa
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EIX 1. GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

BLOC 1.1. L’ENTORN NATURAL I LA BIODIVERSITAT

Programa Foment del coneixement del medi natural de Girona

Acció 1.1.3
Fomentar l’estudi i la divulgació de la geologia de la ciutat

Descripció:

La diagnosis de l’objectiu 4. Espai públic i entorn natural de l’Agenda 21 Local de
Girona va posar de manifest la necessitat de potenciar els coneixements  de la
geologia de la ciutat.

L’Ajuntament de Girona fomentarà l’estudi i divulgació de la geologia de la ciutat, i per
fer-ho intentarà disposar d’un mapa geològic actualitzat de la ciutat de Girona i
promourà la caracterització del medi hidrogeològic del municipi. Així mateix, també té
previst promoure i mantenir convenis amb empreses i entitats del sector de les
ciències de la terra per tal de poder obtenir les dades de perfils geotècnics que han
realitzat i disposar així de informació sobre la geologia tant en superfície com del
subsòl, així com el realitzar la seva correcte avaluació i interpretació.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat, Urbanisme

Altres àrees o serveis implicats: UMAT

Estimació cost econòmic: 1.000 € anuals

Possibles fonts de finançament :  AjGirona

Indicadors:
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EIX 1. GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

BLOC 1.1. L’ENTORN NATURAL I LA BIODIVERSITAT

Programa Foment del coneixement del medi natural de Girona

Acció 1.1.4
Potenciar la realització d’estudis específics sobre grups taxonòmics poc
coneguts al municipi, com és el cas dels quiròpters, dels micromamífers,
o dels invertebrats.

Descripció:

L’Ajuntament de Girona, mitjançant un programa de subvencions a entitats i convenis
amb universitats, potenciarà la realització d’estudis específics sobre grups taxonòmics
poc coneguts o estudiats al municipi. En concret es considerarà l’estudi dels
quiròpters, dels micromamífers, dels invertebrats en general i en especial d’abelles i
papallanones.

Aquests estudis poden servir per a la definició i establiments d’índexs de biodiversitat
que permetin fer un seguiment de la qualitat dels diferents espais naturals del municipi
(veure acció 1.1.6)

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: 1.000 € anuals

Possibles fonts de finançament :  AjGirona, Alba-Ter, CGavarres

Indicadors: Nombre estudis /any
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EIX 1. GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

BLOC 1.1. L’ENTORN NATURAL I LA BIODIVERSITAT

Programa Foment del coneixement del medi natural de Girona

Acció 1.1.5
Establir un pla de seguiment de la qualitat dels diferents espais naturals
de Girona en funció de la seva biodiversitat.

Descripció:

L’Ajuntament de Girona establirà un pla de seguiment de la qualitat dels diferents
espais naturals de Girona en funció de la seva biodiversitat, calculdada a partir de
diferents índexs, com:

Índex de ropalòcers (a partir del Butterfly Monitoring Scheme)

Cens d’aus nidificants

índex qualitat dels rius (FBILL, BMWPC, QBR, Ecomistred, ....)

Per a obtenir les dades necessàries pel càlcul dels índexs, l’Ajuntament de Girona
realitzarà convenis amb entitats naturalistes i institucions, i promourà cursos de
formació entre el seu personal, segons sigui el cas.

La definició i necessitat de nous índexs, així com de la metodologia a utilitzar, podrà
ser resultat des estudis que es realitzin dins de l’acció anterior 1.1.5

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu (en relació al sistema d’indicadors, acció
3.3.1)
Possibles fonts de finançament :  AjGirona, Alba-Ter, CGavarres

Indicadors: els diferents índexs
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EIX 1. GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

BLOC 1.1. L’ENTORN NATURAL I LA BIODIVERSITAT

Programa L’accessibilitat de la ciutadania a l’entorn natural

Acció 1.1.6
Potenciar itineraris i rutes per els principals espais naturals de la ciutat,
mitjançant restauració, recuperació o creació de camins públics o carrils
bicicleta

Descripció:

L’Ajuntament de Girona facilitarà l’accés dels ciutadans als principals espais naturals
de la ciutat (Ribes del Ter, Massís de les Gavarres,...) a través de la restauració ,
recuperació o creació de una xarxa de camins públic o carrils bicicletes que connectin
aquests espais entre ells i amb els espais urbans i barris de la ciutat. La xarxa de
camins estarà senyalitzada de manera adequada per informar als ciutadans i facilitar el
seu accés, d’una manera responsable, als espais naturals.

En aquest context, durant l’any 2005, l’Ajuntament de Girona té previst aprovar
l’inventari de camins rurals del municipi, dins del marc de l’inventari comarcal de
camins rurals.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat, Urbanisme,
Mobilitat, coordinació territorial i seguretat
Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: 12.000 € (estudi projecte Anella Verda), pendent d’estimar
(execució del projecte)
Possibles fonts de finançament :  AjGirona (50% Anella Verda), CCG, GENCAT,
DipG, Fundació territori i paisatge, entitats financeres
Indicadors:
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EIX 1. GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

BLOC 1.1. L’ENTORN NATURAL I LA BIODIVERSITAT

Programa L’accessibilitat de la ciutadania a l’entorn natural

Acció 1.1.7
Realitzar llibrets explicatius d’itineraris per els principals espais naturals
de Girona, destinats a ciutadans i ciutadanes a títol particular o a escoles,
instituts, entitats, associacions de veïns, etc.

Descripció:

L’Ajuntament de Girona, a través de la col·lecció de GIRONA, ITINERARIS, realitzarà
llibrets explicatius d’itineraris per els principals espais naturals de Girona, on
s’expliquin les seves característiques i importància. Els llibrets estaran destinats a
ciutadans i ciutadanes a títol particular, a escoles, instituts, entitats, associacions i
entitats en general.

Actualment hi ha publicats ja itineraris per el bosc de Palau, les Ribes del Ter i la Vall
de Sant Daniel. Es preveu publicar llibrets en relació a les Hortes de Santa Eugènia i al
conjunt de l’anella verda.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat, La Caseta de
la Devesa

Altres àrees o serveis implicats: Publicacions

Estimació cost econòmic: 20.000 €

Possibles fonts de finançament :  AjGirona, DipG

Indicadors:
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EIX 1. GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

BLOC 1.1. L’ENTORN NATURAL I LA BIODIVERSITAT

Programa L’accessibilitat de la ciutadania a l’entorn natural

Acció 1.1.8
Promoure els espais d’esbarjo emmarcats dins els espais naturals; i
senyalitzar i retolar mitjançant cartells públics, plafons o altres tipus de
senyalitzacions, els seus valors naturals i la manera de visitar-los.

Descripció:

L’Ajuntament de Girona realitzarà de manera escalonada la promoció d’espais
d’esbarjo dins dels espais naturals. Aquests espais estaran adequadament
senyalitzats i retolats de manera que informin als visitants dels valors naturals dels
espais i la manera de visitar-los.
En el cas d’espais d’esbarjo dins del Massís de les Gavarres, el mobiliari urbà utilitzat
serà el proposat pel Consorci de les Gavarres.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats: Mobilitat, coordinació territorial i seguretat,
Urbanisme, La Caseta de la Devesa

Estimació cost econòmic: 10.500€ (projecte Sant Miquel) pendent estimar (resta
actuacions)
Possibles fonts de finançament : AjGirona, GENCAT, DipG, CGavarres, Vies verdes

Indicadors:
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EIX 1. GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

BLOC 1.2. LA MOBILITAT EN UNA CIUTAT ACCESSIBLE

Programa Millora de la qualitat urbana

Acció 1.2.1
Continuar amb el pla d’accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques

Descripció:

El 13 d’octubre de 1998 el Ple de l’Ajuntament de Girona va aprovar definitivament el pla
d’accessibilitat per a la supressió de barreres arquitectòniques en l’àmbit de la via pública
de la ciutat de Girona. Aquest pla contempla les actuacions en 10 fases i una prèvia. Fins
l’actualitat s’han redactat i executat els projectes executius de les fases prèvia,  primera,
segona,  i en aquests moments s’està executant la fase tercera del pla d’accessibilitat.
Des de l’Ajuntament es preveu continuar aquest procés per anar redactant i executant,
de manera paulatina, les diferents fases del Pla d’accessibilitat.

Tipus Acció : Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Urbanisme /Mobilitat, coordinació territorial
i seguretat
Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: aprox. 120.000 € per fase

Possibles fonts de finançament :  AjGirona, IMSERSO, Fundació ONCE

Indicadors : Nombre d’itineraris executats, Nombre de guals adaptats, Nombre
d’adaptacions d’edificis realitzades
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EIX 1. GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

BLOC 1.2. LA MOBILITAT EN UNA CIUTAT ACCESSIBLE

Programa Millora de la qualitat urbana

Acció 1.2.2
Incrementar i millorar la informació en relació a les àrees de trànsit
restringit.

Descripció:
A la ciutat de Girona hi ha diverses zones on la circulació de vehicles està restringida, i
on es prioritza la circulació dels vianants. Les característiques pròpies de la ciutat han
permès restringir el trànsit i afavorir la peatonalització del Barri Vell-Mercadal. A la
ciutat hi ha també diverses àrees de circulació restringida a determinats horaris, i
regulada per la presència de pilones.

Estar previst millorar la informació en relació al conjunt d’aquest àrees (i les que es
puguin crear en el futur) perquè es conegui la seva existència i les normes i
horaris que regulen l’ús del seu espai vial.  També s’estudia elaborar un programa
educatiu i de divulgació sobre com circular en aquestes zones. Entre les accions
previstes a curt termini hi ha les següents:

- Editar, i divulgar, un full informatiu sobre les zones restringides.
- Renovar els distintius que permeten l’accés a les àrees de tràfic restringit.
- Facilitar als comerços dins d’aquestes àrees un sistema d’accés puntuals per a

aquelles persones (subministres, compres especials, etc..) que ho requereixin.

Tipus Acció : Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Mobilitat, coordinació territorial i seguretat

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: Pendent d’estimar

Possibles fonts de finançament :

Indicadors :
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EIX 1. GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

BLOC 1.2. LA MOBILITAT EN UNA CIUTAT ACCESSIBLE

Programa Millora de la qualitat urbana

Acció 1.2.3
Definir un programa de creació de noves àrees de trànsit restringit

Descripció:
Tot i que a la ciutat de Girona ja hi ha diverses zones on la circulació de vehicles està
restringida i on es prioritza la circulació dels vianants, aquestes es troben
preferentment localitzades al centre de la ciutat, al barri vell i al Mercadal.

Per això, des de l’Ajuntament s’està treballant de manera continuada per intentar
prioritzar la mobilitat dels vianants per sobre de la dels vehicles en el conjunt de la
ciutat. Aquests treballs es realitzen ampliant voreres, suprimint barreres i racionalitzant
itineraris.

Per donar un impuls a aquesta línia de treball, des l’Ajuntament es preveu fer una
proposta de creació de noves àrees de prioritat invertida de diferent tipologia
(exclusiva per a vianants, de circulació restringida,  control horari, regulada per la
presència de pilones, ...) per anar executant de forma progressiva i amb la participació
del veïns. I sobretot amb una campanya informativa i educativa sobre els usos de
l’espai vial en aquestes àrees.

Tipus Acció : Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial –
Programa de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat
- Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Mobilitat, coordinació territorial i seguretat

Altres àrees o serveis implicats: Urbanisme

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu (planificació) i pendent estimar
(actuacions a realitzar en cada àrea)
Possibles fonts de finançament :  AjGirona

Indicadors :
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EIX 1. GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

BLOC 1.2. LA MOBILITAT EN UNA CIUTAT ACCESSIBLE

Programa Millora de la qualitat urbana

Acció 1.2.4
Aprovar els de criteris bàsics de qualitat per a voreres

Descripció:

Des de les diferents àrees de l’Ajuntament s’està treballant de manera continuada per
intentar prioritzar la mobilitat dels vianants per sobre de la dels vehicles en el conjunt
de la ciutat. Aquests treballs es realitzen ampliant voreres, suprimint barreres i
racionalitzant itineraris.

Per tal de reforçar aquestes actuacions i dotar-les d’un marc normatiu, des de l’àrea
d’urbanisme de l’Ajuntament es preveu definir les característiques mínimes que
han de complir els espais de vorera i els destinats a l’ús públic (parcs infantils,
carrils bicicleta, itineraris,...) de nova creació o subjectes a reforma i que tindran en
compte les exigències del Pla d’accessibilitat a la via pública pactat l’any 1998 amb la
col·laboració d’entitats ciutadanes, i el criteri de foment d’un medi urbà de qualitat i de
l’ús social d’aquest.

Tipus Acció : Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Urbanisme, Mobilitat, coordinació territorial
i seguretat
Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic : Cost organitzatiu

Possibles fonts de finançament :

Indicadors : Existència d’uns criteris
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BLOC 1.2. LA MOBILITAT EN UNA CIUTAT ACCESSIBLE

Programa Millora de la qualitat urbana

Acció 1.2.5
Promoure camins i espais segurs a l’entorn dels centres escolars

Descripció:

Es voluntat de l’Ajuntament de Girona, el adaptar de manera progressiva els vials i
entorns  de les escoles de primària de la ciutat per tal de millorar-ne la seguretat
viària, sobretot  la referida a la població escolar.

Està previst iniciar les primeres obres a les proximitats dels CEIP Mare de Deu del
Mont, CEIP Santa Eugènia i CEIP Montfalgars.

 Amb aquesta acció, a banda de millorar la seguretat de la població escolar, es buscar
també la implicació dels centres i les comunitats d’ensenyats i de pares, en la
divulgació i promoció de mitjans de mobilitat més sostenibles perquè els alumnes es
desplacin diàriament sals centres escolars. Es preveu que aquesta iniciativa permeti
iniciar una dinàmica que permeti  el desenvolupament de processos educatius, tals
com el “Camí Escolar”, que afavoreixin una reducció sensible de l’ús del vehicle privat
per acompanyar els escolar als centres educatius.

Tipus Acció : Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Educació,

Altres àrees o serveis implicats: Mobilitat, coordinació territorial i seguretat,
Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat (Agenda 21)
Estimació cost econòmic : Cost organitzatiu + pendent estimar (obres a realitzar)

Possibles fonts de finançament :

Indicadors : Nombre d’accions de millora de la seguretat fetes a les escoles; Nombre
de recursos i usuaris
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BLOC 1.2. LA MOBILITAT EN UNA CIUTAT ACCESSIBLE

Programa Millora de la qualitat urbana

Acció 1.2.6
Planificar una xarxa viària per a vianants

Descripció:

En algun moment, tots els ciutadans som vianants i ens desplacem a peu. En
l’actualitat aquesta és la manera majoritària que tenim els gironins i gironines per a
moure’ns per la ciutat. Per això és important seguir potenciant i millorant la qualitat
dels espais per a vianants a la ciutat. Tot i les notables millores en moltes de les
voreres i espais per a vianants de la ciutat de Girona, els itineraris a peu per accedir a
alguns serveis o per desplaçar-se entre alguns barris presenten discontinuïtats de
qualitat, barreres o punts conflictius amb altres mitjans de transport (automòbils,
bicicletes, ..).

L’Ajuntament de Girona definirà i adequarà una xarxa d’eixos i d’itineraris per a
vianants que uneixin els diferents barris i pols d’interès de la ciutat entre si. I a partir
d’aquesta planificació,  dur a terme de manera progressiva actuacions de millora i
ampliació de voreres, d’instaurar mesures d’accessibilitat, i també d’eliminació
d’obstacles. Aquestes millores s’hauran de combinar amb actuacions de recuperació i
adequació de l’espai públic (col·locació de fitons, arbrat viari, ...), de permeabilització
de grans barreres (rius, vies de tren, carreteres amb molt de tràfic,..), i de
senyalització. Tot plegat ha de permetre potenciar, una xarxa bàsica d’itineraris per a
vianants que comuniqui tots els barris entre si i doni accés als principals serveis.
D’aquesta manera s’assegura la qualitat i seguretat des desplaçaments a peu i es
fomenta una mobilitat no contaminant i amb un elevat valor social.

Tipus Acció : Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial –
Programa de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat
- Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Mobilitat, coordinació territorial i seguretat;
Urbanisme
Altres àrees o serveis implicats: Medi Ambient

Estimació cost econòmic : Cost organitzatiu

Possibles fonts de finançament :

Indicadors : Nombre d’itineraris creats; Ús que es fa d’aquests itineraris
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BLOC 1.2. LA MOBILITAT EN UNA CIUTAT ACCESSIBLE

Programa Promoció mobilitat sostenible i transport públic

Acció 1.2.7
Promoure plans de mobilitat laborals i de serveis

Descripció:

Cada dia es realitzen a Girona una gran nombre de desplaçaments per accedir al lloc
de treball i/o estudi o bé a serveis essencials per a les persones.  Bon apart d’aquests,
especialment els que provenen de fora del municipi, es realitzen en vehicle privat, i l’ús
del transport públic o altres mitjans alternatius, com la bicicleta és molt reduït.

Per aquest motiu és voluntat de l’Ajuntament de Girona el promoure, i col·laborar amb,
que els grans centres d’ocupació i prestació de serveis de la ciutat planifiquin i
posin en pràctica d’un Pla de Mobilitat propi per tal de fomentar un model de
mobilitat sostenible. El pla de mobilitat propi ha de promoure, regular i permetre que
els treballadors i treballadores, i els clients i usuaris, puguin accedir al centre fent ús de
mitjans de transport més sostenibles (transport públic, bicicleta, cotxe compartit.
També ha de facilitar la millorar les infrastructures existents (aparcaments privats i
públics, línies transport públic,..) i el adaptar les característiques dels centres (horaris,
normes funcionament, ...) i dels serveis de transport públic (horaris, freqüència,
itineraris,..) a les necessitats dels usuaris i treballadors. En conjunt, aquestes accions
haurien de permetre reduir l’ús del vehicle privat en els desplaçaments, especialment
en els intermunicipals.

Entre els principals centres de la ciutat, que es demanarà que disposin d’un Pla de
Mobilitat propi hi haurà la Universitat de Girona, l’Hospital Universitari Doctor Trueta, i
les diferents administracions públiques ubicades a la ciutat.

Tipus Acció : Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial –
Programa de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat
- Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Mobilitat, coordinació territorial i seguretat

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic : Cost organitzatiu

Possibles fonts de finançament :

Indicadors :
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BLOC 1.2. LA MOBILITAT EN UNA CIUTAT ACCESSIBLE

Programa Promoció mobilitat sostenible i transport públic

Acció 1.2.8
Millorar i potenciar el Transport Públic Urbà

Descripció:
L’Ajuntament de Girona continuarà potenciant el transport públic com una de les
millors opcions de transport urbà. Aquestes millores, a curt termini es concretaran en
tres grans eixos:

- Estudiar millores d’itineraris, freqüències i horaris en funció de les necessitats
detectades. En aquest sentit, l’Ajuntament de Girona  ha establert una nova línia, la L-
11, que dóna servei al Barri Vell i principals centres comercials de la ciutat i també
facilita l’accés a equipament sanitaris.

- Millorar la informació sobre el Transport Públic.
Cal que tots els ciutadans i ciutadanes disposin d’informació entenedora sobre les
diferents línies, els itineraris que realitzen, la ubicació de les parades, i els horaris dels
serveis. Només d’aquesta manera es podrà atraure als usuaris no habituals i
incrementar el nombre de viatgers. En concret, per millorar i facilitar la informació
referida al servei de transport públic urbà, l’Ajuntament de Girona elaborarà i
distribuirà nous mapes que detallin les rutes i les parades. Així mateix es
procurarà que en els diferents punt de parada s’informi dels horaris i recorreguts de la
línia.

- Renovar progressivament la flota de vehicles de transport públic per fer-los
accessibles. En l’actualitat el servei de transport públic urbà de viatgers de Girona
(TMG) disposa de 4 vehicles adaptats, i és la voluntat de l’Ajuntament de Girona que
en el futur, el conjunt de la flota de vehicles estigui adaptat.

Tipus Acció : Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Mobilitat, Coordinació Territorial i
Seguretat, TMG

Altres àrees o serveis implicats: OIAC, UMAT

Estimació cost econòmic : Cost organitzatiu (planificació),  462.795 € (nous
autobusos), pendent d’estimar (resta d’actuacions)
Possibles fonts de finançament :  AjGir, GENCAT

Indicadors : Nombre usuaris TP urbà; Nombre de vehicles adaptats
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BLOC 1.2. LA MOBILITAT EN UNA CIUTAT ACCESSIBLE

Programa Promoció mobilitat sostenible i transport públic

Acció 1.2.9
Actualitzar el Pla de la xarxa viària per a bicicletes

Descripció:
L’any 1998 l’Ajuntament de Girona va aprovar el Pla de la xarxa viària bàsica de carrils
bicicleta de la ciutat. Des de llavors, s’han dut a terme actuacions per adaptar
l’estructura urbana existent adaptant al Pla, però també altres no previstes inicialment
en el Pla. La dinàmica de l’ús de la bicicleta en la ciutat ha evolucionat també, i cal
adaptar el Pla existent a la realitat i necessitats actuals de la ciutat.

Per això l’Ajuntament de Girona es planteja actualitzar el Pla de la xarxa viària
bàsica per a bicicletes per tal de tenir en compte no només els carrils sinó també el
conjunt de vies que permeten l’ús compartir de la bicicleta amb altres mitjans de
transport, i regular el seu ús en zones de vianants i de prioritat invertida. L’actualització
del pla de xarxa viària per a bicicletes ha de permetre resoldre les necessitats actuals
dels usuaris de la bicicleta i ajudar a promoure aquest mitjà de transport, alhora que es
busqui resoldre també els conflictes creixents entre usuaris de bicicletes i vianants.
També es vol aprofitar per incloure-hi les connexions necessàries amb les propostes
de carrils bicicleta del Consorci de Vies verdes, que connecten amb la ciutat de
Girona.

Tipus Acció : Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial –
Programa de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat
- Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Mobilitat, Coordinació Territorial i
Seguretat,
Altres àrees o serveis implicats: Urbanisme, UMAT

Estimació cost econòmic : Cost organitzatiu,  240.000€ (Emili Grahit), 60.000 € (Sant
Gregori), 60.000 € (Güell i Hortes), 150.000 (Sant Ponç) i 150.000 (Santa Eugènia)
Possibles fonts de finançament :

Indicadors :
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Programa Promoció mobilitat sostenible i transport públic

Acció 1.2.10
Reforçar i regular el control de la distribució de mercaderies

Descripció:
El correcte funcionament de la carga-descarga de mercaderies és un element clau per
assegurar el manteniment de l’economia de la ciutat i la fluïdesa del trànsit. Aquest és
un problema complex que l’Ajuntament de Girona vol solucionar treballant sobre un
model de distribució de mercaderies basat en la reserva de suficients zones de
càrrega i descàrrega per tota la ciutat i gestionat la seva ocupació en funció d’un
control horari. D’aquesta manera es busca evitar que s’inutilitzin carrils de circulació o
voreres per aparcaments improcedents i permetre a l’hora una millor gestió de la
funció de distribució de mercaderies.
Per assolir aquests objectius l’Ajuntament de Girona definirà nous espais de càrrega
i descàrrega que disposin d’un sistema de control horari i redactarà i aprovarà una
nova normativa reguladora de l’activitat de distribució de mercaderies dins la ciutat. Es
negociarà amb els grans establiments comercials l’adequació dels seus horaris de
càrrega i descàrrega a les necessitats dels tràfic en funció de cada zona.
També es preveu la construcció d’un aparcament per a camions de gran tonatge a la
zona de Merca Girona

Tipus Acció : Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Mobilitat, Coordinació Territorial i Seguretat

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic : Cost organitzatiu

Possibles fonts de finançament :

Indicadors :
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BLOC 1.2. LA MOBILITAT EN UNA CIUTAT ACCESSIBLE

Programa Promoció mobilitat sostenible i transport públic

Acció 1.2.11
Eliminar els aparcaments de motos de sobre les voreres

Descripció:
En l’actualitat, l’aparcament de motos i motocicletes ocupa un espai important de les
voreres i espai destinat als vianants a la ciutat de Girona. És voluntat de l’Ajuntament
de Girona alliberar aquest espai, i retornar-lo als vianants, i per aquest motiu té previst
augmentar els espais d’aparcament de motocicletes sobre l’espai viari i iniciar
alhora una campanya d’informació i control per part de la policia municipal per tal de
treure les motos de sobre les voreres.

Tipus Acció : Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial –
Programa de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de
voluntariat - Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei
municipal – Nou Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Mobilitat, Coordinació Territorial i
Seguretat, Policia Municipal
Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic : Cost organitzatiu

Possibles fonts de finançament :

Indicadors :
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BLOC 1.2. LA MOBILITAT EN UNA CIUTAT ACCESSIBLE

Programa Serveis accessibles i descentralitzats

Acció 1.2.12
Ampliar l’oferta d’escoles bressol

Descripció:

Construir i posar en funcionament 2 escoles bressol municipals (sector St. Narcís i
sector Mas Quintana) abans de 2006, amb una oferta mínima de 120 places noves

Tipus Acció : Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial –
Programa de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat
- Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal –
Recurs Educatiu – Altres – Nou equipament

Responsabilitat seguiment i/o execució: Secció d’Educació

Altres àrees o serveis implicats: Urbanisme

Estimació cost econòmic : aprox. 1.500.000 €

Possibles fonts de finançament : GENCAT, AjGirona, DipG

Indicadors : Núm de places d’escola bressol
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Programa Serveis accessibles i descentralitzats

Acció 1.2.13
Revisar el mapa escolar de la ciutat

Descripció:
Adequar les necessitats de l’oferta escolar de la ciutat a la situació a curt, mig i llarg
termini.
Realitzar el mapa escolar 0-3 i actualitzar 3-12 i secundària.

Tipus Acció : Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal –Recurs Educatiu
- Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Secció d’Educació

Altres àrees o serveis implicats: Urbanisme (UMAT)

Estimació cost econòmic : Cost organitzatiu

Possibles fonts de finançament : Ajuntament

Indicadors :
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Programa Serveis accessibles i descentralitzats

Acció 1.2.14
Continuar amb les accions de suport al Transport Adaptat per a persones
amb mobilitat reduïda

Descripció:
La mobilitat és un dret que l’administració hem de poder assegurar a qualsevol persona.
La mobilitat és un element bàsic per a la plena autonomia i la dignitat de les persones. És
palès que les persones amb dificultats  o mobilitat reduïda necessiten de diverses accions
que els permeti assegurar el seu nivell de qualitat de vida: supressió de barreres
arquitectòniques, reduccions de preus en els transports públics, adaptació dels
transports públics, etc.

Però hi ha un col·lectiu, el de persones majors de 64 anys, que per les seves especials
característiques necessiten d’accions específiques. En el marc de les accions que recull
el conveni de cooperació interadministrativa amb el departament de Benestar i
Família de la Generalitat de Catalunya, es preveu promoure el suport al finançament
del transport adaptat per aquelles persones amb mobilitat reduïda, especialment majors
de 64 anys, que tenen dificultats per poder accedir a serveis que els permeten millorar la
seva qualitat de vida (desplaçament de persones grans amb mobilitat reduïda a
centres de dia)

És en aquest marc que es fa una convocatòria anual de subvencions a aquelles entitats
que realitzen el transport d’aquestes persones.

Paral·lelament, dins les accions de Foment del Voluntariat, es realitza una campanya de
solidaritat amb les persones amb mobilitat reduïda que implica a serveis socials i a
joventut, donat que es promou la implicació i solidaritat dels i les joves de la ciutat amb
aquelles persones que pateixen situacions d’aïllament per la seva mobilitat reduïda.
Aquesta campanya es centra en fer accions de difusió i coordinar i promoure sinèrgies
entre les entitats de voluntariat de la ciutat de Girona i aquelles persones que tenen
necessitats

Tipus Acció:

Responsabilitat seguiment i/o execució: Àrea de Serveis Socials i Joventut

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: 6.000 € anuals pel Foment de Voluntariat, la resta depèn
de la dotació anual que el departament de Benestar Social atorgui en aquest concepte.
Possibles fonts de finançament : AjGirona, DBF(GENCAT), altres subvencions
públiques i privades pel foment de voluntariat
Indicadors: Nombre de persones beneficiades d’aquest transport i nombre de
persones beneficiàries de les accions de sensibilització respecta la mobilitat reduïda.
Nombre de persones i entitats implicades i  nombre de persones beneficiàries de les
accions de sensibilització respecta la mobilitat reduïda.
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Programa Serveis accessibles i descentralitzats

Acció 1.2.15
Desconcentrar els servis de l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà

Descripció:
A banda de mantenir, potenciar i millorar el servei central de l’Oficina d’Informació i
Atenció al Ciutadà (OIAC) situada a la plaça del Vi, l’Ajuntament vol treballar per tal de
desconcentrar aquests serveis, millorar l’accessibilitat dels mateixos i apropar-los als
ciutadans. Per a aconseguir aquest objectiu es potencia l’Ajuntament Virtual i el
projecte de desconcentració del OIAC a 7 barris de la ciutat.

El projecte d’Ajuntament Virtual permet que els usuaris puguin contactar amb
l’Ajuntament, i realitzar tràmits,  a través de   aweb de l’Ajuntament, sense necessitat
de desplaçar-se físicament a la Plaça del Vi. L’Ajuntament Virtual a més preveu
adaptar-se a les necessitat de les persones descapacitades i millorar la seva
accessibilitat.

Pel que respecta al projecte de desconcentració del servei d’Informació i Atenció al
Ciutadà en set oficines de barri, ubicades en equipaments municipals existents i que
oferiran les mateixes prestacions que l’oficina central de l’Ajuntament. La tecnologia
actualment permet la connexió dels centres de barri en una única xarxa i la transmissió
de les dades de manera eficient i segura, i ja no caldria haver de transportar
documents i informació en suport físic i molt menys que aquest transport el facin els
propis ciutadans. L’accés directe a les bases de dades municipals –Padró Municipal
d’Habitants, Padrons de Contribuents, Registre d’Entrada de Documents, etc.- ha estat
la base principal per poder iniciar aquest procés de desconcentració dels serveis
llargament esperat i previst.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Participació i relacions ciutadanes

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: 35.000 € (projecte de desconcentració de l’OIAC) resta
inclòs dins el cost de funcionament de l’OIAC (cost organitzatiu)
Possibles fonts de finançament :  AjGirona

Indicadors: Núm. d’usuaris.
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EIX 1. GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

BLOC 1.2. LA MOBILITAT EN UNA CIUTAT ACCESSIBLE

Programa Serveis accessibles i descentralitzats

Acció 1.2.16
Ampliar la xarxa de biblioteques municipal

Descripció:
Les biblioteques s’han convertit en equipaments culturals de primer ordre i prova d’això
són les dades d’utilització de les biblioteques de Girona, que segueixen augmentant
any rera any. L’obertura de noves biblioteques significa poder arribar a nous públics i
d’aquesta manera s’apropa la cultura, el coneixement i la informació a un sector més
ampli de la població. La xarxa de biblioteques municipals s’ha de seguir ampliant amb
la remodelació de la biblioteca de Taialà en els propers anys.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Cultura i esports

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu i aprox. 1.100.000 € Biblioteca i centre
cívic de Taialà (veure acció 2.3.6)

Possibles fonts de finançament :  AjGirona

Indicadors: Núm. carnets d’usuaris, mitjanes diàries de documents prestats i usuaris,
Fons disponibles, mitjana assistents a les activitats
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EIX 1. GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

BLOC 1.3. EL PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ D’UNA CIUTAT
SOSTENIBLE

Programa Definir la ciutat sostenible i els criteris per arribar-hi

Acció 1.3.1
Desenvolupar els continguts dels aspectes ambientals i de sostenibilitat
que hauria de contenir el planejament

Descripció:

La llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, i el reglament que la desplega, estableixen
el concepte de desenvolupament urbanístic sostenible entre els principis generals de
l’actuació urbanística, i regulen al mateix temps la documentació mediambiental que
ha d’acompanyar el planejament.

Es mantenen però alguns dubtes respecte els continguts precisos d’aquesta
documentació. L’Ajuntament de Girona s’adreçarà al Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per tal que precisi l’abats i
contingut de la dita documentació i traslladarà aquesta necessitat a la Federació de
Municipis de Catalunya per tal que es defineixin aquests paràmetres amb caràcter
general. A partir de les indicacions d’aquests organismes s’establirà un protocol per
regular la inclusió dels aspectes ambientals i de sostenibilitat en el planejament de la
ciutat.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu

Possibles fonts de finançament :

Indicadors: Existència de resolució respecte la delimitació i continguts de la
documentació de caràcter ambiental per al planejament
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EIX 1. GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

BLOC 1.3. EL PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ D’UNA CIUTAT
SOSTENIBLE

Programa Definir la ciutat sostenible i els criteris per arribar-hi

Acció 1.3.2
Desenvolupar els continguts dels estudis de mobilitat que hauria de
contenir el planejament

Descripció:

La llei 9/2003, de 9 de juny, de la mobilitat, i que té com a principal objectiu el garantir
a tots els ciutadans i ciutadanes una accessibilitat amb mitjans sostenibles, estableix
la necessitat de realitzar estudis d’avaluació de la mobilitat generada en les noves
planificacions o implantacions d’activitats. L'estudi d'avaluació de la mobilitat generada
avaluarà l'increment potencial de desplaçaments provocat per una nova planificació o
una nova implantació d'activitats i la capacitat d'absorció dels serveis viaris i dels
sistemes de transport, incloent-hi els sistemes de transport de baix o nul impacte, com
els desplaçaments amb bicicleta o a peu. Així mateix, valora la viabilitat de les
mesures proposades per a gestionar de manera sostenible la nova mobilitat i,
especialment, les fórmules de participació del promotor o promotora per a col·laborar
en la solució dels problemes derivats d'aquesta nova mobilitat generada.

Es mantenen però alguns dubtes respecte els continguts precisos d’aquesta
documentació. L’Ajuntament de Girona s’adreçarà al Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per tal que precisi l’abats i
contingut de la dita documentació i traslladarà aquesta necessitat a la Federació de
Municipis de Catalunya per tal que es defineixin aquests paràmetres amb caràcter
general. A partir de les indicacions d’aquests organismes s’establirà un protocol per
regular la inclusió dels estudis de mobilitat en el planejament de la ciutat.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Urbanisme, Mobilitat, coordinació territorial
i seguretat
Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu

Possibles fonts de finançament :

Indicadors: Existència de resolució respecte la delimitació i continguts de mobilitat
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EIX 1. GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

BLOC 1.3. EL PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ D’UNA CIUTAT
SOSTENIBLE

Programa Definir la ciutat sostenible i els criteris per arribar-hi

Acció 1.3.3
Divulgar el Segell Verd i promoure els criteris de construcció sostenible

Descripció:

La Taula de la Construcció (composta pel Gremi de Promotors Constructors d’Edificis
de Girona, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya demarcació de Girona, i el Col·legi
d’aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona) i l’Ajuntament de Girona volen
promoure el SEGELL VERD per tal d’introduir criteris de sostenibilitat als edificis
d’habitatges d’obra nova i gran rehabilitació que es construeixin a la ciutat de Girona.
El SEGELL VERD és un distintiu que s’atorga als edificis d’habitatges que compleixin
uns criteris (veure http://www.coac.es/Girona/oct/segell%20verd/default.html) que el
projecte arquitectònic haurà d’explicar i justificar d’una manera senzilla i entenedora.
Els projectes d’habitatges de protecció oficial que promogui l’Ajuntament s’ajustaran al
que preveu el Segell Verd.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Urbanisme

Altres àrees o serveis implicats: Medi Ambient i Sostenibilitat, Promoció Econòmica

Estimació cost econòmic: Cost Organitzatiu

Possibles fonts de finançament :

Indicadors: Nombre de llicències concedides amb Segell Verd; Nombre d’habitatges
creats amb Segell Verd
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EIX 1. GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

BLOC 1.3. EL PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ D’UNA CIUTAT
SOSTENIBLE

Programa Promoure l’habitatge social i sostenible

Acció 1.3.4
Desenvolupar les accions del Pacte de Govern respecte dels Habitatges
de Protecció Oficial a desenvolupar i que compleixin els criteris del Segell
Verd

Descripció:

Amb la finalitat de promoure l’habitatge social i sostenible l’Ajuntament de Girona
preveu desenvolupar les accions del Pacte de Govern respecte dels Habitatges de
Protecció Oficial, i que pretenen desenvolupar especialment l’allotjament de lloguer
destinat a joves i gent gran i fomentar la rehabilitació d’habitatges. La voluntat de
l’Ajuntament és promoure un mínim de 300 habitatges de protecció oficial, la meitat de
lloguer, al final del mandat a l’any 2007.
Per tal de fomentar una edificació de qualitat i sostenible, els projectes d’habitatges de
protecció oficial que promogui l’Ajuntament s’ajustaran als criteris de qualitat marcats
pel Segell Verd (veure acció 1.3.3).

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Urbanisme, Vivendes de Girona SA

Altres àrees o serveis implicats: Àrea de Serveis Socials i Joventut

Estimació cost econòmic: aprox. 27.000.000 € (300 habitatges)

Possibles fonts de finançament : AjGirona, ADIGSA, DMAH i particulars

Indicadors: Nombre d’habitatges promoguts i qualificats; Nombre d’habitatges
promoguts per l’Ajuntament sense Segell Verd
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EIX 1. GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

BLOC 1.3. EL PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ D’UNA CIUTAT
SOSTENIBLE

Programa Promoure l’habitatge social i sostenible

Acció 1.3.5
Projecte d’intervenció integral al sector de Santa Eugènia i Can Gibert del
Pla

Descripció:

L’Ajuntament de Girona promourà un projecte de rehabilitació integral del sector de
Santa Eugènia i Can Gibert del Pla dins del programa de rehabilitació integral de barris
i àrees urbanes d’atenció especial.

El projecte inclourà els sectors de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla i tindrà com a
motor la creació d’un nou eix comercial al voltant del carrer Massana i preveu
actuacions que han de servir per a millorar l’espai urbà, rehabilitar i augmentar els
equipaments dels barris, facilitar l‘accés a les tecnologies de la informació, fomentar
els habitatges sostenibles i eficients energèticament, adaptar i millorar l’espai urbà en
termes d’equitat de gènere, facilitar la connectivitat entre serveis i habitatges,
promoure el parc urbà de les hortes, etc...

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial –
Programa de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat
- Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Urbanisme

Altres àrees o serveis implicats: UMAT, Àrea de Serveis Socials i Joventut,
Promoció Econòmica, Hisenda
Estimació cost econòmic: 15.000.000 €

Possibles fonts de finançament :  GENCAT (75%), AjGirona (25%)

Indicadors: els propis del projecte
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EIX 1. GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

BLOC 1.4. LA PLANIFICACIÓ A NIVELL SUPRAMUNICIPAL

Programa Connectivitat i coordinació en la gestió dels espais naturals

Acció 1.4.1
Definir, mantenir i fomentar els connectors i corredors biològics.

Descripció:

L’Ajuntament de Girona potenciarà una xarxa d’espais que permeti o afavoreixi la
connectivitat biològica entre els diferents espais naturals, d’acord amb les previsions
del Pla General d’Ordenació Urbana, i seguint els criteris de la nova llei de protecció
de la biodiversitat i la Llei del paisatge.

Per assolir aquest objectiu l’Ajuntament potenciarà els rius com a corredors biològics
entre diferents espais naturals, restaurant les seves lleres i naturalitzant-ne els seus
llits; i fomentarà la creació de la corona verda per a potenciar la connexió entre els
diferents espais públics i naturals de la ciutat.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial –
Programa de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat
- Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats: Mobilitat, coordinació territorial i seguretat, UMAT

Estimació cost econòmic: inclòs en el cost de manteniment de rius, rieres, jardins i
verd urbà (aprox. 200.000 € anuals)
Possibles fonts de finançament :  AjGirona, ACA, GENCAT, DipG

Indicadors:
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EIX 1. GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

BLOC 1.4. LA PLANIFICACIÓ A NIVELL SUPRAMUNICIPAL

Programa Connectivitat i coordinació en la gestió dels espais naturals

Acció 1.4.2
Promoure la recuperació del cabal ecològic i la gestió adequada de l’aigua
als nostres rius.

Descripció:

L’Ajuntament de Girona vetllarà per assegurar una presència d’aigua adequada als
nostres rius, que assegurin un cabal ecològic mínim. En aquest context es recollirà
informació sobre la mitjana del cabal existent al riu Ter al llarg dels mesos de l’any
durant un període determinat.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi ambient i Sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu

Possibles fonts de finançament :  AjGirona

Indicadors:
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EIX 1. GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

BLOC 1.4. LA PLANIFICACIÓ A NIVELL SUPRAMUNICIPAL

Programa Connectivitat i coordinació en la gestió dels espais naturals

Acció 1.4.3

Participar en consorcis de caire comarcal o regional per a la preservació i
gestió conjunta del medi natural.

Descripció:

La gestió del territori sovint ultrapassa el propi àmbit municipal, per aquest motiu
l’Ajuntament de Girona treballarà per impulsar la protecció i la gestió dels espais
naturals i rurals de manera conjunta i coordinada amb els municipis veïns i aconseguir
així una millor gestió del Territori. En concret, l’Ajuntament de Girona es proposa
mantenir la presència activa al Consorci de les Gavarres, al Consorci de l’Alba Ter, als
consorcis de les vies verdes, a la Xarxa de Custòdia del Territori i altres possibles
consorci o xarxes de municipis.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu + aprox. 27.000 € anuals de quotes

Possibles fonts de finançament :  AjGirona

Indicadors: Núm de reunions que s’assiteix/any



Dibuixem un camí: Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat de Girona 50

EIX 1. GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

BLOC 1.4. LA PLANIFICACIÓ A NIVELL SUPRAMUNICIPAL

Programa Connectivitat i coordinació en la gestió dels espais naturals

Acció 1.4.4
Promoure a nivell supramunicipal la Gestió Integral del Cicle de l’Aigua
amb criteris de sostenibilitat

Descripció:

El subministrament de l’aigua potable dels municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter
està gestionat per  l’empresa mixta Aigües de Girona Salt i Sarrià de Ter S.A.  D’altra
banda, l’Ajuntament  de Girona actua actualment com a Administració competent (en
col·laboració amb l’ACA), i a través de l’empresa municipal TRARGISA, té delegades
les tasques de gestió del Sistema de Sanejament de Girona i s’encarrega de la gestió
de la Planta depuradora d’Aigües Residuals, el manteniment de la xarxa de
sanejament en alta i el control dels abocaments industrials.

L’Ajuntament de Girona té la voluntat de  desenvolupar una nova cultura de l’Aigua i
potenciar una gestió integral de tot el cicle de l’aigua. L’Ajuntament de Girona
treballarà amb l’ACA per a que es produeixi una major transferència de capacitat de
decisió al territori respecte d’aquelles mesures i recursos que tenen a veure amb la
gestió del cicle de l’aigua. Per fer-ho, es poden emprar els recursos existents i explorar
la possibilitat de generar noves figures organitzatives quan aquestes millorin la
capacitat actualment existent i impliquin ajuntaments de l’àrea urbana de Girona

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat,
TRARGISA, AGirSST
Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu

Possibles fonts de finançament :  AjGirona, ACA

Indicadors: Existència d’acord amb altres Ajuntaments i amb l’ACA
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EIX 1. GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

BLOC 1.4. LA PLANIFICACIÓ A NIVELL SUPRAMUNICIPAL

Programa Connectivitat i coordinació en la gestió dels espais naturals

Acció 1.4.5
Promoure la gestió supramunicipal d’espècies problemàtiques

Descripció:

La gestió d'espècies que causen problemes i esdevenen plagues a nivell municipal
sovint ultrapassen aquest àmbit local, pel que tota acció que realitzem a nivell de la
ciutat  no té sentit i no és sostenible sense la participació, col·laboració dels municipis
veïns o de les Administracions supramunicipals .Aquest és el cas del control dels
simúlids al Ter en el seu pas per Girona, del control dels estornells, dels gavians, dels
animals domèstics...

Es proposa treballar conjuntament amb d'altres municipis i/o Administracions aquests
temes plantejant convenis o d'altres sistemes per garantir una millor gestió en el
territori.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu (planificació)  / Pendent d’estimar (en
funció de les actuacions concretes que es coordinin)
Possibles fonts de finançament :  AjGirona, altres administracions participants
Indicadors:
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EIX 1. GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

BLOC 1.4. LA PLANIFICACIÓ A NIVELL SUPRAMUNICIPAL

Programa Pacte supramunicipal per a la mobilitat sostenible

Acció 1.4.6
Promoure un Pacte de la Mobilitat per a l’àrea urbana

Descripció:
L’Ajuntament de Girona, a través de la Regidoria de Mobilitat, coordinació territorial i
seguretat, promourà un Pacte per a la Mobilitat com a eina de treball per definir el
model de mobilitat que volem per a la ciutat de Girona i el conjunt d’àrea urbana.
Es pretén d’aquesta manera definir un model de mobilitat d’acord amb el caràcter
mediterrani de Girona, que prioritzi els desplaçaments a peu, en bicicleta, i en
transport públic, i que permeti recuperar els carrers de la ciutat, alhora que via de
comunicació, com a espai de trobada i d’interrelació social, que siguin lloc d’intercanvis
comercials, de relació entre veïns i visitants, de manifestacions lúdiques i culturals, de
jocs i de conversa.
El Pacte precisa de la participació activa de la major quantitat possible d’agents
implicats en el desenvolupament de la mobilitat al municipi i integrar-hi les diferents
administracions amb responsabilitat sobre l’àmbit real de la mobilitat a l’àrea de
Girona.
El Pacte de la Mobilitat s’orientarà pels principis de sostenibilitat, accessibilitat,
seguretat, eficiència, garantia de qualitat de vida, garantia del dinamisme econòmic, i
integració de tots els col·lectius i administracions.
El Pacte de la Mobilitat ha de permetre un Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat i l’àrea
urbana, dins del marc de la Llei de la Mobilitat,  que garanteixi, per sobre de tot, el dret
que tenen totes les persones a gaudir d’un medi urbà de qualitat.
Per tal d’elaborar el Pacte de la Mobilitat es promourà la constitució d’un Fòrum o
Taula que permeti la participació activa de la major quantitat possible d’agents
implicats en el desenvolupament de la mobilitat en l’àrea urbana de Girona.
Per altra banda el Pacte s’hauria d’inscriure dins del marc de l’Autoritat Metropolitana
del Transport (acció 1.4.9)

Tipus Acció : Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Mobilitat, Coordinació territorial i Seguretat

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic : pendent

Possibles fonts de finançament : AjGirona, GENCAT, Diputació de Girona

Indicadors :



Dibuixem un camí: Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat de Girona 53

EIX 1. GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

BLOC 1.4. LA PLANIFICACIÓ A NIVELL SUPRAMUNICIPAL

Programa Pacte supramunicipal per a la mobilitat sostenible

Acció 1.4.7
Crear un observatori de la mobilitat urbana

Descripció:
Com a pas previ a l’establiment d’un Pacte de la Mobilitat  del conjunt de l’àrea urbana
(acció 1.4.5), caldrà establir els sistemes necessaris per disposar de la informació i
dades relatives a la mobilitat en el conjunt de l’àrea urbana. El disposar d’aquesta
informació ha de permetre orientar el diàleg i objectivar l’anàlisi de la situació de
partida.

Per tal de donar continuïtat al treball de recopilació de dades, es crearà un Observatori
supramunicipal de la mobilitat, amb col·laboració amb les altres administracions
implicades. Per a l’establiment de l’observatori de la mobilitat es procurarà tenir en
compte tant l’experiència prèvia del CILMA, com el suport tècnic i científic de la UdG.

Les dades recollides per l’observatori hauran de servir també per definir els indicadors
de sostenibilitat referits als aspectes de mobilitat, i que han de permetre avaluar i
seguir les polítiques de sostenibilitat (acció 3.3.1).

Tipus Acció : Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Mobilitat, coordinació territorial i seguretat
(UMAT)
Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic : pendent

Possibles fonts de finançament : AjGirona, UE, GENCAT

Indicadors :
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EIX 1. GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

BLOC 1.4. LA PLANIFICACIÓ A NIVELL SUPRAMUNICIPAL

Programa Pacte supramunicipal per a la mobilitat sostenible

Acció 1.4.8
Estudiar i analitzar l’impacte del TAV

Descripció:

La construcció de la línia del Tren d’Alta Velocitat (TAV) entre Barcelona i la frontera
francesa, que comptarà amb una estació a la ciutat de Girona, significarà l’existència
d’una nova infrastructura que modificarà sensiblement el panorama de la mobilitat a
l’entorn de Girona.

Per tal d’analitzar i estudiar l’impacte socioeconòmic d’aquesta infrastructura sobre
la ciutat es du a terme un projecte d’estudi i anàlisi que analitza el possible impacte del
TAV sobre el mercat de treball i la mobilitat laboral, i també sobre la intermodalitat amb
la resta de sistemes de transports, tant de persones com de mercadaries.

Així mateix, en una segona fase, una vegada estigui completada l’obre i el servei sigui
ja operatiu, es preveu mantenir un observatori de seguiment dels resultats per tal
d’avaluar l’impacte real sobre la ciutat de l’arribada del Tren d’Alta Velocitat.

Com a part fonamental d’aquesta acció es preveu facilitar que la informació sigui
fàcilment accessible al públic a través tant d’una pàgina web específica del tema com
a través del conjunt dels serveis d’informació i atenció al ciutadà de l’Ajuntament de
Girona

Tipus Acció : Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial –
Programa de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de
voluntariat - Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei
municipal – Nou Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Mobilitat, coordinació territorial i
seguretat/Urbanisme/UMAT
Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic : 54.000€

Possibles fonts de finançament : AjGir (50%), UE -Interreg III (50%).

Indicadors : Existència de l’estudi
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EIX 1. GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

BLOC 1.4. LA PLANIFICACIÓ A NIVELL SUPRAMUNICIPAL

Programa Pacte supramunicipal per a la mobilitat sostenible

Acció 1.4.9
Participar en la creació i gestió d’una Autoritat Metropolitana del
Transport

Descripció:

L’Ajuntament de Girona ja va acordar (Sessió Plenària del 6 de febrer de 2001)
proposar a la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques la creació d’una
Autoritat de Transport Metropolità que integri els municipis de l’àrea urbana de Girona
a fi i efecte de garantir la millora i racionalització de les línies existents, i explori la
unificació de la gestió.

L’actual llei 9/2003 de la mobilitat , de 13 de juny, estableix el desenvolupament de
Plans Directors de la Mobilitat i planteja l’existència d’Autoritats Territorials de Mobilitat
per tal de dur-los a terme i executar-los.

El Pla de Transport de Viatgers de Catalunya (PTVC) preveu l’establiment de sistemes
tarifaris integrats a l’àmbit metropiltà de Girona, mitjançant la constitució d’un Consorci
que incorpori totes les administracions i agents de transport implicats

Dins d’aquest marc, i d’acord amb les administracions responsables de la seva
execució, l’Ajuntament de Girona, a través de la regidoria de Mobilitat, Coordinació
territorial i Seguretat de l’Ajuntament de Girona, continuarà impulsant aquesta línia de
treball i participarà de manera activa en la creació i gestió d’una Autoritat
Metropolitana del Transport, que actuï d’autoritat reguladora i organitzativa del
transport en l’àmbit metropolità de Girona.

Tipus Acció : Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució:  Tinència d’alcaldia de Mobilitat,
Coordinació territorial i Seguretat.
Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic : Cost organitzatiu (participació Ajuntament), 90.000 €
(estudis previs i planificació)
Possibles fonts de finançament : DPTOP (100%)

Indicadors :
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EIX 1. GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

BLOC 1.4. LA PLANIFICACIÓ A NIVELL SUPRAMUNICIPAL

Programa Potenciació de la coordinació de la planificació supramunicipal

Acció 1.4.10
Actuar per tal de ser convidats a participar en la redacció de la
Planificació Territorial

Descripció:

L’Ajuntament de Girona promourà una acció de concertació amb el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per tal de poder
participar en els treballs de redacció del planejament territorial supramunicipal que
afectin a la ciutat a diferent escala,  des de la redacció del Pla territorial de les
Comarques Gironines fins en el realització d’un Pla Director Urbanístic.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució:  Alcaldia

Altres àrees o serveis implicats: Urbanisme, Mobilitat, coordinació territorial i
seguretat (UMAT)
Estimació cost econòmic: Cost Organitzatiu

Possibles fonts de finançament :

Indicadors : Existència d’encàrrec per part del DPTOP; Nombre d’accions de
planejament supramunicipal concertades en aquest marc
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EIX 1. GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

BLOC 1.4. LA PLANIFICACIÓ A NIVELL SUPRAMUNICIPAL

Programa Potenciació de la coordinació de la planificació supramunicipal

Acció 1.4.11
Diagnosticar l’Àrea Urbana de manera dinàmica

Descripció:

L’Ajuntament de Girona preveu  realitzar un estudi de la informació i dades relatives al
planejament territorial de la totalitat de l’àrea urbana per tal de disposar d’una bateria
d’indicadors operativa que permeti diagnosticar el conjunt de l’àrea urbana de manera
dinàmica.

El sistema d’indicadors que s’obtingui haurà de servir també per definir els indicadors
de sostenibilitat referits als aspectes de planejament territorial i urbanístic, i que han de
permetre avaluar i seguir les polítiques de sostenibilitat (acció 3.3.1).

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució:  Urbanisme

Altres àrees o serveis implicats: Mobilitat, coordinació territorial i seguretat (UMAT)

Estimació cost econòmic: 50.000€

Possibles fonts de finançament : DPTOP

Indicadors : Creació de la bateria d’indicadors
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EIX 1. GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

BLOC 1.4. LA PLANIFICACIÓ A NIVELL SUPRAMUNICIPAL

Programa Potenciació de la coordinació de la planificació supramunicipal

Acció 1.4.12
Crear projectes de coordinació d’accions supralocals que generin
cooperació en matèria de sanejament, planejament, mobilitat, cultura,
esports,  educació, i els serveis generals.

Descripció:

L’Ajuntament de Girona preveu continuar i potenciar la política de promoure estudis
tècnics i projectes d’àmbit d’aplicació supramunicipal, que fomentin la cooperació i
coordinació entre administracions locals, especialment en matèria de sanejament,
planejament i mobilitat, i també en el marc de la cultura i l’educació.

En el marc de l’educació i la cultura es preveu potenciar les escoles supramunicipals
de música i dansa, el festival Temporada Alta i el Sistema Metropolità de Teatres i
Auditoris (SMTA). Així mateix es continuarà potenciant la celebració dels Jocs
Esportius Intermunicipals, que compten anualment amb la participació de prop de 50
equips de Girona, Salt i Sarrià de Ter.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució:  Urbanisme i Mobilitat, coordinació
territorial i seguretat, Educació, Cultura i Esports
Altres àrees o serveis implicats: Totes

Estimació cost econòmic: 150.000€ (Urbanisme i mobilitat), 1.125 € any(Dansa),
resta inclòs pressupost Temporada Alta , producció teatral i escola de música
Possibles fonts de finançament : Ajuntament implicats, Diputació de Girona,
Generalitat de Catalunya (ACA i PTOP)

Indicadors : Núm de projectes supralocals per any, memòria cultura i esports
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EIX 1. GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

BLOC 1.4. LA PLANIFICACIÓ A NIVELL SUPRAMUNICIPAL

Programa Potenciació de la coordinació de la planificació supramunicipal

Acció 1.4.13
Participar en l’Agenda 21 Comarcal del Gironès

Descripció:

El Consell Comarcal del Gironès preveu iniciar una Agenda 21 Comarcal, amb la
participació del conjunt de municipis, per tal de fomentar la sostenibilitat des de la
coordinació supramunicipal.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució:  Medi Ambient i Sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats: Urbanisme, Mobilitat, coordinació territorial i
seguretat, UMAT

Estimació cost econòmic: pendent d’estimar

Possibles fonts de finançament : DipGi (90%), GENCAT (5%), CCG (5%)

Indicadors : Núm de projectes supralocals per any



Dibuixem un camí: Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat de Girona 60

EIX 1. GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

BLOC 1.4. LA PLANIFICACIÓ A NIVELL SUPRAMUNICIPAL

Programa Potenciació de la coordinació de la planificació supramunicipal

Acció 1.4.14
Projectar els sistemes de recollida i les infrastructures de tractament de
residus amb criteris de sostenibilitat

Descripció:

L’Ajuntament de Girona promourà i participarà en la redacció d’un Pla Estratègic de
tractament dels residus municipals en l’àmbit del Gironès.

El Pla estratègic contindrà una diagnosi de la gestió dels residus dels 27 municipis de
la comarca i definirà un model de gestió i tractament dels residus que compleixi els
criteris de sostenibilitat i permeti assolir els objectius del PROGREMIC (Programa de
gestió de residus municipals de Catalunya). El Pla Estratègic descriurà les necessitats
de infraestructures noves (planta de triatge, deixalleries, planta de compostatge o
metanització,..), aií com un calendari i pressupost de desplegament del nou model.

Caldrà també dissenyar, amb la participació  dels sectors implicats, un pla especial per
a la recollida dels residus comercials d’acord amb les mesures normatives que ha de
desplegar el PROGREMIC

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat, TRARGISA

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic:58.000 €

Possibles fonts de finançament :  AjGirona (5%), Diputació de Girona (45%),
GENCAT (50%)

Indicadors:
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EIX 2.  GIRONA, UNA MANERA DE VIURE

Dins de l’eix, Girona, una manera de viure, s’agrupen totes aquelles accions que es
caracteritzen per el foment d’un model de vida de qualitat i sostenible, on es promouen
hàbits de gestió eficient i sostenible dels recursos, una nova cultura de l’aigua, millorar
la qualitat ambiental i promoure les bones pràctiques ambientals i sostenibles. En
conjunt, agrupa 42 accions que responen a les 6 fites que es van consensuar per a
aquest eix.

Dins del Bloc 2.1 GESTIÓ EFICIENT I SOSTENIBLE DELS RECURSOS,  les dues
accions del programa Estalvi d’energia i energies renovables, i les accions 2.2.10 i
2.1.11 del programa Els serveis municipals com a exemple s’emmarquen en la fita
“Elaborar un pla per tal de reduir la despesa energètica, la dependència externa, i
augmentar l’ús de les energies renovables en detriment de les no renovables
(fòssil i nuclear)”. Així mateix, les 4 accions del programa Gestió integral del cicle de
l’aigua, l’acció 2.1.12 del programa Els serveis municipals com a exemple, l’acció
2.1.18 del programa Incentius per fomentar el canvi d’hàbits busquen l’assoliment de la
fita “Introduir criteris per a una nova cultura de l’aigua. Posant èmfasi en
l’estalvi, reducció i optimització”. I la fita “Definir un nou model de gestió de
residus que potenciï el model de les 3R i minimitzi la incineració i l’abocament
com a sistemes de tractament” està representada per les 3 accions del programa
Minimització i gestió sostenible dels residus, l’acció 2.1.13 del programa Els serveis
municipals com a exemple,  les accions 2.1.16 i 2.1.17 del programa Incentius per
fomentar el canvi d’hàbits, i l’acció 1.4.14 de planificació supramunicipal

La fita “Disminuir la contaminació atmosfèrica, acústica i electromagnètica a
escala local; i contribuir, des de Girona, a la disminució de les emissions de
gasos relacionats amb l’efecte hivernacle” s’espera assolir amb les 11 accions del
bloc 2.2. MILLORA DE LA QUALITAT AMBIENTAL  agrupades en els programes
a)Estudi i control de la contaminació atmosfèrica, b)Control i reducció de les emissions
de les activitats i vehicles i c) Promoció de les bones pràctiques ambientals a les
activitats econòmiques.

Les accions relacionades amb la fita de “Promoure bones pràctiques ambientals”
es troben repartides de manera transversal en els diferents programes, però
especialment en el Promoció de les bones pràctiques ambientals a les activitats
econòmiques del bloc 2.2 i Promoció de sectors econòmics d’acord amb un model
sostenible del bloc 2.3.

Finalment a la fita “Millorar la qualitat de vida” li corresponen les 6 accions del
programa Qualitat de vida i promoció de la salut del  BLOC 2.3. MILLORA DE LA
QUALITAT DE VIDA I CREACIÓ D’UN MODEL DE CIUTAT DES DE LA
PERSPECTIVA DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL
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EIX 2.  GIRONA, UNA MANERA DE VIURE
    

BLOC 2.1
GESTIÓ EFICIENT I SOSTENIBLE DELS RECURSOS
? Estalvi d’energia i energies renovables

    2 ACCIONS

? Gestió integral del cicle de l’aigua

    4 ACCIONS

? Minimització i gestió sostenible dels residus

    3 ACCIONS

? Els serveis municipals com a exemple

    6 ACCIONS

? Incentius per fomentar el canvi d’hàbits

    3 ACCIONS

BLOC 2.2
MILLORA DE LA QUALITAT AMBIENTAL

? Estudi i control de la contaminació atmosfèrica

    6 ACCIONS

? Control i reducció de les emissions de les activitats i vehicles

    5 ACCIONS

? Promoció de les bones pràctiques ambientals a les activitats
econòmiques

    2 ACCIONS

BLOC 2.3
MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA I CREACIÓ D’UN MODEL DE
CIUTAT DES DE LA PERSPECTIVA DEL DESENVOLUPAMENT
LOCAL

? Qualitat de vida i promoció de la salut

    6 ACCIONS

? Promoció de sectors econòmics d’acord amb un model
sostenible

    5 ACCIONS



Dibuixem un camí: Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat de Girona 63

EIX 2. GIRONA, UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.1. GESTIÓ EFICIENT I SOSTENIBLE DELS RECURSOS

Programa Reducció de la despesa energètica i augment de l’ús de les
energies renovables

Acció 2.1.1
Impulsar una Agència Local d’Energia, oberta supramunicipalment, per a
promoure l’estalvi d’energia i l’ús d’energies renovables

Descripció:
L’Ajuntament de Girona, conjuntament amb el Consell Comarcal del Gironès i el
Institut Català de l’Energia (ICAEN), preveuen promoure un consorci, amb l’objecte de
crear  a les comarques gironines una Agència Local d’Energia, que contribueixi al
desenvolupament sostenible, prenent com a base l'estalvi energètic i la promoció de
les energies renovables. L’Agència també podrà gestionar els serveis i recursos
energètics que les administracions que en formin part desitgin.

Com Agència Local d’Energia, el Consorci promourà, tant en el sector públic com  en
el privat, l’establiment de polítiques, estratègies i mesures de reducció de l’ús de
combustibles fòssils, la implantació de l’estalvi energètic i de les energies renovables a
les comarques gironines.També treballarà per afavorir l’adopció de criteris bioclimàtics
i d’estalvi d’energia en el disseny i planificació de les noves edificacions; i incentivar a
les empreses a realitzar actuacions en l’àmbit de l’estalvi energètic i les energies
renovables.
L’Agencia Local de l’Energia iniciarà els seus treballs realitzant un  Pla director
energètic en l’àmbit geogràfic del Consorci per tal d’avaluar els principals sectors on
intervenir i actuacions a realitzar per promoure les energies renovable si l’estalvi
energètic.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats: Urbanisme

Estimació cost econòmic: 34.500 € (funcionament Agència) + 196.431 €
(rehabilitació antigues escoles St. Daniel)
Possibles fonts de finançament :   AjGirona (36%), CCG (2,5%) GENCAT (61,5%)
(ICAEN+DMAH)
Indicadors:
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EIX 2. GIRONA, UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.1. GESTIÓ EFICIENT I SOSTENIBLE DELS RECURSOS

Programa Reducció de la despesa energètica i augment de l’ús de les
energies renovables

Acció 2.1.2
Establir ordenances que incentivin les actuacions en matèria d’estalvi
d’energia.

Descripció:

L’Ajuntament de Girona promourà l’aplicació el SEGELL VERD (acció 1.3.3) en
iniciatives públiques i privades per aconseguir que l’habitatge reculli els criteris més
avançats en estalvi energètic i en la qualitat constructiva. Es demanarà al Centre de
Suport a les Ordenances Solars de l’ICAEN que ens faci arribar les dades necessàries
per tal de conèixer el resultat del desplegament d’aquestes ordenances i així, poder
definir la normativa que en aquest àmbit s’adapti millor a les necessitats de la ciutat.

Per altra banda, la llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat
per a la protecció del medi nocturn regula les instal·lacions i els aparells
d’enllumenat exterior i interior, pel que fa a la contaminació lumínica que poden
introduir. L’Ajuntament de Girona estudiarà i impulsarà els mecanismes normatius
oportuns per tal d’assegurar el compliment d’aquest llei en l’àmbit municipal, per tal de
regular el tipus de lluminàries, la quantitat de llum emesa cap al cel i el règim horari, i
evitar la pertorbació lumínica de la via pública. Les zones incloses dins el Pla d’Espais
d’Interès Natural es classifiquen segons la llei com a zones que admeten una brillantor
mínima (zona E1). En aquest sentit cal tenir present que el 42% de la superfície del
municipi està inclosa dins el PEIN de les Gavarres.

L’Ajuntament de Girona, amb la col·laboració de la UPC i l’empresa Estudis
Luminotècnics, ja ha realitzat una Definició dels nivells i característiques d’il·luminació,
segons zones i tipus de vies a la ciutat de Girona (gener 2002) amb l’objectiu de definir
els nivells d’il·luminació necessaris en els diferents sectors i així evitar situacions de
contaminació lumínica o bé d’excés o de manca d’il·luminació. El mapa lumínic ideal
de la ciutat estableix 10 tipologies de zones i vies atenent a criteris d’utilització.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu

Possibles fonts de finançament :  AjGirona

Indicadors: Nombre d’ordenances o decisions adoptades al respecte
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EIX 2. GIRONA, UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.1. GESTIÓ EFICIENT I SOSTENIBLE DELS RECURSOS

Programa Introducció  de criteris per a una nova cultura de l’aigua

Acció 2.1.3
Continuar amb el programa de millores en la xarxa d’aigua potable

Descripció:

El Pla d'inversions de la companyia Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA per el
període 1998 - 2012 preveu inversions per import de 6,691.000 €, destinades a millorar
la xarxa de submnistrament i la qualitat de l’aigua submistrada.
Entre les millores de la qualitat de les aigües cal destacar les obres de construcció de
la planta de filtració que canviarà la sorra per carbó iniciades l’any 2003. El filtrat amb
carbó actiu elimina amb més eficàcia els contaminants orgànics de l'aigua, les males
olors i els mals sabors. A llarg termini, s'està estudiant d'aplicar raigs UV i l'addició
d'oxigen per a la captació en origen.
Pel que fa a les millores a la xarxa cal destacar la progressiva substitució de les
canonades velles de fibrociment  per altres de polietilè, i la progressiva informatització
de la gestió i el control del sistema, fins a permetre lectures de consum a distància. De
resultes de la millora de la xarxa es va reduint progressivament la proporció de volums
d’aigua incontrolats (diferència entre l’aigua posada a la xarxa i la consumida), que són
actualment de prop del 18%.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Urbanisme, Aigües de Girona, Salt i Sarrià
de Ter, SA
Altres àrees o serveis implicats: Medi Ambient i Sostenibilitat,

Estimació cost econòmic: Pla d’inversions 1998-2012 de la companyia (aprox.
1.784.000 € entre 2004 i 2007)
Possibles fonts de finançament :  AjGirona, AGirSST

Indicadors: Percentatge incontrolats (%),



Dibuixem un camí: Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat de Girona 66

EIX 2. GIRONA, UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.1. GESTIÓ EFICIENT I SOSTENIBLE DELS RECURSOS

Programa Introducció  de criteris per a una nova cultura de l’aigua

Acció 2.1.4
Continuar amb el programa de millores en la xarxa de sanejament i
clavegueram

Descripció:

Per tal de millorar i renovar la xarxa de sanejament i clavegueram, l’Ajuntament de
Girona continuarà amb la implantació del Pla Director de la Xarxa de Sanejament.
Dins del Pla Director es finalitzarà la cartografia i inspecció de la totalitat de la xarxa.
L’Ajuntament de Girona ha proposat als ajuntaments que aboquen les seves aigües a
la conca que és depurada a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Campdorà
que es treballi per un Pla Director de les actuacions necessàries en aquesta i ha
demanat a l’ACA finançament tant per a definir les actuacions necessàries a partir del
diagnòstic elaborat per l’Ajuntament com a per finançar les actuacions necessàries.
Aquest Pla Director s’hauria d’executar des de l’àrea urbana.

També es preveu la instal·lació de reixes als sobrexidors de la xarxa de col·lectors, i
seguir amb les inspeccions i programa de millores de la xarxa de col·lectors

El programa de millores estarà en consonància amb la Ordenança Municipal
Reguladora de les Aigües Residuals i Pluvials del Sistema Públic de Sanejament de
Girona (acció 2.1.6) per tal de garantir el correcte funcionament del sistema públic de
sanejament d’aigües residuals i pluvials.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial –
Programa de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat
- Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Urbanisme

Altres àrees o serveis implicats: Medi Ambient i Sostenibilitat

Estimació cost econòmic: 45.000 € anuals Pla Director de sanejament,  resta
d’actuacions incloses en el manteniment xarxa (aprox. 470.000 € anuals)
Possibles fonts de finançament :  AjGirona, ACA

Indicadors:  Nombre de Km de xarxa inspeccionada, Existència d’acord amb l’ACA
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EIX 2. GIRONA, UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.1. GESTIÓ EFICIENT I SOSTENIBLE DELS RECURSOS

Programa Introducció  de criteris per a una nova cultura de l’aigua

Acció 2.1.5
Completar l’ampliació de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de
Campdorà i millorar la qualitat d’aigües de sortida

Descripció:

L’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Campdorà es va inaugurar l’any
1986 i estava projectada per tractar 40.000 m3/dia. A principis de 1990 es va
augmentar la capacitat de tractament a 45.000 m3/ dia, però tant sols mitjançant un
tractament físico químic. Actualment s’estan executant diverses actuacions finançades
per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) destinades a l’ampliació de l’EDAR del
Campdorà, i a ampliar i remodalar els edificis de control i serveis de l’EDAR.
Una vegada completada l’ampliació es podran depurar amb tractament biològic la
totalitat de les aigües rebudes.
També es preveu continuar amb el programa de reutilització d’aigües depurades, i
assegurar un cabal mínim de retorn al riu Ter.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat, TRARGISA

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: 13.500.000 €

Possibles fonts de finançament :  ACA

Indicadors:
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EIX 2. GIRONA, UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.1. GESTIÓ EFICIENT I SOSTENIBLE DELS RECURSOS

Programa Introducció  de criteris per a una nova cultura de l’aigua

Acció 2.1.6
Millorar la gestió de les aigües pluvials, afavorint la seva reutilització i
conducció a la xarxa de rius i rieres

Descripció:
L’Ajuntament de Girona promourà l’aprovació i aplicació de la Ordenança Municipal
Reguladora de les Aigües Residuals i Pluvials del Sistema Públic de Sanejament de
Girona, que garanteixi el correcte funcionament del sistema públic de sanejament
d’aigües residuals i pluvials i del seu aprofitament. La finalitat de l’ordenança inclourà
la introducció de mesures en els nous edificis i en la planificació urbanística per
millorar la gestió de l’aigua i especialment la recollida de pluvials, i la inclusió de
sistemes  de depuració per a les aigües pluvials prèviament a la seva conducció a la
xarxa de rius i rieres.  En concret, i d’acord amb l’establert per l’ordenança,
l’Ajuntament vetllarà per a l'acompliment de les següents finalitats:

a) Implantar la xarxa separativa d’aigües a les noves urbanitzacions, alhora que
dotar a les noves construccions de l’àrea urbana del circuit separat d’aigües per
a poder-se connectar a la xarxa, en cas de construir-se separada en un futur.

b) Minimitzar l’arribada d’aigües blanques al sistema de Sanejament de Girona (a
l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals), a través del seu previ retorn al medi
natural a tots els indrets on això sigui possible

c) Garantir una mínima afectació al sistema fluvial de la ciutat en el moment del
lliurament de les aigües blanques als torrents, rius, rieres o lleres públiques,
evitant-ne l’erosió.

d) Vetllar per a l’estalvi i reaprofitament de les aigües, en la seva àmplia possibilitat
d’usos, emmarcat dins una nova cultura de l’aigua

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat, Urbanisme

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: Cost Organitzatiu (Normativa i planejament), 335.000 €
(sector Domeny), resta pendent d’estimar
Possibles fonts de finançament :  AjGirona, promotors, ACA

Indicadors: Nombre d’urbanitzacions sense separativa; Nombre d’acció de reducció
d’abocament de plujanes als col·lectors; Nombre d’accions de tractament de lleres que
recullen plujanes.



Dibuixem un camí: Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat de Girona 69

EIX 2. GIRONA, UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.1. GESTIÓ EFICIENT I SOSTENIBLE DELS RECURSOS

Programa Minimització i gestió sostenible dels residus

Acció 2.1.7
Aprovar una nova ordenança de residus

Descripció:

L’Ajuntament de Girona aprovarà una nova ordenança de residus que substitueixi i
actualitzi la vigent d’acord amb la nova legislació de residus. La nova ordenança
establirà els drets i deures dels ciutadans i ciutadanes en relació a la gestió de les
deixalles, a la seva separació , i als tipus de recollides que realitzarà l’Ajuntament.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat,

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu

Possibles fonts de finançament :  AjGirona

Indicadors:
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EIX 2. GIRONA, UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.1. GESTIÓ EFICIENT I SOSTENIBLE DELS RECURSOS

Programa Minimització i gestió sostenible dels residus

Acció 2.1.8
Potenciar un programa per a reduir el pes i el volum dels residus
municipals

Descripció:

Amb l’objectiu de potenciar la reducció dels residus, l’Ajuntament de Girona participarà
en el conveni de col·laboració per a la prevenció de residus municipals en el marc del
Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC) de la
Generalitat de Catalunya .

Dins d’aquest programa es fomentarà la minimització de la producció de residus
municipals i s’elaborarà un projecte per promoure la implantació de mesures de
prevenció de residus municipals que s’emmarquin en les accions de prevenció
previstes en el PROGREMIC.

A més del programa de minimització de residus també es preveu un programa de
foment del compostatge casolà, i la realització  de  fires d’intercanvi quatre vegades
l’any.

També s’estimularà a els productors i distribuïdors locals a emprendre accions de
prevenció subscrivint els convenis en matèria de prevenció de residus municipals
prevists en el marc del programa de gestió de residus municipals de Catalunya
(PROGREMIC)

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: 117.365 € programa minimització, 45.000 € compostatge
casolà
Possibles fonts de finançament :  AjGirona (36%), ARC (64%)

Indicadors:
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EIX 2. GIRONA, UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.1. GESTIÓ EFICIENT I SOSTENIBLE DELS RECURSOS

Programa Minimització i gestió sostenible dels residus

Acció 2.1.9
Potenciar, millorar i facilitar la recollida selectiva

Descripció:

Per tal de potenciar i millorar la recollida selectiva dels residus, i assolir els objectius
fixats pel PROGREMIC en matèria de reciclatge ( 75% del vidre i el paper, 55% de la
matèria orgànica i 25% dels envasos) l’Ajuntament de Girona realitzarà les següents
accions:

? Subacció 2.1.9.1: Facilitar la recollida de residus no classificables amb el
sistema actual com oli, roba, piles, etc. amb la implantació d’un sistema de
minideixalleria mòbil.

? Acció 2.1.9.2: Millorar el sistema actual de contenidors i àrees d’aportació , a
través del seguiment individualitzat del rendiment de cada contenidor i de les
incidències de la recollida, per tal de revisar-ne el nombre i millorar la seva
integració a la via pública.

? Acció 2.1.9.3: Continuar millorant el servei de la deixalleria actual, i avaluar si el
nou horari ampliat comporta un increment dels usuaris.

? Acció 2.1.9.4: Implantar el servei de recollida selectiva de la Fracció Orgànica
dels Residus Municipals (FORM) a la resta de barris de la ciutat, de manera
progressiva i d’acord amb la planificació ja realitzada.

? Acció 2.1.9.5: Identificar els grans productors  singulars de fracció orgànica de
residus municipals (mercats, restaurants,..) i procurar que realitzin la separació
de residus de manera correcta.

Aquestes accions estan relacionades amb la campanya de sensibilització i divulgació
GRIRONA TRIA que es descriu a l’acció 3.1.9

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: 1.451.000 € per els anys 2004 i 2005, pendent d’estimar
pels anys 2006 i 2007
Possibles fonts de finançament :  Ajuntament de Girona, ARC

Indicadors: Recuperació residus municipals (%), Producció neta de residus
(kg/hab.dia)
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EIX 2. GIRONA, UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.1. GESTIÓ EFICIENT I SOSTENIBLE DELS RECURSOS

Programa Els serveis municipals com a exemple

Acció 2.1.10
Potenciar l’estalvi, l’eficiència energètica i les energies renovables en les
instal·lacions municipals.

Descripció:
La millora de la comptabilitat energètica és essencial per avaluar el consum
energètic real de les dependències i serveis de l’Ajuntament i per tal que pugui ser una
eina per a marcar estratègies de reducció de consum d’energia i de despesa
econòmica. En aquests moments l’Ajuntament disposa de programes informàtics per
controlar la despesa de l’enllumenat públic i el consums dels rebuts d’electricitat, i des
de les diferents àrees es controlen les despeses econòmiques relacionades amb els
consums energètics. L’Ajuntament de Girona, amb l’ajuda del  programa informàtic
WinCEM II especialment dissenyat i facilitat per l’ICAEN, promourà una comptabilitat
energètica que permeti controlar els consums i detectar irregularitats energètiques.
L’Ajuntament de Girona elaborarà un pla sistemàtic d’auditories energètiques que
estableixi millores energètiques en tots els serveis i dependències de l’Ajuntament,
com a instrument per a planificar la política energètica municipal durant els propers
anys.  El sistema de realització de les auditories haurà d’implicar als responsables dels
diferents serveis i haurà de permetre avaluar en cada cas la situació actual i fixar els
objectius finalistes, així com definir actuacions concretes a realitzar al llarg del temps
en matèria d’eficiència energètica i d’implantació d’energies renovables.
A partir del programa de compres verdes (acció 2.1.14) es fomentarà l’ús de fonts
d’energies sostenibles (biogasoil, electricitat verda,...).
Així mateix, l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Girona ha iniciat, amb la
col·laboració amb el Departament d’indústria de la Generalitat de Catalunya, un Pla
d’adequació per etapes de les instal·lacions elèctriques als centres escolars. A
mesura es vaguin adequant les instal·lacions s’aconseguirà optimitzar el consum
elèctric.
Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu + 84.000 € Pla d’estalvi + 20.000 €
certificacions energètiques
Possibles fonts de finançament : AjGirona, ICAEN, UE (SAVE- 20.000€)

Indicadors:
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EIX 2. GIRONA, UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.1. GESTIÓ EFICIENT I SOSTENIBLE DELS RECURSOS

Programa Els serveis municipals com a exemple

Acció 2.1.11
Continuar amb el Pla director de l’enllumenat públic.

L’enllumenat públic té una gran importància per representar bona part de la despesa
energètica. L’any 2001 va consumir uns 930 Tep, que representen el 51% del consum
energètic global, i el 70% del consum elèctric, en el conjunt de dependències i serveis
municipals.

Des de l’Ajuntament s’ha realitzat un Pla director de l’enllumenat públic que té per
objectius:

- La qualitat del servei. Garantir la seguretat en l’ús nocturn dels espais públics.
- La sostenibilitat. Reduir al màxim l’impacte ambiental (consum d’energia,

contaminació lumínica, ...)
- L’economia. Optimitzar la relació benefici/cost
- L’ambient i imatge. Valorar els aspectes d’imatge del paisatge urbà.

El Pla director preveu la substitució progressiva de les làmpades de Vapor de Mercuri
Color Corregit (VMCC) per làmpades de Vapor de Sodi Alta Pressió (VSAP) amb millor
rendiment lumínic. En el marc del Pla director es va realitzar un inventari de les
instal·lacions existent, que es manté actualitzat i va incorporant els canvis i els nous
punts de llum.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Urbanisme

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: inclòs en el cost dels recanvi programat (aprox. 145.000 €
anuals)
Possibles fonts de finançament :

Indicadors: Kwh(Tep) / punt de llum
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EIX 2. GIRONA, UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.1. GESTIÓ EFICIENT I SOSTENIBLE DELS RECURSOS

Programa Els serveis municipals com a exemple

Acció 2.1.12
Diversificar els abastaments potenciant l’ús d’aigua de pous i captacions
superficials per regar parcs i jardins

Descripció:

Actualment l’Ajuntament de Girona consumeix uns 350.000 m3 anuals d’aigua de la
xarxa de subministrament procedent de l’embassament del Pasteral. D’aquests,
aproximadament un 25% correspon a l’aigua utilitzada en el rec dels jardins i zones
verdes de la ciutat. Per reduir aquest consum, a més d’afavorir criteris de
xerojardineria, es vol potenciar l’ús dels recursos hídrics locals.

Algunes zones verdes, com les Ribes del Ter, o el Parc del Migdia, o els Jardins de la
Devesa, ja es reguen a partir de pous o captacions del Ter o la Sèquia Monar. En les
zones verdes de nova creació (Domeny, Santa Eugènia...) es posarà èmfasi en el
disseny  dels espais per facilitar el seu regadiu mitjançant la reutilització de les aigües
pluvials i  l’ús d’aigües subterrànies o captacions de superfície.

Així mateix, de manera gradual es realitzaran les inversions per tal d’adequar els
sistemes de regadiu actual per tal d’utilitzar aigua subterrània o superficial en aquelles
àrees on sigui viable (Sector Devesa, Jardins de Pedret, C/ Guell, C/Carme, Parc
Central, ...)

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats: Urbanisme

Estimació cost econòmic: Pendent d’estimar

Possibles fonts de finançament :

Indicadors: Consum públic d’aigua de la xarxa (litres / habitant i dia)
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EIX 2. GIRONA, UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.1. GESTIÓ EFICIENT I SOSTENIBLE DELS RECURSOS

Programa Els serveis municipals com a exemple

Acció 2.1.13
Definir un protocol de gestió dels residus per als centres i serveis
municipals.

Descripció:

L’Ajuntament de Girona promourà la redacció i definició d’un protocol de gestió dels
residus als centres i equipaments municipals (Escoles, centres cívics, etc..). La finalitat
del protocol serà brindar als centres i equipaments informació detallada i pràctica que
els serveixi de guia davant la pluralitat de gestions i actuacions a realitzar per al
reciclatge o eliminació de residus en funció de la seva tipologia. L’objectiu final és
millorar la qualitat de neteja dels centres i equipaments municipals, i promoure accions
encaminades a la reducció i recuperació de residus.

La definició i ús del protocol d’actuació s’inclourà en els plecs de condicions tècniques
dels serveis de neteja dels diferents equipaments i centres.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Administració i règim interior, Medi ambient
i sostenibilitat
Altres àrees o serveis implicats: Medi Ambient i Sostenibilitat, Educació, Cultura,
Urbanisme
Estimació cost econòmic: Cost Organitzatiu

Possibles fonts de finançament :

Indicadors:
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EIX 2. GIRONA, UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.1. GESTIÓ EFICIENT I SOSTENIBLE DELS RECURSOS

Programa Els serveis municipals com a exemple

Acció 2.1.14
Adoptar criteris sostenibles per a les compres i els proveïdors de
l’Ajuntament

Descripció:

L’Ajuntament de Girona adoptarà polítiques favorables a la promoció del comerç just i
el consum responsable a través de la compra pública i la contractació de béns i
serveis.

A través de l’àrea d’Administració i Règim Intern, l’Ajuntament aplicarà un protocol
ambiental de compres i contractes per tal de promoure la “compra verda”, o sia
l’establiment de criteris ambientals en l’elecció de béns, serveis i treballs diversos, que
promoguin l’ús eficient de l’energia i els recursos i la minimització de residus

Per tal d’adoptar els criteris es partirà de  les necessitats i experiències dels diferents
serveis  i es tindran en compte de les recomanacions del grup de compra verda de la
Xarxa de Pobles i Ciutats cap a la Sostenibilitat i les recents recomanacions de la UE
al respecte (Buying green! A handbook on environmental public procurement)

Entre els temes de compres verdes previstos hi ha en primer lloc la incorporació de
crieris ambientals en els plecs de compra de material d’oficina, però també la definició
de criteris per tal de fomentar l’ús d’energia elèctrica verda en els equipaments
municipals i l’ús de biodiesel per part de vehicles dels serveis municipals.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Administració i règim intern

Altres àrees o serveis implicats:  totes

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu

Possibles fonts de finançament :

Indicadors:
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EIX 2. GIRONA, UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.1. GESTIÓ EFICIENT I SOSTENIBLE DELS RECURSOS

Programa Els serveis municipals com a exemple

Acció 2.1.15
Potenciar una Comissió Tècnica de Suport a la Sostenibilitat

Descripció:

L’Ajuntament de Girona crearà una comissió tècnica interdepertamental per tal de
donar suport a la seva gestió diària. La Comissió es responsabilitzarà de la recopilació
i difusió de bones pràctiques, subvencions,.. relacionades amb la sostenibilitat a través
de la intranet municipal.

A més la Comissió ajudarà a la preparació de plecs de condicions tècniques per a la
contractació de bens i serveis, i a resoldre dubtes relacionats amb les millors tècniques
disponibles i criteris de sostenibilitat, a petició de les diferents àrees.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Administració i règim intern

Altres àrees o serveis implicats: Medi Ambient i Sostenibilitat, Urbanisme, Mobilitat,
coordinació territorial i seguretat, UMAT
Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu

Possibles fonts de finançament :

Indicadors:



Dibuixem un camí: Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat de Girona 78

EIX 2. GIRONA, UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.1. GESTIÓ EFICIENT I SOSTENIBLE DELS RECURSOS

Programa Incentius per fomentar el canvi d’hàbits

Acció 2.1.16
Estudiar propostes de fiscalitat que incideixin en el foment dels hàbits
ecològics respecte dels residus per part dels ciutadans i dels actors
socials amb major responsabilitat en la generació de residus

Descripció:

Durant l’any 2004 han entrat en vigor tant la Llei 15/2003, de modificació de la Llei
6/1993, reguladora dels residus, com la Llei 16/2003 de finançament de les
infraestructures de tractament dels residus i del cànon sobre la deposició de residus,
Aquestes noves lleis modifiquen el règim de responsabilitats i el règim financero-fiscal
de la gestió dels residus municipals, essent el més significatiu per a l’organització del
servei municipal la gestió dels residus comercials i el cànon de deposició de residus.

L’Ajuntament de Girona estudiarà noves propostes de fiscalitat  que dins del marc de
les noves ordenances fiscals garanteixin tant la suficiència financera del servei com
també el foment dels hàbits ecològics respecte dels residus per part dels ciutadans i
dels actors socials amb major responsabilitat en la generació de residus. Per això
s’estudiaran les diferents formules que permetin  una correcta assignació de costos en
funció del volum de residus i la idoneïtat amb que es gestionen segons la normativa
vigent.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat, Hisenda

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: Cost Organitzatiu

Possibles fonts de finançament :

Indicadors:
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EIX 2. GIRONA, UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.1. GESTIÓ EFICIENT I SOSTENIBLE DELS RECURSOS

Programa Incentius per fomentar el canvi d’hàbits

Acció 2.1.17
Promoure la estabilització de la xarxa d’entitats i empreses ambientals de
tercer sector implicades en la recollida de diversos materials.

Descripció:

Des de l’Ajuntament de Girona es procurarà potenciar l’existència d’una xarxa estable
d’empreses del tercer sector  implicades en la recollida i gestió de diversos materials
de rebuig i al mateix temps afavorir també l’existència d’una xarxa estable de
col·laboradors ambientals vinculada al teixit social i a les organitzacions socials com
les associacions de veïns i altres col·lectius.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats: Desenvolupament Local i Promoció de la Ciutat
 (DIE)
Estimació cost econòmic: Cost Organitzatiu

Possibles fonts de finançament :

Indicadors:
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EIX 2. GIRONA, UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.1. GESTIÓ EFICIENT I SOSTENIBLE DELS RECURSOS

Programa Incentius per fomentar el canvi d’hàbits

Acció 2.1.18
Estudiar la possibilitat de suprimir la definició de consum mínim
establerta en la tarifació del consum d’aigua

Descripció:

L’actual sistema de tarifa de l’aigua de la xarxa de subministrament permet distingir
entre diferents blocs de consum, disposats de manera que gravin més a el consum
més elevat d’aigua. L’actual tarifació inclou però un bloc de consum mínim (6 m3/mes)
que significa un cost unitari i independent del consum que es realitzi. Per això,
l’Ajuntament de Girona vol estudiar la possibilitat de suprimir o reduir el concepte de
consum mínim de la tarifa per tal d’ajustar la tarifa als consums reals i fomentar un
consum més racional i sostenible d’aquest recurs, dins dels criteris de la Nova Cultura
de l’Aigua.

Així mateix, es proposa realitzar una campanya d’informació associada a l’increment
de preus que comportarà l’aplicació del nou cànon de l’ACA que penalitzarà els
consums excessius.

També es proposa utilitzar la factura de l’aigua com a element informatiu i de foment
d’un consum més racional de l’aigua (veure acció 3.1.11).

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi ambient i Sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats: Urbanisme, Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter

Estimació cost econòmic: Cost Organitzatiu

Possibles fonts de finançament :

Indicadors: Consum d’aigua de xarxa per habitant i dia (l/hab. d)
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EIX 2. GIRONA, UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.2. MILLORA DE LA QUALITAT AMBIENTAL

Programa Estudi i control de la contaminació atmosfèrica

Acció 2.2.1
Promoure la instal·lació d’una estació automàtica de mesura de les
immissions atmosfèriques

Descripció:

Malgrat la percepció generalitzada que la qualitat de l’aire de Girona és bona i que no
hi ha greus problemes de contaminació, és important disposar mecanismes de control i
seguiment de la qualitat de l’aire. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament es col·laborarà
amb el Departament de Medi Ambient i i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per
tal de facilitar la instal·lació a Girona d’una estació automàtica de vigilància de la
qualitat de l’aire que formi part de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació
Atmosfèrica de Catalunya.  L’estació disposarà de sensors d’òxid de sofre(SO2), òxids
de nitrogen (NO i NO2), partícules en suspensió (PST) i monòxid de carboni (CO). Així
mateix es promourà i facilitarà que els ciutadans i ciutadanes de Girona  tinguin accés
a la informació que se’n obtingui.

ACTUALITZACIÓ: L’estació automàtica de vigilància de la qualitat de l’aire de Girona
està ja en funcionament i des del 9 de setembre de 2004 és possible ja consultar “on
line” els valors obtinguts a temps real des de la pàgina web del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: 1.200 € anuals (manteniment a càrrec de l’AjGirona)

Possibles fonts de finançament :  Ajuntament de Girona, DMAH

Indicadors: Qualitat de l’aire (núm de dies que es supera algun valor límit)
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EIX 2. GIRONA, UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.2. MILLORA DE LA QUALITAT AMBIENTAL

Programa Estudi i control de la contaminació atmosfèrica

Acció 2.2.2
Realitzar un estudi a diferents punts de la ciutat dels nivells de la
contaminació causada per la circulació de vehicles de motor de
combustió.

Descripció:

Moltes ciutats estan patint problemes seriosos de contaminació atmosfèrica. Les
dades que es disposen a l’actualitat indiquen que a la ciutat de Girona no hi ha
problemes significatius de contaminació atmosfèrica; i que el principal focus de
contaminació atmosfèrica seria el trànsit de vehicles motoritzats.

Per tal de conèixer amb més detall la qualitat de l’aire del conjunt de la ciutat, i
identificar les principals fonts de contaminació i llocs vulnerables de la ciutat
l’Ajuntament de Girona realitzarà un estudi per avaluar els nivells de diòdix de nitrogen
(NO2) en diferents punts de la ciutat.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats: Mobilitat, coordinació territorial i seguretat

Estimació cost econòmic: 2.705 €

Possibles fonts de finançament :  AjGirona

Indicadors:
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EIX 2. GIRONA, UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.2. MILLORA DE LA QUALITAT AMBIENTAL

Programa Estudi i control de la contaminació atmosfèrica

Acció 2.2.3
Realitzar un estudi que inclogui un inventari de les emissions de gasos
relacionats amb l’efecte hivernacle.

Descripció:

Per tal de conèixer l’impacte de les activitats de la ciutat en el canvi climàtic,
l’Ajuntament de Girona promourà la realització d’un estudi  que inclogui un inventari de
totes les emissions de gasos de la ciutat que contribueixin a l’efecte hivernacle.
L’estudi tindrà en compte, a més de les emissions de CO2, les emissions d’altres gasos
(amoni, ...) d’origen agrícola, industrial o en les plantes de tractament de residus.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu

Possibles fonts de finançament :  AjGirona, UdG

Indicadors:
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EIX 2. GIRONA, UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.2. MILLORA DE LA QUALITAT AMBIENTAL

Programa Estudi i control de la contaminació atmosfèrica

Acció 2.2.4
Elaborar un mapa de capacitat acústica a partir de la proposta del
Departament de Medi Ambient

Descripció:

D’acord amb el que estableix la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació
acústica, l’Ajuntament de Girona elaborarà i aprovarà un mapa de capacitat acústica
del terme municipal mitjançant l’establiment de les zones de sensibilitat acústica (alta,
moderada i baixa) i les zones de soroll en els sectors afectats per infraestructures de
transport.

L’Ajuntament elaborarà el mapa de capacitat acústica en base la informació preliminar
facilitada pel Departament d’Habitatge i Medi Ambient  de la Generalitat de Catalunya i
dels estudis tècnics que a propòsit encarregui el mateix Ajuntament.

L’Ajuntament informarà als ciutadans sobre el mapa de capacitat acústica, les zones
de sensibilitat acústica i les zones de soroll..

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: 18.000 €

Possibles fonts de finançament :  AjGirona.

Indicadors: % població resident en zona de soroll superior als 75 dB(A)
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EIX 2. GIRONA, UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.2. MILLORA DE LA QUALITAT AMBIENTAL

Programa Estudi i control de la contaminació atmosfèrica

Acció 2.2.5
Aprovar una ordenança reguladora de la contaminació per soroll i
vibracions

Descripció:

L’Ajuntament de Girona elaborarà i aprovarà una ordenança municipal reguladora de
la contaminació per sorolls i vibracions, en el marc de la llei 16/2002 de protecció
contra la contaminació acústica.

L’ordenança haurà de tenir en compte els diferents sectors la ciutat en funció de la
seva sensibilitat acústica i establir els valors màxims de soroll (diürns i nocturns) per a
cada zona de la ciutat. També ha de regular les activitats de càrrega i descàrrega de
mercaderies, els treballs a la via pública, les activitats pròpies de les relacions de
veïnatge, les instal·lacions d’aire condicionat, ventilació o refrigeració, les activitats de
lleure, els sistemes d’avís acústic, els treballs de neteja de la via pública i recollida de
residus municipals, i la circulació de vehicles de motor, especialment ciclomotors i
motocicletes.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats: Mobilitat, coordinació territorial i seguretat,
Urbanisme, Policia Municipal

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu

Possibles fonts de finançament :

Indicadors: % població resident en zona de soroll superior als 75 dB(A)
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EIX 2. GIRONA, UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.2. MILLORA DE LA QUALITAT AMBIENTAL

Programa Estudi i control de la contaminació atmosfèrica

Acció 2.2.6
Planificar mesures pal·liatives del soroll

Descripció:

L’Ajuntament de Girona, a partir de l’aprovació del mapa acústic del municipi,  vetllarà
perquè les activitats, instal·lacions i infraestructures no incrementin els nivells de soroll
de les zones on es localitzin. En cas que es precisi, es requerirà a les activitats
l’adaptació de les instal·lacions i l’establiment de mesures atenuadores del soroll.
Quan sigui necessari, l’Ajuntament declararà zones acústiques de règim especial les
àrees que es produeixi una elevada contaminació acústica, de la naturalesa que sigui,
que sobrepassi en 15 dB(A) o més els límits d’immissió. En aquestes àrees,
l’Ajuntament hi aplicarà un règim especial d’actuacions per a aconseguir la progressiva
disminució del soroll a l’ambient exterior .

L’Ajuntament vetllarà també perquè les administracions responsables de les diferents
infraestructures viàries realitzin les mesures preventives i correctores  necessàries per
tal de minimitzar l’impacte acústic d’aquestes amb les millors tècniques disponibles per
tal que aquest no sobrepassi els valors límits d’immissió fixats per la llei, i en cas que
fos necessari adoptin mesures sobre les construccions destinades a l’estada de
persones, com ara habitatges, hospitals, centres docents i d’altres d’assimilables.

L’Ajuntament haurà de tenir en compte les zones en les que hi hagin activitats
industrials i residencials per tal de fomentar que la convivència entre elles s’adapti als
límits normatius.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu (planificació) + pendent d’estimar
(mesures concretes)
Possibles fonts de finançament : DMAH, DPTOP, altres administracions i particulars
implicats
Indicadors: Número d’avisos i queixes per soroll; % població resident en zona de
soroll superior als 75 dB(A)
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EIX 2. GIRONA, UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.2. MILLORA DE LA QUALITAT AMBIENTAL

Programa Control i reducció de les emissions de les activitats i els vehicles

Acció 2.2.7
Reduir l’impacte ambiental de la planta incineradora de residus

Descripció:

La planta incineradora de residus de Camporà, gestionada per l’empresa municipal
TRARGISA, incorporà un nou sistema per tal de reduir la quantitat d’oxids de nitrogen
produïts en els procés de combustió i millorar la qualitat dels gasos emesos a
l’atmosfera.

Així mateix TRARGISA iniciarà a finals de l’any 2004 els treballs i estudis necessaris
per implantar un sistema de gestió ambiental d’acord amb la certificació del Sistema
Comunitari de Gestió Mediambiental i Auditoria (EMAS). La implantació de l’EMAS
permetrà minimitzar l’impacte ambiental però sobretot agilitzarà els mecanismes de
control i supervisió, i promourà una millor informació pública dels mateixos.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: TRARGISA

Altres àrees o serveis implicats: Medi Ambient i Sostenibilitat

Estimació cost econòmic: 650.000 € (reducció NOx) 6.000 € (inici EMAS), resta
pendent estimar
Possibles fonts de finançament :  TRARGISA, ACR, UE (Fons de cohesió)

Indicadors: Número d’empreses amb certificació ambiental
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EIX 2. GIRONA, UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.2. MILLORA DE LA QUALITAT AMBIENTAL

Programa Control i reducció de les emissions de les activitats i els vehicles

Acció 2.2.8
Recollir i facilitar informació relativa  a les emissions de gasos dels
principals focus puntuals presents al municipi de Girona.

Descripció:

L’Ajuntament de Girona realitzarà  un catàleg de les activitats presents al municipi que
representin focus puntuals significatius d’emissions de gasos a l’atmosfera.
L’Ajuntament recollirà informació sobre els nivells d’emissió d’aquestes activitats i
informarà als ciutadans i ciutadanes sobre aquestes.

Per a realitzar aquest catàleg es partirà de la informació disponible en l’inventari
d’emissions i fonts contaminants de Catalunya (EPER-CAT) del Departament de Medi
Ambient i Habitatge.

Així mateix, i en relació a la Planta Incineradora de Residus Sòlids Urbans de Girona es
preveu ampliar i millorar la instal·lació d’analitzadors d’emissions de gasos resultants del
procés de combustió dels forns.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu + 159.900 € (control gasos incineradora)

Possibles fonts de finançament :  AjGirona, UE (Fons de Cohesió), ACR

Indicadors:
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EIX 2. GIRONA, UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.2. MILLORA DE LA QUALITAT AMBIENTAL

Programa Control i reducció de les emissions de les activitats i els vehicles

Acció 2.2.9
Controlar les emissions d’olors

Descripció:

Malgrat a Girona no hi ha problemes greus d’olors molestes ni de contaminació
atmosfèrica, les noves directives europees que s’apliquen des de l’any 2001 regulen
els valors límit d’immissió dels compostos orgànics volàtils (COV), i és important
realitzar un control dels diferents contaminants atmosfèrics segons es preveu en
aquesta legislació.

L’Ajuntament de Girona treballarà perquè l’Administració competent (Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generaltat de Catalunya) adeqüi el control d’emissions
segons la nova normativa europea i, alhora, estudiarà la conveniència de modificar la
normativa municipal pròpia per tal de regular les emissions d’olors molestes al
municipi.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu

Possibles fonts de finançament :  AjGirona, DMAH

Indicadors: Núm d’avisos i queixes per olors
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EIX 2. GIRONA, UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.2. MILLORA DE LA QUALITAT AMBIENTAL

Programa Control i reducció de les emissions de les activitats i els vehicles

Acció 2.2.10
Promoure campanyes d’inspecció per determinar les problemàtiques
ambientals que generen les activitats industrials o lúdiques

Descripció:

L’Ajuntament de Girona programarà campanyes especifiques dels serveis tècnics per
tal de quantificar els tipus d’activitats que hi ha en el municipi, separant-les per tipus de
problemàtica, i realitzant estudis per determinar la repercussió ambiental (tant acústica
com d’altres problemes com olors, gasos, ...) d’aquestes sobre el medi  i els veïns. Per
a la realització d’aquests treballs es podrà tenir el suport d’altres administracions o
estaments en funció de la instrumentació requerida.

Les campanyes d’inspecció han de permetre poder promoure actuacions posteriors
per tal de solucionar les problemàtiques detectades.

En relació a les activitats lúdiques l’actuació de l’Ajuntament seguirà els criteris de
sostenibilitat i en concret les propostes del Dictamen de maig de 2004 del Consell
Econòmic i Social sobre l’ordenació de l’oci nocturn, on es recomana realitzar un nova
normativa i diferenciar les tipologies d’establiments, afavorir la polifunció de tots els
barris, i afavorir una oferta cultural nocturna.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: Cost Organitzatiu

Possibles fonts de finançament :  AjGirona

Indicadors: Número d’avisos i queixes en relació a olors, sorolls, etc...
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EIX 2. GIRONA, UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.2. MILLORA DE LA QUALITAT AMBIENTAL

Programa Control i reducció de les emissions de les activitats i els vehicles

Acció 2.2.11
Efectuar controls periòdics del nivell acústic dels tubs d’escapament dels
vehicles

Descripció:

L’Ajuntament de Girona realitza de forma rutinària diferents controls de soroll als
vehicles que circulen per la ciutat. Es proposa continuar realitzant aquests controls,
mitjançant la implantació d’un programa de control del nivell acústic, que fixi la
periodicitat i l’amplitud dels controls acústics, principalment a les motocicletes.

Una vegada es disposi de dades de la campanya de control l’Ajuntament en farà la
seva difusió al conjunt de la població.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Mobilitat, coordinació territorial i seguretat,
Policia Municipal
Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu

Possibles fonts de finançament :  AjGirona

Indicadors: % de vehicles que superen el límit legal
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EIX 2. GIRONA, UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.2. MILLORA DE LA QUALITAT AMBIENTAL

Programa Promocionar les bones pràctiques ambientals

Acció 2.2.12
Continuar i sistematitzar el control de les declaracions de les llicències i
de la gestió efectiva de les runes a través del control de les fiances.

Descripció:

L’Ajuntament de Girona disposa d’una Ordenança Municipal de Gestió de Runes i
Residus de la Construcció, aprovada el mes de febrer de 1998, amb l’objecte de
regular la gestió controlada de terres, enderrocs, runes i residus de la construcció
generats en  les obres d’enderrocament, construcció i excavació, tot establint una
regulació addicional a l’atorgament de les llicències municipals d’obres.

Donada l’aprovació del Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret
201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció de Catalunya, es
proposa adaptar l’actual ordenança municipal als nous requeriments legislatius.

Així mateix, i per millorar el control de la gestió de runes es proposa sistematitzar el
procediment de control i gestió de les llicències per tal de facilitar la consulta de les
dades estadístiques relatives a la gestió de les runes.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Urbanisme

Altres àrees o serveis implicats: Medi Ambient i Sostenibilitat

Estimació cost econòmic: Cost Organitzatiu

Possibles fonts de finançament :  AjGirona

Indicadors: Tones anuals de runes
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EIX 2. GIRONA, UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.2. MILLORA DE LA QUALITAT AMBIENTAL

Programa Promocionar les bones pràctiques ambientals

Acció 2.2.13
Promoure la implantació de sistemes de gestió ambiental a les activitats
econòmiques

Descripció:

En els darrers anys algunes de les empreses  ubicades a Girona han implantat
sistemes de gestió ambiental a les seves activitats (Sistema Comunitari de Gestió
Mediambiental i Auditoria – EMAS, o les normes ISO 14001).

La implantació d’un sistema de gestió ambiental permet minimitzar la contaminació,
reduir l’impacte ambiental i assegurar el compliment de la legislació ambiental que
afecta a les empreses. La seva implantació a les empreses del municipi també
suposarà agilitzar i simplificar les tasques d’inspecció i control que realitza
l’Ajuntament.

Tot i que els sistemes de gestió ambiental són de caràcter voluntari, L’Ajuntament de
Girona, a través de les associacions empresarials, incentivarà i informarà de les
avantatges de la seva implantació.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats: Promoció local, Consell Econòmic i Social

Estimació cost econòmic: Cost Organitzatiu

Possibles fonts de finançament :

Indicadors: número  empreses amb certificació ambiental
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EIX 2. GIRONA,  UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.3. MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA I CREACIÓ D’UN
MODEL DE CIUTAT DES DE LA PERSPECTIVA DEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL

Programa Qualitat de vida i protecció de la salut

Acció 2.3.1
Garantir la salut, ambiental i alimentària, minimitzant els riscos i
promovent els sistemes d’autocontrol
Descripció:
La salut , en sentit ampli, és un bé indispensable per a gaudir plenament de la vida . Aquesta
salut individual està en contacte directe amb l'entorn més immediat, pel que es veu influïda i
alhora la/es persones influeixen sobre el entorn. Per això si volem millorar la qualitat de vida de
les persones i ser  respectuosos amb el medi ambient i amb l'entorn ens cal establir programes
de control i vigilància dels agents físics, químics i biològics presents en els diferents elements
del medi , en el aliments i en els indrets de convivència humana .
S'establiran programes de gestió del risc per a la salut en relació a les aigües de consum
públic (xarxa, pous i fonts), donant informació als ciutadans del seu estat mitjançant sistemes
públics d'informació, i incloent una valoració del programa de fluoració.
Es treballarà per augmentar el cens dels animals domèstics i peridomèstics de la  ciutat
com a eina indispensable per a gestionar els risc per a la salut derivada dels mateixos, establint
contactes periòdics amb els propietaris i facilitant la seva tinença responsable.
Es treballarà per fer compatibles, en la ciutat, els animals i les persones, encetant un projecte
de nova retolació dels espais i s'habilitaran zones pel gossos en la ciutat  i nous
dispensadors de bosses per a la recollida d'excrements..
En el control de plagues en la ciutat es  tendirà cap a la utilització, sempre que sigui possible,
de tractament mecànics i biològics, utilitzant  el mínim de productes químics i els menys tòxics i
agressius (lluita integral de plagues).
Es realitzaran controls d'aquells equipaments públics i d'indrets habitats, com centres esportius,
piscines, mercats, escoles,... promovent la implantació dels autocontrols com a garantia per a
minimitzar riscos per a la salut.
En relació als aliments i activitats relacionades d'àmbit local s'establirà coordinació amb la
Generalitat en quan als control realitzats i a realitzar per no duplicar feines mentre no entri en
funcionament l'Agencia de Salut Pública.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: aprox. 20.000 € anuals

Possibles fonts de finançament :  Ajuntament de Girona, GENCAT

Indicadors:
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EIX 2. GIRONA,  UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.3. MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA I CREACIÓ D’UN
MODEL DE CIUTAT DES DE LA PERSPECTIVA DEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL

Programa Qualitat de vida i promoció de la salut

Acció 2.3.2
Accions de millora de la qualitat de vida de la Gent Gran de Girona

Descripció:

Un dels col·lectius més fràgils de la ciutat és el de la gent gran. Sovint, el pas a la
vellesa implica tota una sèrie de dificultats per poder mantenir un bon nivell de qualitat
de vida: alt índex de discapacitats, malalties que fan que la persona perdi una bona
part de la seva autonomia personal i passi a tenir diferents nivells de dependència
d’altres persones, professionals, serveis i institucions.

Partint del paradigme d’un procés d’envelliment digne, des de l’Ajuntament de Girona
es potencien totes aquelles accions que permetin a la persona gran amb dependència
residir el màxim de temps possible a casa seva, envoltat d’aquelles persones a qui
més estima i de l’entorn comunitari del què se sent part. Dins d’aquesta línia
l’Ajuntament preveu ampliar el Servei d’Atenció Domiciliària i implantar el Xec
Servei. També es preveu l’elaboració d’un catàleg d’empreses i una guia municipal
del Servei d’Atenció Domiciliària.

Aquesta voluntat ha comportat el desplegament, amb el suport d’altres administracions
i entitats privades, de programes de treball familiar a domicili, servei de teleassistència,
servei de catering a domicili, etc.

L’increment de la població major de 64 anys i, en especial, la major de 75, fa necessari
un increment dels recursos per tal de fer front a aquestes necessitats. Per altra banda,
la voluntat d’universalitzar aquests serveis a tota la població i no només a la que a part
del seu alt nivell de dependència no té els recursos econòmics suficients, fa necessari
incrementar els recursos econòmics, humans,  de gestió i de comunicació/difusió.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres
Responsabilitat seguiment i/o execució: Àrea de Serveis Socials i Joventut

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: 600.000 € anuals (servei atenció domiciliària), 10.000 €
anuals (Catàleg i guia) i 6.000 € anuals (activitats de promoció de la salut)
Possibles fonts de finançament : AjGirona, DBF, Conselleria d’Indústria i Treball,
Fundació “la Caixa”, ingressos dels i les beneficiàries.
Indicadors:  Nombre de persones ateses, tipus i qualitat de serveis ofertats, nivell de
satisfacció dels i les beneficiàries amb el servei, índex d’incidències dels serveis- Nombre de
persones que s’adrecen al servei a partir de la informació difosa, nivell d’ús del catàleg i guia,
tipus de població que en fa ús
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EIX 2. GIRONA,  UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.3. MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA I CREACIÓ D’UN
MODEL DE CIUTAT DES DE LA PERSPECTIVA DEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL

Programa Qualitat de vida i protecció de la salut

Acció 2.3.3
Accions de millora de la qualitat de vida dels infants i joves de la ciutat
Descripció:

Des de fa anys, des de l’Ajuntament es porta a terme el programa d’atenció a la infància que
pretén, des d’espais d’educació no-formal situats als barris, oferir un millor entorn socioeducatiu
a aquells infants i adolescents que podem considerar de risc social (ja sigui pel tipus d’entorn
sociofamiliar, per característiques personals, etc.). En els darrers anys s’ha anat dotant als
barris amb més població infantil i juvenil de la ciutat de Centres Oberts, i es preveu obrir un nou
Centre Obert al sector de Palau-Montilivi . També, cada cop s’ha anat ampliant l’oferta per tal
d’anar donant resposta a noves necessitats socials, i es vol posar en marxa l’equipament La
Marfa com a espai de dinamització comunitària i, amb especial vocació Juvenil.

Aquesta proposta demana, cada cop més, d’una vinculació amb els serveis socials d’atenció
primària, els equips d’atenció a l’infant i a l’adolescent en risc socials, els propis centres cívics
dels barris (com espais comunitaris), joventut, esports i altres agents socials d’aquest àmbit. Tot
això ha comportat un nou plantejament també en el camp de l’educació en el Lleure que ha
permès treballar de forma coordinada i interdisciplinar entre diferents àrees de l’Ajuntament, per
poder oferir una oferta més àmplia, diversa i de qualitat a la població infantil i juvenil de la
ciutat. Es preveu millorar i ampliar l’oferta i les beques del Programa de Vacances per a
Infants i Joves.

Per altra banda, la salut implica tota una sèrie d’informacions, hàbits, actituds que cal aprendre
al llarg de tota la vida. Com en moltes altres qüestions,  al llarg de la infància i adolescència, les
persones podem aprendre, integrar fàcilment valors, estratègies i continguts que ens poden
afavorir un millor desenvolupament personal i del nostre entorn immediat (familiar i comunitari).
Així, es vol dissenyar el Pla de Prevenció de la Salut d’Infants i Joves de la ciutat de
Girona. Aquest pla inclou a diferents agents socials responsabilitzats o implicats en la
prevenció de la salut. L’Ajuntament té una missió preventiva en aquest àmbit: informar, orientar,
assessorar, detectar necessitats, actuar com a dinamitzador d’estratègies interinstitucionals a
nivell local, per tal de preservar  i potenciar els aspectes saludables de la població i evitar-ne
els que poden afectar-la negativament en el seu desenvolupamet integral.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa de
vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs Educatiu –
Altres
Responsabilitat seguiment i/o execució: Àrea de Serveis Socials i Joventut
Altres àrees o serveis implicats: Educació i Esports (Programa de Vacances)

Estimació cost econòmic: 23.000 € anuals(Centre Obert), 200.000 € anuals (Programa de
Vacances), 15.000€ anuals (Pla de Prevenció) i pendent d’estimar (La Marfa)
Possibles fonts de finançament : AjGirona, DBF, DS, altres GENCAT, altres aportacions
públiques o privades.
Indicadors:  Nombre d’usuaris beneficiaris, nivell de consecució dels objectius socioeducatius,
nivell de satisfacció dels infants i joves- Nombre i diversitat de l’oferta, qualitat de les accions
realitzades -
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EIX 2. GIRONA,  UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.3. MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA I CREACIÓ D’UN
MODEL DE CIUTAT DES DE LA PERSPECTIVA DEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL

Programa Qualitat de vida i protecció de la salut

Acció 2.3.4
Girona sense Violència de Gènere
Descripció:

La violència de gènere apareix com una de les majors i més dramàtiques dificultats per
assolir la plena autonomia i igualtat de la dona en la nostra societat.

Aquesta realitat ha fet posar en funcionament l’Equip Municipal d’Intervenció en
Violència Domèstica, que no solament dóna resposta a la situació de violència de les
dones sinó, també, a la dels fills i filles quan es tracta de famílies. En aquest sentit,  cal
seguir treballant per ampliar l’Equip Municipal d’Intervenció en Violència
Domèstica, i els recursos i millorar-ne la seva eficàcia, a través de dotar-se de més
professionals, de noves estratègies d’intervenció, de protocols interadministratius, etc.

Per altra banda, cal fer una tasca de sensibilització i prevenció de les situacions de
violència contra les dones. Aquestes accions han d’emmarcar-se en el treball d’altres
administracions i entitats de la pròpia ciutat que ja venen desenvolupant una tasca
important.

També hi ha la intenció de continuar amb les accions de sensibilització i de
promoció de la igualtat de la dona a través del Pla per a la Igualtat de Gènere que
l’Ajuntament de Girona va aprovar per al període 2004-07 i actuar sobre aquells
aspectes que han d’assegurar la igualtat d’oportunitats de les dones en qualsevol dels
àmbits: accés al treball, accés a la cultura, etc. També des d’aquest marc, es preveuen
accions de sensibilització i lluita contra la violència de gènere.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Àrea de Serveis Socials i Joventut, Àrea de
Promoció de la Ciutat, CES (Comissió Ciutat-Igualtat)
Altres àrees o serveis implicats: TOTES

Estimació cost econòmic: 8.000 € anuals (Equip Intervenció en Violència Domèstica)
i 12.000 € anuals (Pla d’Igualtat de Gènere)
Possibles fonts de finançament :  AjGirona, GENCAT (institut Català de la Dona),
altres aportacions privades i públiques
Indicadors: Nombre de persones ateses, tipus i qualitat de les accions, nivell de
satisfacció de les beneficiàries
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EIX 2. GIRONA,  UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.3. MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA I CREACIÓ D’UN
MODEL DE CIUTAT DES DE LA PERSPECTIVA DEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL

Programa Qualitat de vida i protecció de la salut

Acció 2.3.5
Accions de millora de la qualitat de vida dels col·lectiu més “fràgils” de la
ciutat
Descripció:

Un dels col·lectius més fràgils de la ciutat és el que  s’ha denominat com “els sense
sostre”. Aquestes persones que per diversos motius pateixen situacions de
desarrelament, manca de xarxa social, manca de recursos econòmics i, en un
percentatge molt elevat, problemes de salut mental (patologies, addiccions, etc...),
tenen com a única alternativa  el Centre d’Acolliment i Serveis Socials.

Ja fa anys que des d’aquest ens autònom es fa evident la doble vessant d’actuació
que es fa necessària per abordar les noves i flagrants necessitats socials. Per un
costat, vetllar per a poder fer una acollida transitòria a aquelles persones transeünts
que tenen necessitats bàsiques d’alimentació, descans, salut durant un màxim de tres
dies que, en moltes ocasions no són suficients o que, per manca de recursos suficients
no es pot assegurar a tota persona transeunt. D’altra banda, aquelles persones que,
com dèiem a l’encapçalament, tenen una problemàtica psicosocial afegida i que se’ls
fa impossible gestionar la seva pròpia vida amb autonomia. Aquestes persones que no
disposen en l’actualitat d’una intervenció especialitzada que integri totes les
dimensions que afecten a una persona (treball, salut, habitatge, etc), tenen com a únic
referent i ajut el Centre d’Acollida i Serveis Socials.

Així doncs, l’increment de les persones que arriben al Centre en qualitat de transeünts,
l’increment de persones en situació d’isolament social  i malaltia menta, i la manca de
Centres o serveis similars en tota la Província, fan imprescindible un increment dels
recursos i una millor adequació a aquestes realitats a les que cal fer front i consolidar
el servei de seguiment de les persones en medi obert i obertura d’un Centre de
Dia

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres
Responsabilitat seguiment i/o execució: CASS i Àrea de Serveis Socials i Joventut
Altres àrees o serveis implicats: Presidència i Hisenda
Estimació cost econòmic: 20.000 € anuals
Possibles fonts de finançament :  AjGirona, GENCAT (DBF), altres aportacions
públiques i privades
Indicadors: Nombre de persones ateses, grau d’assoliment dels objectius establerts
amb cada persona, nivell de satisfacció dels i les beneficiàries amb el servei, etc.
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EIX 2. GIRONA,  UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.3. MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA I CREACIÓ D’UN
MODEL DE CIUTAT DES DE LA PERSPECTIVA DEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL

Programa Qualitat de vida i protecció de la salut

Acció 2.3.6
Accions de millora de la qualitat de vida de la població de la ciutat
Descripció:

L’Àrea de Serveis Socials i Joventut és una de les que té un contacte més directe amb
la població a través de tots els serveis de proximitat: centres socials, centres cívics,
punts d’informació juvenil, etc. Això és un aspecte clau per poder fer front a la detecció
i resposta a les necessitats de la població.

En els darrers anys els centres socials i cívics, així com els serveis d’informació,
permeten traslladar l’administració local als barris, fer-la més propera a les persones i,
a la inversa, apropar més les necessitats de les persones a les administracions que en
poden gestionar les respostes. Així, es pot donar resposta a necessitats de la gent
gran, dels infants i joves, etc.. facilitant-los la informació, l’orientació i la derivació o
resolució de les seves necessitats socials, econòmiques, etc.

Per altra banda, a part de facilitar aquest objectiu clar de l’administració local en
benefici de la comunitat, aquests centres treballen per al desenvolupament de cada
barri, entenent-lo de forma àmplia: promocionant la vida associativa; detectant les
dificultats i/o conflictes dels barris o d’una part de la seva població a fi de trobar-ne les
solucions idònies; promovent accions que vinculin els barris a la ciutat i la ciutat als
barris, etc.
Tot això redunda en una millor qualitat de vida de les persones en el seu barri, sector.
Per això apareix del tot necessari poder consolidar i ampliar la xarxa de servei
socials d’atenció primària als barris i ampliar la xarxa de centres cívics de la
ciutat al sector Taialà i al sector Barri Vell

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Àrea de Serveis Socials i Joventut

Altres àrees o serveis implicats: Urbanisme

Estimació cost econòmic: 50.000 € anuals  (xarxa atenció primària), veure acció
1.2.16 (centre cívic de Taialà) i pendent d’estimar (centre cívic Barri Vell)
Possibles fonts de finançament :  AjGirona, GENCAT (DBF), altres aportacions
públiques
Indicadors: Nombre de persones ateses, grau d’assoliment dels objectius establerts,
nivell de satisfacció dels i les beneficiàries amb el servei, etc.
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EIX 2. GIRONA,  UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.3. MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA I CREACIÓ D’UN
MODEL DE CIUTAT DES DE LA PERSPECTIVA DEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL

Programa Promoció de sectors econòmics d’acord amb un model sostenible

Acció 2.3.7
Desenvolupar un model de turisme sostenible que complementi l’oferta
de turisme cultural

Descripció:

L’Ajuntament de Girona preveu desenvolupar un model de turisme “verd”, que es basi i
que promogui els valors de ciutat sostenible, i que assoleixi nivells similars als del
turisme cultural actualment existents.

Per assolir aquest objectiu l’Ajuntament de Girona es dotarà dels recursos humans
necessaris, dins de l’equip de promoció local, per estudiar la situació actual i
programar les accions pertinents.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Desenvolupament Local i Promoció de la
Ciutat
Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu

Possibles fonts de finançament :

Indicadors:
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EIX 2. GIRONA,  UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.3. MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA I CREACIÓ D’UN
MODEL DE CIUTAT DES DE LA PERSPECTIVA DEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL

Programa Promoció de sectors econòmics d’acord amb un model sostenible

Acció 2.3.8
Consolidar l’oferta dels mercats i fires de Girona d’acord amb els
principis de sostenibilitat

Descripció:

El sector terciari té una gran importància en l’economia de la ciutat de Girona. Dins de
l’objectiu de millorar la sostenibilitat de la ciutat, L’Ajuntament de Girona té previst
consolidar l’actual oferta de mercats i fires d’acord amb els principis de l’Agenda 21.

Per aconseguir-ho es promouran tant les bones pràctiques ambientals com les
certificacions de qualitat ambiental entre els professionals que participin en els mercats
i fires; es facilitarà que aquests serveis es dotin de la infraestructura necessària; i
s’aprofitaran aquests espais per fomentar la informació i sensibilització ciutadana al
respecte.

En concret, un dels aspectes prioritaris serà la promoció de la recollida selectiva de
residus als grans mercats.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Desenvolupament Local i Promoció de la
Ciutat
Altres àrees o serveis implicats: Medi Ambient i Sostenibilitat

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu + accions concretes (pendents estimar)

Possibles fonts de finançament :  ARC, DMAH

Indicadors:
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EIX 2. GIRONA,  UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.3. MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA I CREACIÓ D’UN
MODEL DE CIUTAT DES DE LA PERSPECTIVA DEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL

Programa Promoció de sectors econòmics d’acord amb un model sostenible

Acció 2.3.9
Definir un model endogen de desenvolupament que aprofiti  les
infrastructures i serveis existents

Descripció:

Els serveis públics i els adreçats a les empreses, han estat els  sectors que han
impulsat més el creixement de Girona en el darrer quart de segle. Girona ha tancat
una etapa de grans transformacions productives caracteritzada per una important
reordenació industrial, pel fort creixement del sector públic, la modernització de les
estructures comercials, la important especialització en serveis financers,
comunicacions i serveis personals i a les empreses.

El principal repte que afronta la ciutat és el de la substitució d’un sector públic que ha
actuat parcialment de motor de l’economia urbana i que difícilment podrà tornar a
assumir un paper semblant, però si que hauria de continuar a ajudar a configurar un
veritable centre d’especialització dels subsectors industrials majoritaris a l’àrea.

En aquest marc. L’Ajuntament de Girona vol promoure el desenvolupament d’un model
que aprofiti i vinculi la promoció local als actors interns existents i previstos:   Parc
tecnològic, Tren alta velocitat, aeroport de Girona..., i a l’hora posi aquests al servei de
les necessitats del teixit industrial i productiu local.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Desenvolupament Local  i Promoció de la
Ciutat
Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu

Possibles fonts de finançament :

Indicadors:
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EIX 2. GIRONA,  UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.3. MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA I CREACIÓ D’UN
MODEL DE CIUTAT DES DE LA PERSPECTIVA DEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL

Programa Promoció de sectors econòmics d’acord amb un model sostenible

Acció 2.3.10
Realitzar de manera anual un acte o fira en relació a la Sostenibilitat de la
Ciutat

Descripció:

L’Ajuntament de Girona estudiarà la possibilitat de realitzar un acte anual de manera
permanent que s’inscrigui dins de l’oferta de “Girona, tot l’any” i que ajudi a divulgar i
promoure la cultura de sostenibilitat de la ciutat.

De manera conjunta, les àrees de Desenvolupament i promoció de la ciutat i de Medi
ambient i sostenibilitat de l’Ajuntament estudiaran les possibilitats, els actes ja
existents (Setmana del Medi Ambient, de l’energia, de la mobilitat sostenible i segura,
Dia de la Terra, ...), i realitzaran un proposta que aglutini al conjunt de sectors implicats
en el foment de la sostenibilitat i que pugui convertir-se en un referent.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Desenvolupament Local i Promoció de la
Ciutat
Altres àrees o serveis implicats: Medi Ambient i Sostenibilitat

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu (estudi previ) + pendent estimar
(organització fira)

Possibles fonts de finançament :  DMAH, DipG

Indicadors:
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EIX 2. GIRONA,  UNA MANERA DE VIURE

BLOC 2.3. MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA I CREACIÓ D’UN
MODEL DE CIUTAT DES DE LA PERSPECTIVA DEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL

Programa Promoció de sectors econòmics d’acord amb un model sostenible

Acció 2.3.11
Promoure un model sostenible i divers del sector d’hosteleria i
restauració a la ciutat

Descripció:

La ciutat de Girona s’encamina a constituir-se en centre turístic i d’atracció comercial
de la resta de la demarcació i fins el sud de França . Així, a Girona, hi ha hagut un
augment considerable de l’oferta de restaurants i bars , així com de les places
hoteleres. L’expansió del sector no és uniforme, si no que creix des del centre cap als
barris adjacents. Un cas notable és la façana de Pedret cap al Ter, que concentra la
major densitat d’establiments d’oci de la ciutat

L’Ajuntament de Girona promourà que els sectors de l’hosteleria i restauració  reforcin
les seves posicions, tot diversificant l’oferta i assolint un model sostenible.

L’actuació de l’Ajuntament seguirà els criteris de sostenibilitat i en concret les
propostes del Dictamen de maig de 2004 del Consell Econòmic i Social sobre
l’ordenació de l’oci nocturn, on es recomana diferenciar les tipologies d’establiments,
afavorir la polifunció de tots els barris, i afavorir una oferta cultural nocturna (veure
acció 2.2.10).

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Desenvolupament Local i Promoció de la
Ciutat
Altres àrees o serveis implicats: Medi Ambient i Sostenibilitat (Activitats)

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu

Possibles fonts de finançament :

Indicadors:
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EIX 3.  GIRONA, UN ESPAI PER PARLAR

Dins de Girona, un espai per parlar, s’agrupen accions destinades a l’educació,
comunicació i participació en l’assoliment d’un model de societat sostenible. Cal tenir
present però, que els aspectes de participació s’han tractat de manera transversal i
destacada i que per tant, a més de en les 23 accions d’aquest eix, es troben també
inclosos en moltes de les accions que formen part dels altres eixos.

Les accions de participació s’inscriuen dins de la fita: “Promoure el coneixement, la
participació crítica i responsable i la implicació en les decisions, de la
ciutadania; amb un llenguatge clar i entenedor; centrat en els barris, sectors,
associacions de veïns i persones; a partir de les seves necessitats i interessos;
tot això en un procés de mitjà-llarg termini, en el marc de la ciutat educadora”.

Aquest eix inclou 18 accions incloses en el bloc 3.1. EDUCACIÓ, COMUNICACIÓ I
PARTICIPACIÓ DES DE I PER A LA SOSTENIBILITAT, agrupades en quatre
programes que s’on de fet complementaris: a) Potenciació dels programes i recursos
educatius que fomentin la sostenibilitat, b) Estendre l’educació a tots els àmbits de la
societat, c) Realització de campanyes de comunicació i sensibilització ciutadana, i d)
Foment i dinamització de la participació.

A més, aquest eix conté 2 accions dins del BLOC 3.2. ELS PACTES CIUTADANS
PER A LA SOSTENIBILITAT i 3 accions dins del BLOC 3.3. EL PLA D’AVALUACIÓ I
SEGUIMENT, que s’ajusten als compromisos específics de participació i seguiment del
procés adquirits durant la elaboració de l’Agenda 21 Local de Girona.
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EIX 3.  GIRONA, UN ESPAI PER PARLAR
    

BLOC 3.1.
EDUCACIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ DES DE I PER A LA
SOSTENIBILITAT

? Potenciació dels programes i recursos educatius que fomentin
la sostenibilitat

    3 ACCIONS

? Estendre l’educació a tots els àmbits de la societat

    5 ACCIONS

? Realització de campanyes de comunicació i sensibilització
ciutadana

    7 ACCIONS

? Foment i dinamització de la participació

    3 ACCIONS

BLOC 3.2.
ELS PACTES CIUTADANS PER A LA SOSTENIBILITAT

2 ACCIONS

BLOC 3.3.
EL PLA D’AVALUACIÓ I  SEGUIMENT DE L’AGENDA 21

3 ACCIONS
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EIX 3. GIRONA, UN ESPAI PER A PARLAR

BLOC 3.1. EDUCACIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ DES DE I PER
A LA SOSTENIBILITAT

Programa Potenciació dels programes i recursos educatius que fomentin la
sostenibilitat

Acció 3.1.1
Programes d’Agenda 21 Escolar i Escola Verda als centres educatius de
la ciutat

Descripció:

Col·laborar amb els centres que ja participen en el programa Escoles Verdes establint
interlocutors concrets i promoure la vinculació de l’acció de les escoles verdes amb
l’acció municipal.

Promoure que tots els centres educatius de la ciutat participin en els programes
d’Agenda 21 Escolar i Escola Verda.

Així mateix, des de l’Ajuntament es preveu aprofitar el programa d’ Escoles Verdes i
vincular-lo al projecte de Pactes Sectorials i Ciutadans per a la Sostenibilitat (acció
3.2.1)

Tipus Acció : Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: A21L, Secció d’Educació

Altres àrees o serveis implicats: altres s/ accions

Estimació cost econòmic : Cost organitzatiu, 1.000 € anuals (Agenda Escolar)

Possibles fonts de finançament : AjGirona, GENCAT, DipG, XPCS

Indicadors :
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EIX 3. GIRONA, UN ESPAI PER A PARLAR

BLOC 3.1. EDUCACIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ DES DE I PER
A LA SOSTENIBILITAT

Programa Potenciació dels programes i recursos educatius que fomentin la
sostenibilitat

Acció 3.1.2
Recursos educatius per a la sostenibilitat

Descripció:

Promoure la coordinació de les diferents àrees i serveis de l’Ajuntament que permeti
potenciar i difondre el vessant educatiu de les accions que realitzin en foment de la
sostenibilitat, i incloure aquestes en el programa de recursos educatius. Entre altres es
preveuen les següents subaccions:

? Continuar promovent els recursos educatius en relació a l’educació viària, i fer-hi
especial incidència als sorolls causats pels ciclomotors.

? Incorporar a la guia de recursos educatius, i en els diferents recursos que disposa,
de la informació que es generi sobre mesures d’estalvi energètic i l’ús de l’energia
renovables a la ciutat.

? Incorporar en els diferents recursos educatius relacionats amb el cicle de l’aigua la
informació que es generi sobre la gestió de l’aigua la ciutat.

? Incorporar a la guia de recursos educatius, i en els diferents recursos que disposa,
de la informació que es generi sobre la gestió dels residus a la ciutat.

? Continuar promovent els recursos educatius en relació a l’educació viària, i fer-hi
especial incidència als sorolls causats pels ciclomotors.

? Potenciar els recursos educatius basats en el coneixement de l’entorn natural del
municipi de Girona, destinats tant a les escoles com a la ciutadania en general.

? Educació viària a les escoles

Tipus Acció : Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal –Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat (A21), Secció
d’Educació
Altres àrees o serveis implicats: Totes les àrees

Estimació cost econòmic : Cost organitzatiu i inclòs dins del pressupost per a
recursos educatius (aprox. 66.000 € anuals)
Possibles fonts de finançament :  Ajuntament de Girona

Indicadors : Núm de recursos educatius / Núm usuaris
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EIX 3. GIRONA, UN ESPAI PER A PARLAR

BLOC 3.1. EDUCACIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ DES DE I PER
A LA SOSTENIBILITAT

Programa Potenciació dels programes i recursos educatius que fomentin la
sostenibilitat

Acció 3.1.3
Impulsar el programa d’intercanvi de llibres de text

Descripció:

El programa Intercanvi de llibres de text, que s’inclou en la guia de Recursos educatius
de l’Ajuntament de Girona, dirigit especialment als cicles mitjà i superior d’educació
primària i a ESO. El programa pretén generalitzar i donar suport a una pràctica que ja
és habitual. Passar els llibres entre els germans, amics, parents no és gens estrany, i
es pot considerar una molt bona pràctica; ja que suposa un estalvi en la despesa que
la família ha de fer cada començament de curs per la compra de llibres i també perquè
és un clar exemple de no malbaratar recursos.

Tipus Acció : Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal –Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Secció d’Educació

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic : aprox. 2.000 € anuals

Possibles fonts de finançament : AjGirona, DipG

Indicadors : Núm d’usuaris recurs



Dibuixem un camí: Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat de Girona 110

EIX 3. GIRONA, UN ESPAI PER A PARLAR

BLOC 3.1. EDUCACIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ DES DE I PER
A LA SOSTENIBILITAT

Programa Estendre l’educació a tots els àmbits de la societat

Acció 3.1.4
Realitzar un inventari de l’oferta educativa de l’Ajuntament de Girona per
a tots els ciutadans

Descripció:

Realitzar un inventari i analitzar tota l’oferta educativa que realitza l’Ajuntament com a
eina per impulsar l’oferta educativa adreçada a la ciutadania en general. Encarregar
aquesta tasca al Grup de Recerca d’educació Social de la UdG.

Tipus Acció : Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Servei d’Estudis Socials i Europeus, Secció
d’Educació
Altres àrees o serveis implicats: Totes les àrees municipals

Estimació cost econòmic : Cost Organitzatiu + 3.246 € (estudi)

Possibles fonts de finançament: AjGirona, UE

Indicadors:
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EIX 3. GIRONA, UN ESPAI PER A PARLAR

BLOC 3.1. EDUCACIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ DES DE I PER
A LA SOSTENIBILITAT

Programa Estendre l’educació a tots els àmbits de la societat

Acció 3.1.5
Potenciar l’oferta de Recursos educatius al conjunt de la població

Descripció:

Potenciar la oferta de recursos educatius, ampliar i difondre l’oferta d’activitats
adreçades a la ciutadania. Es tindran en compte diferents sectors de població  a l’hora
de fer l’activitat

Promoure des de l’Ajuntament la realització de sortides gratuïtes de coneixement dels
diferents espais naturals de la ciutat (“Anem a conèixer...”)

Tipus Acció : Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Secció d’Educació

Altres àrees o serveis implicats: Altres àrees municipals s/activitat

Estimació cost econòmic : Cost organitzatiu (s/activitat)

Possibles fonts de finançament : Ajuntament i altres (s/activitat)

Indicadors :
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EIX 3. GIRONA, UN ESPAI PER A PARLAR

BLOC 3.1. EDUCACIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ DES DE I PER
A LA SOSTENIBILITAT

Programa Estendre l’educació a tots els àmbits de la societat

Acció 3.1.6
Fer de La Caseta de la Devesa -Centre de Recursos Educatius de la
Ciutat- el referent de l’educació per a la sostenibilitat

Descripció:

Des de l’Ajuntament es vol potenciar i aprofitar l’experiència de La Caseta de La
Devesa com a Centre d’Educació Ambiental i Recursos Educatius de la Ciutat, per què
sigui també el referent de la educació per a la sostenibilitat al conjunt de la ciutadania.

En aquest context, la Guia de Recursos Educatius que coordina anualment la Caseta
de La Devesa recollirà el conjunt d’activitats d’educació i divulgació en relació amb el
desenvolupament sostenible que es planificaran anualment amb l’objectiu de mantenir
viu el procés d’informació i participació ciutadana.

Tipus Acció : Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal –Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Educació, Medi Ambient i Sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats: altres s/ recurs

Estimació cost econòmic : Cost Organitzatiu

Possibles fonts de finançament :  AjGirona, DipG

Indicadors : Núm. usuaris recursos educatius específics.
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EIX 3. GIRONA, UN ESPAI PER A PARLAR

BLOC 3.1. EDUCACIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ DES DE I PER
A LA SOSTENIBILITAT

Programa Estendre l’educació a tots els àmbits de la societat

Acció 3.1.7
Elaboració i difusió de manuals de bones pràctiques

Descripció:

Per tal d’assegurar que el conjunt de la ciutadania tingui accés a la informació
necessària per poder actuar lliurement i responsable i d’acorda amb un model de ciutat
sostenible, es proposa elaborar materials divulgatius i educatius potenciant-ne els
aspectes de comunicació i de formació al llarg de la vida, i en concret dissenyar i
difondre una sèrie de manuals de bones pràctiques en relació a l’energia, a l’estalvi i
aprofitament de les aigua, en relació als residus, i altres temes concrets relacionats
amb el foment de la sostenibilitat.

Per a realitzar els díptics s’aprofitarà el material i recursos informatius que s’ofereixen
des de l’Institut  Català d’Energia (ICAEN), la Xarxa de Pobles i Ciutats cap a la
sostenibilitat , o altres institucions. A partir d’aquesta informació de base s’hi
incorporaran les dades relatives al territori de Girona i les adreces de serveis
d’informació o com contactar amb professionals i empreses de serveis especialitzades.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i sostenibilitat, Caseta de la
Devesa
Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu (elaboració) + pendent estimar
(divulgació)
Possibles fonts de finançament :  Ajuntament, ICAEN, DMAH, XCPS

Indicadors:
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EIX 3. GIRONA, UN ESPAI PER A PARLAR

BLOC 3.1. EDUCACIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ DES DE I PER
A LA SOSTENIBILITAT

Programa Estendre l’educació a tots els àmbits de la societat

Acció 3.1.8
Promoure cursos d’aprenentatge ciutadà sobre bones pràctiques

Descripció:
Per tal d’assegurar que el conjunt de la ciutadania tingui accés a la informació
necessària per poder actuar lliurement i responsable i d’acord amb un model de ciutat
sostenible, es proposa elaborar materials divulgatius i educatius potenciant-ne els
aspectes de comunicació i de formació al llarg de la vida, i en concret organitzar
cursos d’aprenentatge ciutadà, i posar eines d’ús col·lectiu (web, bústies de
distribució, programari, reculls de bones pràctiques,...) a disposició d’entitats i
ciutadans
Els cursos i materials relacionats amb l’energia explicarien quin és l’origen de l’energia
que consumim, i quins efectes té; a aprendre a lleguir els rebuts d’energia i saber
quant consumim; quins són els consums mitjans a Girona, Catalunya i al mòn; i saber
així si consumim molt o poc; i com podem millorar l’eficiència del nostre consum i
quines són les bones pràctiques més habituals
En relació a la nova cultura de l’aigua, els cursos i materials tractaran sobre bones
pràctiques, mesures d’autoavaluació i instal·lació de mecanismes per estalviar i
reaprofitar aigua.
Els cursos i materials d’aprenentage ciutadà en relació als residus podria explicar
l’autocompostatge, reciclatge casolà, reparació de petits electrodomèstics,  reparació i
restauració de mobles, ....
Finalment es prepararan materials i cursos destinats a les entitats sobre l’ús més
eficient del recursos i sobre les eines que l’Ajuntament posarà a la seva disposició
(webs, bústies de distribució, bones pràctiques i recursos per a festes, etc...)

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat, Caseta
Devesa, Participació i relacions ciutadanes
Altres àrees o serveis implicats:  Educació, Centres Cívics, OMIC

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu

Possibles fonts de finançament :

Indicadors:
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EIX 3. GIRONA, UN ESPAI PER A PARLAR

BLOC 3.1. EDUCACIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ DES DE I PER
A LA SOSTENIBILITAT

Programa Realització de campanyes de comunicació i sensibilització
ciutadana

Acció 3.1.9
Campanya de Comunicació, Sensibilització i Educació ambiental en
relació als residus

Descripció:

L’Ajuntament de Girona promourà la realització d’una campanya de sensibilització
sobre  la recollida selectiva de residus. La campanya, sota el nom genèric de GIRONA
TRIA, es desenvoluparà entre els anys 2004 i 2005, i afectarà especialment a l’ús dels
contenidors de recollida selectiva, i més especialment als contenidors de matèria
orgànica i d’envasos lleugers.

La campanya “Girona jo trio” incidirà en l’ús dels contenidors de recollida selectiva a la
ciutat de Girona per tal de disminuir la quantitat de residus que reben un tractament
finalista (incineració i abocament); i servirà de preàmbul a les campanyes “Girona tria
l’orgànica” i "Girona tria els envasos", que s’iniciaran en els barris de Palau i Montilivi i
que s’aniran estenen en salts progressius a tota la ciutat.

Així mateix es considerarà la sistematització de les accions informatives en les que es
destaquin els resultats dels comportaments ambientals més positius

De manera complementària a la campanya “Girona tria”, es preveu la possibilitat
d’organitzar, conjuntament amb el Consell Municipal de Sostenibilitat, unes jornades
ciutadanes en relació als residus, per tal de donar a conèixer els diferents models de
gestió i desenvolupar estratègies per a aconseguir la reducció i la reutilització

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats: Educació, Informació Ciutadana

Estimació cost econòmic: 769.571 €

Possibles fonts de finançament :  ARC, AjGirona

Indicadors: Recuperació residus municipals (%), Producció neta de residus
(kg/hab.dia)
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EIX 3. GIRONA, UN ESPAI PER A PARLAR

BLOC 3.1. EDUCACIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ DES DE I PER
A LA SOSTENIBILITAT

Programa Realització de campanyes de comunicació i sensibilització
ciutadana

Acció 3.1.10
Promoure una campanya d’educació ciutadana en relació als sorolls

Descripció:

Una vegada aprovada la nova ordenança reguladora de la contaminació per sorolls i
vibracions (acció 2.2.5), l’Ajuntament de Girona promourà una campanya d’educació
ciutadana per a informar sobre els drets i deures dels ciutadans en relació al soroll, i
promoure actituds cíviques al respecte. Dins de la campanya també es realitzaran
activitats educatives en relació al nivell acústic dels tubs d’escapament dels vehicles.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats: Educació, Mobilitat, coordinació territorial i
seguretat, Policia Municipal
Estimació cost econòmic: pendent d’estimar

Possibles fonts de finançament :  GENCAT (DMAH), DipG

Indicadors:
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EIX 3. GIRONA, UN ESPAI PER A PARLAR

BLOC 3.1. EDUCACIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ DES DE I PER
A LA SOSTENIBILITAT

Programa Realització de campanyes de comunicació i sensibilització
ciutadana

Acció 3.1.11
Promoure la introducció d’informació sobre l’evolució del consum
personal en el rebut de l’aigua i de les escombraries.

Descripció:

L'aigua es un be escàs i limitat. Per això es important que s'incorporin noves pautes de
comportament que fomentin l'ús racional i l'estalvi d'aigua. Així augmentarem les
reserves d'aigua disponibles, reduirem el volum d'aigües residuals i disminuirem el
cost energètic i econòmic del tractament i el consum d'aigua.

Per això des d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A. es vol continuar treballant
per la conscienciació mediambiental dels usuaris.  Amb aquesta finalitat periòdicament
es faran campanyes de sensibilització i de foment de l'estalvi d'aigua a través de
tríptics que s'adjunten a la correspondència que manté el Servei amb els abonats, i
s’estudiarà la possibilitat d’introduir informació sobre l’evolució del consum personal en
el rebut d’aigua.

Així mateix, des de l’àrea de medi ambient  i sostenibilitat de l’Ajuntament també es vol
promoure que el rebut d’escombraries incorpori informació general sobre els nivells de
producció de residus de la ciutat.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, Medi
Ambient i Sostenibilitat
Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu

Possibles fonts de finançament :

Indicadors:
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EIX 3. GIRONA, UN ESPAI PER A PARLAR

BLOC 3.1. EDUCACIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ DES DE I PER
A LA SOSTENIBILITAT

Programa Realització de campanyes de comunicació i sensibilització
ciutadana

Acció 3.1.12
Realitzar bianualment Jornades de Medi Natural per a difondre els valors
naturals i el seu coneixement a la població en general.

Descripció:

Al març de l’any 2003, L’Ajuntament de Girona va organitzar les primeres Jornades de
Medi Natural a Girona. En aquestes Jornades es van presentar diferents estudis,
projectes o treballs de recerca sobre medi natural a Girona i rodalies duts a terme des
de diferents àmbits com la Universitat, els instituts d’ensenyament secundari, les
associacions naturalistes i fins i tot els particulars interessats pel tema.

L’Ajuntament de Girona té la voluntat de organitzar cada dos anys una nova jornada
similar. La intenció de les jornades és  fomentar l’interès pel món natural del nostre
entorn, donar a conèixer els treballs realitzats a tots els ciutadans i ciutadanes i,
alhora, posar en contacte les persones o entitats que hi intervenen.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat, Educació

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: 6.000 € / bianualment

Possibles fonts de finançament :  Ajuntament, Diputació Girona,

Indicadors:
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EIX 3. GIRONA, UN ESPAI PER A PARLAR

BLOC 3.1. EDUCACIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ DES DE I PER
A LA SOSTENIBILITAT

Programa Realització de campanyes de comunicació i sensibilització
ciutadana

Acció 3.1.13
Celebrar la Setmana de la Mobilitat Sostenible

Descripció:

L’Ajuntament de Girona ha participat cada any en les celebracions del Dia Europeu
sense Cotxes i de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.

L’Ajuntament de Girona té la voluntat de continuar promovent aquestes celebracions, i
continuar amb la col·laboració activa i implicació de diferents entitats ciutadanes en la
seva preparació (Associacions de veïns, de comerciants, entitats ecologistes, ... ). En
l’organització de les jornades de reflexió, es procurarà seguir els criteris consensuats
en  la comissió organitzadora a nivell de Catalunya, sempre procurant que la setmana
serveixi com a element de reflexió i faciliti la implicació activa de diferents col·lectius.

Tipus Acció : Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Mobilitat, Coordinació Territorial i Seguretat

Altres àrees o serveis implicats: Medi Ambient i Sostenibilitat (Agenda 21), Educació
(Caseta de la Devesa),
Estimació cost econòmic : 24.000 € anuals

Possibles fonts de finançament:  AjGirona

Indicadors :
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EIX 3. GIRONA, UN ESPAI PER A PARLAR

BLOC 3.1. EDUCACIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ DES DE I PER
A LA SOSTENIBILITAT

Programa Realització de campanyes de comunicació i sensibilització
ciutadana

Acció 3.1.14
Mou-te a peu

Descripció:
A Girona, per moure's dins de la ciutat, anar a peu és molt sovint la manera més
ràpida de desplaçar-se. I també la més agradable, sense preocupar-se pel trànsit, ni
buscar aparcament, disfrutant de l'entorn i de la companyia dels teus conciutadans.
Cal recordar que a Girona, cada dia,  hi ha més vianants que conductors circulant. Per
aquest motiu, des de l’Ajuntament de Girona es vol animar als ciutadans i
ciutadanes de Girona a efectuar els seus desplaçaments diaris, quan sigui
factible,  a peu.

La promoció del anar a peu, com a mitjà de desplaçament dins de la ciutat de Girona
es durà  a terme a partir de diverses accions, entre les que es pot destacar:
- Adequació i senyalització d’itineraris
- Organització de sortides entre diferents barris: DE BARRI A BARRI CAMINANT
- Sortides a peu dins del programa  “Anem a..” de la Caseta de la Devesa
- Pàgina web “Mou-te a peu”

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Mobilitat, coordinació territorial i seguretat
/Medi Ambient

Altres àrees o serveis implicats: Medi Ambient,  La Caseta de La Devesa..

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu.

Possibles fonts de finançament :

Indicadors :
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EIX 3. GIRONA, UN ESPAI PER A PARLAR

BLOC 3.1. EDUCACIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ DES DE I PER
A LA SOSTENIBILITAT

Programa Foment i dinamització de la participació

Acció 3.1.15
Millorar i promoure els canals de participació ja existents

En l’actualitat, la Bustia d’Avisos i Suggeriments,  gestionada des de l’Oficina
d’Informació i Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Girona, és un instrument que
permet de manera sencilla que qualsevol ciutadà pugui informar de qualsevol
deficiència o problema existent a l avia pública o presentar queixes o suggeriments
que permetin millorar el servei que s’ofereix a la ciutat.  A aquest servei, cal afegir-hi
també els altres  canals de comunicació que s’ofereixen a traves de l’OIAC
(Ajuntament virtual, 010, Ajuntament informa,..), i sobretot a través del 092 de la
Policia Municipal. També cal mencionar la participació dels responsables de les
diferents àrees de l’Ajuntament en reunions de veïns i en taules territorials.

Aquests serveis representen ja en conjunt una bona eina de comunicació, però que cal
potenciar-los encara més, sobretot donant-los a conèixer, i fer un esforç per integrar
els diferents canals.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: OIAC (Participació i relacions ciutadanes)

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu

Possibles fonts de finançament :

Indicadors:
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EIX 3. GIRONA, UN ESPAI PER A PARLAR

BLOC 3.1. EDUCACIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ DES DE I PER
A LA SOSTENIBILITAT

Programa Foment i dinamització de la participació

Acció 3.1.16
Crear noves eines de participació ciutadana

Descripció:

L’Ajuntament de Girona vol crear noves eines de participació per tal de facilitar que els
ciutadans i ciutadanes de la ciutat puguin expressar les seves opinions i intervenir de
manera més directa en la gestió de la ciutat. Les noves eines, estructurades com a
reglaments reguladors de la participació ciutadana i de la gestió de conflictes, definiran
i formalitzaran eines de participació com el dret de petició, el dret de proposta,
l’audiència pública, la consulta popular, el dret de debat, el dret d’iniciativa ciutadana,
el contractes per objectius, etc.

Així mateix, conjuntament amb l’aprovació dels nous reglaments de participació
ciutadana es preveu realitzar una campanya informativa i de divulgació de les noves
eines, que inclourà la publicació dels nous reglaments, accions participatives i accions
formatives dirigides als ciutadans i als personal de l’Ajuntament.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Participació i relacions ciutadanes

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu (redacció normativa), 60.000€
(consultoria externa, publicacions i campanya divulgació)
Possibles fonts de finançament :

Indicadors:
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EIX 3. GIRONA, UN ESPAI PER A PARLAR

BLOC 3.1. EDUCACIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ DES DE I PER
A LA SOSTENIBILITAT

Programa Foment i dinamització de la participació

Acció 3.1.17
Definir, desenvolupar i aplicar nous models de gestió que fomentin la
participació ciutadana en la planificació territorial.

L’Ajuntament de Girona continuarà amb el desenvolupament del projecte ARTISTS
(Arterial Street Towards Sustainability) perquè aquest pugui definir una metodologia
participativa útil en el disseny dels nous carrers de la ciutat. El projecte ARTISTS, dins
el Vè programa marc de la Comissió Europea, té per objectiu d’analitzar les
problemàtiques i buscar solucions al disseny i gestió dels grans carrers arterials. En
una primera fase, en aquests moments ja iniciada, es preveu aplicar una metodologia
participativa en el disseny de la reforma del Carrer de Barcelona, on es tractin les
necessitats de tots els diferents tipus d’usuaris (conductors, vianants, ciclistes,
residents, treballadors, conductors d’autobusos, taxistes,...).  També hi la l’experiència
de les enquestes que, des de l’àrea de vialitat de l’Ajuntament, es realitzen als
principals usuaris afectats pels canvis en el sistema de circulació. El conjunt
d’experiències han de servir a l’àrea de vialitat per valorar i adoptar la metodologia
més escaient per promoure la participació activa de la ciutadania de la ciutat en el
disseny dels nous espais viaris de Girona.
Per altra banda, l’Ajuntament de Girona, amb la intenció de buscar nous instruments
per tal de facilitar la participació ciutadana en els processos de planificació territorial,
participarà en un programa europeu de cooperació INTERREG en relació a la
planificació territorial, la participació ciutadana i les  noves tecnologies”. L’objectiu
d’aquest programa es desenvolupar, des d’un enfoc pràctic, un sistema de geo-
visualització i comunicació amb la ciutadania, utilitzant les noves tecnologies ja
disponibles. Aquest sistema ha de millorar  l’intercanvi d’informació espacial en els
processos de participació pública al planejament territorial, especialment en el referent
en l’àmbit de la mobilitat, a través d’aproximacions interactives i innovadores.
A més, el fet que l’Ajuntament de Girona disposi a la seva web de tota informació
relativa al Pla General d’Ordenació Urbana i de tot el planejament derivat, ha
permès posar a disposició de tothom i de manera fàcil tota la informació que existeix
en aquesta matèria, facilitant el coneixement del que s’aprova en aquesta matèria, la
qualificació del sòl i l’execució del planejament.”

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa de
vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció normativa
– Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Mobilitat, coordinació territorial i seguretat,
Urbanisme,  UMAT, Participació i relacions ciutadanes

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: Cost Organitzatiu, 50.000 € (ARTISTS)

Possibles fonts de finançament :  AjGi (50%), UE (Interreg III), UE(ARTISTS)

Indicadors:
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EIX 3. GIRONA, UN ESPAI PER A PARLAR

BLOC 3.1. EDUCACIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ DES DE I PER
A LA SOSTENIBILITAT

Programa Foment i dinamització de la participació

Acció 3.1.18
Treballar conjuntament amb entitats naturalistes i ecologistes del
municipi o associacions de caire ambiental.

Descripció:

L’Ajuntament de Girona vol continuar i potenciar el marc de col·laboració amb les
entitats i associacions de caire ambiental i naturalista existents al municipi. Per aquest
motiu preveu, entre altres,  les següents accions:

? Actualitzar el registre d’entitats i facilitar-ne la seva difusió (Agenda escolar, web,
agenda d’activitats...)

? Continuar amb la tasca de mantenir convenis amb finalitats educatives amb les
diferents entitats ecologistes i naturalistes de la ciutat

? Potenciar les campanyes, conferències, jornades i congressos en matèria de medi
natural realitzats per entitats de la ciutat.

? Potenciar la creació, i promoure’n les activitats, de l’Associació de Defensa
Forestal de Girona (ADF de Girona) per a vetllar per la gestió dels boscos.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal –
Nou Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat, Educació

Altres àrees o serveis implicats: Participació i relacions ciutadanes

Estimació cost econòmic: cost organitzatiu, i 10.500 €/anuals en subvencions

Possibles fonts de finançament :  AjGirona

Indicadors: Núm entitats registrades; Núm de convenis signats; Pressupost
Subvencions
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EIX 3. GIRONA, UN ESPAI PER A PARLAR

BLOC 3.2. ELS PACTES CIUTADANS PER A LA SOSTENIBILITAT

Programa Els pactes ciutadans per a la sostenibilitat

Acció 3.2.1
Establir un programa de suport i promoció a l’elaboració de Pactes
Sectorials i Ciutadans per a la Sostenibilitat de Girona.

Descripció:

L’impuls de la Girona sostenible requereix de la implicació de tota la comunitat i la
participació dels ciutadans i ciutadanes com a actors clau del procés, per això es
preveu que es puguin definir accions concretes del PALS també a través de Pactes
Sectorials i Ciutadans per a la Sostenibilitat. Aquests Pactes Ciutadans, a
promoure dins d’àmbits restringits sectorialment o territorial, seran instruments
participatius per a l’assumpció de compromisos dels ciutadans per tal de definir
accions concretes per avançar cap a la sostenibilitat d’un sector concret per part de
diferents col·lectius ciutadans.

Amb els Pactes Ciutadans es busca la implicació directa de diferents sectors i
col·lectius de la ciutat, a partir de les seves necessitats i interessos, i amb el seu
llenguatge, per tal de pactar els hàbits i models de comportament que fomentin la
sostenibilitat de la ciutat. L’Ajuntament de Girona, d’acord amb el Consell Municipal de
Sostenibilitat, traslladarà i promourà el debat de l’Agenda 21 en tots aquests àmbits
sectorials.

L’Ajuntament de Girona, difondrà a través de la seva pàgina web els diferents pactes
ciutadans existents.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi ambient i sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats: Participació i relacions ciutadanes

Estimació cost econòmic: 12.000 €

Possibles fonts de finançament :  AjGirona, Diputació de Girona

Indicadors: Núm de pactes
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EIX 3. GIRONA, UN ESPAI PER A PARLAR

BLOC 3.2. ELS PACTES CIUTADANS PER A LA SOSTENIBILITAT

Programa Els pactes ciutadans per a la sostenibilitat

Acció 3.2.2
Impulsar una campanya d’informació i potenciació de bones pràctiques
sostenibles en la petita i mitjana empresa i en el sector del comerç

Descripció:

L’Ajuntament de Girona considera vital la implicació de la petita i mitja empresa i el
sector comercial en la transformació d’una ciutat més sostenible. Per aquest motiu es
preveu promoure, amb la participació dels sectors esmentats, un conjunt d’accions
destinades a fomentar les bones pràctiques ambientals i sostenibles. Entre les accions
previstes hi ha:

? Edició i difusió de fulletons amb informacions sobre bones pràctiques

? Jornades informatives i de divulgació

? Campanyes informatives sobre estalvi d’energia en el sector comercial: Aparadors
de sostenibilitat, Il·luminacions de Nadal, ...

? Convenis i compromisos de la Petita i Mitjana Empresa amb la sostenibilitat de la
ciutat

Les accions informaran sobre els tràmits de la LLei d’Intervenció Integral de
l’administració ambiental, sobre recursos d’estalvi energètic, sobre el sistema de gestió
dels residus comercials i també hauran d’estimular els productors i distribuïdors locals
a emprendre accions de prevenció subscrivint els convenis en matèria de prevenció de
residus municipals prevists en el marc del programa de gestió de residus municipals
de Catalunya (PROGREMIC)

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat,
Desenvolupament Local i Promoció de la Ciutat
Altres àrees o serveis implicats:  CESGi

Estimació cost econòmic: pendent d’estimar

Possibles fonts de finançament :  Ajuntament de Girona, Organitzacions i
associacions empreserials

Indicadors:
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EIX 3. GIRONA, UN ESPAI PER A PARLAR

BLOC 3.3. EL PLA D’AVALUACIÓ I SEGUIMENT

Programa El Pla d’Avaluació i Seguiment

Acció 3.3.1
Elaborar el Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat de Girona

Descripció:

L’Ajuntament de Girona, amb la participació del Consell Municipal de Sostenibilitat,
elaborarà el Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat de Girona com a instrument per
a avaluar la realitat del municipi des del punt de vista de la sostenibilitat i comprendre
com evoluciona en el temps.

El Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat de Girona partirà dels indicadors comuns amb
la resta de municipis que com Girona pertanyen a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat, i als desenvolupats per la Diputació de Girona. Es tindrà en compte però
les característiques pròpies de la ciutat de Girona i els objectius del PALS de Girona, i
que el conjunt d’indicadors siguin fàcilment mesurables, a partir de dades disponibles
de manera regular; que siguin pràctics i comprensibles.

El Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat de Girona serà un instrument bàsic en
l’avaluació continuada del procés d’Agenda 21 Local de Girona, per vigilar l’efectivitat
de les accions del PALS i informar a la ciutadania dels resultats obtinguts.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi ambient i sostenibilitat, UMAT

Altres àrees o serveis implicats: Participació (informació ciutadana)

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu + 2.000 €/anuals divulgació

Possibles fonts de finançament :

Indicadors: --
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EIX 3. GIRONA, UN ESPAI PER A PARLAR

BLOC 3.3. EL PLA D’AVALUACIÓ I SEGUIMENT

Programa El Pla d’Avaluació i Seguiment

Acció 3.3.2
Monitoritzar i difondre dades sobre la qualitat ambiental de Girona

Descripció:

L’Ajuntament de Girona preveu facilitar als ciutadans i ciutadanes informació relativa
ala qualitat ambiental de la ciutat. Per aquest motiu, recollirà i divulgarà, principalment
a través de la pàgina web, informació relativa a la qualitat ambiental de la ciutat, com
serien dades la qualitat de les aigües, de l’aire, del soroll, ...

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu

Possibles fonts de finançament :

Indicadors: Núm consultes pàgina web sobre qualitat ambiental
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EIX 3. GIRONA, UN ESPAI PER A PARLAR

BLOC 3.3. EL PLA D’AVALUACIÓ I SEGUIMENT

Programa El Pla d’Avaluació i Seguiment

Acció 3.3.3
Realitzar, a través del Consell Municipal de Sostenibilitat, un programa
d’avaluació i seguiment del procés d’implantació del Pla d’acció Local per
a la Sostenibilitat

Descripció:

El Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) de Girona s’ha definit com un procés
obert i dinàmic.  Per aquest motiu inclou un Pla d’Avaluació i Seguiment (PAS), que
permet avaluar i seguir l’assoliment de les fites marcades i proposar noves accions. El
Consell Municipal de Sostenibilitat és l’espai de participació ciutadana on s’analitzarà i
interpretarà el grau de compliment del procés d’Agenda 21 Local de Girona

El seguiment sistemàtic dels objectius i elements clau prioritzats i dels indicadors
seleccionats, així com la difusió generalitzada del seu estat i evolució ha de ser la
garantia de millora contínua del procés de sostenibilitat. L’Ajuntament, a més, es
compromet a editar i difondre, com a mínim amb una periodicitat anual, l’estat de
compliment de l’Agenda 21 Local.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats: Participació

Estimació cost econòmic: 2.000 €/any

Possibles fonts de finançament :  AjGirona

Indicadors: Núm de reunions del CMdS; Núm informes del CMdS
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EIX 4.  GIRONA, TOTS JUNTS

Dins de l’eix, Girona, tots junts, s’agrupen totes aquelles accions destinades a la
cohesió de la ciutat, i a que tots junts, tot respectant la nostra diversitat, puguem
avançar cap al desenvolupament sostenible de la ciutat i del conjunt del planeta. En
total agrupa 18 accions que responen a les 4 fites que es van consensuar per a aquest
eix.

Les 4 accions del bloc 4.1. FOMENT I INTEGRACIÓ DE LA DIVERSITAT busquen
fomentar l’assoliment de la fita “Fomentar la integració des del respecte a la
diversitat mitjançant polítiques actives d’educació, habitatge, ocupació i
cultura”, a banda de les altres accions amb similar sentit que es troben en altres
eixos.

L’única acció del bloc 4.2 correspon a la fita “Recuperar i reinventar la relació entre
Universitat i ciutat”

A la fita de “Crear espais de participació, intercanvi i coordinació amb la inclusió
dels diferents discursos existents (sectors, àrees, col·lectius, generacions,
institucions, grups, etc.) per tal d’optimitzar esforços i recursos en educació,
cultura i esports, per assolir la cohesió social i el desenvolupament sostenible” li
corresponen les 9 accions del bloc 4.3. ESPAIS DE PARTICIPACIÓ, INTERCANVI I
COORDINACIÓ.

I finalment, les 4 accions del Bloc 4.4 UNA SOCIETAT GIRONINA JUSTA I
SOSTENIBLE AMB TOT ELPLANETA estan pensades per intentar assolir la fita de
“Transformar les polítiques de cooperació internacional per tal de generar
efectes bidireccionals que permetin assolir un model de societat sostenible”.
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EIX 4.  GIRONA, TOTS JUNTS
    

BLOC 4.1.
FOMENT I INTEGRACIÓ DE LA DIVERSITAT

? Foment a l’accés a l’habitatge i al treball

    2 ACCIONS

? Fomentar la diversitat i pluralitat

    2 ACCIONS

BLOC 4.2.
LA RELACIÓ ENTRE UNIVERSITAT I CIUTAT

1 ACCIÓ

BLOC 4.3.
ESPAIS DE PARTICIPACIÓ, INTERCANVI I COORDINACIÓ

? Taules de Concertació local en promoció

    3 ACCIONS

? Foment de la creació d’espais de debat, reflexió i producció
conjunta amb els diferents agents socials de la ciutat

    6 ACCIONS

BLOC 4.4.
UNA SOCIETAT JUSTA I SOSTENIBLE AMB TOT EL PLANETA

4 ACCIONS



Dibuixem un camí: Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat de Girona 132

EIX 4. GIRONA, TOTS JUNTS

BLOC 4.1. FOMENT I INTEGRACIÓ DE LA DIVERSITAT

Programa Foment de l’accés a l’habitatge i al treball

Acció 4.1.1
Vincular la demanda de subvencions d’ocupació amb els objectius de
ciutat sostenible

Descripció:
El Dispositiu d'Inserció Econòmica (D.I.E) és un servei creat per l'Ajuntament de
Girona que té com a objectiu ajudar les persones a trobar feina i a les empreses a
trobar treballadors. L’ objectiu no és només facilitar l'accés al treball, sinó que es dóna
una especial importància a l'estabilitat del mateix. Entre les modalitats d’inserció
promogudes pel DIE hi ha l’Escola Taller, el pla de Transició al Treball i el Taller
Ocupacional, que es basen en la formació. També, des del DIE també s’estimula la
inserció laboral a través del Tercer Sistema i de la promoció de l’autoocupació. La
promoció de l’autoocupació es realitza bàsicament a través de dos recursos: Les
iniciatives locals d’ocupació (I+O), on l’Ajuntament de Girona avala projectes
empresarials susceptibles de participar en el programa de la generalitat de Catalunya
(I+O) i els atorga bonificacions fiscals, i la concessió de microcredits mitjançant
conveni amb la Fundació Un Sol Món de Caixa de Catalunya.

Per tal d’afavorir l’assoliment d’un model de ciutat sostenible, l’Ajuntament de Girona
preveu vincular les accions del DIE de foment de l’ocupació amb els objectius concrets
Entre els projectes iniciats, previstos, oen estudi hi ha el  Mòdul d’hortes ecològiques
de l’escola-Taller, la formació de mediadors mediambientals i cívics, els programes de
manteniment i informació en relació al Parc de les Ribes del Ter, el Programa cívic
d’educació ciutadana en el sector de Vilaroja-Font de la Pòlvora, ....

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Desenvolupament Local i Promoció de la
Ciutat, DIE
Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu

Possibles fonts de finançament :  AjGirona, altres administracions

Indicadors:
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EIX 4. GIRONA, TOTS JUNTS

BLOC 4.1. FOMENT I INTEGRACIÓ DE LA DIVERSITAT

Programa Foment de l’accés a l’habitatge i al treball

Acció 4.1.2
Promoure les accions per assegurar l’accés a l’habitatge digne per als
col·lectius més desafavorits

Descripció:
L’accés a l’habitatge digne és un dret fonamental de qualsevol persona. Amb la
situació actual d’increment dels preus del sòl, l’especulació, i el reduït nombre
d’habitatges de lloguer, diferents col·lectius de la ciutat de Girona pateixen greus
dificultats per trobar aquest habitatge a preus moderats.

Si a aquest fenomen hi sumem la manca d’habitatge social que pateix la ciutat des de
fa anys, el deteriorament del parc d’habitatge social existent, i l’increment de la
demanda d’habitatge per part de col·lectius amb especial dificultats, es fa del tot
necessària una política activa d’habitatge des de l’Ajuntament.

Algunes de les accions que poden venir a minvar aquests efectes negatius són el
suport econòmic per a l’accés i manteniment de l’habitatge, incidir en el parc privat
d’habitatge de lloguer, establir els sinèrgies amb altres administracions i agents socials
per a l’obtenció d’habitatge de gestió municipal. I en concret, des de l’Ajuntament es
preveu la :
? Ampliació del Servei Municipal d’Intermediació en l’accés a l’habitatge de lloguer
? Coordinació interadministrativa, des del Pla de Desenvolupament Comunitari del

Sector Est de la ciutat , per a la millora de la gestió del parc d’habitatge social.
? Nou programa d’habitatges assistits per a persones en risc social

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial –
Programa de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat
- Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Àrea de Serveis socials i Joventut

Altres àrees o serveis implicats: Urbanisme, Centre d’Acolliment i Serveis Socials

Estimació cost econòmic: 36.000 € anuals (Servei d’Intermediació), 42.000 € anuals
(Programa habitatges assistits) i Pendent de determinar (Pla de Desenvolupament Sector Est)
Possibles fonts de finançament:  AjGirona, ADIGSA, FAVIV, CASS, altres
administracions  i privats
Indicadors: Nombre d’habitatges de la Borsa del Servei; temps de permanència dels usuaris  en el servei, índex
de morositat i desnonaments, nombre d’habitatges rehabilitats. - Estat físic de conservació dels habitatges,  implicació
dels i les veïnes en les millores dels seus habitatges, nivell de convivència-  Índex d’ocupació dels habitatges, temps de
permanència dels i els usuàries, processos de millora experimentats.
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EIX 4. GIRONA, TOTS JUNTS

BLOC 4.1. FOMENT I INTEGRACIÓ DE LA DIVERSITAT

Programa Fomentar la diversitat i la pluralitat

Acció 4.1.3
Promoure estratègies i serveis de mediació comunitària

Descripció:

La nova complexitat social que configura els barris de la nostra ciutat fan necessari
posar en funcionament mecanismes d’apropament de les persones, de resolució de
conflictes, d’intermediació entre els agents socials que intervenen en els conflictes i en
les seves vies de superació.

Des de l’Àrea de Serveis Socials i Joventut es vol estimular la consolidació o posta
en marxa d’estratègies de mediació i gestió alternativa de conflictes, i es duen a
terme diferents estratègies de mediació en termes d’habitatge (veure  acció 4.1.2), de
suport a la gestió de conflictes entre col·lectius culturals minoritaris, etc.

De tots és sabut que una bona prevenció i gestió de conflictes és la base per a una
convivència pacífica i necessari per a un desenvolupament local sostenible, que
permeti la igualtat d’oportunitats de qualsevol membre de la comunitat, el ple
desenvolupament de les persones, la cohesió social. En moments on es fragilitza la
situació econòmica de bona part de la població, on incrementen les actituds
discriminadores cap a certs col·lectius, és quan apareixen com a més necessàries
aquestes accions que fomenten la comprensió mútua, la recerca de solucions que
afavoreixin a totes les parts implicades i, per sobre de tot, la consciència col·lectiva
davant les problemàtiques socials, les seves causes, conseqüències i possibles
solucions.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu – Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Àrea de Servis Socials i Joventut

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu

Possibles fonts de finançament :  AjGirona, Generalitat de Catalunya, altres
aportacions públiques i privades.

Indicadors:
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EIX 4. GIRONA, TOTS JUNTS

BLOC 4.1. FOMENT I INTEGRACIÓ DE LA DIVERSITAT

Programa Fomentar la diversitat i la pluralitat

Acció 4.1.4
Promoure l’oficina única de matriculació escolar

Descripció:

Posar en funcionament una oficina única d’escolarització per tal d’oferir un servei
públic de qualitat i proximitat així com garantir la informació i gestió del procés de
preinscripció i matriculació als centres educatius sostinguts amb fons públics.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Educació

Altres àrees o serveis implicats: OIAC, Informàtica, Estadística

Estimació cost econòmic: pendent d’estimar

Possibles fonts de finançament :  AjGirona, GENCAT

Indicadors:
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EIX 4. GIRONA, TOTS JUNTS

BLOC 4.2. LA RELACIÓ ENTRE UNIVERSITAT I CIUTAT

Programa La relació entre Universitat i Ciutat

Acció 4.2.1
Recuperar i reinventar la relació entre Universitat i Ciutat

Descripció:

L’Ajuntament de Girona continuarà col·laborant amb el projecte de la Universitat de
Girona,  i participarà en el Consell Social de la Universitat i mantindrà el conveni marc
de col·laboració amb la Universitat.

Dins d’aquest marc es procurarà mantenir un diàleg per tal que els projectes i
actuacions de la Universitat de Girona tinguin també en compte les necessitats i
projectes de promoció local i desenvolupament de la ciutat de Girona, i que el
planejament dels campus universitaris s’adeqüin a les necessitats generals de
planejament i mobilitat del conjunt de la ciutat.

Des de l’àrea de cultura, i en concret des del Patronat del Call i del Centre Cultural La
Mercè, es continuarà col·laborant amb la Universitat en relació a l’oferta de cursos i
activitats artístiques i culturals.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Alcaldia

Altres àrees o serveis implicats: Desenvolupament Local i Promoció de la Ciutat ,
Cultura i Esports
Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu

Possibles fonts de finançament :  AjGirona

Indicadors:



Dibuixem un camí: Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat de Girona 137

EIX 4. GIRONA, TOTS JUNTS

BLOC 4.3. ESPAIS DE PARTICIPACIÓ, INTERCANVI I COORDINACIÓ

Programa Taules de concertació local en promoció

Acció 4.3.1
Continuar amb la Comissió d’Inserció Econòmica del Consell Econòmic i
Social

Descripció:

El Consell Econòmic i Social de Girona (CESGi) és un òrgan municipal consultiu
sectorial de participació dels agents econòmics i socials (sindicats, patronals i altres
agents professionals o similars) en els assumptes que incideixen en el
desenvolupament econòmic, ecològic i social de la ciutat. La seva funció és la d'una
taula permanent de negociació i cooperació entre Ajuntament i agents socials ens els
assumptes de ciutat en els que coincideixen.

La Comissió d'Inserció Econòmica del CESGi porta des de 1996 la de direcció del
Dispositiu d'Inserció Econòmica municipal, i hi participen entitats representatives del
sector no lucratiu ("tercer sector"), la Delegació del Departament de Treball, i la
Universitat de Girona.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Desenvolupament Local i Promoció de la
Ciutat, CESGi
Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic:

Possibles fonts de finançament :  AjGirona

Indicadors:
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EIX 4. GIRONA, TOTS JUNTS

BLOC 4.3. ESPAIS DE PARTICIPACIÓ, INTERCANVI I COORDINACIÓ

Programa Taules de concertació local en promoció

Acció 4.3.2
Continuar amb la Comissió de Ciutat-Igualtat del Consell Econòmic i
Social

Descripció:

A Girona, en el marc del projecte “Ciutat i Igualtat”, el CESGi va promoure un procés
participatiu que portés a la proposta de plans d'acció per a l amillora de la igualtat
d’oportunitats home-dona a la ciutat.

Es va encarregar de seguir el procés una Comissió específica del CESGi, que
s'anomenà també "Ciutat i Igualtat", formada per la majoria d’entitats ciutadanes que
treballen d’alguna manera per la igualtat de gènere a Girona.

Aquesta Comissió treballa també en la coordinació de les diferents iniciatives d’igualtat
de gènere a la ciutat, que els seus membres posen sobre la taula (per exemple els
actes del Dia internacional de la Dona Treballadora, o de lluita contra la Violència
Domèstica).

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Desenvolupament Local i Promoció de la
Ciutat, CESGi, Àrea de Serveis Socials i Joventut
Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic:

Possibles fonts de finançament :  AjGirona

Indicadors:
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EIX 4. GIRONA, TOTS JUNTS

BLOC 4.3. ESPAIS DE PARTICIPACIÓ, INTERCANVI I COORDINACIÓ

Programa Taules de concertació local en promoció

Acció 4.3.3
Taula de Mercats

Descripció:

L’Ajuntament de Girona té previst posar en funcionament una nova taula de
concertació local en promoció, amb l’objectiu de reunir als agents vinculats al sector
dels mercats i organitzar polítiques concertades de promoció i desenvolupament
d’aquest sector d’acord amb els criteris de sostenibilitat.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Desenvolupament Local i Promoció de la
Ciutat
Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic:

Possibles fonts de finançament :  AjGirona

Indicadors:
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EIX 4. GIRONA, TOTS JUNTS

BLOC 4.3. ESPAIS DE PARTICIPACIÓ, INTERCANVI I COORDINACIÓ

Programa Foment de la creació d’espais de debat, reflexió i producció
conjunta amb els diferents agents socials de la ciutat

Acció 4.3.4
Promoure un debat ciutadà sobre els nous reptes socials de la ciutat

Descripció:
El Consell Municipal per a la Cohesió Social porta tres anys treballant per promoure un
debat ciutadà sobre aquells aspectes que han de promoure la cohesió social a la
ciutat.

D’aquesta tasca se’n desprèn la necessitat de seguir mantenint un debat a aquest
nivell i, alhora, vincular-ho al territori  a través dels centres cívics i socials com a eines
de foment de la participació i cohesió social. Hi ha la voluntat de potenciar el treball
conjunt des del consell de cohesió social i la xarxa de centres cívics i socials

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu – Altres.

Responsabilitat seguiment i/o execució: Àrea de Serveis Socials i Joventut

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: 12.000 € anuals
Possibles fonts de finançament :  AjGirona, altres aportacions públiques i privades
Indicadors: Increment de la participació, descentralització dels debats i les accions
que es dinamitzin des del consell, espais de debat , etc.
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EIX 4. GIRONA, TOTS JUNTS

BLOC 4.3. ESPAIS DE PARTICIPACIÓ, INTERCANVI I COORDINACIÓ

Programa Foment de la creació d’espais de debat, reflexió i producció
conjunta amb els diferents agents socials de la ciutat

Acció 4.3.5
Promoure espais de diàleg, participació i cooperació interinstitucional en
aquells sectors amb més necessitats de la ciutat

Descripció:
L’Àrea de Serveis Socials i Joventut és la dinamitzadora, des de la secció de serveis
socials d’atenció primària, de dos projectes que fomenten la convivència i el
desenvolupament de dos sectors especialment sensibles de la nostra ciutat:

. Pla de Dinamització Comunitària del Sector Est de la Ciutat

. Pla Educació i Convivència del Sector Santa Eugènia – Sant Narcís

Aquests projectes permeten fer una anàlisi conjunta, des dels diferents agents socials
del territori, de les seves necessitats i abordar les solucions d’una forma coherent i
integral, a partir de la implicació del teixit social, les diferents institucions i
professionals. Des de l’Àrea de Serveis Socials es vol consolidar la participació de
l’Ajuntament en aquests dos Plans Comunitaris i ampliar-los a d’altres sectors
de la ciutat que en precisin.

Aquestes experiències apareixen com a imprescindibles per assegurar una
convivència pacífica, una integració real de totes les persones al barri, a la ciutat, una
superació de les dificultats de relació entre col·lectius molt heterogenis, una
optimització i coordinació entre totes les accions que es duen a terme al territori per tal
d’optimitzar els recursos i assolir millors resultats.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu – Altres.

Responsabilitat seguiment i/o execució: Àrea de Serveis Socials i Joventut

Altres àrees o serveis implicats: Educació, Esports, Promoció de la Ciutat, etc.

Estimació cost econòmic: Pendent d’estimar

Possibles fonts de finançament :  AjGirona, GENCAT, FAVIV, ADIGSA, altres
aportacions públiques i privades
Indicadors:
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EIX 4. GIRONA, TOTS JUNTS

BLOC 4.3. ESPAIS DE PARTICIPACIÓ, INTERCANVI I COORDINACIÓ

Programa Foment de la creació d’espais de debat, reflexió i producció
conjunta amb els diferents agents socials de la ciutat

Acció 4.3.6
Promoure la consolidació i nova creació d’espais de participació dels
col·lectius socials de la ciutat (consell gent gran, espai dona, consell de la
joventut)
Descripció:

Per tal de potenciar la participació dels diferents col·lectius socials de la ciutat, s’han
anat creant espais de participació específica de col·lectius com la gent gran, a través
del Consell Municipal de la Gent Gran. Aquest consell permet debatre i analitzar la
situació de la gent gran a Girona, amb els actors socials (associacions de gent gran,
institucions, empreses de serveis per a la gent gran, etc.), a fi de plantejar polítiques i
accions en benefici de la gent gran i la ciutadania en general.

D’altres propostes que anirien en la mateixa línia que el Consell Municipal de la Gent
Gran són: l’Espai Dona i el Consell Municipal de la Joventut.

Pel que fa a l’Espai Dona, suposa la creació i dinamització d’un espai de participació i
trobada, a nivell virtual, de les associacions i persones interessades en el debat i acció
en favor de la igualtat de la dona en al nostra societat i, en concret, en la nostra ciutat;
així com, d’un espai de divulgació, informació de les campanyes, serveis, que sobre
aquestes qüestions s’estiguin desenvolupant.

El Consell Municipal de la Joventut és una proposta que ve a posar sobre la taula
una necessitat bàsica com a ciutat de generar un espai on el joves puguin plantejar les
seves necessitats, expectatives de futur, etc. i , alhora, d’implicar-los en el projecte de
ciutat.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu – Altres.

Responsabilitat seguiment i/o execució: Àrea de Serveis Socials i Joventut

Altres àrees o serveis implicats: Consell Econòmic i Social (Comissió Ciutat-Igualtat)

Estimació cost econòmic: indeterminat

Possibles fonts de finançament :  AjGirona, GENCAT, altres aportacions públiques i
privades

Indicadors:
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EIX 4. GIRONA, TOTS JUNTS

BLOC 4.3. ESPAIS DE PARTICIPACIÓ, INTERCANVI I COORDINACIÓ

Programa Foment de la creació d’espais de debat, reflexió i producció
conjunta amb els diferents agents socials de la ciutat

Acció 4.3.7
Crear l’Ajuntament dels nens i les nenes

Descripció:
El projecte de crear l’Ajuntament dels nens i nenes va ser aprovat per la sessió plenària
del Consell Escolar Municipal del dia 30 de maig de 2002. És un projecte de participació
ciutadana directa per a nens i nenes de 10-12 anys, que neix amb la pretensió de ser una
eina per fer possible la participació dels nens i les nenes a la ciutat i de procurar que
l’Ajuntament es comprometi a adoptar l’infant com un dels paràmetres per al
desenvolupament de la ciutat.

L’Ajuntament dels nens i nenes es constituirà cada curs escolar i estarà format per un
grup d’infants, no superior a 25 nens i nenes (alumnes de 5è i de 6è). El grup es
constituirà per treballar juntament amb els corresponents tècnics municipals en un dels
projectes de l’Ajuntament, una intervenció urbanística, un servei, unes ordenances,
una acció informativa, etc. El grup serà coordinat i dinamitzat  per un educador o
educadora per facilitar la participació de tots els membres i haurà de garantir que les
aportacions del grup quedin recollides en el projecte.

El projecte a treballar serà aprovat pel Ple municipal a proposta dels diferents consells
de participació ciutadana existents en el municipi. Es valorarà especialment que el
calendari d’execució sigui relativament curt. A través de l’Ajuntament dels nenns i
nenes s’incorporarà en el projecte la visió, l’opinió i els diferents paràmetres de
valoració de l’infant en totes i cadascuna de les seves fases de desenvolupament.
Amb aquesta finalitat seran utilitzades amb especial cura diferents formes d’expressió.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu – Altres.

Responsabilitat seguiment i/o execució: Àrea d’Educació

Altres àrees o serveis implicats: segons projecte

Estimació cost econòmic: aprox. 3.000 € anuals

Possibles fonts de finançament :  AjGirona,

Indicadors:



Dibuixem un camí: Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat de Girona 144

EIX 4. GIRONA, TOTS JUNTS

BLOC 4.3. ESPAIS DE PARTICIPACIÓ, INTERCANVI I COORDINACIÓ

Programa Foment de la creació d’espais de debat, reflexió i producció
conjunta amb els diferents agents socials de la ciutat

Acció 4.3.8
Continuar amb els treballs del Consell de les Arts i la Cultura

Descripció:

El Consell de les Arts i la Cultura és un consell de participació ciutadana creat l’any
2000 amb l’objectiu de reflexionar i fomentar el debat entorn de l’estat de la Cultura a
la ciutat de Girona. El Consell té un comitè impulsor format per 14 persones vinculades
a diferents sectors culturals de la ciutat.

Des de la seva constitució fins al moment actual el Consell ha organitzat tres debats:
Música i Ciutat; Art i Ciutat; i Teatre, Dansa i Ciutat; que han servit per posar de
manifest la situació actual, les expectatives i inquietuds dels sectors culturals i també
per a realitzar propostes de futur.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu – Altres.

Responsabilitat seguiment i/o execució: Àrea de Cultura i Esports

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu i 12.000 € anuals

Possibles fonts de finançament :  AjGirona

Indicadors:
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EIX 4. GIRONA, TOTS JUNTS

BLOC 4.3. ESPAIS DE PARTICIPACIÓ, INTERCANVI I COORDINACIÓ

Programa Foment de la creació d’espais de debat, reflexió i producció
conjunta amb els diferents agents socials de la ciutat

Acció 4.3.9
Promoure el debat ciutadà sobre els reptes ambientals de la ciutat

Descripció:
El Consell Municipal de Sostenibilitat de Girona té com a objectiu, entre altres, el
promoure activitats de caire formatiu i educatiu, de debat i de difusió pública sobre
sostenibilitat. Un exemple d’aquesta funció són les jornades i debats sobre energia i
mobilitat sostenible que s’han ja organitzat a través del Consell de Sostenibilitat.
D’aquesta tasca se’n desprèn la necessitat de seguir fomentant el debat ciutadà sobre
aquells aspectes que han de promoure la sostenibilitat del model de ciutat.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu – Altres.

Responsabilitat seguiment i/o execució: Medi Ambient i Sostenibilitat

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: 1.200 € anuals
Possibles fonts de finançament :  AjGirona, altres aportacions públiques i privades
Indicadors: Núm de reunions del Consell Municipal de Sostenibilitat
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EIX 4. GIRONA, TOTS JUNTS

BLOC 4.4. UNA SOCIETAT GIRONINA JUSTA I SOSTENIBLE AMB TOT
EL PLANETA

Programa Establir una estratègia transversal en els afers globals

Acció 4.4.1
Continuar potenciant el Programa Municipal i el Consell  Municipal de
Solidaritat i Cooperació

Descripció:
Volem que Girona continui essent una ciutat solidària, que lluita contra l’exclusió, a
favor dels drets humans, de la igualtat de gènere, de l'erradicació de la pobresa i de
l’enfortiment de la democràcia arreu del món. Volem provocar un efecte multiplicador
de la solidaritat.
Per assolir aquest objectius, i continuar construint una societat més solidària, amb
l’esperança/intenció que des de l’àmbit local la cooperació sigui gradualment una
dimensió més de totes les polítiques municipals es presenta anualment un  programa
municipal de cooperació i solidaritat. El programa esta al servei dels ciutadans,
obert al diàleg per recolzar les seves iniciatives, la seva creativitat i diversitat,
canalitzant els seus esforços, i de manera complementària, tots junts, contribuir a la
construcció d’aquesta societat solidària.
Aquesta participació s’articula principalment mitjançant el Consell Municipal de
Cooperació i Solidaritat, però la regidoria de Cooperació es manté sempre disposada a
dialogar amb tots aquells que vulguin fer avançar la causa de la solidaritat. Es vol
continuar potenciant el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació com a òrgan
de participació ciutadana i per a proposar i impulsar iniciatives i campanyes d´
informació i de sensibilització de la població que es considerin prioritàries en matèria
de cooperació internacional
Els eixos del programa inclouen les accions de sensibilització ciutadana, la
convocatòria d’ajuts per a projectes de les entitats solidàries gironines, els projectes
propis del municipi relacionats amb els agermanaments solidaris, i el suport a
iniciatives ciutadanes. Finalment, es reserva una part del pressupost per poder oferir
una contribució a situacions d’emergència que puguin sorgir durant l’any.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat - Redacció
normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou Recurs
Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Cooperació al Desenvolupament

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: Cost organitzatiu

Possibles fonts de finançament :  AjGirona
Indicadors:
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EIX 4. GIRONA, TOTS JUNTS

BLOC 4.4. UNA SOCIETAT GIRONINA JUSTA I SOSTENIBLE AMB TOT
EL PLANETA

Programa Establir una estratègia transversal en els afers globals

Acció 4.4.2
Accions de sensibilització ciutadana en relació al valor de la solidaritat i la
cultura de la pau

Descripció:
L’Ajuntament vol continuar actuant com a catalitzador per generar noves iniciatives
ciutadanes i dins d’aquest marc, veu la seva missió com la d’ajudar a que els
ciutadans adoptin el valor de la solidaritat com a condició bàsica de la seva ciutadania.
Vol dons adreçar-se a tota la població, privilegiant particularment la població escolar.

Amb l’objectiu d’animar als ciutadans i ciutadanes de Girona a aprofundir més en les
arrels dels desequilibris socials i així motivar-los a desenvolupar sentiments i actituds
solidàries i de transmetre maneres de fer adequades per donar criteris coherents a les
accions ciutadanes solidàries, l’Ajuntament de Girona, dins del programa municipal de
cooperació i solidaritat, promou accions de sensibilització que inclouen: Realitzar
programes a TV Girona i radios local; continuar donant suport al CeDRe (Centre De
Recursos de la Coordinadora d'ONGs Solidàries de les comarques gironines); produir
diverses exposicions que ajudin a comunicar als ciutadans i ciutadanes de Girona la
necessitat d’adoptar quotidianament el valor de la solidaritat com a condició bàsica de
la seva ciutadania;  s’organitzaran o es donarà suport per a la celebració de xerrades i
debat; es continuarà oferint assessorament legal per als ciutadans que vulguin exercir
l’objecció fiscal per a despeses militars; s’ofereixen Recursos Educatius dins del marc
de Girona, ciutat educadora, i els recursos educatius oferts a la ciutadania i
particularment als escolars; la Diada de Cooperació Solidària; la Web municipal sobre
solidaritat i cooperació; i altres ...

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Cooperació al Desenvolupament

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: aprox. 47.500 € anuals

Possibles fonts de finançament :  AjGirona

Indicadors:
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EIX 4. GIRONA, TOTS JUNTS

BLOC 4.4. UNA SOCIETAT GIRONINA JUSTA I SOSTENIBLE AMB TOT
EL PLANETA

Programa Establir una estratègia transversal en els afers globals

Acció 4.4.3
Ajuts per a projectes de solidaritat i cooperació

Descripció:
Dins del marc del programa municipal de cooperació i solidaritat, l’Ajuntament de
Girona inclou un seguit de línies d’ajuts per a projectes de solidaritat i cooperació.
Aquestes línies inclouen:
? La convocatòria anual d’ajuts per a projectes de les entitats solidàries

gironines amb el doble objectiu de recolzar projectes de desenvolupament i
d’enfortir el teixit associatiu de la ciutat. Està previst fer un esforç especial per
potenciar les associacions en les que participen grups immigrats a fi de contribuir a
una millor cohesió de la ciutadania.

? Definir i finançar els projectes propis del municipi relacionats amb els
agermanaments solidaris amb Bluefields, Farsia i es preveu també Nueva
Gerona. En aquest sentit es continuarà desenvolupant una perspectiva
municipalista a mitjan termini.

? Donar suport a iniciatives ciutadanes amb una clara voluntat d’apropament als
ciutadans i recolzar la seva creativitat.

? Finalment, es reservarà una part del pressupost per poder oferir una contribució a
situacions d’emergència que puguin sorgir durant l’any.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Cooperació al Desenvolupament

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: aprox. 290.000 € anuals

Possibles fonts de finançament :  AjGirona

Indicadors:
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EIX 4. GIRONA, TOTS JUNTS

BLOC 4.4. UNA SOCIETAT GIRONINA JUSTA I SOSTENIBLE AMB TOT
EL PLANETA

Programa Establir una estratègia transversal en els afers globals

Acció 4.4.4
Promoure l’efecte bidireccional de les accions de cooperació

Descripció:
L’Ajuntament té la intenció que tant en les actuacions de sensibilització com en els
projectes de cooperació s’intensifiqui l’efecte bidireccional per tal que les polítiques de
cooperació internacional promoguin canvis en el model de societat de Girona per que
sigui més sostenible i just.  En concret, es preveu promoure l’efecte bireccional a
través de potenciar el codesenvolupament, i que siguin les pròpies entitats locals
receptores dels programes de cooperació les que suggereixin i planifiquin les
actuacions a realitzar tot millorant els ponts de comunicació a través de la població
immigrant resident a Girona.

També es mantindran i potenciaran les ajudes a totes aquelles accions com la
realització de l’Agenda Llatinoamericana o les colònies de nens saharauis que
tenen un elevat efecte bidireccional i potencien els canvis a la societat gironina.

Tipus Acció: Execució d’obra – Estudi tècnic – Pla urbanístic o sectorial – Programa
de vigilància o control – Campanya de divulgació – Programa de voluntariat -
Redacció normativa – Programa d’ajudes econòmiques - Nou servei municipal – Nou
Recurs Educatiu - Altres

Responsabilitat seguiment i/o execució: Cooperació al Desenvolupament

Altres àrees o serveis implicats:

Estimació cost econòmic: Cost inclòs en el pressupost de les accions 4.4.2 i 4.4.3

Possibles fonts de finançament :  AjGirona

Indicadors:
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La valoració del Pla d’Acció Municipal 2004-2007

Valoració econòmica i temporalització

Les accions que formen part del Pla d’Acció Municipal 2004-2007 cap a la
Sostenibilitat (PAM 2004-2007) s’han definit conjuntament amb una estimació del cost
econòmica que representarà la seva execució. Cal tenir present que el PAM 2004-
2007 expressa una voluntat política i no és en cap cas un document que contingui
projectes tècnics detallats. És per aquest motiu que la valoració econòmica és tant sols
una estimació, generalment a  la baixa, de la voluntat política de dedicar un pressupost
a  determinades accions.  Així i tot, en gairebé un 40% de les accions proposades
tenen només un cost organitzatiu o tècnic, ja el cost de l’acció s’integra en el cost
normal de funcionament d’alguns dels serveis municipals (generalment en la partida de
personal o de funcionament general d’un servei). L’elevat nombre d’accions que tenen
cost organitzatiu reflecteix la voluntat de l’Ajuntament que la promoció de la
sostenibilitat s’assumeixi des de la gestió diària de les diferents àrees de l’Ajuntament
més que no en projectes concrets i específics, aïllats de la gestió diària.
Taula 1. Distribució de les accions del PAM 2004-2007 segons el tipus de cost assignat.
Tipus d'acció Eix 1 Eix 2 Eix 3 Eix 4 TOTAL

Només Cost Organitzatiu 16 19 6 8 49

Amb pressupost estimat 18 19 13 7 57

Pressupost pendent d'estimar 9 4 4 3 20

TOTAL 43 42 23 18 126

Tal i com es detalla en la taula 1, el 42% de les accions del PAM 2004-2007 tenen un
cost assignat, que en conjunt representen prop de 73,6 milions d’euros (Taula 2). En
aquesta estimació global no s’inclouen les accions amb cost organitzatiu o tècnic, ni
tampoc aquelles 20 accions que tenen el pressupost encara pendent d’estimar, com és
el cas d’accions pendents de projectes o estudis tècnics per a les quals no es disposa
actualment d’informació suficient per assignar-hi una estimació econòmica.

En la taula 2 es presenta el resum econòmic anual del PAM 2004-2007.  Cal tenir
present que, a causa de la participació activa des del primer moment de les àrees i
serveis tècnics de l’Ajuntament en el procés de redacció del PAM 2004-2007, en el
moment de la presentació definitiva d’aquest ja hi ha moltes accions que s’han pogut
programar i realitzar durant l’any 2004. La taula 2 reflecteix aquest fet en els prop de
4,8 milions d’euros gastats o pressupostats en accions per l’any 2004.

El cost conjunt estimat de 73,6 milions d’euros recull, a més de les partides que
l’Ajuntament de Girona té previst  destinar als propers anys a les accions, el cost
d’accions que es preveu poder realitzar a través d’aportacions d’altres administracions
i fins de particulars. Així, el pressupost assignat per l’Ajuntament al conjunt d’accions
amb cost econòmic estimat representa només 13,9 milions d’euros i que representa
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només el 19% del total de costos estimats i es preveuen aportacions externes a
l’Ajuntament per un valor aproximat de 59 milions d’euros. Les principals aportacions
econòmiques previstes corresponen a les accions per a habitatges que sumarien uns
39 milions d’euros, l’ampliació de l‘estació depuradora d’aigües residuals de Campdurà
(uns 13,5 milions), i les inversions de la companyia d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de
Ter (que pel període de 2004-2007 representarien gairebé uns 2 milions d’euros.

Taula 2. Assignació per anys del cost aproximat estimat (en euros) de les 57 accions amb cost
ja estimat (total o parcialment), agrupats per blocs. No inclou els costos organitzatius.

EIX/BLOC 2004 2005 2006 2007 TOTAL
1.1 10.500 24.000 2.000 12.000 48.500
1.2 1.324.795 1.306.000 839.448 839.448 4.309.691
1.3 0 24.000.000 9.000.000 9.000.000 42.000.000
1.4 308.000 381.000 277.000 277.000 1.243.000

Total Eix 1 1.643.295 25.711.000 10.118.448 10.128.448 47.601.191
2.1 1.454.000 15.601.296 636.000 636.000 18.327.296
2.2 677.905 161.100 1.200 1.200 841.405
2.3 964.000 964.000 964.000 964.000 3.856.000

Total Eix 2 3.095.905 16.726.396 1.601.200 1.601.200 23.024.701

3.1 288.746 795.071 97.500 103.500 1.284.817
3.2 0 12.000 0 0 12.000
3.3 4.000 4.000 4.000 4.000 16.000

Total Eix 3 292.746 811.071 101.500 107.500 1.312.817

4.1 78.000 78.000 78.000 78.000 312.000
4.2 0 0 0 0 0
4.3 13.200 13.200 13.200 13.200 52.800
4.4 337.500 337.500 337.500 337.500 1.350.000

Total Eix 4 428.700 428.700 428.700 428.700 1.714.800
TOTAL 5.460.646 43.677.167 12.249.848 12.265.848 73.653.509

Participació
Ajuntament

3.135.105 6.658.741 2.067.032 2.083.032 13.943.910

La major part de l’assignació de costos estimats recollida en la taula 2 correspons a
l’any 2005, ja que molts dels projectes que es preveuen realitzar l’any 2006 i 2007
tenen l’assignació econòmica encara pendent d’estimar.

Gairebé el 65% del pressupost estimat que es recull a la taula 2 correspon al eix 1
“Girona, un espai on viure”, i especialment al bloc 1.3 que recull es propostes
destinades a foment de l’habitatge. Les accions de l’eix 2 “Girona, una manera de
viure, representen prop del 31 % del cost estimat, i les accions de l’eix 3 “Girona un
espai per parlar” i l’eix 4 “Girona, tots junts” equivalen en conjunt al 4% del total de cost
estimat. Del conjunt d’accions incloses amb pressupost a l’eix 2, la ampliació de la
EDAR de Campdurà representa prop del 60% del cost total de les accions dins de l’eix
2, i el 18% del total del PAM 2004-2007. En l’eix 3, les principals despeses ja
assignades corresponen especialment a la campanya de foment de la recollida
selectiva que representen el 58% del pressupost del PAM.

Les accions dins del programa de Cooperació i solidaritat, repartides entre els quatre
anys,  representen gairebé el 78% del pressupost assignat a les accions en l’eix 4 del
PAM 2004-2007.
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Valoració del nivell de participació

Abans que res cal remarcar que en aquests moments es valora només la participació
de les diferents àrees de l’Ajuntament en la redacció del Pla d’Acció Municipal, però en
el procés d’avaluació i seguiment del procés s’haurà de valorar la participació dels
diferents agents (col·lectius, entitats i ciutadania en general) en el conjunt del Pla
d’Acció, incloent el Pla d’Acció Municipal i els conjunt de Pactes Ciutadans. Per tal de
valorar la participació, tenint en compte a l’hora aspectes quantitatius i de qualitat de
participació, s’utilitzarà el model que el grup de recerca d’educació social de la
Universitat de Girona va dissenyar per encàrrec de l’Ajuntament.

En relació a la participació de les diferents àrees de l’Ajuntament en la redacció del Pla
d’Acció Municipal cap a la Sostenibilitat (2004-2007) cal assenyalar que la participació
del conjunt de l’Ajuntament des de l’inici del procés ha propiciat que hi hagi una
elevada participació de les àrees. Així, com s’observa en la taula 3, les principals àrees
de gestió de l’Ajuntament de Girona s’han repartit les responsabilitats de seguiment i
execució de les 126 accions. L’àrea de medi ambient i sostenibilitat té responsabilitats
de seguiment i execució en 57 de les 126 accions del PAM 2004-2007, el que
representa el 45% de les accions. L’àrea d’urbanisme participa amb responsabilitats
d’execució en el 19% de les accions, i Mobilitat, coordinació territorial i seguretat en el
17% de les accions.

Taula 3. Nombre d’accions amb responsabilitat de seguiment i execució agrupades per les
àrees de gestió de l’Ajuntament de Girona.
Àrea Eix 1 Eix 2 Eix 3 Eix 4 Total
Presidència-Alcaldia 1 1 2
Mobilitat, coordinació territorial i seguretat 17 1 3 21
Educació 5 10 2 17
Cooperació al desenvolupament 4 4
Participació i relacions ciutadanes 1 4 5
Administració i règim interior 3 3
Hisenda. Desenvolupament local i
promoció de la ciutat

7 1 4 12

Urbanisme 16 7 1 24
Medi ambient i sostenibilitat 16 24 16 1 57
Cultura i esports 2 2 4
Serveis socials i joventut 1 5 5 11
La suma de les accions de la taula és superior al nombre d’accions inclosa al PAM 2004-2007
ja que més d’una àrea poden responsabilitats de seguiment i execució.
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El Pla d’Avaluació i Seguiment

El procés d’avaluació i seguiment

El sistema d’avaluació, seguiment i difusió de l’Agenda 21 Local i del Pla d’Acció Local
parteix de les mesures recollides en la part III “de la Declaració d’Objectius de
l’Agenda 21 Local de Girona, i les opinions que al respecte ha manifestat el Consell de
Sostenibilitat, i que estableixen un sistema de Pla d’Acció obert, en continu, on cada
àrea o departament de l’Ajuntament proposi accions; i on el Consell Municipal de
Sostenibilitat  es responsabilitzi de  l’avaluació i seguiment.

El seguiment sistemàtic dels objectius i elements clau prioritzats i dels indicadors
seleccionats, així com la difusió generalitzada del seu estat i evolució ha de ser la
garantia de millora contínua del procés de sostenibilitat. Per això el Pla d’Acció (PALS)
inclou un Pla d’Avaluació i Seguiment (PAS), que permet avaluar i seguir
l’assoliment de les fites marcades i proposar noves accions. El Consell Municipal de
Sostenibilitat és l’espai on s’analitzarà i interpretarà el grau de compliment del procés
d’Agenda 21 Local de Girona. A més des del Consell es debatran i aclariran els dubtes
que puguin sorgir, i aquest és també l’òrgan que coordini la partició ciutadana
necessària en tot el procés. En concret el Pla d’Avaluació i Seguiment comptarà amb
els següents elements:

1.- Sessió anual d’avaluació del Consell de Sostenibilitat. Els representants
municipals i el Consell Municipal per a la Sostenibilitat es reuniran, com a mínim, una
vegada a l’any, per analitzar el grau de compliment del Pla d’Acció Local i revisar, si és
el cas, els indicadors proposats. Per a analitzar el grau de compliment, el Consell
disposarà, com a mínim, d’un informe de la secretaria tècnica que inclourà l’estat més
actualitzat possible dels indicadors de sostenibilitat. En principi es planteja aprofitar
una data pròxima al 5 de juny (Dia Mundial del Medi Ambient) per a realitzar aquesta
sessió. En la sessió s’haurà de valorar la participació dels diferents agents (col·lectius,
entitats i ciutadania en general) en el conjunt del Pla d’Acció, incloent el Pla d’Acció
Municipal i els conjunt de Pactes Ciutadans,  i s’utilitzarà el model que el grup de
recerca d’educació social de la Universitat de Girona va dissenyar per encàrrec de
l’Ajuntament.

2.- Difusió anual de l’estat dels indicadors i del grau de sostenibilitat de la ciutat
de Girona. L’Ajuntament es compromet a editar i difondre, com a mínim amb una
periodicitat anual, l’estat de compliment de l’Agenda 21 Local, l’estat del Sistema
d’Indicadors de Sostenibilitat de Girona i l’informe anual d’avaluació que consensui el
Consell Municipal de Sostenibilitat.

3.- Planificació anual d’activitats d’educació i divulgació. Igualment, amb l’objectiu
de mantenir viu el procés d’informació i participació ciutadana es planificarà anualment
un conjunt d’activitats d’educació i divulgació en relació amb el desenvolupament
sostenible. Les activitats educatives s’inclouran en el programa de recursos
educatius de la ciutat. En la planificació s’inclouran les propostes de treball en relació
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al foment de Pactes Sectorials i Ciutadans, i les referides a la promoció de bones
pràctiques a través de fullets explicatius, campanyes i cursos destinats a la ciutadania.

Així mateix, el Pla d’Avalució i Seguiment ha de ser la base que ha d’orientar els nou
Pla d’Acció Municipal (PAM) que s’haurà d’aprovar a l’inici de cada legislatura.
La redacció dels nous Plans d’Acció Municipal tindrà en compte les avaluacions
realitzades pel Consell de Sostenibilitat. Cada àrea o departament de l’Ajuntament
assumirà  els objectius i elements clau i les directrius, estratègies i prioritats que se’n
derivin, dels quals té responsabilitat i  proposarà les accions necessàries per
aconseguir l’evolució positiva dels indicadors del Pla d’Acció Local de Girona

Pactes i compromisos ciutadans

L’impuls de la Girona sostenible requereix de la implicació de tota la comunitat i la
participació dels ciutadans i ciutadanes com a actors clau del procés, per això es
preveu que es puguin definir accions concretes del PALS també a través de Pactes
Sectorials i Ciutadans per a la Sostenibilitat. Aquests Pactes Ciutadans, a
promoure dins d’àmbits restringits sectorialment o territorial, seran instruments
participatius per a l’assumpció de compromisos dels ciutadans per tal de definir
accions concretes per avançar cap a la sostenibilitat d’un sector concret per part de
diferents col·lectius ciutadans.

Amb els Pactes Ciutadans es busca la implicació directa de diferents sectors i
col·lectius de la ciutat, a partir de les seves necessitats i interessos, i amb el seu
llenguatge, per tal de pactar els hàbits i models de comportament que fomentin la
sostenibilitat de la ciutat. L’Ajuntament de Girona, d’acord amb el Consell Municipal de
Sostenibilitat, traslladarà i promourà el debat de l’Agenda 21 en tots aquests àmbits
sectorials.

L’Ajuntament de Girona, a través de la secretaria del Consell Municipal de
Sostenibilitat, assumeix el compromís de establir un programa de suport i promoció a
l’elaboració de Pactes sectorials i Ciutadans per a la Sostenibilitat de Girona. Aquest
compromís queda reflexat en l’acció 3.2.1 del Pla d’Acció Municipal 2004 –2007 cap a
la sostenibilitat.

El Sistema d’indicadors de sostenibilitat de Girona

L’Ajuntament de Girona, amb la participació del Consell Municipal de Sostenibilitat,
elaborarà el Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat de Girona com a instrument per
a avaluar la realitat del municipi des del punt de vista de la sostenibilitat i comprendre
com evoluciona en el temps.

El Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat de Girona partirà dels indicadors comuns amb
la resta de municipis que com Girona pertanyen a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat, i als desenvolupats per la Diputació de Girona. Es tindrà en compte però
les característiques pròpies de la ciutat de Girona i els objectius del PALS de Girona, i
que el conjunt d’indicadors siguin fàcilment mesurables, a partir de dades disponibles
de manera regular; que siguin pràctics i comprensibles.
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El Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat de Girona serà un instrument bàsic en
l’avaluació continuada del procés d’Agenda 21 Local de Girona, per vigilar l’efectivitat
de les accions del PALS i informar a la ciutadania dels resultats obtinguts.

El Consell Municipal de Sostenibilitat constituirà un grup de treball que discutirà una
nova proposta de Sistemes d’Indicadors, que es validarà i aprovarà en la primera
sessió d’avaluació i seguiment que el Consell de Sostenibilitat realitzi una vegada
aprovat el Pla d’Acció.

El Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat de Girona s’organitzarà tenint en compte els
següents criteris bàsics:

1.- Es referiran a les 15 fites per assolir una ciutat més sostenible, definides pel
Consell Municipal de Sostenibilitat. L’objectiu dels indicadors serà la de permetre
visualitzar de manera senzilla la evolució de cada una de les fites en relació a la
sostenibilitat.

2.- Els indicadors seran objectius i rigurosos.

3.- Es presentaran de forma didàctica i entenedora. La divulgació dels indicadors
haurà de tenir en compte que siguin fàcils d’entendre i interpretar. En cas que per una
fita es planteges la necessitat d’utilitzar varis indicadors i subindicadors, finalment hi
haurà d’haver, per facilitar la seva difusió, un únic índex que resumeixi la informació.

4.- S’intentarà, sempre que sigui possible, fer ús dels indicadors que utilitzin les
pròpies àrees de l’Ajuntament per a la seva gestió, o en cas de no utilitzar-ne que
aquestes adoptin els indicadors del Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat com a
propis.  Així mateix, es facilitarà la implicació de les àrees i altres consell sectorials de
participació ciutadana en el disseny i elecció d’indicadors.

5.- Es prioritzaran indicadors per els quals es disposi de dades de manera regular,
fàcil i segura, per tal d’assegurar la viabilitat de realitzar sèries temporals
comparables.

6.-. Es prioritzarà els indicadors ja validats i utilitzats per altres administracions o
organismes com a forma de facilitar les comparacions.

7. Sempre que sigui possible s’establiran subindicadors que desglossin la informació
per gènere i per barris.

A banda dels indicadors compresos en el Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat de
Girona, la secretaria tècnica del Consell Municipal de Sotenibilitat farà ús d’indicadors
específics per tal de valorar el grau d’acompliment de les accions. Aquests indicadors
no formaran part del Sistema d’indicadors de Sostenibilitat de Girona.
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Esquema general del procés:

DECLARACIÓ OBJECTIUS DE L’AGENDA 21 LOCAL DE GIRONA
(Aprovada definitivament per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 6 de juny de
2000

PLA ACCIÓ MUNICIPAL 2004-2007
126 accions

PLA ACCIÓ MUNICIPAL 2008-2011

Pactes Sectorials i Ciutadans per a
la Sostenibilitat:

PLA D’AVALUACIÓ i SEGUIMENT (anual)
Sistema d’indicadors de Sostenibilitat de Girona
Sessió anual d’avaluació del CMdS
Programa de recursos educatius

MEMÒRIES DESCRIPTIVES DELS 14 OBJECTIUS
(juny 2002-febrer 2004)

AVALUACIONS EXTERNES DE LES 14 MEMÒRIES
(juliol 2002-abril 2004)

SESSIONS DE TREBALL PER ELABORAR LA DIAGNOSIS
(octubre 2002-abril 2004)

DIBUIXEM UN CAMÍ: 15 fites per assolir una ciutat més
sostenible

DIBUIXEM UN CAMÍ.
PLA D’ACCIÓ LOCAL CAP A  LA SOSTENIBILITAT DE GIRONA
octubre 2004


