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EIX 1. MOBILITAT
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les
sessions participatives
(ciutadania)

1.1. Bonificacions en aparcament
per a vehicles eco i elèctrics.
1.2. Preveure que hi haurà bicis
elèctriques
(recàrregues,
seguretat...).
1. Canviar el
paradigma cap a
una mobilitat
urbana i
interurbana
sostenible,
interconnectada
amb el transport
públic
(intermodalitat).

1.3. Facilitar el transport públic entre
els llocs de treball i els diferents
barris.
1.4. Millorar les connexions en
transport
públic:
més
interconnexions, més freqüències,
assegurar que podrà arribar al tren,
escoles...
1.5. Cal fer línia d’autobús a Mas
Catofa, que està desconnectada.
1.6. Treure espai als cotxes per a fer
carrils bici i donar espai als vianants.
Evitar agafar espais naturals (com
els rius) sinó espais dedicats al

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

1.18. Crear una zona pacificada
sense cotxes al centre de la ciutat: A)
Delimitada per la carretera de
Barcelona, el carrer d’Emili Grahit,
l’Onyar, les Muralles i la Devesa. B)
Inicialment l’actuació seria introduïda
amb urbanisme tàctic, i establerta
com a espai d’única plataforma. C) La
prioritat de trànsit seria per vianants,
bicicletes i transport públic. D)
L’accés amb vehicle privat motoritzat
només serien permesos a veïns i amb
limitació a 10 km/h. E) L’accés a
vehicles de distribució estaria
restringit per horaris, per exemple
entre 7.30 h i 8.30 h del matí.
1.19. Eliminar els aparcaments
públics (al carrer i subterranis) al
centre de la ciutat. Qualsevol
aparcament públic dins dels límits de
la zona pacificada haurà de canviar
d’activitat,
com
per
exemple:
Aparcaments
vídeo-vigilats
de
bicicletes i patinets, centres de
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Accions que s’estan
desenvolupant
(tècnics)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

1.22.
Instal·lació
d’un
aparcament segur de bicicletes
d’alta capacitat a l’estació
intermodal
de
tren
d’alta
velocitat, Rodalies i autobús
interurbà
(Fons
europeus
Nextgeneration).

--
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les
sessions participatives
(ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

cotxe, per a guanyar espai de
mobilitat sostenible.

distribució d’última milla i punts de
recollida
de
paqueteria,
o
aparcaments pels veïns de la zona
amb mobilitat reduïda.

1.7. Habilitar pàrquings dissuasius a
les afores de la ciutat molt ben
connectats. Un exemple concret
seria un pàrquing dissuasiu a
Campdorà.
1.8. Apostar pel tramvia com a mitjà
de transport tant urbà com interurbà.
1.9. Augmentar i millorar els espais
de càrrega i descàrrega.
1.10. Pensar noves formes de
transport, especialment l’última
milla.
1.11. Transport
Domeny.

públic

cap

a

1.12. Gratuïtat al transport públic per
als acompanyants de nens i nenes
que es desplacen als centres
escolars.
1.13. Millorar els entorns escolars i la
seva accessibilitat.

1.20. Garantir l’accés en transport
col·lectiu als grans centres de treball
 Mesura d’últim recurs, quan la
planificació urbanística i les polítiques
d’habitatges no permetin acostar els
llocs de residència als llocs de treball.
 Planificar línies de bus exprés
entre els centres residencials i
transports amb els grans centres de
treball coincidint amb els horaris
laborals  Grans centres de treball
inclouen entre d’altres polígons
industrials,
centres
d’oficines,
universitat i hospitals.
1.21. Assegurar que els presents i
futurs usuaris afectats per mesures
de mobilitat estiguin involucrats en el
procés de disseny de les actuacions
(massa vegades veiem aparcaments
de bici, carrils bici i parades d’autobús
que no es poden utilitzar o són
inaccessibles,
que
han
estat
clarament dissenyades per algú que
no coneix les particularitats del mode
de transport o de la zona).
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Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

Accions que s’estan
desenvolupant
(tècnics)
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les
sessions participatives
(ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Accions que s’estan
desenvolupant
(tècnics)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

1.14. Fidelitzar a la gent en l’ús del
transport públic, fer cultura de bus...
1.15. Caldria analitzar com es
desplaça la gent fins a l’escola, com
funcionen els camins escolars
segurs actualment i quines millores
podrien introduir-se.
1.16.
Estudiar
les
barreres
psicològiques que ens fan triar
mitjans de transport que no són
actius. Estudiar la relació amb
l’arquitectura
i
l’urbanisme
i
promoure els desplaçaments a peu
o en bici.
1.17. Treure espai al cotxe. L’espai
públic no és infinit i s’ha de triar.
Promoure la pacificació de l’espai
públic.

2. Promoure i
incentivar l’ús de la
bicicleta.

2.1. Proveir mapes de la xarxa
ciclable.

2.7. Creació de carril bici al carrer de
Pierre Vilar que doni continuïtat entre
el carril del carrer de la Creu i el carril
del carrer de Ferran de Soldevila i
Zubiburu.
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2.14. Ampliació servei de
Girocleta, creixement de 3
estacions/any.

--
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les
sessions participatives
(ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

2.2. Poder pujar la bicicleta als
diferents mitjans de transport públic.

2.8. Facilitar la intermodalitat trenbicicleta amb la construcció d’un
aparcament de bicicletes vídeo-vigilat
i cobert connectat amb l’estació.

2.3. Estació per a bicis (Girocleta) a
la plaça de Germans Sàbat. Canviar
l’estació de la Girocleta de davant de
l’escola Taialà.
2.4. Fer aparcaments segurs de
bicicletes, en particular als pàrquings
soterrats ja existents, a preu baix o
de manera gratuïta.
2.5. Promocionar també altres
modes sostenibles; principalment
l'accessibilitat a peu, tant en termes
de connexió de la xarxa de vianants
com l'adaptació a les persones amb
discapacitat.
2.6. Garantir la seguretat viària.

2.9. Crear una estació de Girocleta a
prop de l’Hospital de Santa Caterina
al carrer d’Alfons Moré si no fos
possible coordinar-se amb Salt.
2.10. Parada de Girocleta al final de
la rambla de Xavier Cugat (Fontajau).
2.11. Estendre la xarxa de carrils bici
interurbans. A) Com a norma general,
el trajecte hauria de ser més ràpid o
igual al trajecte efectuat en bicicleta
per carretera. B) Els carrils bici
haurien de ser asfaltats i sense
obstacles perillosos per afavorir la
seguretat
i
eficiència
de
la
infraestructura. C) Els carrils bici
interurbans
haurien
d’estar
connectats amb els principals carrils
bici de la ciutat, l’estació de tren i els
campus universitaris.
2.12. Construir un aparcament per
bicicletes i patinets a l’estació
d’autobusos regionals, tren i AVE.
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Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

2.15. Gratuïtat, un abonament a
nois i noies d’entre 16 i 17 anys.
2.16. Ampliació servei Girocleta,
24h.
2.17.
Instal·lació
d’un
aparcament de bicicletes a
l’estació
(Fons
europeus
Nextgeneration).
2.18. Creació de dotze noves
estacions de Girocleta: aproparla als barris més perifèrics i a les
noves zones urbanes de la ciutat
(entrada sud) (Fons europeus
Next generation).

Accions que s’estan
desenvolupant
(tècnics)
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les
sessions participatives
(ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Accions que s’estan
desenvolupant
(tècnics)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

Una part de l’espai deixat a la plaça
d’Espanya o al parc Central per la
remodelació de l’estació de busos es
podria utilitzar per construir un edifici
ciclable i obert 24h amb vigilància per
càmeres per estacionar de forma
segura bicicletes i patinets. La
combinació de seguretat, qualitat
d’estacionament, i proximitat al
tren/autobús
regional
incentiva
significativament l’ús del transport
públic de mitja i llarga distància, i la
mobilitat activa als habitants i
visitants de Girona.
2.13. Fomentar l’ús de la bicicleta en
els més petits. Si els nens i nenes
tenen facilitat per anar a l’escola en
bici de forma segura i ho troben com
una cosa natural, quan siguin grans
ho continuaran fent i no tindran la
necessitat de fer servir el cotxe. Per
això s’hauria de connectar totes les
escoles amb carrils bici segurs per
poder arribar des d’un radi mínim de
uns 2 km.
3. Interconnectar
tota la xarxa de
carrils bici urbana i
interurbana.

3.2. Combinar-ho amb una xarxa
de carrils bici que connectin de
forma segura totes les àrees de
la ciutat.

3.1. Aprofitar els rius de la ciutat com
a camins fluvials (vies blaves) per a
bicis i vianants.
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--
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les
sessions participatives
(ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Accions que s’estan
desenvolupant
(tècnics)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

3.3. Construcció d’un carril bici
de 1,713 km que uneixi Girona
amb Vilablareix (Fons europeus
Nextgeneration).
4.1. Abaratir les tarifes d’autobusos.
Facilitar tarifes per a col·lectius
vulnerables.
4.2. Parades de bus urbà a l’estació
de tren i bus actual per facilitar el
canvi urbà/interurbà.
4.3. Gratuïtat de transport públic per
Fires.
4. Promoure el
transport públic
interurbà i urbà
sostenible.

4.4. Busos llançadora des de
diversos pàrquings dissuasius fora
del centre.
4.5. Les línies de bus haurien de
tenir parada als principals campus
universitaris en aquelles freqüències
adaptades als horaris lectius.
4.6. Les línies de bus haurien de
tenir parada a l’estació de busos per
connectar amb línies urbanes, o fer
el canvi modal a bicicleta.

4.8. Un tren Avant com a mínim cada
hora i en ambdós sentits i que no se
solapin amb els de Rodalies.
4.9. Crear pàrquings dissuasius, on la
vegetació amb arbres sigui abundant,
a les diferents sortides de l'autopista
que donen accés a Girona i es
connectin entre elles amb tramvia o
similar per poder accedir al centre.
4.10. Anàlisis i optimització de la
mobilitat urbana en el transport públic
 Generació de matrius Origen –
Destí en el transport públic en base a
la gestió intel·ligent de les dades
disponibles
i
un
enfocament
multimodal (combinació de dades
Wifi, dispositius IR i enquestes fetes
a mà).
4.11. Connectar amb línies de bus
freqüents les principals poblacions de
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4.17.
Adquisició
de
dos
autobusos elèctrics per al servei
del transport públic de la ciutat.
En els darrers anys s’ha anat
renovant la flota, principalment
amb vehicles de gas natural, a
causa de l’alt cost dels vehicles
elèctrics. Aquest 2021, TMG
acabarà amb 10 autobusos de
GNC sobre una flota de 34
autobusos totals (Fons europeus
Nextgeneration).
4.18. Increment de freqüències
d’autobusos públics (Acció del
PMU, no prevista a curt termini).
4.19.
Establiment
d’un
aparcament dissuasiu a la
rotonda de Mas Gri, connectat
amb carril bici i bus urbà amb el
centre (previst en el Pla de
Mobilitat Urbana de 2014). (Fons
europeus Nextgeneration).

--
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les
sessions participatives
(ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

4.7. Reclamar un augment de la
freqüència de trens.

la província sense accés al tren
(Banyoles, La Bisbal, Torroella de
Montgrí, Sant Feliu, Palamós,
Palafrugell, Santa Coloma, Blanes,
Lloret, Roses, Ripoll, Olot, Besalú,
Anglès).
4.12. Augmentar freqüències de bus
els cap de setmana.
4.13. Augmentar les freqüències
d’autobús a poblacions properes com
a alternativa a la penalització del
transport privat motoritzat.
4.14. Estendre la gratuïtat del bus
urbà a les línies que connecten amb
poblacions properes (Medinyà, Celrà,
Sant Julià, Sarrià de Ter, Sant
Gregori, Bescanó, Salt, Aiguaviva,
Vilablareix, Fornells, Quart).
4.15. Remodelar la majoria de línies
de bus urbà i crear una zona de
parades amb connexió directa amb
els autobusos regionals, tren i AVE.
A)
La
mesura
facilitaria
significativament l’ús del bus urbà als
visitants de Girona, i l’ús del transport
públic de mitja i llarga distància als
habitants de Girona. B) L’actual
centre de transbordament entre línies
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Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

Accions que s’estan
desenvolupant
(tècnics)
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les
sessions participatives
(ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Accions que s’estan
desenvolupant
(tècnics)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

de bus urbà està situat als Jutjats i es
podria relocalitzar a l’espai deixat a la
plaça d’Espanya o al parc Central per
remodelació de l’estació d’autobusos.
4.16. Augment de les tarifes
d’aparcament a la ciutat (carrer i
pàrquings subterranis) i expansió de
les zones de pagament. La mesura
seria l’equivalent més eficient d’un
peatge d’entrada a la ciutat amb
transport privat motoritzat. 
Aquesta mesura s’ha d’aplicar en
paral·lel a l’expansió del transport
públic accessible i econòmic per
mitigar els efectes regressius sobre
col·lectius de rendes baixes que
necessiten transportar-se a la ciutat
des dels voltants. Aquesta no hauria
de ser una mesura recaptatòria sinó
dissuasiva, i per tant no hauria de
sostenir cap partida essencial del
pressupost municipal.
5. Garantir l’accés
universal al
transport públic
(bicicleta, bus,
tren…) a persones
treballadores,

5.1. Transport gratuït 100x100.
5.2. Carnet multimodal.

5.7. Bus urbà gratuït. En evitar
pagaments en els autobusos es
redueix significativament el temps de
parada i recorregut i es facilita la feina
als conductors. La gratuïtat també
proporciona
un
incentiu
per
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5.9. Tarifa bus urbà (TMG):
-

Bus 12: Viatges gratuïts
als infants entre 4 i 12
anys.

--
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les
sessions participatives
(ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

-

5.3. Millorar la xarxa d’autobús (per
exemple, més freqüència o noves
parades com el CAP Taialà).

augmentar la demanda, millorant
l’eficiència del servei (més ocupació
per autobús), i permet una millora del
servei
per
augment
de
les
freqüències.
5.8. Bicicleta pública gratuïta: És
previsible que l’incentiu de la gratuïtat
augmenti la demanda i amb aquesta
es podria justificar l’expansió de
zones d’estacionaments per cobrir
tota la zona metropolitana.

-

vulnerables,
infants, joves...

5.4. Poder pujar la bicicleta al
transport públic.
5.5. Autobusos directes cap a
l’estació de tren per afavorir la
intermodalitat o a les escoles de
referència.

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

-

-

-

5.6. Establir línia d’autobús a Taialà
i Campdorà.

-

Bus 18: Preu reduït per
nois i noies d’entre 13 i
18 anys.
Bus 25: Preu reduït a
nois i noies d’entre 19 i
25 anys.
Bus UdG: Preu reduït a
estudiants de la UdG.
Bus 60: 40 viatges
gratuïts/mes
als
ciutadans d’entre 65 i 69
anys i d’acord a unes
condicions econòmiques
requerides.
Bus 70: 40 viatges
gratuïts/mes
als
ciutadans majors de 70
anys.
Bus social: 40 viatges
gratuïts/mes
per
persones que percebin
alguna
pensió
incompatible amb el
treball.

5.10. Acompanyament escolar:
Acompanyament escolar gratuït
per a nens i nenes escolaritzats
fora del seu sector i d’acord a les
condicions
econòmiques
requerides.
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Accions que s’estan
desenvolupant
(tècnics)
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les
sessions participatives
(ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Accions que s’estan
desenvolupant
(tècnics)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

5.11. Millores d’accessibilitat per
a persones amb mobilitat
reduïda a les parades de bus (en
el darrer any es van adaptar 10
parades de bus a PMR).

6.1. Reduir els desplaçaments de:


6. Racionalitzar els
desplaçaments
fent-los més
eficients i
sostenibles.



La missatgeria i paquets a
domicili.
Acompanyament de les
nenes i nens a les escoles.
Reunions no-presencials.

6.2. Limitar l’entrada de vehicles al
Barri Vell (especialment en el cas del
turisme).
6.3. Fomentar el transport en
bicicleta amb una xarxa ben
connectada i elaborar un sistema
segur per aparcar les bicicletes (per
exemple les concessions per utilitzar
places de pàrquing subterrani per tal
de fer aparcaments de bicicleta
públics).

6.7.
Model
logístic
integrat
(MicroHUBS)  Reorganització de la
distribució d’última milla, amb un
esquema nou de treball a través de
mega HUBS externa a la ciutat i la
creació de microHUBS dins la ciutat.
Desenvolupament de la plataforma
física i digital que permeti: 1)
Consolidació de mercaderies per a
disminuir el nº de vehicles que
transiten a la ciutat. 2) Gestió de les
zones de càrrega i descàrrega en
base a la planificació del microHUB.
3) Gestió de l’entrada de mercaderies
al microHUB en horaris nocturns. 4)
Governança.
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6.8. Estudi per implementar un
servei de cotxe compartit a
Girona, implementar que els
cotxes “entrin i surtin” de la ciutat
plens.
6.9. Implantació de la zona de
baixes emissions (ZBE) (ídem
Objectiu 1).

--
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les
sessions participatives
(ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

Accions que s’estan
desenvolupant
(tècnics)

7.2. Fomentar els plans de
desplaçament d'empresa.

7.3. Ampliació de voreres
i pacificació del trànsit
(Acció del PMU en
execució).

6.4. Transport públic gratuït (deixar
d’entendre el transport públic com a
deficitari).
6.5. Fomentar la “competitivitat” de
l’autobús, fent carrils bus, fent carrils
prioritaris
d’autobús
segons
diferents horaris, etc.
6.6. Fomentar que els autobusos
siguin elèctrics i estudiar la
implementació d’autobusos que
utilitzen biogàs.

7. Apropar llocs de
treball i de
residència,
plantejar la no
mobilitat.

7.1.
Teletreball
i
la
semipresencialitat:
Dissenyar
la
tecnologia necessària per tal de
poder implementar un nou model de
teletreball i/o de docència, així com
plans per poder avaluar l’efectivitat i
la implementació d’aquest model en
els diferents àmbits (per exemple, un
1/5 dies teletreballats per reduir un
20% la mobilitat). Relacionat amb
l’Objectiu 8.
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PROCÉS PARTICIPATIU PER A L'ELABORACIÓ DEL PLA DE TRANSICIÓ ECOSOCIAL DE GIRONA
RESULTATS FASE III : ACCIONS CONCRETES

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

8. Espais lliures de
cotxes al voltant de
centres educatius i
sanitaris.

Accions proposades a les
sessions participatives
(ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

8.1. Establir ordenances per a què
els transports privats no puguin
accedir a menys de X metres en
diferents horaris.

8.5. Pacificació total del passeig de
Ramon Berenguer II  Que
esdevingui
per
a
vianants,
especialment al voltant de l’escola
Àgora.

8.2. Fomentar el transport públic
davant de les escoles i hospitals, en
els horaris amb més afluència.
8.3. Estudiar l’accessibilitat a les
escoles i als hospitals per tal de
fomentar la mobilitat sense transport
privat (per exemple, posant escales
mecàniques, camins adaptats per
arribar en cotxet, etc.).

8.6. Adaptar les freqüències dels
trens de rodalies als horaris laborals
principals i als horaris lectius de la
universitat, i connectar amb un bus
urbà
exprés
les
freqüències
específiques amb els principals
campus
universitaris,
centres
hospitalaris i grans centres de treball.

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

--

Accions que s’estan
desenvolupant
(tècnics)

8.7. Estudis de camins
escolars segurs (Acció
del PEMU en execució).

8.4. Treure espai al cotxe al Güell,
treure un carril per a la pacificació.

9. Incloure la visió
d’Àrea
metropolitana i
territorial.

9.3. Que la redacció del Nou Pla
de
mobilitat
urbana
supramunicipal estigui format
pels
següents
municipis:
Aiguaviva, Bescanó, Fornells de
la Selva, Girona, Llambilles,
Quart, Salt, Sant Gregori, Sant
Julià de Ramis, Sarrià de Ter i
Vilablareix.

9.1. Ampliar la freqüència dels
autobusos interurbans per tal de
reduir els desplaçaments en
transport privat i ampliar l’elaboració
de noves estacions (més enllà de les
estacions proposades al Pla
supramunicipal de mobilitat).
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9.4. Implementació del
Pla de mobilitat urbana de
la ciutat de Girona
(executat aprox. el 42%)
(Acció
del
PACES
A41/B45/1).

PROCÉS PARTICIPATIU PER A L'ELABORACIÓ DEL PLA DE TRANSICIÓ ECOSOCIAL DE GIRONA
RESULTATS FASE III : ACCIONS CONCRETES

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les
sessions participatives
(ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Accions que s’estan
desenvolupant
(tècnics)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

9.2. Fomentar la “competitivitat” de
l’autobús, fent carrils bus, fent carrils
prioritaris
d’autobús
segons
diferents horaris, etc.

10. Promoure
compartir la
mobilitat privada
(cotxe, patinets...).

10.1. Campanya de canvi cultural
(administració, artistes....).
10.2. Parades d’autoestop
sortides de la ciutat.

10.4. Cotxe elèctric compartit
(experiència de SomMobilitat).

a les

10.5. Implantació d’un sistema
de carsharing com a eina per a
desincentivar l’adquisició de
vehicles privats a la ciutat de
Girona.

--

10.3. Regular des de l’Administració
per a que sigui l’empresa privada
que ho promocioni.

11. Reduir les
emissions
derivades de la
mobilitat.

11.1. Optimització de les zones de
càrrega i descàrrega  Determinar
els fluxes de darrera milla: origen i el
destí dels usuaris de les zones de
càrrega i descàrrega i temps d’estada
per fer una planificació intel·ligent.
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11.2. Incloure la Distribució
Urbana de Mercaderies com a
component específic.
11.3. Implantació de la zona de
baixes emissions (ZBE) a Girona
abans del 2023, una zona de
baixes
emissions
i
altres
mesures de contribució a la
mobilitat sostenible i a la millora
de la qualitat de l’aire (Fons
europeus Nextgeneration).

11.6. Renovació eficient
del parc mòbil del
municipi i diversificació
energètica del sector
(Acció en execució del
PACES A75/B71/1).
11.7.
Incorporar
gradualment als plecs
dels serveis i empreses
concessionàries
l’obligatorietat de vehicles
elèctrics en els seus

PROCÉS PARTICIPATIU PER A L'ELABORACIÓ DEL PLA DE TRANSICIÓ ECOSOCIAL DE GIRONA
RESULTATS FASE III : ACCIONS CONCRETES

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les
sessions participatives
(ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

Accions que s’estan
desenvolupant
(tècnics)
serveis (Acció del PMU
en execució).

11.4.
Establiment
d’un
aparcament dissuasiu a la
rotonda de Mas Gri, connectat
amb carril bici i bus urbà amb el
centre (previst en el Pla de
Mobilitat Urbana de 2014) (Fons
europeus Nextgeneration).
11.5. L’Ajuntament de Girona ha
adjudicat
el
contracte
de
subministrament de 9 furgonetes
elèctriques
més
per
a
l’Ajuntament.
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11.8. Informació de l’estat
dels aparcaments en
calçada de la ciutat
(sensors) (Acció del PMU
en execució).

PROCÉS PARTICIPATIU PER A L'ELABORACIÓ DEL PLA DE TRANSICIÓ ECOSOCIAL DE GIRONA
RESULTATS FASE III : ACCIONS CONCRETES

EIX 2. BIODIVERSITAT
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les
sessions participatives
(ciutadania)

1.1. Creació
ecològics.

de

corredors

1.2. Potenciar les poblacions de
vern.
1. Incentivar la
conservació de la
biodiversitat.

1.3. Afavorir
d’eriçons.

les

poblacions

1.4. Renaturalitzar els escocells.
1.5. Estudiar on es troba la
biodiversitat urbana i buscar
models
de
biodiversitat
específics per a cada barri,
àmbit, carrer...

Accions proposades a la plataforma
Girona Participa (ciutadania)

1.6. Recuperar l’espai fluvial i el bosc
de ribera del riu Onyar al meandre de la
Creueta, zona molt degradada per
l’ocupació d’unes hortes il·legals,
l’extracció d’aigua i l’abocament de
residus.
1.7. Aplicació de les corresponents
ordenances
que
regulen
els
procediments sancionadors pel que fa
a l'ocupació de les hortes il·legals i
abocament de residus al riu Onyar.
1.8. Elaboració d'un cens d'espècies
autòctones mortes trobades al municipi
de Girona.
1.9. Creació de projectes i/o actuacions
que afavoreixin la presència d’espècies
autòctones,
prioritzant
les
més
amenaçades o que es troben en declivi,
amb un calendari d'actuacions i
pressupost anual.
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Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

Accions que s’estan
desenvolupant
(tècnics)

1.13. Plantació d’arbustos amb
fruits durant l’hivern, època en
què a molts ocells els és més
difícil trobar aliments.
1.14. Eliminació de productes
químics per tal de no afectar a
la fauna.
1.15. Control biològic de les
plagues de l’arbrat per no
afectar a la fauna local.
1.16.
Instal·lació
d’hotels
d’insectes i de caixes niu per
passeriformes i per rat-penats.
1.17.
Eliminació
d’adobs
químics, utilització de mulch
orgànic per fomentar la
biodiversitat
microbiana
i
d’invertebrats al sòl.

1.22. S’està promovent
un
nou
model
de
jardineria amb parterres
amb
llarga
floració
combinant plantes amb
floracions en diferents
èpoques, per tal d’atraure
pol·linitzadors.
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les
sessions participatives
(ciutadania)

Accions proposades a la plataforma
Girona Participa (ciutadania)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

1.10. Incorporar més recursos humans
i econòmics en tot allò que estigui
vinculat a la preservació del medi
natural.

1.18.
Començarem
a
transformar les gespes amb
reg en prats florits, per estalviar
aigua i tenir més presència de
floració i atraure pol·linitzadors.

1.11. Crear petits boscos de papallones
en els jardins urbans de la ciutat, per
afavorir la recuperació de flora
autòctona (més resistent al clima
mediterrani), i de pol·linitzadors com
abelles i papallones. És a dir, recrear
hàbitats amb la biodiversitat idònia per
a la reproducció de les espècies de
papallones.

2. Renaturalització /
espais naturals.
Conservar i restaurar
la connectivitat
ecològica entre espais
naturals.

2.1. Estudiar la diversitat d’usos
i freqüentació dels espais
naturals.

1.19.
Promocionar
patis
d’escoles amb més verd (i que
alhora siguin aules de natura).
1.20. Promocionar balcons
amb
més
vegetació,
abeuradors per ocells, caixes
niu...

1.12. Fer complir les ordenances pel
que fa a la tinença d’animals,
l'Ordenança municipal de civilitat i
l'Ordenança municipal de convivència
ciutadana amb l'objectiu d'afavorir la
conservació de la biodiversitat i el
manteniment dels espais naturals.

1.21. Elaboració d’una guia per
promoure els espais de
nidificació
en
edificis
rehabilitats (nius d’orenetes,
escletxes per falciots, per
rèptils, etc.).

2.2. Renaturalitzar espais naturals /
seminaturals que es trobin degradats o
hagin patit algun impacte, per recuperar
la connectivitat ecològica entre els
espais naturals del municipi.

2.6. Redactar un pla de
connectors
verds
per
incorporar
al
planejament
urbanístic i executar en els
plans sectorials.
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Accions que s’estan
desenvolupant
(tècnics)

2.7. S’ha elaborat el
projecte de La Vora que
pretén connectar els
espais
naturals
de
l’entorn de la ciutat a

PROCÉS PARTICIPATIU PER A L'ELABORACIÓ DEL PLA DE TRANSICIÓ ECOSOCIAL DE GIRONA
RESULTATS FASE III : ACCIONS CONCRETES

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les
sessions participatives
(ciutadania)

Accions proposades a la plataforma
Girona Participa (ciutadania)

Accions que s’estan
desenvolupant
(tècnics)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

través d’itineraris, i amb
intervencions
paisatgístiques
que
permetin preservar els
cicles naturals de floració,
fructificació, etc. (entre
altres coses).

2.3. Elaboració d'un projecte que tingui
l'objectiu de recuperar aquests espais
naturals, amb un calendari i actuacions
concretes, com per exemple la
introducció de vegetació i arbrat.
2.4. Recuperar el cabal ecològic del riu
Ter per tornar a tenir un hàbitat amb el
màxim equilibri natural possible i poder
recuperar espècies que s’han perdut.
2.5. Limitar l’accés en algunes zones
concretes d’espais naturals com alguns
trams del riu Ter, Onyar, Galligants o
algunes basses temporals de la vall de
Sant Daniel.

3. Crear més
consciència sobre la
biodiversitat a tots els
nivells: centres
educatius, casals,
centres cívics,
administració,
veïnatge...

3.1. Crear una xarxa d’aguaits
d’observació d’ocells.
3.2. Mantenir nets els espais
públics. Eliminar papereres i
crear la cultura de gestionar tots
els residus a casa.

3.5.
Promoure
campanyes
de
divulgació
de
les
ordenances
aprovades
per
l'Ajuntament
relacionades amb el medi ambient, per
tal de promoure la conscienciació de
les normes i restriccions que cal
respectar com a ciutadans.
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3.6. Millorar la web amb més
continguts sobre biodiversitat,
canvi climàtic i infraestructura
verda.
3.7. Crear nous recursos
educatius per les escoles i per
les famílies.

--
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les
sessions participatives
(ciutadania)

Accions proposades a la plataforma
Girona Participa (ciutadania)

3.3. Incorporar mecanismes de
participació. Redactar manuals
de bones pràctiques.

Accions que s’estan
desenvolupant
(tècnics)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

3.8. Crear una aula de natura
outdoor: Instal·lació d’elements
per observar la natura a
l’exterior.

3.4. Treballar amb professorat,
AFA i alumnat.

3.9. Crear una xarxa
voluntariat ambiental.

de

3.10. Promocionar el Menja’t
Girona: Engruixir el teixit
associatiu per millorar i
conservar el verd urbà, espais
en desús, etc.

4. Fomentar l’educació
ambiental i la
participació ciutadana.
Fomentar iniciatives de
custòdia del territori.

4.1. Incorporar accions de
potenciació de la biodiversitat a
les diferents fires i activitats que
es facin a la ciutat.
4.2. Promoure
urbanes.

les

4.4. Creació d’una brigada d’agents
forestals / ”naturals” per a la vigilància
(sensibilització
ambiental
/
sancionadors) dels espais naturals més
sensibles de la ciutat, com per exemple
les ribes del Ter, la vall de sant Daniel,
el riu Onyar i o els boscos periurbans.

hortes

4.3. Que la planificació i la presa
de decisions relacionades amb
el verd i la biodiversitat passin
per la participació ciutadana.

4.5. Convertir l’antiga gàbia de paons
reials en una menjadora pels ocells de
la Devesa, amb plafons descriptius de
les espècies més comunes i
representatives que es poden trobar a
tot el parc urbà.
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4.7. Aprovar l’ordenança /
reglament municipal per les
Hortes,
obligant
criteris
d'agricultura
ecològica,
regenerativa, i limitant la
presència d'animals domèstics.

4.8. A través del Next
Generation es vol crear
una estratègia integral de
naturalització de la ciutat,
que serà participada, i
desenvoluparà diversos
plans (pla infraestructura
verda,
blava,
etc...)
també
de
forma
participativa.
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les
sessions participatives
(ciutadania)

Accions proposades a la plataforma
Girona Participa (ciutadania)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

Accions que s’estan
desenvolupant
(tècnics)

4.6. Millorar la senyalització de la
Devesa posant en valor la funció
ecològica que té i les espècies i/o
hàbitats que s’hi poden trobar, tot
posant de relleu que és un espai amb
una gran riquesa biològica (fins a 40
espècies d’aus comptades només al
jardí botànic).

5. Controlar la fauna
domèstica i les
espècies invasores i
al·lòctones.

5.1. Fer un nou pla sobre la
fauna invasora: Control de
poblacions
de
cotorres,
desplaçar o eliminar colònies de
gats properes a espais naturals
sensibles, control de la població
de vespa asiàtica.
5.2. Promoure el consum de
carn de senglar.
5.3. Reduir la població de
senglars i evitar que entrin a la
ciutat.
5.4. Difondre coneixements per
rebatre
tesis
animalistes
(campanyes informatives contra
l’alimentació de fauna urbana).
Cal
acompanyament
de

5.7. Control (seguiment i eradicació)
d’espècies invasores presents als
espais naturals de la ciutat, tant de
fauna com de flora.
5.8. Creació d'un pla de control
d'espècies invasores. Definició de
protocols.
5.9. Adopció per part de l'Ajuntament
de Girona d'un conveni de control
d'espècies invasores. Aquest conveni
es pot treballar amb altres municipis
que
comparteixin
la
mateixa
problemàtica i que siguin municipis
veïns al de Girona, amb la finalitat de
millorar l'eficiència i l'eficàcia en les
actuacions de control d'espècies
invasores i també amb l'objectiu de
reduir despesa pressupostària (es
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5.11. Es farà la versió 2.0 del
pla FEI.

5.12. S’ha desenvolupat
el
Pla
de
gestió
d’espècies
invasores
(FEI), durant 4 anys, i
s’ha eliminat més de 400
arbres
invasors
i
substituït per d’altres
d’autòctons o sense
caràcter invasor.
5.13. Es controlen els
nius
de
cotorres
(argentina i kramer).
5.14. No es planten
espècies amb caràcter
invasor
als
jardins
municipals.
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Accions proposades a les
sessions participatives
(ciutadania)

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

mediadors
socials
acompanyament psicològic.

Accions proposades a la plataforma
Girona Participa (ciutadania)
o

podria seguir l'exemple del conveni de
control de plagues).

5.5. Destinar més recursos
humans (inspectors, agents
ambientals).

5.10. Regular a l'ordenança de tinença
d'animals la prohibició de la venda
d’animals exòtics per evitar que
aquests degradin més els hàbitats
naturals i les espècies autòctones,
algunes d’elles ja molt castigades.

5.6. Fer recerca sobre la biologia
de les espècies invasores.

Accions que s’estan
desenvolupant
(tècnics)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

5.15. S’elimina el cranc
americà, i les tortugues i
peixos
invasors
(en
basses
naturals
i
urbanes).

6.1. En el supòsit de compliment de
sancions amb treballs en benefici de la
comunitat, fomentar actuacions de
recuperació
d'espais
naturals
degradats.

6. Crear mecanismes
de comunió entre
ciutat i natura.

--

6.2. Creació de refugis climàtics a les
zones amb més asfalt / ciment. Aquests
petits oasis de vegetació a la ciutat
tenen dues finalitats, aportar ombres i
millors temperatures durant els mesos
més càlids, i augmentar i protegir la
biodiversitat dins la ciutat.
6.3. Pla especial per a què la Devesa
sigui el punt de partida de l'urbanisme
verd. Revertir que els gironins visquin
d'esquena al parc urbà més gran de
Catalunya i que la catedral verda
permeti esponjar el turisme fora del
Barri Vell.
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--

--
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EIX 3: MODEL ECONÒMIC
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

1.1. Premiar els comerços que reciclin
o que fomentin l’economia en espiral.
1.2. Estructura econòmica
d’adaptar-se als canvis.
1. Diversificar
l’activitat
econòmica de la
ciutat.

capaç

1.3. Que com a ciutat i com a
ajuntament, es pugui replantejar
l’activitat de la ciutat (exemple, que
cada ciutadà no pugui estar a més de X
metres de determinats serveis).
1.4. Que el govern (ajuntament) faci
polítiques per intentar canviar el model
econòmic basat en el turisme 
impulsar un model de turisme amb un
nombre de turistes menor, de més
llarga estança i que incorpori la història
i el tipus de ciutat.

2. Incentivar un
model econòmic

2.1. Incentivar tant als productors com
a nivell individual a les veïnes per a què
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Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

pensat des de la
circularitat o
l’economia en
espiral

reciclin “bé” (exemple càpsules de
Nespresso).

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

2.2. Responsabilitzar als productors.
2.3. Que tots els barris de la ciutat
tinguin
comerços
de
proximitat
(promoure aquests comerços des del
propi ajuntament) - ciutat de les
distàncies curtes.
2.4. L’Ajuntament podria obrir a la ciutat
tallers per recollir elements tecnològics
i reparar-los (com es fa a Nicaragua on
no hi ha recursos).
2.5. Pensar quins són els negocis que
calen (necessaris) a la ciutat i obrir-los
amb economia social.
2.6. Contenidors intel·ligents per
fomentar el reciclatge (pujar impostos i
taxes als ciutadans que no ho
acostumen a fer).

3. Economia
transformadora:
fomentar
l’agroecologia,
l’economia de les
cures,...
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Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

4. Ocupació digna,
responsable i
garantida.

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

4.1. Contractació pública ètica i
responsable: Donar punts a les
empreses cooperativitzades, si hi ha
una bona política d’igualtat de gènere,
si els treballadors estan sindicats, etc.
4.2. Plans d’ocupació i formació 
recuperar productes.

5. No només per
consum, sinó per
augmentar les
relacions
comunitàries.

6. Impulsar un
model econòmic
que permeti arribar
a la sobirania
financera verda
(millorar la
contractació de
serveis bancaris).

5.1. Ciutat de distàncies curtes: Tenir
més comerços als barris també
afavoreix el sentiment de barri.

6.1. Crear una “incubadora” d’iniciatives
que
pugui
ser
un
servei
d’acompanyament per a aquelles
empreses o comerços que apostin per
l’economia verda.

24

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)

PROCÉS PARTICIPATIU PER A L'ELABORACIÓ DEL PLA DE TRANSICIÓ ECOSOCIAL DE GIRONA
RESULTATS FASE III : ACCIONS CONCRETES

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

7. Garantir la
igualtat de gènere
dins del sistema
socioeconòmic i
laboral.

8. Promoure la
distribució de les
càrregues del
model reproductiu.

8.1. En el món laboral arribar a la
coresponsabilitat per raó de gènere.

9. Reconèixer i
reforçar el sistema
sociosanitari i de
cures.

10. Avançar cap a
una estructura
productiva i de
llocs de treball
social i
ambientalment útils
i no nocius.
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Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)
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RESULTATS FASE III : ACCIONS CONCRETES

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

11. Promoure la
presència de
l’economia social i
solidària a la ciutat.

11.1. Apostar per uns requisits (en
forma de normativa) que hagin de tenir
les empreses que vulguin obrir locals:
Aquells que apostin per l’economia
circular, condicions dignes de treball,
km 0, etc.

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

11.2. Ajudes a les famílies per accedir a
tots aquells productes i comerços
ecològics i responsables.

12. Relocalització
del sistema
productiu.

13. Garantir l’accés
a productes i
serveis de
proximitat i
sostenible a la gent
més desafavorida.

13.1. Producte de km 0 i de proximitat.
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Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)
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RESULTATS FASE III : ACCIONS CONCRETES

SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA I ALIMENTARI
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

1. Promoure
l’activitat
productiva de
proximitat

1.1. Model de ciutat de distàncies
curtes.

2. Canvi del model
alimentari
(menjadors
escolars, mercats i
cooperatives,
producció
local/regional...).

2.1.
Educació
entorn
l’impacte
ambiental i de salut que, per exemple,
pot tenir la carn. → que els comerços
ofereixin productes alternatius a la
carn.

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)

SECTOR INDUSTRIAL
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

1. Reducció de les
emissions.
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)

2. Acompanyament
en les transicions
de les empreses.

3. Reindustralització
(economia circular).

3.1. Fer polítiques de promoció de les
indústries
que
fomentin
el
cooperativisme i el model de ciutat
verd.

SECTOR SERVEIS
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

1. Millora i augment
dels serveis
públics.

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

1.1. Obligar l'administració a què la
contractació
sigui
amb
establiments o empreses sensibles
amb
la
sostenibilitat.
Les
certificacions
en
sostenibilitat
s'haurien de valorar en el moment
de la contractació de serveis.
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RESULTATS FASE III : ACCIONS CONCRETES

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)

2. Desincentivar el
model monocultiu
del turisme.

3. Avançar cap a un
turisme sostenible
(econòmica, social
i ambientalment).

3.1. Treballar per un turisme de menor
quantitat però de més qualitat, que
tingui relació amb la vida de la ciutat.

3.2. Incloure paràmetres de
sostenibilitat i de reciclatge en el
Festival Girona Temps de Flors.

COMERÇ I CONSUM
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

1. Promoure
l’activitat de
consum de
proximitat i
cooperativa.

2. Estalvi i
eficiència en el
consum.
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RESULTATS FASE III : ACCIONS CONCRETES

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

3. Compartir béns.

4. Potenciar un
consum de roba
responsable i de
proximitat (crear
una moda).

5. Habilitar espais
d'intercanvi de
roba o botigues de
2a mà. Donar llocs
de treball a
persones amb risc
d'exclusió social.

6. Canviar la
política de grans
superfícies i
supermercats, per
promoure el
comerç local i
mercats, els quals
és més fàcil

6.1. Fer convenis amb associacions de
comerços (per exemple, aquells
comerços que poden portar producte de
proximitat a casa).
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Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)
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RESULTATS FASE III : ACCIONS CONCRETES

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

d'influenciar en la
reducció de
residus,
proximitat…

7. Canvi dels
patrons de consum
i estils de vida
(més ecològic, de
proximitat, cicle
curt, menys
energia...).

8. Promoure el
consum de
productes
ecològics.
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Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)
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FACTOR LABORAL
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

Accions
proposades
a
la
plataforma
Girona
Participa
(ciutadania)

1. Reducció de
jornades laborals.

2. Canvi en la
gestió de feines
(cooperatives).

3. Oferir
transicions
professionals per
als sectors més
contaminants i
ambientalment
nocius.

3.1. Estatut de drets laborals entorn el
teletreball, coresponsabilitat en termes
de gènere...
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Actuacions previstes
proposades (tècnics)

i/o

Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)
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RESULTATS FASE III : ACCIONS CONCRETES

EIX 4. RESIDUS: GENERACIÓ I GESTIÓ
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

1. Millorar la gestió
de residus
municipals.

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

1.1. Campanya de comunicació al
comerç.

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

1.4. El nou projecte de servei
(neteja viària, recollida de
residus i deixalleries) preveu la
implementació de nous models
de recollida de residus, tant
domiciliaris com comercials.

1.2. Campanya per sensibilitzar sobre
la composició de tovalloletes.
1.3. Campanyes de sensibilització a
les escoles.

2. Reduir la
generació de
residus de la
població, així com
de les diferents
activitats
econòmiques,
socials, culturals...,
especialment les
dutes a terme per
l’administració.

2.1. Fer un canvi en el model de
comerç i de consum, i promoure les
pràctiques
responsables
(intervencions
per
part
de
l’ajuntament).

2.7. El nou projecte de servei
de recollida de residus preveu
la implementació de models de
recollida amb un calendari
estricte
de
recollida
de
fraccions i una identificació de
l’usuari.

2.2. Premiar els comerços que ho facin
bé.
2.3. Mirar el consum des de la seva
arrel:
Coresponsabilitzar
els
productors de la generació de residus
(conjuntament amb l’objectiu 7).

2.8.
Es
desenvolupen
periòdicament
activitats
i
campanyes relacionades amb
la prevenció de residus,
vinculades principalment a la
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Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)
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RESULTATS FASE III : ACCIONS CONCRETES

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)
celebració de la Setmana de la
Prevenció de Residus.

2.4. Fer moratòries a l’obertura de
nous supermercats.

2.9. Existeix la proposta
d’elaborar durant l’any 2022 un
Pla Local de Prevenció de
Residus de la ciutat de Girona,
que serveixi com a marc
d’actuació en aquest àmbit.

2.5. Potenciar comerços locals, ja que
no generen una taxa tan gran de
residus com per exemple els
supermercats i grans superfícies.
2.6. Ajudes o bonificacions als
consumidors que utilitzin els petits
comerços.

3.1. Servei mancomunat amb altres
municipis.
3. Millorar la gestió
de residus (RRR):
fomentar la
recuperació,
reparació i
reutilització de
materials.
Fomentar la
remunicipalització
del servei.

3.5. El nou projecte de servei
de deixalleria (fixa i mòbil) té la
voluntat de promoure i facilitar
la reutilització dels residus i
materials aportats, per mitjà de
l’atenció i informació directa a
l’usuari.

3.2. Recuperar els productes amb
obsolescència programada.
3.3. Promoció de l’ocupació i formació
per a joves entorn a la recuperació (per
exemple, d’electrodomèstics).

3.6. Les futures instal·lacions
de deixalleria fixa disposaran
d’un espai destinat a la
reutilització.

3.4. Recuperació de la fracció vegetal
(vivers) i fer compostatge propi en
diferents terrenys (aprofitar també les
podes a la ciutat).

3.7. Es preveu prestar els nous
serveis mitjançant un contracte
de serveis, atès que es va
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Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)
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RESULTATS FASE III : ACCIONS CONCRETES

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)

realitzar
un
Estudi
d’alternatives per determinar la
millor forma de gestió dels
serveis i aquesta era la més
idònia.

4.1.
Actualment
s'estan
millorant les instal·lacions de la
planta incineradora situada a
Campdorà, i és més viable la
reducció dels residus que es
destinen a dipòsits controlats
que aquells que es destinen a
la incineració.

4. Acabar amb la
incineració de
residus com a via
de gestió, així com
la d'abocadors.

5. Relocal·litzar el
reciclatge i les
externalitats
negatives que
comporta la gestió
dels residus.

5.2. Les externalitats
negatives que comporta la
gestió dels residus es
redueixen, principalment,
reduint
la
generació
d’aquests (i assolint uns
nivells
de
reciclatge
majors).

5.1. Blindar el contracte de neteja per
tal que en cas de vaga es garanteixi la
recollida dels residus.

5.3. El tractament de
residus és un àmbit que
permet a l’administració
pública
potenciar
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)
l’ocupació de persones en
risc d’exclusió social i/o
discapacitat. En aquest
sentit
determinades
fraccions
de
residus
recollides a Girona es
traslladen a empreses i
centres pròxims a la ciutat
(actualment TIRGI, a
Celrà) que donen feina a
persones
provinents
d’aquests col·lectius.

6. Redistribuir la
càrrega fiscal
segons la generació
de residus.

6.2. Els nous models de
recollida de residus que es
preveu
implementar
contemplen la identificació de
l’usuari aportador, amb la
conseqüent capacitat d’establir
una
fiscalització
de
la
generació de residus per mitjà
de models de pagament per
generació (PxG) o pagament
per participació (PxP).

6.1. Implementar el pagament per
aportació.
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

7.1. Reduir generació de residus en els
productors.
7. Responsabilitzar
els productors de la
petjada dels seus
productes.

7.2. Regular el tipus de residus que
poden generar els productes de cada
productor.

37

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)
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EIX 5. URBANISME I HABITATGE
URBANISME
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

1. Planificació
urbanística per
impulsar la
racionalització dels
desplaçaments
(acabar amb les
zones residencials
(tipus sprawling)) i
diversificar els
serveis des d'un
punt de vista
d'equitat territorial i
socioeconòmica.
Avançar cap a la
ciutat dels 15
minuts (feminista,
sostenible i
accessible per a
tothom).

Accions proposades a les
sessions participatives
(ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

1.1. Modificar el POUM per a impedir
el creixement desordenat i afavorir la
ciutat compacta.
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Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

2. Renaturalitzar els
espais urbans
verds (acabar amb
places cimentades i
carrers sense
arbrat).

Accions proposades a les
sessions participatives
(ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

2.1. Renaturalitzar els patis de 5
escoles, que alhora siguin aules de
natura i que s’obrin fora de l’horari
escolar i siguin places verdes per a la
ciutadania.

2.5.Facilitar els tràmits administratius
i tècnics per a iniciar la imprescindible
i inevitable transformació dels patis
escolars de la ciutat en refugis
climàtics oberts al barri. Alguns
ajuntaments com el de Barcelona ja
fa temps que han iniciat aquest nou
pla de transformació per fer front als
efectes negatius de l'emergència
climàtica.

2.2. Començarem a transformar les
gespes amb reg en prats florits, per
estalviar aigua i tenir més presència
de floració i atraure pol·linitzadors.
2.3. No s’ha de tenir més carrers
arbrats, sinó amb arbres de qualitat.
Això vol dir plantar arbres on hi hagi
prou espai disponible i fer el
manteniment adient (menys podes,
etc.).
2.4. Selecció d’espècies adaptades al
clima mediterrani, tenint en compte
els escenaris de canvi climàtic.

3. Adaptar la ciutat
per a fer-la resilient
al canvi climàtic
(resiliència davant
riuades, resiliència
davant onades de
calor...).

3.1. Crear refugis climàtics en zones
verdes arbrades i amb disponibilitat
d’aigua per a la ciutadania.

3.6. Transformar els patis escolars de
la ciutat en refugis climàtics 
Facilitar els tràmits administratius i
tècnics per afavorir la transformació
dels patis escolars de la ciutat en
refugis climàtics oberts al barri.
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Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les
sessions participatives
(ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

3.2. Redactar un pla de connectors
verds, per incorporar al planejament
urbanístic i executar en els plans
sectorials. Ha de permetre tenir
carrers més verds, per a vianants i
amb major i millor cobertura arbòria.

3.7. Moltes escoles disposen de
Comissions de Pati actives que fa
anys que lluiten per canviar els sòls
cimentats que potencien l'efecte
albedo, per vegetació que ajudaria a
regular la temperatura i crear
ambients més agradables i adaptats
a la realitat actual. Però topen amb
parets
burocràtiques
massa
complexes que limiten aquestes
actuacions.

3.3. Està previst fer un canal
d’evacuació de les aigües de l’Onyar
a l’illa del Ter per evitar l’efecte tap.
3.4.
També
es
preveu
un
manteniment més natural de les lleres
que reduiria l’erosió d’aquestes amb
els cabals importants de les riuades.
3.5. Per evitar riuades cal un treball
conjunt amb altres municipis.

4. Recuperar els
carrers i l’espai
públic com a lloc de
trobada
comunitària i
sociabilització.

4.1. Treure espai al cotxe per a
guanyar espais naturals i comunitaris.
4.2. Repensar el model d’espai públic
ja consolidat.
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Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

5. Fer un urbanisme
que eviti la
segregació espacial
de les persones
segons el seu nivell
socioeconòmic i
ofereixi un espai
públic i serveis de
qualitat a tothom.

Accions proposades a les
sessions participatives
(ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)

5.1. Tenir en compte el Pla Local
d’Habitatge prioritzant polítiques
socials
d’accés
a
l’habitatge,
considerant que queda poc espai per
a desenvolupar urbanísticament.

HABITATGE
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

1. Canvi en el model
d’habitatge (eficient
i cooperatiu), i de la
gestió d’habitatges
(rehabilitació vs
nova construcció),
evitant
l’especulació i
processos de

Accions proposades a les
sessions participatives
(ciutadania)

1.1. Aturar l’expansió de la ciutat a
través
de
grans
habitatges
unifamiliars. A) Aquests tipus
d’urbanitzacions donen lloc a una
densitat poblacional més baixa, fent
més ineficient i costós el transport
col·lectiu.
B)
Aquest
tipus
d’urbanitzacions gentrifiquen, fan
augmentar el preu de l’habitatge, i
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1.2. Consolidació de la gestió
de
subvencions
a
la
rehabilitació d’edificis.
1.3. Regulació i control i
seguiment de les llicències dels
HUT (evitant la gentrificació).
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les
sessions participatives
(ciutadania)

empenyen els col·lectius més
vulnerables a viure més lluny dels
centres de treball i serveis,
augmentant el cost i l’esforç invertit
en el transport.

gentrificació i
promovent
l’arquitectura
biofílica.

2.1.
Assegurar
les
dotacions
econòmiques que permetin atendre
l’emergència d’habitatge.
2. Garantir l’accés a
un habitatge digne.

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

2.2. Buscar maneres inventives de
millorar el parc de lloguer públic
sense recórrer a les ARE.

2.3. Penalitzar contundentment la
propietat d’edificis buits a la ciutat,
que fan pujar el preu del lloguer,
empenyent les classes vulnerables
fora de la ciutat, restant eficiència i
augmentat costos de la mobilitat
urbana (actuar per disminuir el preu
del lloguer).
2.4. Prioritzar un model de lloguer
públic social, gestionat des de
l’administració pública i entitats
socials en model públic-comunitari,
prioritzant l’habitatge com a dret
bàsic (actuar per disminuir el preu
del lloguer).

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

1.4. Difusió de nous models de
tinença i accés a la població,
incloent l’habitatge cooperatiu.

2.5. Atenció i seguiment de llars
vulnerables.
2.6. Mesa d’emergències.
2.7. Foment de la mobilització
de l’habitatge buit.
2.8. Ajuts de lloguer.
2.9. Programa housing first i
altres
per
a
col·lectius
específics en situació de
vulnerabilitat (per a persones
sense llar, persones amb
discapacitats,
famílies
monomarentals,
persones
joves...).
2.10. Programa reallotgem.
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Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)

PROCÉS PARTICIPATIU PER A L'ELABORACIÓ DEL PLA DE TRANSICIÓ ECOSOCIAL DE GIRONA
RESULTATS FASE III : ACCIONS CONCRETES

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les
sessions participatives
(ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

3.1. Noves promocions d’HPO
(% reservat per a col·lectius
amb major dificultat d’accés a
l’habitatge).

3. Augmentar
considerablement el
nombre de pisos de
lloguer social i
augmentar el parc
públic d’habitatge.

3.2. Impuls del programa 60-40
per la borsa d’habitatges, i pisos
a la borsa pel procés ordinari.
3.3. Compra d’habitatges per
tanteig i retracte.

4.1. Fomentar la reforma i
reconstrucció d’edificis en mal estat
al centre de la ciutat (actuar per
disminuir el preu del lloguer).

4. Promoure la
rehabilitació per
sobre de la nova
construcció,
sobretot als espais
naturals.

5. Rehabilitació
energètica
d'habitatges
(finançament,
ajudes i facilitats
administratives).

4.2. Campanya de difusió de les
subvencions de rehabilitació i si
hi ha incentius (alguna línia
d’ajut o facilitats i incentius
fiscals) a l’hora d’adquirir
habitatges per rehabilitar en
front de construir-ne de nous.
5.6. Procurar que els edificis
d’HPO de nova construcció
siguin més autosuficients i
sostenibles (ús d’energia verda
o producció de la pròpia energia
per serveis comunitaris?).

5.1. Preveure la millora de serveis i
equipaments per atendre a la
població creixent.
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Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS
Afavorir la
biodiversitat i lluitar
contra la crisi
climàtica (edificis
que produeixen
més energia que la
consumida...).

Accions proposades a les
sessions participatives
(ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)

5.3. Evitar els talls d’electricitat.

5.7. A través del PAE realitzar
auditories energètiques per tal
d’augmentar l’eficiència de les
llars.

5.4. Edificis com a espais per acollir
biodiversitat.

5.8.
Oferir
informació
assessorament.

5.5. Protegir la fauna que es pugui
veure afectada per la reforma dels
edificis.

5.9.
Càpsules
formatives
adaptades
als
diferents
segments de població.

5.2. Promoure les
energètiques locals.

comunitats
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EIX 6. ENERGIA
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

1. Transició cap a
l’energia pública
(autoproducció i
comunitats
energètiques,
empresa pública
d’energia).

Accions proposades a les
sessions participatives
(ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

1.1. Fer que el debat municipal es
centri en canviar el model energètic.

1.6.
Aprofitar
les
energies
renovables que s'instal·len als
equipaments municipals i públics per
compartir-les parcialment amb les
ciutadanes i ciutadans especialment
vulnerables.

1.2.
Recuperar
les
centrals
hidroelèctriques existents (estiguin en
funcionament o tornant-les a activar)
de forma municipal.

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)

1.7.
L’Ajuntament
de
Girona forma part de
l’Associació de Municipis i
Entitats per l’Energia
Pública (AMEP).

1.3. Compromís per part de
l’ajuntament
de
posar
energia
fotovoltaica a tots els edificis públics
que, a més, estigui gestionada per una
cooperativa pública.
1.4. Que la transició energètica
comenci pels espais industrials
(especialment els polígons dins del
municipi de Girona), si més no en
aquells que sigui possible. De la
mateixa manera que en els edificis
municipals, establir una obligatorietat
d’instal·lació d’energia fotovoltaica.
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les
sessions participatives
(ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)

1.5. Fomentar la gestió i acompanyar
els ciutadans en les línies existents
d’autofinançament (per exemple,
entorn a les ajudes i fons econòmics)
que siguin ecològicament i socialment
favorables.

2. Estalvi i
eficiència en el
consum (energia
primària i
secundària, béns,
…).

2.1. Conèixer l’estat de les xarxes
d’energia.
2.2. Tenir en compte que hi ha barris i
urbanitzacions on no arriben les
xarxes d’energia.

2.3.
Adopció
de
solucions
intel·ligents que facilitin l'estalvi
energètic com, per exemple,
il·luminació
pública
amb
sensorització que només s'encengui
quan és necessària, sensors als
aparcaments que indiquin la seva
disponibilitat per tal d'estalviar
emissions de CO2 dels vehicles,
dades públiques per a integrar
aquestes
funcionalitats
en
aplicacions i serveis de tercers,...

3. Garantir l'estalvi
energètic i el
decreixement
energètic de
l'administració i
assegurar la

2.4. Des de l’Oficina per la
Sostenibilitat
es
farà
assessorament personalitzat en
temes d’estalvi i eficiència
energètica, i en casos de
pobresa energètica.

3.1. Seguir implantant mesures
de control i millora de
l’eficiència energètica en els
equipaments municipals.
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3.2.
L’Ajuntament
té
contractació d’energia de
fonts 100% renovables.
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les
sessions participatives
(ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

compra d’energies
netes i socialment
responsables.

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)

3.3. S’apliquen clàusules
de
contractació
als
proveïdors en què es
demana un percentatge
d’ús de vehicle elèctric en
els seus desplaçaments.

4. Incentivar i
promoure el
decreixement
energètic a la
ciutat (comerç,
habitatge,
serveis...).

5. Reduir de
manera
generalitzada l’ús
d’energies no
renovables.

5.1. Punts de càrrega ràpida a les
parades de taxi.
5.2. Estendre els incentius d'IBI per
col·locació de plaques fotovoltaiques
a EMPRESES i altres activitats
productives.

47

5.3. Des de l’administració
es duen a terme noves
instal·lacions i substitució
a energies renovables.
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EIX 7. AIGUA: CONSUM I SERVEI
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

1. Reduir el consum
d'aigua per càpita.

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

1.1. Instal·lació de comptadors d’aigua
electrònics (com els que s’estan
instal·lant a Barcelona) per tal de poder
veure quant s’està consumint i, a més,
poder detectar possibles fuites.

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

1.3. Promoure
xerojardineria.

l’ús

de

Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)

la

1.4. Blocs de tarifa d’aigua més
cars per consums elevats.

1.2. Fer campanyes d’educació respecte
al consum d’aigua que no es quedin
només a les escoles (també quan parlem
de comerços, restauració, etc.).
2.1. Minimitzar fuites a la xarxa.
2. Reduir el consum
d'aigua
de
l'administració.

2.2. Continuar fent fons de reposició.

3. Estudiar l'efecte
de
l'escassetat
d'aigua de futures
dècades
i
com
garantir-ne l'accés.

3.1. Competències ACA,
Estat i UE.
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

4. Assegurar el bon
estat ecològic dels
rius
i
altres
ecosistemes
aquàtics (basses,
aiguamolls, rieres,
sèquia...).

4.1. Control de desbordament de flotants
a sobreeixidors (reixes, tamisos i malles).

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

5.1. Control i potestat per part de
l’administració del preu de l’aigua
(caminar per a la seva gratuïtat).
5.2. Fer un estudi socioeconòmic per tal
de definir les tarifes d’aigua, de manera
que el consum d’aigua vagi en relació als
habitants i necessitats de cada llar.
5.
Governança
democràtica
de
l'aigua.

5.3. Elaboració
informàtica per
d’aigua amb el
(saber quin és
habitatge).

5.6. Nou servei municipalitzat
(subministrament
d’aigua
potable i sanejament públic).

d’una aplicació (APP)
relacionar el consum
padró de cada casa
el consum real per

5.4.
Establir
bonificacions
i
penalitzacions en funció del consum
d’aigua (lligat a l’actuació anterior).
5.5. Fixació de preus als comerços i a les
indústries.
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Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

6.1. Utilitzar les aigües que ja no es
poden reaprofitar per a l’ús humà per
netejar els carrers, o per regar els parcs i
jardins, etc.
6.2. Reutilització en l’àmbit privat
(descentralització dels tractaments), per
exemple fomentant la separació d’aigües
residuals als mateixos edificis.
6.
Potenciar
la
recirculació
de
l’aigua (depuració,
reaprofitament...).

6.3. Implementar que en les noves
urbanitzacions
i
construccions
s’incorporin sistemes de reaprofitament
de l’aigua.
6.4. Promoció de la reutilització en
edificis individuals (com s’està fent a Sant
Cugat).
6.5. Modernitzar les plantes de
tractament i les potabilitzadores, amb
una inversió no molt gran, per tal de
millorar la qualitat de l’aigua i que es
pugui utilitzar tant a nivell individual com
per part de l’administració.
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Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

7.1. Reaprofitament de l’aigua de pluja a
les ciutats.
7. Separació de les
línies
de
clavegueram
en
aigües servides i
pluvials.

8. Afavorir els sòls
permeables.

7.2. Que en les noves urbanitzacions
sigui obligatori la construcció d’una xarxa
separada.

7.4. Aplicació en projectes
d’urbanització actuals i futurs.

7.3. Que es baixin informes per part dels
tècnics de l’ajuntament per tenir un
coneixement més ampli sobre aquest
tema, i sobre la viabilitat de tenir tota la
xarxa separada (i el temps que es
necessitaria per poder dur-ho a terme).
8.2. Promoure l’ús de sistemes
de drenatge urbà sostenible en
la mesura que sigui possible.

8.1. Treure infraestructura gris i fomentar
la infraestructura verda, especialment a
les ciutats i zones urbanitzades.

9.
Regular
el
consum d’aigua per
part de l’agricultura
i
aprofitar
el
potencial
agroecològic de la
Sèquia.
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Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)
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EIX 8. TECNOLOGIA I DIGITALITZACIÓ
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

1.1. Polítiques que posin recursos
educatius i econòmics sobre la taula
que trenquin amb l’escletxa tecnològica,
que s’ha vist més accentuada arrel de la
pandèmia.

1. Sobirania
tecnològica.

1.6. Es pot contribuir sobre tot
en temes de sobirania de les
dades, però també emprant
solucions tecnològiques com
GAIA-X, promogudes per la
UE.

1.2. Màxim accés (democràtic) a les
tecnologies, però sempre racionalitzantla, ja que les matèries primeres no són
infinites i molt cops venen de països del
sud global.
1.3. Responsabilitat en l'ús de les
tecnologies entenent l’impacte que
tenen: posar la tecnologia en favor de la
transició ecosocial, no en favor de les
grans multinacionals.
1.4. Eines informàtiques de codi lliure →
programa de recuperació tecnològica
que permeti que instruments que estan
en desús (ferralla tecnològica) es
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Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

puguin tornar a posar en circulació (i
siguin aprofitades per les famílies més
desafavorides) i d’altra banda, que se’n
faci una gestió responsable dels
residus.
1.5. Estatut de drets laborals entorn el
teletreball, coresponsabilitat en termes
de gènere.

2.1. No generar Smartcity.

2. Racionalització i
decreixement de l’ús
de tecnologies
(RRR) i digitalització.

2.2. Responsabilitat en l'ús de les
tecnologies, entenent l’impacte que
tenen: posar la tecnologia en favor de la
transició ecosocial, no en favor de les
grans multinacionals. → Trobar
consensos per saber en quins punts la
tecnologia ens pot reportar un benefici
social i en quins altres no.
2.3. En quin punt la tecnologia i la
digitalització són necessàries? (donar-li
una dimensió útil).

2.8. Adopció de solucions
intel·ligents que facilitin l’estalvi
energètic com, per exemple,
il·luminació
pública
amb
sensorització
que
només
s’encengui quan és necessària,
sensors als aparcaments que
indiquin la seva disponibilitat per
tal d’estalviar emissions de CO2
dels vehicles, dades públiques per
a integrar aquestes funcionalitats
en aplicacions i serveis de tercers,
...

2.4.
Priorització
per
part
de
l’ajuntament, de forma interna i externa,
de l’ús de les tecnologies.
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2.9.
Podem
reduir,
especialment
el
consum
energètic. Difícilment podrem
reutilitzar (com a molt, que
altres puguin reutilitzar els
nostres productes obsolets) i
no tenim capacitat de reciclar
productes tecnològics.

Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

2.5. Responsabilitat de tots els residus
que generen les tecnologies, i promoure
i fomentar aquells sectors econòmics
que puguin anar cap a la circularitat en
l’economia.
2.6. Premiar aquelles empreses que es
dediquen a reparar tecnologia, com a
mesura en contra de l'obsolescència
programada.
2.7. Fer èmfasi en la pedagogia i
l’educació sobre les tecnologies
(racionalització i ús responsable, no
només per l’accés a les xarxes socials,
sinó també pels materials que s’hi
generen).

3. Garantir la
sobirania de les
dades mitjançant un
ens públic.

3.1. I tenint en compte que el "núvol"
(drives, correus electrònics, YouTube...
Internet
i
emmagatzematge
d'informació), si s'equiparés a un país,
seria el 3r país més emissor de GEH.

3.2. Cal garantir la sobirania de
les dades per part dels
ciutadans
via
tecnologies
innovadores com Blockchain.
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Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

4. Garantir els drets
a la tecnologia i a la
Internet.

5. Promoure les
solucions basades
en la natura.

6. Desmaterialitzar la
tecnologia (aprofitar
els avenços de la
tecnologia per la
transició).

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

4.2. L'ajuntament ha de facilitar
al
ciutadà
l'accés
a
l'administració
digital.
Fomentar
l'alfabetització
digital.

4.1. Ajuts a les llars més desafavorides
per poder accedir a Internet.

5.1. Que l’ajuntament pugui fer un
seguiment i donar informació sobre
l’origen i el tipus de materials que
s’utilitzen
en
les
empreses
(electronicwatch).

5.2. En l'àmbit de les NbS i des
d'un punt de vista de la
tecnologia digital, es pot
contribuir en la gestió forestal i
de zones verdes sostenibles.

6.1.
Promoure
la
cooperació
(tecnològica)
entre
empreses
o
persones que saben sobre tecnologia
per poder fer un “intercanvi”, i que es
generin eines per ajudar les persones
amb més dificultats d’accés a les
tecnologies (reduir l’escletxa digital).

6.3. Servei de Sistemes i
Tecnologies de la Informació.

6.2. Crear llocs de treball específics
(acció anterior).
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Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

7.1. Que tots els barris de la ciutat
puguin accedir a la xarxa, però també a
la tecnologia (serveis). → Mitjans (que
per exemple els infants puguin tenir
ordinadors disponibles a casa), fer
èmfasi en l’alfabetització de les famílies
(sobretot les dones que han sigut les
que han estat amb els nens i nenes
durant la pandèmia) …).
7. Accés democràtic
a la tecnologia
(sobirania
tecnològica).

7.2. Facilitar l'accés a diferents tràmits,
que moltes vegades són molt difícils i no
són a l'abast de tothom.
7.3. Que es faciliti l’accés a les
tecnologies i a la informació (per
exemple com fan els museus).
7.4. Crear un centre o un espai a
l’ajuntament on hi hagi persones que
puguin ajudar a joves, persones
migrades, persones grans… a tenir més
informació sobre l’ús de la tecnologia i
reduir l’escletxa digital.
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Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)
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EIX 9. SALUT PÚBLICA
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

1. Per una ciutat
que garanteixi un
sistema de salut
universal públic i
de qualitat.

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

1.2. Incentivar més traspassos
de competències i recursos per
part del Departament de Salut a
l’ajuntament,
per
fomentar
l’atenció de proximitat en els
aspectes que actualment el
sistema no cobreix o cobreix de
forma deficient per manca de
recursos, especialment des que
l’ASPCAT
s’ha
centrat
exclusivament
en
les
vacunacions.

1.1 Que l’ajuntament desenvolupi i posi
a l’abast diferents recursos educatius i
esportius.

1.3. Garantir elements que
facilitin a les persones les eines
necessàries per poder créixer i
viure amb salut. Les accions
serien:
coordinar
serveis,
detecció
de
necessitats,
potenciar serveis de prevenció,
de diagnosi precoç i serveis
puntuals per a determinats
col·lectius.
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Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

2.1. Promoure els productes de km 0 als
menjadors (lligat a l’objectiu de sobirania
alimentària).
2.2. Promoure menjadors públics.

2. Garantir
l’accés/dret a
aliments de
qualitat.

2.7. Impulsar iniciatives de
recollida d'excedents d'escoles,
mercats municipals, neveres
solidàries.

2.3. Que les empreses que fan menjar
per les escoles, poguessin garantir
menjar a les persones grans amb pocs
recursos i a famílies vulnerables
(aprofitar els recursos de les escoles,
fer-los extensibles).
→ menjadors
socials (o a domicili) per a gent gran,
centre de distribució d’aliments, etc.

2.8. Tiquet restaurant.
2.9.
Implantar
l’acreditació
AMED
(promoció
de
l’alimentació mediterrània en
l’àmbit
de
la
restauració
col·lectiva) en els restaurants de
Girona que complissin els
requisits.

2.4. Iniciativa cooperativa per garantir
producte de proximitat i ecològic a
persones més vulnerables.
2.5. Alimentació saludable a través de
les concessions: ecològic, de proximitat
i saludable, reduir proteïna animal i oli
de palma (lligat a l’eix 10, objectiu 2).

2.10. Crear més menjadors
socials.

2.6. Obrir línies (ajudes, subvencions)
per a què tothom pugui accedir a
productes de proximitat i ecològics (lligat
a l’eix de consciència ciutadana i
educació).
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Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

3. Garantir el dret
a un aire net -->
reducció de
contaminació
atmosfèrica.

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

3.3. En general, la ciutat de
Girona disposa d'una bona
qualitat de l'aire la major part de
l'any. Tot i això, s'han detectat
alguns punts amb nivells per
sobre del valor límit establert per
normativa. Una reducció de la
mobilitat
comportaria
una
reducció
dels
nivells
de
contaminació atmosfèrica als
punts més transitats i conflictius
de la ciutat. En aquests
moments s'està treballant amb
la implantació d'una ZBE abans
de l'any 2023, tal i com estableix
la normativa per als municipis de
més de 50.000 habitants.

3.1. Aplicar o planificar zones de
contaminació 0.
3.2. Establir limitacions als entorns dels
centres educatius per tal que aquests
siguin per a vianants o redueixin la
presència dels vehicles privats.

3.4. Implementar mesures de
reducció del Fum Ambiental del
Tabac. Prohibir fumar a parades
autobús, entrades d’instituts i
escoles?
3.5. Augmentar les zones de
càrrega per a incentivar l’ús de
vehicles elèctrics.
3.6. Augment d’aparcaments
perifèrics i augment de xarxa de
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Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)

3.9.
Actualment
es
realitzen
controls
de
contaminació atmosfèrica
a la ciutat a través de
l'estació automàtica de la
XVPCA de la Generalitat
de Catalunya i a través
d'una xarxa de tubs
passius de mesura de
NO2.
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)
busos
des
d’aquests
aparcaments perifèrics.
3.7. Planificar la reducció de
gasos fins a emissió zero en els
entorns escolars, centres cívics,
pavellons esportius, punts de
pràctica esportiva, eixos verds.
Promoure l’ús de vehicles no
contaminants, promoure l’ús de
transport públic. Reducció de la
velocitat a l’exterior. Sensors a
tots els centres escolars,
centres
cívics,
pavellons,
hospitals... En paral·lel, treballar
per aconseguir equipaments
amb interiors menys sorollosos i
sostenibles.
3.8. Promoure experiències no
sorolloses
(per
exemple,
l’experiència en les Fires
d’aquest any).

4.1.
Instal·lar
sonòmetres.
4. Reduir la
contaminació
acústica.

o

recuperar

els

4.3. Una reducció de la mobilitat
comportaria una reducció de la
contaminació acústica.

4.2. Establir limitacions als entorns dels
centres educatius per tal que aquests
siguin per a vianants o redueixin la
presència dels vehicles privats.

4.4. També caldria actuar a la
zona d'oci de la ciutat,
mitjançant agents cívics, per
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Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)

evitar molèsties de sorolls
durant la nit a la via pública.
4.5. Actualment, els sensors
acústics instal·lats a la via
pública no funcionen. Cal
realitzar una nova contractació
de subministrament de nous
sensors a la via pública per
substituir els existents.
4.6. Implementar el programa
Nits Q en diferents espais d’oci
nocturn de la ciutat. A les ciutats
on es va fer, es va detectar una
disminució molt important de les
denúncies veïnals per soroll a
les zones d’oci nocturn.

5. Promoure
activitats a
l'entorn natural
amb sintonia i
respecte.

5.1. Recuperar camins per poder
passejar, especialment accessibles a
persones grans.

5.3. Equilibri entre tots els
usuaris. Definir espais per ús,
reservar espai per franja
horària?
(passeig
gossos
deslligats, canicross,...)

5.2. Assessorament a les fàbriques
perquè mantinguin els espais naturals
que els envolten, especialment en temes
de biodiversitat.

5.4. Naturalitzar els patis de les
escoles, obrir els patis als veïns,
promoure la pràctica d’esports
no competitius en els espais
escolars
(diversitat
de
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5.6. Dipsalut, amb la
col·laboració
de
l’ajuntament,
ofereix
caminades saludables per
l’entorn, utilitzant la xarxa
d’itineraris saludables.
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)
pràctiques....) i altres espais
públics.
5.5. Promoure el coneixement
de l’entorn natural de la ciutat
(per exemple, la Jornada de
Medi Natural i diversos itineraris
pedagògics).
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Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)
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EIX 10. JUSTÍCIA SOCIAL, GLOBAL I CLIMÀTICA
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

1.1. Convertir la incineradora en una
empresa generadora d’energia de forma
pública, que fos capaç de subministrar una
gran quantitat d’energia a la ciutat (exemple
del ponent).
1. Garantir drets
d’accés a l’energia
per a tothom.

1.5. Eliminar els punts foscos
de la ciutat, com per exemple,
Girona Est i altres (incrementa
bretxa
digital).
L’Oficina
d’eficiència energètica és una
oportunitat.

1.2. Centre de tractament de residus i planta
d’orgànica: augmentar la seva eficiència per
poder generar més energia i que pugui ser
utilitzada, per exemple, en equipaments
públics).
1.3. Caminar cap a la municipalització de la
gestió energètica.
1.4. Fer un mapatge per saber quines són
les zones amb més necessitats, i prioritzar
els recursos energètics en aquestes zones.

2. Garantir drets
d’accés a
l’alimentació
saludable.

2.3. Coordinació de serveis
d’educació-salut-esports
per
fomentar projectes transversals
“Ciutat educadora”, temes de
salut i alimentació sostenibles...

2.1. Recuperar el grup a l’ajuntament sobre
l’alimentació i salut (també d’alimentació de
proximitat, en relació amb l’objectiu 8).
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Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Quins serveis contractem i
quins serveis ens donen com
els volem, més qualitat.
(contracte
de
servei
de
menjador a les escoles bressol
i tots els serveis de càtering que
es puguin contractar a través
de l’Ajuntament i formació a les
AMPA).

2.2. Alimentació saludable a través de les
concessions: ecològic, de proximitat i
saludable, reduir la proteïna animal i l’oli de
palma, etc. (lligat a l’eix 9, objectiu 2).

3. Avançar cap a
un model de
sobirania
alimentària i
agroecologia.

4. Garantir
l’edificació i
l’accés a
l’habitatge.

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

3.1. Menjadors d’escoles en relació amb el
producte de km. 0 (lligat a l’eix de salut
pública).

4.1. Intentar evitar els “refugis” (illes) de fred
i calor, que generen un gran consum
d’energia → Garantir l’accés a l’habitatge i
als recursos a tothom per a què aquests
refugis no siguin necessaris.
4.2.
Regeneració
d’habitatges
→
Mobilització d’habitatges buits, pisos
turístics, oferta de pisos d’estudiants (Ciutat
Universitària).
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Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

5. Garantir el dret
a la migració, així
com d’acollida.

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

5.1. Que l’ajuntament pugui promoure
zones o llocs d’intercanvi cultural i generar
espais de diàleg per conèixer diferents
realitats, que ajudi amb la visió global (lligat
a l’objectiu 7).

6. Reduir la
pobresa.

6.1. Mirar altres índex que no siguin el PIB
per tal d’establir les polítiques públiques.
Buscar un desenvolupament i creixement
que no sigui el creixement econòmic.

7. Acabar amb la
xacra del racisme i
del patriarcat.

7.1. Que l’ajuntament pugui promoure
zones o llocs d’intercanvi cultural i generar
espais de diàleg per conèixer diferents
realitats, que ajudi amb la visió global (lligat
a l’objectiu 5).

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

5.2. Promoure l’acollida a la
ciutat.

7.2. Potenciar el coneixement i
el reconeixement de l’altre.

8. Promoure
energia de km. 0 i
preu raonable.
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Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

9.1. Incentivar la compra del comerç just
(tenir-ho en compte també de cara a les
concessions, plecs tècnics i permisos…).

9. Adquirir un
compromís de
ciutat per a reduir
les externalitats
negatives cap al
sud global.

9.2. Adquirir consciència: que quan parlem
de justícia global no només s’ha de pensar
en alimentació de km. 0, sinó que també
hem de ser conscients d’on ve l’energia que
es consumeix, o d’altres serveis.

9.5. Promoure accions a través
del servei de Cooperació.
Promoció de recursos de
sensibilització i campanyes
específiques.

9.3. Pensar que la gran part de la tecnologia
que utilitzem ve del sud global (països en
conflicte i pobres) → racionalització de l’ús
de la tecnologia (ex. smartcity, etc.).
Revertir la tendència de generar polítiques
públiques on la tecnologia tingui un paper
tant important.
9.4. Assessorament a les empreses per a
què redueixin la compra de productes
d’altres zones, i que puguin consumir
productes de proximitat.

10. Reparació dels
danys produïts a
països del sud
global.

10.1. Buscar el lloc de procedència dels
productes que consumim, i generar línies
de treball o cooperació amb els
pobles/ciutats/països d’on venen aquests
productes. Això ajudaria a una visió de
globalitat i de la problemàtica que es genera
al sud global (lligat a l’eix d’educació
ciutadana).

10.2.Educar i sensibilitzar.

66

Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)
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EIX 11. EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

1.1. Conèixer altres exemples de ciutats
sostenibles.
1. Generar
consciència i
sensibilització
ciutadana.

1.4. Campanyes a diferents
mitjans
de
comunicació,
incloses les xarxes socials.

1.2. Ajudar a les famílies a generar
consciència sobre les escoles de
proximitat, i la importància de no utilitzar
el transport privat (cotxe) per portar els
infants a les escoles.
1.3. Donar formació i assessorament als
comerços (bones pràctiques).

2. Promoure un
canvi cultural i
educatiu.

2.1. Fomentar l’ús de la bicicleta des dels
més petits. Si els nens i nenes tenen
facilitat per anar a l'escola en bici de forma
segura i ho troben com quelcom natural,
quan siguin grans ho continuaran fent i no
tindran la necessitat de fer servir el cotxe.
Per això, s'hauria de connectar totes les
escoles amb carrils bici segurs per poder
arribar des de un radi mínim d’uns 2 km.
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Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

2.2. Que els moviments socials i
ambientals puguin treballar en aquesta
educació i consciència (exemple de les
cooperatives, consum de proximitat, etc.),
i que l’ajuntament sigui el primer en seguir
totes aquestes propostes, donant suport i
exemple.

3.2. Fer pedagogia de l'energia a
les escoles.
3. Fer de
l’educació un
motor per a la
transformació
social i cultural,
que arribi a tothom
(fet social) i a tots
els àmbits i
col·lectius (AAVV,
patronals etc.).

3.3.
Incentivar
recursos
educatius al món laboral amb
formació que vagi més enllà de
l’específica relacionada amb
l’àmbit de treball.
3.4. Promoure activitats que
s’estan fent, com l’School
Change,
i
activitats
del
programa
de
recursos
educatius

3.1. Informar a la ciutadania de forma
directa sobre les repercussions que tenen
les coses que consumim (sigui energia,
productes, etc.).

3.5. Tenir en compte infants i
joves en els recorreguts
ciclables de la ciutat i
promoure’n l’ús
3.6. Promoure campanyes de
sensibilització
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Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)

PROCÉS PARTICIPATIU PER A L'ELABORACIÓ DEL PLA DE TRANSICIÓ ECOSOCIAL DE GIRONA
RESULTATS FASE III : ACCIONS CONCRETES

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Accions proposades a les sessions
participatives (ciutadania)

Accions proposades a la
plataforma Girona Participa
(ciutadania)

Actuacions previstes i/o
proposades (tècnics)

3.7.
És
important
poder
dimensionar les conseqüències
que
tenen
els
nostres
comportaments en el consum....
(exemple:
reportatge
del
cementiri de roba al desert
d’Atacama). Es considera molt
útil el recurs adreçat a la
ciutadania i a les escoles de la
visita a la potabilitzadora i a la
deixalleria
3.8. Promoure el treball de
valors amb infants i joves.
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Accions que s’estan
desenvolupant (tècnics)

