
Projectes estratègics
i compromisos amb la 
ciutadania del govern 
municipal

1. Impulsarem totes les mesures al nostre abast per lluitar contra la COVID-19,

amb mesures que afecten tots els àmbits de la ciutat i els ciutadans per

minimitzar-ne les conseqüències

2. Disposarem de 2’5 milions d’euros en polítiques públiques d’habitatge i

incorporarem un mínim de 60 habitatges de lloguer assequibles per a joves i

famílies. 

3. Avançarem cap a la peatonalització de plaça Catalunya.

4. Acondicionarem un nou aparcament dissuassiu a l’accés de la ciutat i

implantarem el servei de busos llançadora cap al centre.

5. Implementarem el projecte Girona Ciutat Tecnològica amb un doble objectiu:

que el talent sigui la matèria primera de la revolució digital a la nostra ciutat i

al nostre entorn, i fomentar les vocacions tecnològiques, sobretot entre el

gènere femení. Tirarem endavant el projecte de la Casa de la Tecnologia.

6. Aprofundirem en la nostra voluntat que Girona sigui una ciutat sostenible en

tots els àmbits, des de la mobilitat a la lluita contra el canvi climàtic, passant

per l’estalvi energètic i la recollida de residus amb la creació de la nova

Oficina Verda Municipal i implementant el porta a porta agrupat.

7. Executarem millores al Parc de la Devesa i al Parc de les Pedreres, i

adequarem l’espai del Castell de Montjuïc.
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8. Habilitarem un local social al barri de Montjuïc.

9. Respectarem el compromís de treure el campament dels firaires del Parc de

la Devesa.

10.Amb el lema “Construïm ponts, connectem gent”, estudiarem i posarem en

marxa les infraestructures necessàries per salvar les barreres naturals i

arquitectòniques que actualment dificulten la relació fluïda entre alguns barris,

com és el cas de la construcció de la passera que ha de connectar el carrer

del Carme amb Montilivi i les obres al Pont de l’Areny.

11.Posarem en marxa les propostes acordades en la Taula de Ciutat.

12.Vetllarem perquè es compleixin els acords a què vàrem arribar en el marc de

la construcció del futur hospital Josep Trueta, especialment pel que fa a la

construcció dels nous CAP a l’Eixample, Taialà i Can Gibert.

13.Pacificarem entorns dels equipaments municipals on hi concorri la mainada

(educatius, esportius, centres cívics...) i establirem camins segurs per fer

evident la seva presència per tota la societat.

14. Impulsarem el Pacte Local Contra la Segregació Escolar. 

15.Obrirem un nou espai per a les entitats juvenils, i realitzarem les obres a

l’Estació Espai Jove. 

16.  Finalitzarem el projecte de l’edifici del Modern i avançarem en el projecte de

Casa Pastors com a seu del Museu d’Art Modern i Contemporani de Girona.

17.Posarem en marxa una aplicació per poder realitzar consultes directes a la

ciutadania, consultarem almenys un cop a l’any a la ciutadania en temes de

ciutat i permetrem el vot a joves a partir dels 16 anys.
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18.Continuarem treballant per aplicar les mesures tecnològiques necessàries per

tal que tots els tràmits entre la ciutadania i l’administració es puguin fer de

manera digital.

19. Impulsarem el Pla de manteniment “exprés” dels equipaments municipals,

per tal d’agilitzar el servei de manteniment i petites reformes dels espais

públics municipals, començant amb els edificis escolars i seguint amb els

centres cívics, les biblioteques i els equipaments esportius.

20.Culminarem el procés de gestió pública del servei d’Aigües de Girona, que

serà una peça clau en la gestió integral del cicle de l’aigua.

21. Impulsarem el Pla de renovació urbana de Girona, que inclourà el Pla de

voreres, el Pla d’asfaltatge i el Pla d’accessibilitat.

22.  Vetllarem per la contractació ètica i responsable i ampliarem les mesures de 

responsabilitat mediambiental amb empreses i el tercer sector.

23.  Aplicarem  la perspectiva de gènere i tracte identitari en tots els àmbits: des 

de l’escola, el mercat de treball, la salut, la cultura i les noves tecnologies.

24.  Executarem el projecte de la biblioteca de la Casa de Cultura.

25. Impulsarem les arts en viu en els establiments de petit format en l’àmbit de la 

restauració, promoguent modificacions en les ordenances municipals, tot 

garantint la convivència veïnal. 

26.Crearem el Consell de les Arts.

27.Desplegarem les propostes del Pla Estratègic de l'Esport, d'acord amb el 

Mapa d'Instal·lacions Esportives del Municipi.

28.Aprovarem el Pacte Local d’Habitatge per garantir el dret universal a 

l’habitatge.
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29.Portarem a terme les accions necessàries perquè Girona sigui una ciutat neta

-augmentant-ne el pressupost i executant el nou contracte- i segura -lluitant

contra les actituds incíviques-. Seguirem lluitant amb les eines que tenim al

nostre abast contra l’incivisme i les ocupacions delinqüencials.

30.Implementarem el model de policia de proximitat per a tots els agents, per tal

que siguin ben presents als carrers de tots els barris; obrirem la nova

comissaria de can Burrassó a Santa Eugènia; ampliarem la plantilla de la

Policia Municipal per aquest mandat; implementarem el Pla de videovigilància

de Girona, amb càmeres de seguretat en els punts estratègics de control i

vetllarem per una bona convivència entre la ciutadania reforçant la figura dels

dinamitzadors de carrer i les estratègies de mediació.
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