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CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE GIRONA
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

El Consell Municipal de Sostenibilitat de Girona en sessió plenària de 13 de juliol
de 2001 va aprovar la creació de la Comissió de Participació Ciutadana
integrada pels vocals representants de la resta de Consells municipals.
L’esmentada Comissió, composta per:
Sr. Joan Juventench
Sr. Segundino Molina Pardo
Sr. Joan Quer de la Torre
Sr. Josep Ribera Frontera
Sra. Carme Sanchez Nonell
Sr. Pere Tubert Bassas

(Consell Econòmic i Social de Girona)
(Consell Municipal de la Gent Gran de Girona)
(Consell Municipal de Cooperació de Girona)
(Consell Econòmic i Social de Girona)
(Consell Escolar Municipal - Consell Municipal d’Educació)
(Consell Municipal de Trànsit de Girona)

es va reunir el dijous 6 de setembre, es va constituir com a tal i després de
debatre la importància de una participació ciutadana de qualitat en el procés
d’Agenda 21 Local de Girona decideix emetre les següents propostes sobre
LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN L’AGENDA 21 LOCAL DE GIRONA
Campanya de participació ciutadana
Criteris Generals
1.- Cal aprofitar les estructures de participació ciutadana que ja existeixen en
l’actualitat (Consells Municipals, Taules Territorials de Coordinació, Centres
Cívics, ..) i aportar-hi continguts específics sobre la sostenibilitat a la ciutat de
Girona.
2.- Utilitzar el canals de informació habituals de l’Ajuntament (la pàgina web de
l’ajuntament de Girona, la xarxa de centres cívics i el programa de Recursos
Educatius,..) per difondre el procés d’Agenda 21 Local de Girona i les activitats
del Consell Municipal de Sostenibilitat.
3.- Demanar que en el futur, totes aquelles activitats organitzades per l’Ajuntament
(o per qualsevol de les entitats que formen part dels Consells Municipals) que
fomentin la sostenibilitat deixin constància que són programes i/o activitats en
consonància amb el procés d’Agenda 21 Local de Girona. Així es fomenta la
sostenibilitat al mateix temps que es promociona i es dóna a conèixer el procés
d’Agenda 21 entre els ciutadans.
Així i a tall d’exemple, les activitats organitzades dins de la Setmana de la
Mobilitat sostenible podrien també deixar constància que es realitzen en
consonància amb l’objectiu 5 de la Declaració d’objectius de l’Agenda 21 Local
de Girona; i en la propera edició de la guia de Recursos Educatius (curs 20022003) es podrien senyalar totes aquells programes o activitats que estarien
relacionades amb algun dels objectius.
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4.- Preparar el material necessari per poder fer sessions informatives de
divulgació sobre “Què és l’Agenda 21 i què hi puc fer jo?” (títol provisional). El
material el preparà la secretaria tècnica i a més d’explicar què és una Agenda 21
Local i el cas concret de Girona, recalcarà com i quin pot ser el paper individual
de cada ciutadà.
Calendari i estructura de la campanya de participació ciutadana:
Fase I - Sessió Informativa - Divulgativa sobre l’Agenda 21 Local
1- Adreçada principalment als Consells Municipals i les Taules Territorials
2- La Secretaria tècnica amb la supervisió de la Comissió de Participació
Ciutadana prepararà el material divulgatiu necessari.
3- El representant delegat de cada consell organitzarà la sessió del seu
respectiu Consell on es tractarà el tema de l’Agenda 21. La presentació
anirà a càrrec de la secretaria tècnica. El Consell Municipal d’Educació
ha donat ja la data del 16 d’octubre.
4- La Secretaria tècnica s’encarregarà de gestionar la coordinació amb
les Taules territorials i els Centres Cívics
Fase II - Debat a partir de l’Auditoria Ambiental
1- A mesura es vaguin finalitzant les auditories dels diferents factors
aquests es presentaran-discutiran de manera independent. Es proposa
que cada tema sigui tractar dins del Consell Municipal de Sostenibilitat
(CMdS) per grups de treball temàtics composats per alguns membres
del CMdS, els redactors del capítol de l’auditoria, i especialistes
convidats si així es considera necessari.
2- De manera paral·lela, els resultats de l’auditoria seran presentats als
Consells Municipals i a les Taules Territorials (grups de treball
sectorials) els quals prèviament hauran prioritzat quins factors d’estudi
volen analitzar (tots de manera resumida o bé algun factor concret amb
més detall).
3- El debat generat haurà de ser inclòs en la proposta que s’haurà de
redactar de Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS).
Fase III - Proposta de PALS i Pla de Seguiment.
1- La Participació Ciutadana en aquestes fases es decidirà posteriorment
i en tenint en compte els resultats i experiències de les fases anteriors.

Composició i Funcions de la Comissió de Participació Ciutadana
1.- La presència dels representants d’altres Consells municipals en aquesta
Comissió de Participació Ciutadana és important. Els temes subjectes a debat i
treball en cada un dels Consells estan relacionats amb el concepte de
sostenibilitat i per tant és interessant que siguin tractats dualment i
complementària: de manera pròpia a cada Consell tenint en compte la
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sostenibilitat, i de manera global en el Consell Municipal de Sostenibilitat. Per
aquest motiu la participació activa de cadascun dels Consell Municipals en
el procés d’Agenda 21 Local de Girona representa una primera baula en el
procés de participació ciutadana.
2.- La Comissió de Participació Ciutadana hauria de donar entrada també a
representants a altres col·lectius pertanyents al Consell Municipal de
Sostenibilitat i que en l’actualitat ja estan jugant un paper important en els
processos de participació ciutadana
3.- La Comissió de Participació Ciutadana, a partir de la redacció d’aquesta
proposta, assumeix com a feines pròpies a desenvolupar en properes trobades
de la Comissió les següents:
n Supervisió de la presentació informativa-divulgativa sobre l’Agenda 21
Local de Girona (a utilitzar en la Fase I de la campanya de participació
ciutadana) que realitzarà (prepararà) la secretaria tècnica.
n Cada delegat assumeix la responsabilitat de informar el seu Consell de
les activitats del CMdS, i organitzar (si així s’escau) una reunió del seu
Consell per tractar sobre l’Agenda 21 (de caràcter divulgatiu i utilitzant el
suport i el material preparat per la secretaria tècnica)
n Una vegada s’hagi aprovat el format i calendari de realització de
l’Auditoria Ambiental, la Comissió elaborarà un calendari per els grups
de treball sectorials de la Fase II de la campanya de participació
ciutadana.
n Una vegada s’hagin anat assolint les feines proposades, la Comissió
discutirà i proposarà les pautes a seguir en les següents fases del
procés d’Agenda 21.

Girona, 1 d’octubre de 2001
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