PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2004-2007 CAP A LA SOSTENIBILITAT
EIX

1. GIRONA, UN ESPAI ON VIURE

BLOC

1.1. L’ENTORN NATURAL I LA BIODIVERSITAT

Acció 1.1.1 Realitzar actuacions per eliminar espècies al·lòctones, les espècies
problemàtiques i potenciar les autòctones
Acció 1.1.2 Potenciar i promoure la recuperació dels hàbitats i paisatges més
amenaçats en el municipi, i en especial els hàbitats agrícoles, el mosaic
agro-forestal, els boscos mediterranis i de ribera, les zones humides i
l’horta ecològica.
Acció 1.1.3 Fomentar l’estudi i la divulgació de la geologia de la ciutat
Acció 1.1.4 Potenciar la realització d’estudis específics sobre grups taxonòmics poc
coneguts al municipi, com és el cas dels quiròpters, dels micromamífers,
o dels invertebrats.
Acció 1.1.5 Establir un pla de seguiment de la qualitat dels diferents espais naturals
de Girona en funció de la seva biodiversitat.
Acció 1.1.6 Potenciar itineraris i rutes per els principals espais naturals de la ciutat,
mitjançant restauració, recuperació o creació de camins públics o carrils
bicicleta
Acció 1.1.7 Realitzar llibrets explicatius d’itineraris per els principals espais naturals
de Girona, destinats a ciutadans i ciutadanes a títol particular o a escoles,
instituts, entitats, associacions de veïns, etc.
Acció 1.1.8 Promoure els espais d’esbarjo emmarcats dins els espais naturals; i
senyalitzar i retolar mitjançant cartells públics, plafons o altres tipus de
senyalitzacions, els seus valors naturals i la manera de visitar-los.
BLOC

1.2. LA MOBILITAT EN UNA CIUTAT ACCESSIBLE

Acció 1.2.1 Continuar amb
arquitectòniques

el

pla

d’accessibilitat

i

supressió

de

barreres

Acció 1.2.2 Incrementar i millorar la informació en relació a les àrees de trànsit
restringit.
Acció 1.2.3 Definir un programa de creació de noves àrees de trànsit restringit
Acció 1.2.4 Aprovar una normativa de criteris bàsics de qualitat per a voreres
Acció 1.2.5 Promoure camins i espais segurs a l’entorn dels centres escolars
Acció 1.2.6 Planificar una xarxa viària per a vianants
Acció 1.2.7 Promoure plans de mobilitat laborals i de serveis
Acció 1.2.8 Millorar i potenciar el Transport Públic Urbà
Acció 1.2.9 Actualitzar el Pla de la xarxa viària per a bicicletes
Acció 1.2.10 Reforçar i regular el control de la distribució de mercaderies
Acció 1.2.11 Eliminar els aparcaments de motos de sobre les voreres
Acció 1.2.12 Ampliar l’oferta d’escoles bressol
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Acció 1.2.13 Revisar el mapa escolar de la ciutat
Acció 1.2.14 Continuar amb les accions de suport al Transport Adaptat per a persones
de mobilitat reduïda
Acció 1.2.15 Desconcentrar els servis de l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà
Acció 1.2.16 Ampliar la xarxa de biblioteques municipals

BLOC

1.3. EL PROCÉS
SOSTENIBLE

DE

CONSTRUCCIÓ

D’UNA

CIUTAT

Acció 1.3.1. Desenvolupar els continguts dels aspectes ambientals i de sostenibilitat
que hauria de contenir el planejament
Acció 1.3.2. Desenvolupar els continguts dels estudis de mobilitat que hauria de
contenir el planejament
Acció 1.3.3. Divulgar el Segell Verd i promoure els criteris de construcció sostenible
Acció 1.3.4. Desenvolupar les accions del Pacte de Govern respecte dels Habitatges
de Protecció Oficial a desenvolupar i que compleixin els criteris del Segell
Verd
Acció 1.3.5. Projecte d’intervenció integral al sector de Santa Eugènia i Can Gibert del
Pla

BLOC

1.4. LA PLANIFICACIÓ A NIVELL SUPRAMUNICIPAL

Acció 1.4.1 Definir, mantenir i fomentar els connectors i corredors biològics.
Acció 1.4.2 Promoure la recuperació dels cabals ecològics i la gestió adequada de
l’aigua als nostres rius.
Acció 1.4.3 Participar en consorcis de caire comarcal o regional per a la preservació i
gestió conjunta del medi natural
Acció 1.4.4 Promoure a nivell supramunicipal la Gestió Integral del Cicle de l’Aigua
amb criteris de sostenibilitat
Acció 1.4.5 Promoure la gestió supramunicipal d’espècies problemàtiques
Acció 1.4.6 Promoure un Pacte de la Mobilitat per a l’àrea urbana
Acció 1.4.7 Crear un observatori de la mobilitat urbana
Acció 1.4.8 Estudiar i analitzar l’impacte del TAV
Acció 1.4.9 Participar en la creació i gestió d’una Autoritat Metropolitana del Transport
Acció 1.4.10 Actuar per tal de ser convidats a participar en la redacció de la
Planificació Territorial
Acció 1.4.11 Diagnosticar l’Àrea Urbana de manera dinàmica
Acció 1.4.12 Crear projectes de coordinació d’accions supralocals que generin
cooperació en matèria de sanejament, planejament, mobilitat, cultura,
esports, educació, i els serveis generals
Acció 1.4.13 Participar en l’Agenda 21 Comarcal del Gironès.
Acció 1.4.14 Projectar els sistemes de recollida i les infrastructures de tractament de
residus amb criteris de sostenibilitat
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EIX

2. GIRONA, UNA MANERA DE VIURE

BLOC

2.1. GESTIÓ EFICIENT I SOSTENIBLE DELS RECURSOS

Acció 2.1.1 Impulsar una Agència Local d’Energia, oberta supramunicipalment, per a
promoure l’estalvi d’energia i l’ús d’energies renovables
Acció 2.1.2 Establir ordenances que incentivin les actuacions en matèria d’estalvi
d’energia.
Acció 2.1.3 Continuar amb el programa de millores en la xarxa d’aigua potable
Acció 2.1.4 Continuar amb el programa de millores en la xarxa de sanejament i
clavegueram
Acció 2.1.5 Completar l’ampliació de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de
Campdorà i millorar la qualitat d’aigües de sortida
Acció 2.1.6 Millorar la gestió de les aigües pluvials, afavorint la seva reutilització i
conducció a la xarxa de rius i rieres
Acció 2.1.7 Aprovar una nova ordenança de residus
Acció 2.1.8 Potenciar un programa per a reduir el pes i el volum dels residus
municipals
Acció 2.1.9 Potenciar, millorar i facilitar la recollida selectiva
Acció 2.1.10 Potenciar l’estalvi, l’eficiència energètica i les energies renovables en les
instal·lacions municipals.
Acció 2.1.11 Continuar amb el Pla director de l’enllumenat públic.
Acció 2.1.12 Diversificar els abastaments potenciant l’ús d’aigua de pous i captacions
superficials per regar parcs i jardins
Acció 2.1.13 Definir un protocol de gestió dels residus per als centres i serveis
municipals.
Acció 2.1.14 Adoptar criteris sostenibles per a les compres i els proveïdors de
l’Ajuntament
Acció 2.1.15 Potenciar una Comissió Tècnica de Suport a la Sostenibilitat
Acció 2.1.16 Estudiar propostes de fiscalitat que incideixin en el foment dels hàbits
ecològics respecte dels residus per part dels ciutadans i dels actors
socials amb major responsabilitat en la generació de residus
Acció 2.1.17 Promoure la estabilització de la xarxa d’entitats i empreses ambientals de
tercer sector implicades en la recollida de diversos materials.
Acció 2.1.18 Estudiar la possibilitat de suprimir la definició de consum mínim establerta
en la tarifació del consum d’aigua

BLOC

2.2. MILLORA DE LA QUALITAT AMBIENTAL

Acció 2.2.1 Promoure la instal·lació d’una estació automàtica de mesura de les
immissions atmosfèriques
Acció 2.2.2 Realitzar un estudi a diferents punts de la ciutat dels nivells de la
contaminació causada per la circulació de vehicles de motor de
combustió.
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Acció 2.2.3 Realitzar un estudi que inclogui un inventari de les emissions de gasos
relacionats amb l’efecte hivernacle.
Acció 2.2.4 Elaborar un mapa de capacitat acústica a partir de la proposta del
Departament de Medi Ambient
Acció 2.2.5 Aprovar una ordenança reguladora de la contaminació per soroll i
vibracions
Acció 2.2.6 Planificar mesures pal·liatives del soroll
Acció 2.2.7 Reduir l’impacte ambiental de la planta incineradora de residus
Acció 2.2.8 Recollir i facilitar informació relativa a les emissions de gasos dels
principals focus puntuals presents al municipi de Girona.
Acció 2.2.9 Controlar les emissions d’olors
Acció 2.2.10 Promoure campanyes d’inspecció per determinar les problemàtiques
ambientals que generen les activitats industrials o lúdiques
Acció 2.2.11 Efectuar controls periòdics del nivell acústic dels tubs d’escapament dels
vehicles
Acció 2.2.12 Continuar i sistematitzar el control de les declaracions de les llicències i
de la gestió efectiva de les runes a través del control de les fiances.
Acció 2.2.13 Promoure la implantació de sistemes de gestió ambiental a les activitats
econòmiques

BLOC

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

Acció 2.3.1 Garantir la salut, ambiental i alimentària, minimitzant els riscos i
promovent els sistemes d’autocontrol
Acció 2.3.2 Accions de millora de la qualitat de vida de la Gent Gran de Girona
Acció 2.3.3 Accions de millora de la qualitat de vida dels infants i joves de la ciutat.
Acció 2.3.4 Girona sense Violència de Gènere.
Acció 2.3.5 Accions de millora de la qualitat de vida dels col·lectiu més “fràgils” de la
ciutat
Acció 2.3.6 Accions de millora de la qualitat de vida de la població de la ciutat .
Acció 2.3.7 Desenvolupar un model de turisme sostenible que complementi l’oferta de
turisme cultural
Acció 2.3.8 Consolidar l’oferta dels mercats i fires de Girona d’acord amb els principis
de sostenibilitat
Acció 2.3.9 Definir un model endogen de desenvolupament que aprofiti
infrastructures i serveis existents

les

Acció 2.3.10 Realitzar de manera anual un acte o fira en relació a la Sostenibilitat de la
Ciutat
Acció 2.3.11 Promoure un model sostenible i divers del sector d’hosteleria i restauració
a la ciutat
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EIX

3. GIRONA UN ESPAI PER PARLAR

BLOC

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

Acció 3.1.1 Programes d’Agenda 21 Escolar i Escola Verda als centres educatius de
la ciutat
Acció 3.1.2 Recursos educatius per a la sostenibilitat
Acció 3.1.3 Impulsar el programa d’intercanvi de llibres de text
Acció 3.1.4 Realitzar un inventari de l’oferta educativa de l’Ajuntament de Girona per
a tots els ciutadans
Acció 3.1.5 Potenciar l’oferta de Recursos educatius al conjunt de la població
Acció 3.1.6 Fer de La Caseta de la Devesa, Centre de Recursos Educatius de la
Ciutat; el referent de l’educació per a la sostenibilitat
Acció 3.1.7 Elaboració i difusió de manuals de bones pràctiques
Acció 3.1.8 Promoure cursos d’aprenentatge ciutadà sobre bones pràctiques
Acció 3.1.9 Campanya de Comunicació, Sensibilització i Educació ambiental en
relació als residus
Acció 3.1.10 Promoure una campanya d’educació ciutadana en relació als sorolls
Acció 3.1.11 Promoure la introducció d’informació sobre l’evolució del consum
personal en el rebut de l’aigua i de les escombraries
Acció 3.1.12 Realitzar bianualment Jornades de Medi Natural per a difondre els valors
naturals i el seu coneixement a la població en general
Acció 3.1.13 Celebrar la Setmana de la Mobilitat Sostenible
Acció 3.1.14 Mou-te a peu
Acció 3.1.15 Millorar i promoure els canals de participació ja existents
Acció 3.1.16 Crear noves eines de participació ciutadana
Acció 3.1.17 Definir, desenvolupar i aplicar nous models de gestió que fomentin la
participació ciutadana en la planificació territorial.
Acció 3.1.18 Treballar conjuntament amb entitats naturalistes i ecologistes del municipi
o associacions de caire ambiental.
BLOC

3.2. ELS PACTES CIUTADANS PER A LA SOSTENIBILITAT

Acció 3.2.1 Establir un programa de suport i promoció a l’elaboració de Pactes
Sectorials i Ciutadans per a la Sostenibilitat de Girona.
Acció 3.2.2 Impulsar una campanya d’informació i potenciació de bones pràctiques
sostenibles en la petita i mitjana empresa i en el sector del comerç
BLOC

3.3. EL PLA D’AVALUACIÓ I SEGUIMENT

Acció 3.3.1 Elaborar el Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat de Girona
Acció 3.3.2 Monitoritzar i difondre dades sobre la qualitat ambiental de Girona
Acció 3.3.3 Realitzar, a través del Consell Municipal de Sostenibilitat, un programa
d’avaluació i seguiment del procés d’implantació del Pla d’acció Local per
a la Sostenibilitat
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EIX

4. GIRONA, TOTS JUNTS

BLOC

4.1. Foment i integració de la diversitat

Acció 4.1.1 Vincular la demanda de subvencions d’ocupació amb els objectius de
ciutat sostenible
Acció 4.1.2 Promoure les accions per assegurar l’accés a l’habitatge digne per als
col·lectius més desafavorits
Acció 4.1.3 Promoure estratègies i serveis de mediació comunitària
Acció 4.1.4 Promoure l’oficina única de matriculació escolar

BLOC

4.2. La relació entre Universitat i Ciutat

Acció 4.2.1 Recuperar i reinventar la relació entre Universitat i Ciutat

BLOC

4.3. Espais de participació, intercanvi i coordinació

Acció 4.3.1 Continuar amb la Comissió d’Inserció Econòmica del Consell Econòmic i
Social
Acció 4.3.2 Continuar amb la Comissió de Ciutat-Igualtat del Consell Econòmic i
Social
Acció 4.3.3 Taula de Mercats
Acció 4.3.4 Promoure un debat ciutadà sobre els nous reptes socials de la ciutat
Acció 4.3.5 Promoure espais de diàleg, participació i cooperació interinstitucional en
aquells sectors amb més necessitats de la ciutat
Acció 4.3.6 Promoure la consolidació i nova creació d’espais de participació dels
col·lectius socials de la ciutat (consell gent gran, espai dona, consell de la
joventut)
Acció 4.3.7 Crear l’Ajuntament dels nens i les nenes
Acció 4.3.8 Continuar amb els treballs del Consell de les Arts i la Cultura.
Acció 4.3.9 Promoure el debat ciutadà sobre els reptes ambientals de la ciutat.

BLOC

4.4. Una societat gironina justa i sostenible amb tot el planeta

Acció 4.4.1 Continuar potenciant el Programa Municipal i el Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació
Acció 4.4.2 Accions de sensibilització ciutadana en relació al valor de la solidaritat i la
cultura de la pau
Acció 4.4.3 Ajuts per a projectes de solidaritat i cooperació
Acció 4.4.4 Promoure l’efecte bidireccional de les accions de cooperació
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