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1. Posada en funcionament de la 
nova empresa Girona + Neta

• Girona + Neta és la nova empresa de 
neteja viària i de recollida de residus, que 
s'implementa després de l’adjudicació del 
nou contracte de neteja.  Aquest any s'ha 
creat l'empresa, s'ha configurat la seva 
imatge corporativa i s'ha iniciat el procés 
d'implementació amb nova maquinària i  
la indumentària corporativa del personal. 

• També pel que fa a la gestió de residus 
s'ha revisat el conveni amb la deixalleria 
de Sarrià de Ter i s'ha procedit a  
implementar la nova gestió de les 
deixalleries mòbils.

Font: Ajuntament de Girona
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2. Adequació d’espais per gossos i 
campanya de sensibilització

• S'ha procedit a elaborar un estudi sobre 
la viabilitat d'adequar espais públics 
degudament tancats i senyalitzats per 
poder deixar lliures els gossos.  

• Alhora s'ha encarregat el disseny d'una 
campanya adreçada especialment als 
propietaris i detentors de gossos sobre la 
necessitat de recollida dels excrements 
de la via i espais públics. 

Font: Ajuntament de Girona
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3. Estalvi energètic

• El nou govern ha endegat actuacions 
adreçades a l'estalvi energètic en 
diferents equipaments municipals:

• Sistema de telecontrol de la climatització
a l’Escola Bressol l'Olivera, el col·legi 
Verd i Pla; reducció de potència al 
Pavelló de Fontajau i instal·lació central 
fotovoltaica a Mercagirona.

Font: Ajuntament de Girona
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4. Millora de la qualitat ambiental

• Per tal de millorar els estàndards de 
qualitat ambiental, s’han implementat un 
seguit d’actuacions relatives a la qualitat 
de l’aire, els sorolls produïts per les obres 
del TAV (instal·lació de dos sonòmetres 
al parc central) i la reordenació d’antenes 
dins del programa GECODIT.

Font: El Punt Avui

Font: L’Econòmic
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5. Moció per preservar el cabal del 
Ter al seu pas per Girona

• El Ple de la Corporació, en sessió
ordinària del 13 de febrer de 2012 va 
aprovar per unanimitat: 

• “Sol·licitar a la Generalitat que prengui les 
mesures necessàries per garantir el cabal 
circulant del riu Ter, establert al Pla 
sectorial de cabals de manteniment amb 
independència del cabal que circuli per la 
Sèquia Monar”.

Font: Gironainfo.cat
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6. Jardineria de la Devesa i de la 

nova zona de Domeny

• El 21 de febrer 2012, es va aprovar 
l'expedient de contractació administrativa 
del manteniment i neteja de la Devesa. 
La quantitat de sortida era de 99.473,33€
(estalvi de 12.931,53€).

• El 23 de març de 2012, s’aprova 
l’expedient de contractació administrativa 
del manteniment i treballs de jardineria 
del Parc de Domeny. El preu de la 
licitació inicial fou de 79.435,63€ ( estalvi 
de 14.298,41€).

Font: Ajuntament de Girona
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7. Estudi del tercer rail i urbanització dels 
carrers Francesc Rogés i Bernat Boades

• En el marc de les obres del projecte 
ferroviari s’ha procedit a encarregar un 
estudi per a la viabilitat de compatibilitzar 
el pas de la línia convencional i del TAV 
per una mateixa línia amb la instal·lació
d’un tercer rail.  

• S’ha procedit també a recuperar espais 
urbans afectats per les obres del TAV 
amb la urbanització completa del carrer 
Francesc Rogés i les voreres del carrer 
Bernat Boades.

Font: diaridegirona.cat. Carrer Francesc Roges 
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8. Sistema de ‘doble cua’

• El mes d’agost de l’any passat l’Oficina 
d’Informació i Atenció a la Ciutadania 
(OIAC) va posar en funcionament el 
sistema de doble cua. 

• Aquest nou sistema permet diferenciar en 
dos grups diferents els ciutadans que 
vénen a fer tràmits lents (llicències 
d’obres, tràmits d’estrangeria, padró...) o 
tràmits ràpids (comunicat, tramitació
multa, reclamació...). 

Font: Ajuntament de Girona
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Regidoria de Seguretat, 
Mobilitat i Via Pública



Balanç primer any de governBalanç primer any de govern

1. Constitució de la Taula de 
Mobilitat

• El 23 de desembre de 2011, el ple va 
aprovar definitivament la  Taula de 
Mobilitat i el seu reglament. La Taula de 
Mobilitat té una vocació de ser el lloc 
central de debat dels diferents temes de 
Mobilitat amb l’afany de prendre en 
consideració tots els temes que proposin 
les entitats que hi formen part.

• La primera sessió ordinària del Ple de la 
Taula de Mobilitat va tenir lloc del 26 de 
gener de 2012. Està previst convocar la 
segona per al 3 de juliol.

Font: ACN



Balanç primer any de governBalanç primer any de govern

2. Noves estacions Girocleta, carril 
bici i accés al bus

• S’estan instal·lant les dues estacions de 
Girocleta: a la plaça Marquès de Camps 
(21 aparcaments) i a la rambla Xavier 
Cugat (26 aparcaments). Durant aquest 
mes de juny entraran en funcionament. 

• S’ha redactat el projecte carril bici al pont 
de la Barca per connectar estació de la 
rambla Xavier Cugat amb Devesa.

• Al febrer es va permetre pujar bicicletes 
als autobusos de TMG (no en els 
microbusos). 

Font: El Punt Avui

Font: Ajuntament de Girona
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3. Projecte de revisió dels 
reductors de velocitat

• S’ha redactat un projecte de revisió dels 
reductors de velocitat que hi ha a Girona 
(aproximadament 150: 95 circulars i la 
resta de plataforma). 

• S’han analitzat el compliment de la 
normativa (Instrucció tècnica del Ministeri 
de Foment 3035/2008 i el Decret 
d’alcaldia 22/05/2001). El projecte de 
millora de la pavimentació de diversos 
carrers de la ciutat de Girona per a l’any 
2012 preveu la retirada de 7 reductors. 

Font: Diari de Girona
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4. Mesures de pacificació del 
trànsit

• Reordenació del carrer Albí: senyalització
d’un illot central per reduir l’amplada dels 
carrils i la construcció d’un refugi per a 
vianants a l’alçada del carrer Can Prunell, 
que és itinerari per anar a les escoles 
Bosc de la Pabordia i Pericot.

• Col·locació de senyals informant que es 
fan controls de velocitat amb radar en 10 
trams de la ciutat de Girona. Nova 
coordinació de semàfors de la rambla 
Xavier Cugat.

Font: Ajuntament de Girona
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5. Primer punt de recàrrega de 
vehicles elèctrics

• El passat 29 de gener es va posar en 
funcionament a plaça Catalunya el primer 
punt de recàrrega de vehicles elèctrics.

• La duració màxima de la recàrrega és de 
2 hores i el servei de recàrrega no tindrà
cap costa associat per a l'usuari. Per tal 
d'utilitzar aquest servei, és necessari 
obtenir una targeta d'identificació i caldrà
obtenir el tiquet corresponent a 
l'estacionament regulat (zona blava).

Font: Ajuntament de Girona
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6. Campanya consum d’alcohol a 
menors i comerç

• Campanya per Fires 2011: repartiment 
d’un full informatiu a tots els establiments 
on es ven alcohol que recorda els riscos 
del consum i les conseqüències legals 
d’aquells que en subministrin i xerrades 
que cada any es fan als instituts de 
secundària.

• La van dur a terme els agents cívics de 
comerç en comerç, amb un fulletó
dissenyat per la pròpia policia.

Font: Ajuntament de Girona
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7. Campanya per a la gent gran

• Com a mesura de prevenció d’accidents 
a la llar, es va iniciar una campanya, 
porta a porta, en la qual s’explicava a la 
gent gran quins eren les mesures 
mínimes de seguretat que cal tenir en el 
propi domicili.  

• El perfil triat era el de persones més 
grans de 70 anys que visquessin soles. 
Les visites porta a porta les van realitzar 
agents cívics.

Font: Ajuntament de Girona
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8. Creació de la comissió de Salut 
Mental

• S’està creant una comissió de treball per 
abordar els casos de malalts mentals. 

• La intenció és crear un catàleg de bones 
pràctiques en el qual es defineixin uns 
criteris consensuat de l’abordatge 
d’aquest tipus de persones en els casos 
d’intervencions policials d’emergències.

• La Policia Municipal de Girona va creure 
oportú traslladar la participació en 
aquesta comissió a Mossos d’Esquadra, 
així com a serveis socials de l’Ajuntament 
de Girona i a la Fiscalia.

Font: Ajuntament de Girona
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9. Nou sistema de denúncies amb 
PDA i de telecomunicacions

• S’ha implantat i posat en marxa el 
sistema de comunicació i gestió amb 
dispositius PDA’s que permeten un millor 
accés a la informació i la tramitació de 
denúncies i informes via telemàtica.

• L’adjudicació d’un nou sistema de 
comunicacions digital DMR i la connexió
a la xarxa de la Generalitat RESCAT 
suposa augmentar la capacitat de 
comunicació interna i amb el conjunt del 
sistema de seguretat pública de 
Catalunya.

Font: Ajuntament de Girona


