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AMB LES INSTITUCIONS DE L'ESTAT.

Miriam Pujola Romero amb DNI 41575822-X Portaveu del Grup Municipal de Ciutadans a
l'Ajuntament de Girona, en nom ¡ representació del mateix, ¡ a l'empara d'alló establert a
l'article 90 del ROM, eleva al Pie dela Corporació la segúent Moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les institucions juguen sense cap mena de dubte un paper fonamentai en el dia a dia d'una
ciutat, d'una comunitat ¡ d'un país, doncs són vitals per establir ¡ mantenir un ordre social ¡, per
tant, tota institució té una finalitat concreta. Com a tal, és important que existeixi cooperacíó
bidireccional entre totes elles.

En aquest sentit, l'article 3 de la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Régim Jurídic del Sector
Públic recull, entre els principis generals que han de regir l'actuació d'una Administració
Pública, la Ileialtat institucional. De la mateixa forma es pronuncia l'article 140 del mateix text
legal, quan estableix que les diferents Administracions Públiques actuen ¡ es relacionen amb
altres Administracions ¡ entitats o organismes vincuiats o dependents d'aquestes d'acord amb
el principi de Ileialtat institucional. |, en igual sentit, es manifesten els articles 31.2 ¡ 107.3 dela
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de régim jurídic ¡ de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.

No obstant l'anterior, durant els últims mesos hem pogut constatar com, a la ciutat de Girona,
aquesta col—laboració ¡ cooperacíó interadministrativa ¡ aquesta Ileialtat institucional a la que
fan esment les normatives referenciades, ha deixat d'existir.

Hem vist com, des d'aquest ajuntament, s'han trencat relacions amb les institucions estatals,
ocupant així ies págines de la premsa local. Pero no només aixo, sinó que amb diferents
decisions que s'han anat prenent arran d'aquesta ruptura de relacions — sempre fem
referencia a decisions merament polítiques — la nostra ciutat ha passat d'ocupar les págines
dela premsa local a ocupar—Ies a nivell autonómic ¡ també a nivell estatal.

Quin benefici hi treu Girona d'aquesta ruptura de relacions?

Quin benefici hi treuen els gironins ¡ gironines d'aquesta decisió política?

Som conscients de que les institucions, en algunes ocasions, tenen problemes per complir amb
els compromisos amb la nostra ciutat ¡, per aixo, recolzem que s'exigeixi al Govern d'Espanya,
o a la Generalitat de Catalunya, que respectin els compromisos adquirits amb Girona.

No hem d'oblidar que, com a regidors, hem de tractar assumptes de política municipal ¡ que el
nostre ámbit d'actuació és el municipi, els gironins ¡ Ies gironines. I és important remarcar que



el govern de la ciutat de Girona, sigui del color que sigui, ha de vetllar per tots els seus ve'ins,
independentmentde la seva ideología.

També hi ha a Girona ciutadans que no pensen com l'actual equip de govern. Elis no són
Girona? Elis són igual de gironins ¡ gironines que qualsevol altre ciutadá.

Aquest ”bucle” en el que hem entrat a Girona no beneficia, en absolut, la nostra ciutadania.
Només fa que seguir dividint els gironins per la seva ideologia, els continua enfrontant.

Necessitem una ciutat on gent de diferents ideologíes pugui conviure pacíficament, on les
institucions col—laborin de manera bidireccional, una ciutat on el més important sigui el

respecte per sobre de la intoleráncia.

Es per tot aixo, que el grup municipal de CIUTADANS, proposa els segúents punts d'acord:

1- Que I'alcaldessa ¡ I'equip de govern reprenguin el díáleg amb les institucions de
|'Estat, millorant els fluxes d'informació ¡ la coordinació ¡ Cºoperació existent fins el

moment.

2- Comunicar aquest acord a la Subdelegació del Govern a Girona per al seu
coneixement.
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