
 
 
 
 
 
 
 
 
Moció que presenta la regidora CONCEPCIÓ VERAY CAMA, com 
aportaveu del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR CATALÀ, perquè 
sigui inclosa a l’ordre del dia del Ple ordinari del dia 12 de setembre de 
2016 

L’any 2001 l'Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va recomanar a l’Ajuntament 
de Girona reformar la Plaça Catalunya donat el perill que, en el seu estat 
actual, suposa per la ciutat si patim en algun moment riuades sobtades.  

A dia d’avui, 15 anys després, encara no s’ha fet res per resoldre aquesta 
situació ni s’ha tingut en compte, en cap moment, aquesta recomanació, pel 
que considerem que aquesta reforma no pot demorar-se més en el temps, 
tenint en compte que estem parlant de garantir la seguretat d’una part important 
dels ciutadans de Girona així com de la pròpia ciutat.  

 
L’actual equip de Govern municipal, com així consta en el Pla de Mobilitat de la 
ciutat i en el seu Pla de Govern 2016-2019 en el punt 318, s’ha compromès a 
dur a terme una reforma de la Plaça Catalunya per tal de fer-la més amable, 
segura i còmoda als vianants l’any 2017. Aquesta reforma urbanística 
plantejada, però, per sí sola no donarà solució al problema advertit per l’ACA 
l’any 2001, i és per això que aquesta no pot anar separada de la millora i 
arranjament d’aquesta plaça que cal que dugui a terme l’ACA i que està 
fonamentada en la recomanació que ella mateixa va fer l’any 2001 en relació a 
la manca de seguretat que actualment suposa el fet de què no està garantit que 
els pilars que la sustenten suportessin una crescuda sobtada del riu Onyar si la 
ciutat visqués en els propers anys episodis de grans pluges.  
 
L'actual plataforma de la Plaça Catalunya permet engolir un màxim de 500 
metres cúbics d'aigua per segon, i els estudis de l'ACA estimen que, en cas de 
crescuda sobtada del riu Onyar, per la zona hi podrien arribar a passar fins a 
1.300 metres cúbics d’aigua per segon. Així doncs, és evident que això suposa 
un perill important per la ciutat.  
 
Tot i que alguns estudis diuen que les crescudes d'aquesta magnitud només 
passen cada 500 anys, considerem que no és justificable que s'hagi deixat 
oblidat un projecte d'aquesta rellevància durant tant de temps tant perquè la 
realitat ens demostra que de mitjana hi ha hagut 4 o 5 grans inundacions a 
Girona cada segle com perquè el canvi climàtic ens ha portat a estar en una 
situació d’absolut desconeixement i previsió de pluges sobtades a casa nostra.  
 
 



 
 
 
 
Així doncs, donada la demora de més de 15 anys en la realització d’aquesta 
reforma, i tenint en compte les intencions de l’equip de Govern de dur a terme 
en aquesta zona una reforma urbanística, avui és més important i prioritari que 
mai que el Govern de la Generalitat faci un esforç i l’ACA abordi, de manera 
coordinada i consensuada amb l’Ajuntament de Girona, la reforma d’aquesta 
plaça per tal que la que es vol fer l’any 2017 des d’aquest consistori no sigui en 
va i a més, es faci amb la seguretat de què la nova plaça, un cop acabades les 
obres previstes per aquest consistori, tindrà totes les garanties de seguretat, 
també en aquest aspecte mediambiental, per a la ciutadania.  
 
 
 
Per tot l’exposat, el Grup Municipal del PARTIT POPULAR CATALÀ 
proposa al Ple d’aquest ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Reclamar a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que, en el termini 
màxim de sis mesos i amb coordinació i consens amb l’Ajuntament de Girona, 
redacti el projecte de reforma, millora i arranjament de la Plaça Catalunya de 
Girona.  
 
Segon.- Reclamar al Govern de la Generalitat que en els Pressupostos pel 
2017 hi figuri la partida pressupostària necessària per poder iniciar les obres de 
reforma, millora i arranjament de la Plaça Catalunya de Girona. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat, a l’Agència 
Catalana de l’Aigua i a tots els grups parlamentaris. 
 
 
Girona, 6 de setembre de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Concepció Veray i Cama 
 
 
 
 
IL·LMA ALCALDESSA – PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA 
 

 


