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VISITES A SERVEIS CIUTADANS: L’AJUNTAMENT 
 
INFORMACIÓ PER AL PROFESSORAT 
 

 

L’activitat que proposem és una eina que pretén ajudar a treballar l’Ajuntament amb 
els nois i noies d’una aula. La seva estructura es reparteix entre un treball previ que 
cal fer a l’aula, un treball en el propi edifici de l’Ajuntament de Girona i un treball 
posterior a la visita. 

Es proposen una sèrie d’exercicis a partir de la informació que es dóna amb l’objectiu 
de conèixer més a fons què fa i com funciona un ajuntament, quins són els processos 
que se segueixen per a la seva constitució, i descobrir detalls de l’edifici i de la història 
de l’Ajuntament de Girona. Els jocs de simulació ajudaran els nois i noies a entendre 
millor com s’estructuren unes eleccions municipals i els mecanismes de funcionament 
de l’Ajuntament. Caldrà l’ajuda del professorat perquè aquests jocs es desenvolupin 
correctament. 

Tot i que aquest treball està pensat perquè es desenvolupi tal com el presentem, es 
poden fer les adaptacions que calguin d’acord amb la realitat del grup classe o dels 
interessos del professorat. En qualsevol cas és bo fer-li un cop d’ull de cap a peus 
abans de posar-se a treballar. 

 

Guió de l’activitat 

El guió que proposem a continuació segueix un ordre recomanat, però no cal dir que 
es pot fer qualsevol canvi que es cregui convenient per tal d’adaptar-lo a les 
necessitats de cadascú. 

A l’aula, abans de la visita 

• Primer de tot caldrà informar a l’alumnat que comencem a treballar el tema de 
l’Ajuntament, i que això requerirà fer unes determinades fitxes i jocs de simulació 
prèviament a la visita. Segurament, en algunes de les fitxes, caldrà buscar 
informació externa, que es pot trobar fàcilment a la web de l’Ajuntament de Girona: 
http://www2.girona.cat/ca/ajuntament 

  

• Fitxa 1.- El municipi 
• Fitxa 2.- La població 
• Fitxa 3.- Què fa l’Ajuntament 
• Fitxa 4.- Com elegim l’Ajuntament 
• Fitxa 5.- Com funciona l’Ajuntament 
• Fitxa 6.- Joc: “Tal com ho fa l’Ajuntament”. L’objectiu d’aquest joc és comprendre 

com s’organitza un Ajuntament per desenvolupar els diferents projectes. Amb 
aquesta activitat, ja es començarà a preparar el ple que es farà a l’Ajuntament el 
dia de la visita. 
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Durant la visita 

• A la plaça del Vi, davant de l'Ajuntament. 
 

* Presentació de l'activitat i de la persona que la conduirà. 

* Explicació de la història de l’edifici i l’entorn on està situat.  

• En el pati de l'Ajuntament. 
 

* Activitat per grups. 

* Explicació de la llegenda del cap de l'Ajuntament abans d'entrar al saló de plens. 

• Dins el saló de plens. 
 

* Observació de la sala i dels seus elements decoratius. 

* Simulació del Ple 

 

A l’aula, després de la visita. 

• Fitxa 7.- On és l’Ajuntament 
• Fitxa 8.- Història de l’edifici 
• Fitxa 9.- Sobre la visita que hem fet a l’Ajuntament 
• Fitxa 10.- Acords del Ple 
• Fitxa 11.- Reflexions finals 
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FITXES ALUMNES 
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1. EL MUNICIPI 
 

El municipi està format pel terme municipal (territori), la població (habitants) que hi viu i 
l'Ajuntament que el governa i administra. Anem a estudiar cadascun d'aquests conceptes 

El terme municipal: 

La ciutat i les terres més properes formen el terme municipal de Girona. 

En el següent mapa hi ha representats tots els termes municipals de la comarca del 
Gironès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pinta del color que vulguis el terme municipal de Girona. 

 

 

* Quins són els termes municipals que l'envolten? 

 

 

* Comparant els diferents municipis de la comarca del Gironès, Girona té un terme 
municipal gran o petit? 

 

 

* Busca i digues quina és l’extensió del terme municipal de Girona en km2. 
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2. LA POBLACIÓ 

Les persones que viuen permanentment a Girona formen la seva població. La població 
de Girona és de 96.236 habitants (2010). Per formar part de la població s'ha d'estar 
empadronat. 

Aquesta és la piràmide de població de Girona el 2010. Observa-la i contesta les 
qüestions que et plantegem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Padró Municipal d'habitants. Girona 2010 

 

* Quina franja d'edat és més nombrosa?   I menys? 

 

* La població de Girona és jove o vella? 

 

* Hi ha més homes o dones? 

 

* Pinta fort la teva situació dins la piràmide. 

 

* Si entenem que la densitat de població és el nombre d'habitants per quilòmetre quadrat, 
quina és la densitat de població del municipi de Girona l’any 2010. 
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3. QUÈ FA L'AJUNTAMENT? 

L'Ajuntament el formen l'alcalde o alcaldessa i els regidors i regidores, escollits 
democràticament entre la població del municipi. La seva funció és donar respostes als 
problemes col·lectius i satisfer les necessitats de la ciutadania. Per resoldre aquestes 
necessitats i fer la vida més còmoda i agradable, hi ha uns serveis municipals. Els que 
l'Ajuntament està obligat a donar són les competències municipals. L'Ajuntament 
s'encarrega que funcionin els serveis municipals. 

L'Ajuntament té la funció de representar els ciutadans i ciutadanes de la localitat i és 
l'encarregat de gestionar i promoure serveis que millorin la qualitat de vida de tots els 
veïns i veïnes. La feina de totes les persones que formen l'Ajuntament és la de crear 
aquests serveis i fer que funcionin d'una manera més òptima per poder aconseguir  el 
benestar de tothom que viu al municipi. 

L'Ajuntament s'encarrega de resoldre les necessitats col·lectives de la ciutadania. És la 
institució que té cura de la recollida de les escombraries, de la neteja dels carrers, de 
l'enllumenat públic, de la regulació i ordenació del trànsit, d'informar adequadament als 
ciutadans i ciutadanes sobre els temes que els poden interessar, de procurar que les 
escoles disposin d'un bon manteniment, de fer arribar l'aigua a les cases, de proporcionar 
instal·lacions adequades per a la pràctica de l'esport, de potenciar, organitzar i coordinar 
activitats culturals i lúdiques per a tothom. 

 

* D'aquesta llista de serveis subratlla els que creus que són municipals: 

Neteja de carrers    Servei de telèfon 

Electricitat a les cases    Vigilància dels barris 

Clavegueram     Cinemes 

Repartiment del correu   Aigua a les cases 

Benzineres     Depuració de les aigües brutes 

Policia Nacional    Enllumenat de carrers 

 

* Fes una llista de serveis municipals de l'Ajuntament que pots trobar al barri del teu 
centre educatiu. Potser cal sortir fins i tot del centre.  
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* Fes una col·lecció de documents i impresos de l'Ajuntament que tinguin relació amb un 
servei a la ciutadania. Els reconeixeràs perquè porten el logotip de l'Ajuntament. 
(Exemple: factures d'aigua, pàrquings, programes del teatre municipal, multes, actes en 
sales d'exposicions...). 

 

 

Perquè aquests serveis funcionin es necessiten diners. Per aquesta raó, totes les 
persones que viuen a Girona paguen uns impostos, són els impostos municipals. 

 

* Quins dels documents i impresos de la teva col·lecció són impostos municipals? Fes-ne 
una llista. 

 

 

 

 

 

 

* Investiga demanant a la gent del carrer, als de casa, etc., per quins conceptes es 
paguen impostos a l'Ajuntament. 

 

 

 

 

 

* Tothom paga els mateixos impostos?   SÍ �       NO � 

  Per què? 
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4. COM ELEGIM L'AJUNTAMENT 

L'Ajuntament és elegit democràticament en unes eleccions municipals. 

Els electors són totes aquelles persones que formen part del municipi i que tenen més de 
divuit anys. Tots els electors són en unes llistes anomenades cens electoral, que han 
estat confeccionades a partir del padró municipal. 

Els candidats i candidates a ser els nostres representants són persones que s'han 
presentat a les eleccions per ser regidors o regidores. Formen part dels partits polítics, 
coalicions o agrupacions d'electors, que acullen la gent amb les mateixes idees. Cada 
partit o grup presenta, a les eleccions, una llista de candidats i candidates amb un ordre 
establert. 

Els partits o grups elaboren un programa electoral on exposen els seus pensaments i les 
seves solucions als problemes del municipi. Fan una campanya electoral per donar a 
conèixer el seu programa. Per fer això utilitzen cartells, xerrades, comunicats als mitjans 
de comunicació,... per intentar convèncer els electors i electores perquè els votin. 

Un cop feta la votació, i a partir del nombre de vots que ha obtingut cada partit, es 
designen els regidors i regidores que formaran part del nou Ajuntament. El nombre de 
regidors i regidores depèn del total de residents al municipi. A Girona són un total de 25. 

Una vegada elegits, els regidors i regidores fan una votació per escollir l'alcalde o 
alcaldessa, que sol ser el cap de llista del partit o grup més votat. 

D'entre tots els regidors n'hi haurà que formaran part de l'equip de govern. Els regidors i 
regidores de l'equip de govern poden ser d'un sol partit o grup o bé de diferents partits o 
grups. La resta formen part de l’oposició. 

Aquest conjunt de persones governarà el municipi durant quatre anys. 

 

* Recordes les últimes eleccions municipals? Com les vares viure? 

 

 

  

* A quin any es van realitzar?: 
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* A les darreres eleccions municipals es varen presentar partits i coalicions, però no tots 
varen obtenir representació municipal. Ajudat pel professor o professora, escriu al quadre 
el nom dels partits amb representació municipal, les sigles d'aquests partits i el nombre 
de regidors obtinguts. 

NOM DEL PARTIT O GRUP SIGLES DEL 
PARTIT O GRUP 

NOMBRE DE 
REGIDORS 

   

   

   

   

   

   

 

* Fes una llista de tots els regidors i regidores, anotant les sigles del partit o grup de 
partits pel qual sortiren elegits a les darreres eleccions  municipals. 

NOM DELS REGIDORS I 
REGIDORES  

 SIGLES NOM DELS REGIDORS I 
REGIDORES 

 SIGLES 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

* Quin és el nom de l'alcalde o alcaldessa en les darreres eleccions. A quin partit 
polític pertany? 
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5. COM FUNCIONA L’AJUNTAMENT 

L’Ajuntament governa mitjançant l’alcalde i els regidors i regidores, amb unes reunions 
anomenades plens i unes altres anomenades juntes de govern local. 

L’alcalde ostenta la màxima representació i responsabilitat de l’Ajuntament de Girona. 
A vegades nomena un o més tinents d’alcalde d’entre els regidors i regidores, perquè 
el substitueixin quan ell no hi és. 

El ple és el màxim òrgan de decisió de l’Ajuntament. Es reuneix, com a mínim, un cop 
al mes i les sessions són públiques. El ple està format per l’alcalde i els regidors i 
regidores. Les decisions es prenen per votació dels seus membres. 

La junta de govern local la formen uns regidors i regidores de l’equip de govern i 
l’alcalde, que la presideix. Executen aquells temes més immediats i es reuneixen 
habitualment un cop per setmana. 

A més d’aquests òrgans hi ha les comissions informatives de les diferents Àrees de 
gestió. Les componen regidors i regidores dels diferents partits, que s’encarreguen 
d’estudiar i preparar els assumptes que es tractaran en el ple. 

L’Ajuntament de Girona està organitzat per àrees i cadascuna s’encarrega de 
gestionar o fer funcionar els serveis que li són propis. Cada àrea està dirigida per un 
regidor o un tinent d’alcalde que, en els temes de la seva àrea, pot prendre decisions. 

• A l’Ajuntament de Girona hi ha un total de 8 àrees. Relaciona els diferents serveis 
amb l’àrea de la qual depenen. Pots consultar: http://www2.girona.cat/ajuntament 

 

SERVEIS  ÀREA MUNICIPAL 
   

Projecció de nous equipaments  Àrea d’Alcaldia 

Recollida de les escombraries  Àrea d’Igualtat, Drets Socials, Treball i 
Seguretat 

Informació i assessorament als 
joves 

 Àrea de Sostenibilitat i Hàbitat Urbà 

Programació d’obres de Teatre i 
Música 

 Àrea de Promoció Econòmica, 
Desenvolupament Local i Turisme 

Fires de Girona  Àrea d’Hisenda i Règim Interior 

Pavellons esportius  Àrea d’Educació i Esports 

Manteniment de les escoles  Àrea d’Urbanisme, Mobilitat i Via 
Pública 

Recaptació d’impostos  Àrea de Cultura 
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ÀREES DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA-  
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6. JOC: TAL COM HO FA L'AJUNTAMENT 

Es tracta de simular a la classe com es pot tractar un tema a l'Ajuntament amb la 
col·laboració de totes les Àrees de govern implicades. 

 

El tema és: La construcció d'una plaça al nostre barri.  

 

PRIMERA PART: Quina plaça volem?  

Per fer això proposem que el grup classe vagi precisant la plaça que voldria, a través d'un 
torn de paraules en què tothom fa les seves propostes i un dels nois o noies fa de 
secretari i les va anotant.  

Al final de l'exercici es llegeixen totes les propostes. 

 

SEGONA PART: Com farem aquesta plaça? 

 Per això necessitem uns grups d'especialistes, tècnics, assessors que elaboren la gestió 
des de les diferents àrees de govern. 

Hem de dividir la classe en 5 grups. Cada grup representarà una de les àrees de govern 
de l'Ajuntament de Girona. 

Cada grup escull un representant que farà la funció de regidor o regidora d'aquella àrea i 
serà qui anotarà els acords presos. Els altres membres del grup actuaran com a personal 
tècnic o d’assessorament.  

Cada grup haurà d'elaborar un full amb propostes i idees molt concretes sobre la plaça 
que volem, tenint en compte el punt de vista de l’àrea que representa. El grup ha de 
definir la plaça que volem, segons les funcions especifiques de l’àrea, concretades en el 
quadre "Àrees de l'Ajuntament de Girona". 

Cada àrea o grup ha de plantejar qüestions diferents, segons les funcions que li pertoquin. 

 

Consells: 

- Hauríeu de ser el més concrets possibles. 

- Tracteu només les propostes que fan referència a la vostra àrea. 

- El regidor o regidora de l’àrea anotarà les diferents propostes en un full que haurà de 
guardar per al treball que fareu a l'Ajuntament. 
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 7. ON ÉS L'AJUNTAMENT? 

* Assenyala sobre un mapa els carrers per on has passat per arribar a l'Ajuntament.  

L'Ajuntament de Girona està ubicat a la plaça del Vi. A més a més molts dels serveis que 
ofereix l'Ajuntament estan escampats per tota la ciutat. Observa alguns dels exemples 
que et proposem: 

Planta de tractament d'aigua 

Planta de tractament de residus 

Cementiris 

Centres Cívics 

Planificació familiar 

Escorxador municipal 

Canera municipal      

Policia Municipal 

Mercagirona 

Mercats 

Auditori – Palau de Congressos 

Museus 

Biblioteques 

Arxiu Municipal 

Jardins 

Teatres 

Escoles bressol i de primària 

Oficina de Turisme 

Instal·lacions esportives 

 

* Intenta de situar alguns dels elements de la llista en el plànol de la ciutat 

* En el trajecte del centre educatiu a l'Ajuntament segurament t’hauràs trobat amb algun 
d'aquests serveis municipals. Subratlla els que t’has trobat. 

* Si  has visitat alguna d'aquestes dependències municipals anota, al costat del nom, 
quines funcions realitza. 
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8. HISTÒRIA DE L'EDIFICI 

La plaça del Vi és, des de ja fa una bona colla d'anys, el rovell de l'ou de la ciutat de 
Girona. L'edifici més característic que hi trobem és l'Ajuntament. 

 

* Ordena els següents paràgrafs corresponents a la història de l'edifici de l'Ajuntament. 
Pots posar el número que correspongui en els parèntesis. 

 

(  ) La casa de la ciutat ha anat sofrint transformacions i ampliacions. Cal destacar la 
construcció del Teatre Municipal, inaugurat el 1869, que va suposar un canvi en la 
fesomia dels terrenys del voltant; la reforma de la façana, els despatxos i el saló de 
sessions, a principi de segle; i l’ampliació feta els anys 60 en ocupar el Cafè d'en Vila. 

 

(  ) No hi ha referències molt precises de la data exacta en què l’òrgan del municipi es va 
establir en el lloc que ocupa actualment. El document més antic que en parla és un 
inventari de l'any 1459. 

 

(  ) Però si volem tenir una descripció amb detall, cal avançar fins al 1716, moment en 
què va fer-se el cadastre. En aquest document hi destaca una zona de l'edifici dedicada a 
la gestió, un espai on hi havia la Taula de Canvi, la Capella de St. Miquel, la Sala del 
Consell, l'Arxiu i una eixida amb tarongers. 

 

(  ) Actualment, donada la creixent complexitat de la gestió municipal, s'estan duent a 
terme noves ampliacions d'espai, que ocupen edificis veïns i altres indrets de la ciutat. 

 

(  ) En tot cas, del que sí hi ha documentació és de la construcció del saló de reunions a 
la plaça del Vi, l'any 1848. D'aquesta construcció encara es conserva la porta dovellada, 
ara l'entrada de l'actual saló de sessions. 
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9. SOBRE LA VISITA QUE HEM FET A L’AJUNTAMENT 

 

L'Ajuntament de Girona es troba a la plaça del Vi, al barri antic de Girona. 

* Quina forma té la façana? 

 

 

* Quants pisos o plantes té?  

 

 

* Les balconades de cada pis són iguals? 

 

 

* Quins elements decoratius adornen la façana? 

 

 

 

* Saps quin significat té cadascuna de les banderes? 

 

 

 

* El balcó de l'Ajuntament és un dels indrets més carismàtics de l'Ajuntament. Pots 
recordar i descriure alguns actes públics que hagis vist realitzar des del balcó? 

 

 

 

* Explica el que recordis de la llegenda del cap de pedra 
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10. ACORDS DEL PLE 

* Enganxa en aquest full l'ordre del dia, les anotacions i els apunts que hagis escrit en la 
sala de plens i els acords presos sobre la plaça. 
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11. REFLEXIONS FINALS 

* Quins aspectes de l'Ajuntament, de la seva organització, del seu funcionament... t'han 
cridat més l’atenció? 

 

 

 

 

 

* De quins t'agradaria saber-ne més? 

 

 

 


