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1.1. Sostenibilitat i Participació Ciutadana 

1.1.1. Neteja viària i recollida de residus 
Durant aquest exercici s’ha anat desplegant el servei de neteja i recollida previst en el nou contracte. 
S’han incorporat la major part d’equips nous previstos. 

 Servei de recollida: 

▪ 5 Recol·lectors de càrrega lateral  

▪ 1 Renta contenidors de càrrega lateral  

▪ 1 Camió renta ubicacions de contenidors 

▪ 2 Recol·lector càrrega posterior  

▪ 1 Vehicle hidronetejador d’aigua calenta 

Servei de neteja viària: 

▪ 7 Escombradores d’aspiració  

▪ 1 Cuba de baldeig  

▪ 1 Baldejadora alta pressió 

Acoblaments per a glaçades i nevades: 

▪ 2 escampadors de sal amb alimentació manual 

▪ 1 escampador de sal automàtic 

▪ 2 pales llevaneus acoblables 

 

Els serveis de neteja i recollida s’han realitzat sense incidències remarcables. L’empresa Serveis 
Municipals de Neteja de Girona,sa. ha recollit selectivament les cinc fraccions de residus municipals 
incorporant tant la plantilla com els vehicles i contenidors de l’antiga contracta de selectiva.  

Pel que fa referència a les quantitats recollides s’ha seguit la tònica dels darrers anys en quant a la 
disminució de la quantitat total de tones recollides i sense variacions substancials en els percentatges 
de recollida selectiva.  

La planta incineradora de Campdorà ha gestionat 32.316,23 tones de residus municipals procedents 
de Girona, Salt i Sarrià de Ter i en el seu procés genera electricitat i subproductes . Aquest any ha 
generat 4.050.500 KWh, que s’han utilitzat majoritàriament per autoconsum i per la planta depuradora 
i ha venut a la xarxa 35.695 kWh. 

1.1.2. Subministrament d’aigua potable 
Ha disminuït per primer cop el nombre d’abonats domèstics a Girona. El consum d’aigua per part dels 
abonats també ha disminuït seguint aquesta tendència des de l’any 2007, any de l’episodi de sequera 
en que es va incidir en l’estalvi d’aigua i en modificar els hàbits dels consumidors. Consum anual per 
abonat en m3 96,02 
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1.1.3. Gestió energètica 

Escola Bressol l’Olivera 
L’Ajuntament disposa d’una escola bressol amb sistema de climatització mitjançant bomba de calor 
geotèrmica que es va posar en funcionament el setembre de 2010. 

L’equipament disposa d’un sistema de telecontrol que es va instal·lar a finals de l’any 2011 amb 
l’objectiu de reduir l’elevat consum que s’estava produint des de la seva posada en servei de l’escola. 

El sistema de telecontrol permet visualitzar dades de temperatura en temps real, així com també 
enregistrar-les. 

 

Mitjançant l’ajust dels horaris de funcionament de la instal·lació de climatització d’acord amb els usos 
de l’escola, així com també les temperatures de confort, s’han aconseguit els següents estalvis: 

2011 2012 Estalvi Estalvi (%)
€ 18.611,77 €  10.399,10 €  8.212,67 € 44%

kWh 112.826 54.070 58.756 52%
Rati kWh/m2 124 60 65 52%

Consum

 

Això representa un estalvi d’emissions de CO2 de 23 tones anuals. 

El temps d’amortització s’havia estimat inicialment en 5 anys però s’ha reduït a 1,9 anys, gràcies a la 
subvenció obtinguda i al fet que els estalvis han doblat la previsió inicial de 4.000 €: 
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Inversió  19.254,00 €  

Subvenció   3.953,48 €  

Subvenció  15.300,52 €  

Estalvi   8.212,67 €  

Amortització 1,9 anys 

 

1.1.4. Qualitat i avaluació ambiental 
Amb l’aprovació de l’ordenança municipal reguladora dels sorolls i les vibracions i el mapa de 
capacitat acústica la ciutat s’ha dotat de dos instruments normatius fonamentals i imprescindibles per 
a una correcta gestió del soroll a la ciutat. 

Es va mesurar en continu el soroll ambiental a la Plaça Europa i a l’Estació Jove, podent ser 
consultats els resultats a la web municipal. 

1.1.5. Promoció de la sostenibilitat 
Aprovació en el Ple de 8 d’octubre de 2012 del nou Reglament de funcionament de la Taula Municipal 
sobre Canvi Climàtic, com a òrgan de consulta i participació ciutadana, amb la finalitat de col·laborar 
amb l’activitat municipal en relació a les polítiques energètiques i de sostenibilitat, de mitigació i 
adaptació al canvi climàtic, la gestió forestal, del verd urbà i dels rius de la ciutat. 

1.1.6. Parcs, jardins, rius i paisatge 
Girona ha guanyat una nova zona verda al Sector de Domeny, de 85.000 m2 de superfície, 1.984 
arbres, 2.163 m2 d’arbustos, jocs infantils, rocòdroms, i pistes d’skate. El manteniment d’aquesta 
zona verda es va contractar des de l’1 d’agost per valor de 65.137,22 € anuals. 

1.1.7. Salut pública 
 El recurs educatiu “Queixal corcat” ha facilitat el treball d’higiene bucodental en quan a l’adquisició 
d’hàbits correctes en 2.326 nens i nenes de 6 a 8 anys i així ajudar a prevenir un dels problemes de 
salut més prevalent.  

La Brigada de control de plagues ha realitzat un total de 834 inspeccions relacionades amb la 
prevenció i control d’insectes, rosegadors, i aus salvatges urbanes, representant 3/ inspeccions 
diàries. 

En el marc del programa d’avaluació i control de la qualitat l’aigua de l’aixeta del consumidor, s’han 
portat a terme anàlisis de l’aigua 30 fonts urbanes de la ciutat de Girona, donant resultats favorables 
excepte en una per superar els nivells de plom. 
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1.1.8. Animals a la ciutat 
El nombre de gossos censats a Girona es manté força estable, el total és de 2.288 a 31 de desembre. 
També es mante estable el nombre d’animals acollits en el centre Municipal de mas Xirgu. Aquest any 
ha estat de 229 gossos i 134 gats. 

S’han obert dos espais per a deixar els gossos lliures, un al Parc del Migdia de 570 m2 i l’altre a la 
Devesa de 970 m2. 

La campanya “Juga net, una Girona+Neta també depèn de tu “ amb l’objectiu de sensibilitzar els 
propietaris de gossos envers la recollida dels excrements dels seus gossos, va comptar amb el 
repartiment de punts de llibre, es van col·locar lonetes i mupis a la via publica. També va comptar 
amb espectacles de carrer, on mitjançant un mim s’utilitzava l’humor per a sensibilitzar. 

1.1.9. Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) 
Les atencions presencials han sofert una reducció respecta a anys anteriors, important a la oficina de 
la Pl. del Vi,16,44% menys de tràmits respecte l’any 2011. 

S’ha reduït considerablement el temps d’espera a la l’oficina de la Pl. del Vi, enguany ha estat de 7 
minuts. 

Han augmentat les consultes realitzades a la bústia Ajuntamentinforma i arriben a 5.224. 

En l’actualitat es poden realitzar 77 tràmits a traves de la seu electrònica i registrar electrònicament, 
d’un total de 273 tràmits. 

1.2. Mobilitat i Via Pública 

Durant l’any 2012 s’ha endegat la redacció dels instruments bàsics de la planificació i gestió de la 
mobilitat: 

▪ El mes d’octubre es va iniciar la redacció del Pla de mobilitat urbana que té un termini de 10 
mesos i constitueix el document bàsic per a configurar les estratègies de mobilitat sostenible 
dels municipis de Catalunya tal i com s’estableix a la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la 
mobilitat. 

▪ També s’ha realitzat la Revisió i actualització del Pla d’Accessibilitat per la supressió de 
barreres arquitectòniques en l’àmbit de la via pública de la ciutat de Girona de l’any 1998.  

▪ S’ha realitzat l’avaluació del Pla local de seguretat viària de Girona 2007-2010 i s’ha redactat 
un nou Pla local de seguretat de viària 2013-2016. El pla de seguretat viària és el compromís 
explícit de la consistori per reduir la sinistralitat en la zona urbana de Girona. 

▪ Inici de les sessions de la Taula de Mobilitat. 
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2. Sostenibilitat i Participació 
Ciutadana 
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2.1. Introducció 

El Servei de Sostenibilitat i Participació Ciutadana està format per personal molt heterogeni, doncs 
presta serveis molt diversos. Hi ha tècnics -mediambientals, de ciències de la salut, enginyers, 
psicòlegs- administratius, brigades- jardineria, control de plagues i animals, medi ambient, cementiris-, 
d’atenció i informació al ciutadà. Al ser un volum important de persones, cent en total, i treballar en 
diversitat de camps, fa que la visió sigui molt àmplia i la necessitat del treball transversal dins i fora 
del servei sigui totalment necessària. 

No solament es desenvolupen les funcions i tasques a realitzar amb personal propi, sinó que també hi 
ha multitud de contractes externs i alhora també diverses empreses creades per a desenvolupar 
serveis mínims propis de l’administració local: Neteja i recollida de residus, subministrament d’aigua 
potable, depuració de les aigües residuals, serveis funeraris.  

Sostenibilitat i Participació ciutadana té encomanat els Serveis Mediambientals (Aigües potables i 
depuració de les aigües ; Neteja i recollida de residus ; Serveis funeraris), el manteniment dels Parcs i 
jardins, així com la Gestió de l’entorn natural, els boscos i els rius, la Salut Pública (Prevenció, 
promoció i protecció de la salut), el control de plagues i animals, les accions de mitigació i adaptació 
del canvi climàtic inclòs el control energètic, la contaminació ambiental i les funcions d’informació al 
ciutadà en el espectre més ampli. 

El treball del servei va dirigit a tenir una ciutat més sostenible, saludable i amable, a on puguin 
conviure les persones amb la natura, amb l’ambient urbà, amb els animals, i tot,dins un caire de 
respecte i amb una visió de futur, però sense oblidar el present.  

El Programa de govern municipal 2011-2015 en l’eix de Ciutat Sostenible, fa esment de diversos 
punts en els que hi estem immersos:  

▪ Impulsar mesures i accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic .- S’ha creat la Taula 
municipal per al canvi climàtic que promourà aquestes mesures d’adaptació i mitigació. 

▪ Viabilitat de modernitzar i posar en marxa la central hidroelèctrica del Molí.- Es va estudiar i 
realitzar els treballs necessaris per al seu funcionament, que s’ha executat el 2013. 

▪ Impulsar formes d’energies netes i renovables .- Ha culminat el procés de posta apunt de la 
climatització de l’escola bressol Olivera mitjançant geotèrmia. 

▪ Mesures d’estalvi d’aigua, mitjançant el reg intel·ligent i la utilització d’espècies vegetals 
autòctones.- s’ha modificat el reg de la Pl. Catalunya i es va reprogramar per tal d’evitar 
l’estrès hídric. 

▪ Reducció i reutilització dels residus sòlids.- S’han reduït el nombre de tones de residus 
recollides i sense variacions substancials en el percentatge de recollida selectiva. 

▪ Reduir el nombre d’emissions contaminants i mesura la contaminació atmosfèrica.- Es fan 
mesures a traves de l’estació automàtica i a través de la xarxa de tubs passius de NO2, 
donant uns resultats de qualitat de l’aire correcta. 

▪ Contaminació acústica.- S’ha aprovat l’ordenança municipal reguladora dels sorolls i les 
vibracions i el mapa de capacitat acústica. 

▪ Compliment del cabal mínim ecològic del Ter.-Aprovació ple Ple de dues mocions 
relacionades i la col·locació de banderes amb el lema +H20 al Ter! 

Aquestes són algunes de les feines desenvolupades aquest any, unes ja finalitzades i d’altres 
iniciades amb previsió de culminació aquest any 2013 i posteriors. 
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2.2. Neteja viària i recollida de residus 

El contracte amb la nova empresa Serveis Municipals de Neteja sa s’inicià el dia 1 de gener de 2012. 
Durant aquest exercici s’ha anat desplegant el servei de neteja i recollida previst en el contracte, 
estant aquesta implantació condicionada a l’adquisició dels contenidors de recollida que han de 
permetre racionalitzar aquest servei i destinar part del personal de recollida a la neteja.  

Durant aquest any s’han incorporat la major part d’equips nous previstos en la contracta. 

Servei de recollida: 

▪ 5 Recol·lectors de càrrega lateral 

▪ 1 Renta contenidors de càrrega lateral 

▪ 1 Camió renta ubicacions de contenidors 

▪ 2 Recol·lector càrrega posterior 

▪ 1 Vehicle hidronetejador d’aigua calenta 

Servei de neteja viària: 

▪ 7 Escombradores d’aspiració  

▪ 1 Cuba de baldeig  

▪ 1 Baldejadora alta pressió 

Acoblaments per a glaçades i nevades: 

▪ 2 escampadors de sal amb alimentació manual 

▪ 1 escampador de sal automàtic 

▪ 2 pales llevaneus acoblables 

Els serveis de neteja durant l’any 2012 s’han realitzat sense incidències remarcables i sense 
inclemències meteorològiques que hagin obligat a intervencions especials significatives. S’han atès 
les necessitats de neteja derivades de la caiguda de la fulla i dels actes extraordinaris celebrats a la 
via pública, fires de Sant Narcís, exposició de flors, festes majors dels diferents barris, celebracions 
de carnestoltes, botigues al carres i actes diversos organitzats pel propi ajuntament o entitats 
cíviques.  

La recollida de residus també s’ha realitzat amb normalitat. S’ha seguit amb el model de recollida 
selectiva de les diferents fraccions. L’empresa Serveis Municipals de Neteja de Girona, sa, ha recollit 
selectivament les cinc fraccions incorporant tant la plantilla com els vehicles i contenidors de l’antiga 
contracta de selectiva. La impossibilitat d’implantar el nou sistema de recollida previst en el nou 
contracte ha obligat a mantenir vehicles destinats a la seva substitució i el parc de contenidors força 
deteriorat.  

Pel que fa referència a les quantitats recollides s’ha seguit la tònica dels darrers anys en quant a la 
disminució de la quantitat total de tones recollides i sense variacions substancials en els percentatges 
de recollida selectiva. La disminució global de la recollida ha estat d’un 4,78 % respecte el 2011. Cal 
destacar la disminució, un any més, de la recollida de paper i cartró en prop del 20 %. Aquest fet és 
degut per un costat a que part d’aquest material prové del comerç però sobre tot a que l’increment de 
preu al que s’ha pagat per part dels recuperadors ha propiciat que determinades persones i col·lectius 
el retiressin del carrer i fins i tot del contenidors.  
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El percentatge de recollida selectiva sobre el total s’ha mantingut (la lleugera disminució respecte a 
l’any anterior pot atribuir-se a la incidència del descens del paper i cartró i voluminosos) 

Del total dels residus recollits, 39.435 tones inclòs deixalleria a Sarrià de Ter, un 64 % han anat a 
tractament finalista (56 % a incineració amb recuperació energètica i 8 % a abocador controlat) i el 36 
% restant han entrat a plantes de triatge, compostatge, reciclatge o tractaments especials. 
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A la figura adjunta es pot observar l’evolució de la generació de residus municipals a Girona, tant en 
nombre absoluts com en relació al nombre d’habitants, segons dades d’Idescat. 

A les taules següents hi ha el destí final del total de residus recollits al 2012 i el detall de les recollides 
selectives i la seva evolució als darrers anys. 
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2.3. Gestió de residus municipals 

L’empresa municipal TRARGISA té encomanada la gestió de bona part dels residus municipals, 
fraccions resta, paper i cartró, envasos lleugers, vidre i voluminosos. 

La fracció orgànica és gestiona a través de la planta de compostatge del Consorci per al 
Condicionament i la Gestió del Complex del Tractament de Residus de Solius.  

El conjunt de residus recollits a les Deixalleries els gestiona l’empresa Serveis Municipals de Neteja 
de Girona, sa a través de diferents gestors autoritzats. 

L’empresa municipal Tractament de Residus i d’Aigües Residuals de Girona, SA. (TRARGISA) és una 
societat municipal propietat dels ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter. 

TRARGISA a la planta incineradora amb valorització energètica gestiona la fracció resta des residus 
aportats pels ajuntaments titulars de la planta. L’excedent d’aquesta fracció que per limitació de la 
seva capacitat no pot tractar, les transvasa a l’abocador de Solius. 

Les fraccions de paper i cartró, envasos lleugers, vidre i voluminosos, a través dels corresponents 
contractes els gestiona a través dels diferents gestors autoritzats. 

Les dades de gestió de residus consten en l’apartat del servei de neteja viària i recollida de residus i 
les diferents taules associades. 

Referent a la planta incineradora de TRARGISA s’han gestionat els residus procedents dels municipis 
de Girona, Salt i Sarrià de Ter i el procés genera electricitat i subproductes. 

La instal·lació funciona en procés continu, per tant durant les 24 hores els 365 dies de l’any. Les 
parades responen a necessitats de manteniment que es procuren fer de manera que s’aturi només un 
dels dos forns per poder utilitzar el segon forn.  

Durant aquest any s’ha funcionat un total 7.836 hores de les 8.784 total de l’any que equival al 89,2%, 
rendiment que s’ha de considerar òptim tenint en compte les operacions de manteniment necessàries 
en aquest tipus d’instal·lació. 

Pel que fa referència a la instal·lació de recuperació energètica, aquest any durant 5 mesos no s’ha 
produït electricitat degut a problemes amb la turbina. 
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Balanç materials 2012 

Total entrades a planta:   32.316,23 tones 

Transferència a abocador de Solius:   2.977.-  tones 

Total incinerades:   29.339,23 tones 

Generació d’electricitat.  

Total generat.     4.050.500 kWh  

Consum propi:      2.942.917 kWh 

Planta depuradora:    1.071.888 kWh   

Venut a la xarxa:        35.695 kWh 

Altres subproductes: 

Ferralla: 878,17 tones que s’han venut a recuperadors 

Escòries: aproximadament un 25 % de les escombraries incinerades, s’emmagatzemen a planta per 
subministrar-les per a la seva utilització com material de replè en obres diverses. Es fan les 
analítiques preceptives per controlar els paràmetres que marca la normativa per la seva reutilització. 
Fins ara han sortit acceptables. Durant aquest any no hi hagut cap demanda. S’ha emmagatzemat la 
totalitat de les escòries generades. 

Cendres fines: 670,16 tones, procedents de les neteges dels filtres. S’han gestionat a través de gestor 
autoritzat. 

Les emissions de la planta incineradora estan subjectes a un control en continu, els paràmetres estan 
dintre els rangs que marca la normativa. 

2.4. Subministrament d’aigua potable 

El subministrament de l’aigua potable a Girona es realitza mitjançant l’empresa mixta Aigües de 
Girona, Salt i Sarrià de Ter, sa, que finalitzava el seu contracta a 31 de desembre de 2012.  

Durant aquest any s’han fet les proves i posada en funcionament del desdoblament de la planta 
potabilitzadora de Montfullà. Aquesta obra prevista per l’abastament de la Costa Brava s’integra a la 
planta existent, el conjunt de la planta potabilitzadora així ampliada permet una gestió més regular del 
procés. 

Els paràmetres de les característiques de l’aigua d’arribada han estat els habituals i el procés de 
potabilització ha premés subministrar als abonats un aigua que compleix amb totes les exigències 
sanitàries i amb unes característiques organolèptiques molt acceptables. 

El servei s’ha prestat sense incidències remarcables, fent les operacions de manteniment 
programades a la presa del Pasteral 2, canonades de transport fins a la planta, planta potabilitzadora, 
dipòsits i xarxa de subministrament. S’ha fet també manteniment i reposició de comptadors. 

En el laboratori del servei s’han fet les analítiques reglamentàries i altres complementàries a tot el 
sistema d’abastament des de la presa d’aigua al Pasteral fins al subministrament a l’usuari. 
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Aquest any 2012, per primera vegada el nombre d’abonats domèstics de Girona ha disminuït respecte 
a l’any anterior, s’ha reduït en 1.015 unitats, passant de 52.163 a final de 2011 a 51.148 de final de 
2012. 

El consum dels abonats també ha disminuït respecte a l’any anterior, aquest tendència de disminució 
de consum és una constant de l’any 2007 en que hi va haver l’episodi de sequera i en conseqüència 
es va generar un seguit d’actuacions per intentar no només reduir el consum sinó modificar els hàbits 
del consumidor.  

En la taula adjunta s’aprecia la referida evolució. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nombre d'abonats a 31/12 48.887 49.704 50.781 51.340 51.741 52.163 51.148
Consum domèstic en m3 5.563.788 5.648.036 5.166.732 5.148.063 5.018.926 5.008.272 4.911.447

Consum anual per abonat en m3 113,81 113,63 101,75 100,27 97,00 96,01 96,02  

2.5. Cementiris municipals 

A Girona hi ha 7 cementiris dels quals 5 són de titularitat municipal amb un total de 17.161 sepultures. 
Els cementiris municipals estan situats al carrer del Carme (cementiri vell) Vila- roja (cementiri nou), 
Sta. Eugènia, Palau Sacosta i St. Daniel. Els cementiris del Pont Major i Campdorà són parroquials. 

La brigada de cementiris s’ocupa del manteniment, jardineria i execució funerària dels cementiris del 
carrer del Carme, Sta. Eugènia, Palau Sacosta i Sant Daniel. Està formada per 10 operaris. 

Referent al cementiri nou aquestes feines estan encarregades a l’empresa mixta Cementiri de 
Girona,sa. que també explota la concessió de sepultures. 

Existeix un conveni amb una empresa privada que s’ocupa d’obrir i tancar l’accés al públic en els 
cementiris de Sta. Eugènia, Palau Sacosta i St. Daniel els caps de setmana.  

Durant aquest any 2012 en els cementiris municipals s’hi ha fet un total de 444 enterraments. 

2.6. Gestió energètica 

2.6.1. Sistema d’Informació Energètica 
Al llarg del 2012 s’ha consolidat la implantació del SIE (Sistema d’Informació Energètica) com a 
sistema de comptabilitat energètica, i s’ha gestionat la introducció al programa de les dades dels 
consums energètics de tots els equipaments municipals, i que inclou: 

▪ Electricitat 

▪ Gas 

▪ Gasoil 

▪ Biomassa 

▪ Aigua 
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Actualment es disposa de dades històriques de consum en kWh i en euros des de l’any 2007, amb el 
que tenim unes dades molt útils de cares a proposar actuacions de millora que permetin reduir els 
consums. També s’ha establert el protocol d’introducció d’aquestes dades per tal de tenir-les sempre 
al màxim d’actualitzades. 

2.6.2. Mesures d’estalvi energètic 
En els nous equipaments o ampliació d’aquests s’ha fet una reducció de la proposta de potència a 
contractar prevista en projecte, i que en el cas de l’Escola Bressol de la Devesa ha significat una 
reducció de 32 kW. En quatre equipaments existents s’ha reduït la potència contractada per ajustar-la 
al consum i necessitats reals, i que ha significat en global un estalvi de 173 kW en potència 
contractada. 

A la piscina de Can Gibert s’ha instal·lat una bateria de condensadors per poder eliminar el consum 
d’energia reactiva que la companyia penalitza mitjançant recàrrecs en la facturació. S’ha donat de 
baixa 1 subministrament de 10 kW que estava en desús. I finalment s’ha sol·licitat la refacturació de 
diversos subministraments d’electricitat i gas en els quals la companyia havia emès factures amb 
lectures per sobre de les reals registrades en comptador. En conjunt s’ha aconseguit un estalvi 
econòmic de 30.168,80 € 

 Mesura Estalvi anual 

Nous subministraments    2.432,00 € 

Reduccions    6.055,00 € 

Reactiva    3.400,00 € 

Baixes     500,00 € 

Refacturacions   17.781,80 € 

Total 30.168,80 € 

 

2.6.3. Gestió del Parc del Migdia 
S’han dut a terme 2 accions importants en la gestió del consum elèctric del Parc del Migdia: 

▪ Modificar el nombre d’hores de filtratge d’acord amb les necessitats de qualitat de l’aigua: a 
l’hivern es filtren molts menys hores que durant l’estiu. 

▪ Establir les franges horàries de funcionament dels filtratges i brolladors: es procura realitzar 
els filtratges evitant les hores punta, en les quals el preu del kWh és molt més car. 

Aquestes accions han permès una reducció d’un 33% del consum, que ha representat un estalvi real 
de més de 8.000 €. 

2.6.4. Auditories energètiques 
S’ha dut a terme l’auditoria energètica del Mercat del Lleó en la qual s’ha constatat, entre d’altres, la 
necessitat de modernitzar el sistema de control de la instal·lació. 
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2.6.5. Instal·lacions d’energies renovables 
S’ha continuat fent el seguiment de les instal·lacions d’energies renovables dels equipaments 
municipals per assegurar la seva operativitat i correcte funcionament. Actualment hi ha en 
funcionament instal·lacions d’energia solar tèrmica, solar fotovoltaica, biomassa, i geotèrmica. S’està 
treballant per aconseguir disposar de centrals hidroelèctriques operatives i viables tant a la central del 
Molí com a la Marfà. A finals de 2012, el conjunt d’instal·lacions d’energies renovables que tenia en 
funcionament l’Ajuntament de Girona sumaven una potència de 526 kW, a més de les 12 
instal·lacions de solar tèrmica per aigua calenta sanitària (446 m2 i 312 kW teòrics). 

Actualment l’Ajuntament té funcionant i operatives tres instal·lacions d’energia solar fotovoltaica en 
equipaments municipals, amb una potència conjunta de 77,70 kW. Aquestes estan situades al Centre 
Cívic Pont Major, al Centre Cívic del Ter i a Mercagirona. L’any 2012 van produir 118.760 kWh que 
representen uns ingressos de 30.043,24 €. El total d’ingressos acumulats per les plaques, des que es 
van posar en funcionament és de 73.240,82 €. 

Hi ha en funcionament dos calderes de biomassa a l’Escola de Vila Roja, que funciona amb estella 
forestal, i a l’escola de Santa Eugènia, que funciona amb pellet, amb un potència conjunta de 300 
kWh. S’ha aconseguit una important reducció en el preu de subministrament de l’estella forestal, 
passant de 105 €/T a 70 €/T. 

S’ha fet el seguiment de la instal·lació de geotèrmia de l’Escola Bressol L’Olivera mitjançant el nou 
sistema de telecontrol i s’han aconseguit estalvis de consum superiors al 50% que han representat un 
estalvi econòmic superior als 8.000 €. 

2.6.6. Telecontrol de les calefaccions a les escoles i 
altres equipaments 

Al 2012 s’ha instal·lat un sistema de telecontrol a l’Escola Joan Bruguera amb un cost d’uns 18.000 €. 
També s’ha instal·lat un sistema de telecontrol de la calefacció de l’Escola Bressol de la Baldufa, 
aprofitant el canvi de caldera de gasoil a gas. Amb aquestes ja disposem de 16 centres escolars (20 
edificis) amb telecontrol de la calefacció.  

Durant l’any 2012, s’ha millorat el sistema de supervisió dels diversos telecontrols de calefaccions de 
les escoles, que connecta amb els diferents equipaments escolars que tenen sistema de telecontrol 
de la calefacció i comunica avaries. També permet enregistrar dades per tenir històrics de 
funcionament. 

S’ha ampliat el sistema de telecontrol de l’Escola de Font de la Pólvora per tal d’incorporar la 
calefacció dels vestuaris de nens i nenes. 

S’ha ampliat el sistema de telecontrol existent a la Piscina de Palau per tal de poder controlar la 
temperatura de l’aigua del vas de la piscina i també la temperatura de l’aigua calenta sanitària de les 
dutxes. 

Pel que fa al telecontrol de les instal·lacions de climatització, actualment es gestionen els següents 
centres: Ajuntament, Centre Cívic Onyar, Centre Cívic Can Ninetes, Centre de Dia de Santa Eugènia i 
Espai Marfà. 
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2.6.7. Subvencions 
Durant l’any 2012 s’han tramitat i obtingut quatre subvencions per a actuacions d’estalvi energètic per 
un import de 29.259,45 € de subvenció, amb percentatges entre el 20% i el 83%.  

2.6.8. Coordinació del manteniment d’instal·lacions 
d’equipaments 

D’acord amb el protocol de gestió energètica i de manera coordinada amb els serveis d’Urbanisme 
s’ha continuat amb les funcions i tasques relacionades amb el manteniment dels equipaments, dels 
sistemes de climatització i Aigua calenta sanitària, instal·lacions elèctriques, i altres, d’acord amb el 
detall que hi ha a la memòria completa. 

2.6.9. Coordinació execució obres, recepció 
d’instal·lacions 

S’ha intervingut en el procés d’execució de les obres de l’Escola Bressol de la Devesa, la Zona 
Esportiva de la Devesa, l’Espai Marfà i l’Escola Pericot. En aquest últim cas s’ha insistit davant la 
Generalitat en el canvi del combustible de gasoil a gas. 

S’ha realitzat la definició dels sistemes de control remot de les instal·lacions de l’Escola Bressol de la 
Devesa i de l’Espai Marfà. 

2.6.10. Altres 
S’han realitzat sessions formatives i de bones pràctiques al personal municipal en relació al 
funcionament de les instal·lacions i a l’estalvi energètic. 

2.7. Qualitat i avaluació ambiental 

2.7.1. Seguiment i control de la contaminació acústica  
L’any 2012, els serveis tècnics de sostenibilitat van realitzar 24 inspeccions acústiques amb 
sonòmetre a causa de queixes i denúncies per sorolls. D’aquestes, el 54% eren causades per 
aparells de climatització de particulars o activitats, el 33% per establiments d’oci, i la resta per altres 
activitats. En 6 casos (25%) es va detectar incompliment que va comportar requeriment i/o 
sancionador.  

També durant l’any 2012 s’ha aprovat la nova ordenança municipal contra la contaminació acústica i 
el mapa de capacitat acústica, que són dos instruments normatius que es consideren claus per la 
gestió del soroll a la ciutat.  

Els dels dies 2 i 3 de març de 2012 fins a finals d’any, es va mesurar en continu el soroll ambiental a 
la plaça d’Europa i a l’estació Jove. Mentre les mesures van ser actives, es podien consultar els 
resultats a la web de l’Ajuntament.  
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El soroll de la ciutat continua essent alt, essent el principal problema el lligat al trànsit, amb molèsties 
puntuals ocasionades per les obres i l’activitat d’oci nocturn. 

2.7.2. Seguiment i control de la qualitat de l’aire 
Les mesures de qualitat de l’aire es fan a través de l'estació automàtica que forma part de la Xarxa de 
Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya situada a l’escola de música 
municipal, a la carretera de Barcelona. Aquesta estació pren mesures de SO2, CO, i NOx i benzè, i 
els nivells de contaminació es poden consultar a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya. Durant 
el 2012 les mitjanes diàries de tots els paràmetres analitzats mai van superar els valors límits 
establerts per la normativa vigent en qualitat de l’aire (Llei 34/2007 i Reial Decret 102/2011). El índex 
de qualitat (ICQA) durant el 2012 va ser Excel·lent el 48% dels dies, Satisfactori el 47% i Acceptable 
el 5% restant (tots ells valors positius). 

També continua l'avaluació de la qualitat de l'aire a Girona amb la xarxa de tubs passius de NO2, que 
es ve realitzant des de finals de juny de 2007. Durant l’any 2012 a més dels 14 punts trimestrals, es 
van afegir 10 punts addicionals, vinculats a itineraris ecobikes. Les conclusions de l'estudi és que 
dóna una qualitat de l'aire de fons correcta, tot i que cal vigilar alguns punts concrets que estan més 
exposats al trànsit. 
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2.7.3. Contaminació electromagnètica 

Durant l’any 2012, l’ajuntament de Girona s’ha incorporat al projecte CIADERC que ha permès 
disposar d’una sonda mòbil per mesurar la radiació electromagnètica a qualsevol punt de la 
ciutat, i ha negociat incrementar en 9 nous punts les estacions SMRF que mesuren els 
nivells de radiació electromagnètica durant 24 hores. A l’actualitat hi havia només 3 
estacions operatives a la ciutat.  

 Es continua treballant amb el projecte GECODIT amb l’objectiu d’arribar a un Pacte Local per el 
desplegament de les Infraestructures de Telefonia Mòbil a Girona. 

2.7.4. Gestió denuncies i queixes vectors ambientals 
Durant l’any 2012 s’han rebut un total de 48 denúncies per aspectes de qualitat ambiental, a banda de 
les actes aixecades per la policia municipal. D’aquests 32 (66%) eren per sorolls, 9 (19%) per fums i 
olors, i la resta per temes diversos. A finals de l’any, el 50% de les denuncies estaven resoltes i 
restaven obertes 24 denuncies. 

Es van rebre 59 avisos o suggeriments, 47 per sorolls i 12 per olors i fums.  

2.8. Promoció de la sostenibilitat 

L’Ajuntament de Girona va promoure, el juny de l’any 2001, la creació del Consell Municipal de 
Sostenibilitat com a òrgan de participació ciutadana en el àmbit del medi ambient i la sostenibilitat. 
L’any 2012, amb la voluntat de donar-li un nou impuls, s’inicia una nova etapa amb l’aprovació pel Ple 
de 8 d’octubre de 2012 del nou reglament de funcionament i canvi de denominació a Taula Municipal 
sobre Canvi Climàtic.  

En el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, el dia 28 de novembre es va 
organitzar la jornada: La prevenció de residus en el context actual de crisi, amb dos parts: Una 
xerrada inicial, i una posterior taula rodona. 

Conjuntament amb el centre d’educació ambiental i recursos educatius “la Caseta de la Devesa”, des 
de l’àrea, es mantenen i gestionen els següents recursos educatius:  

▪ Visites als serveis: la potabilitzadora, la incineradora, la deixalleria, la planta de triatge 
d’envasos, la central del moli, i les hortes. 

▪ El Xipi va a l'escola (15 grups i 367 alumnes) 

▪ L’educació en valors i els drets dels animals (1 grup i 8 alumnes) 

▪ Apadrinem arbres (6 grups i 155 alumnes) 

▪ Orenetes (2 grups i 32 alumnes) 

▪ Estació meteorològica (10 grups i 240 alumnes) 

L’Ajuntament de Girona ha promogut, amb conveni amb Fira de Girona, la 7ª edició de la Fira Eco.Si. 
Aquest any 2012 la fira es va realitzar els dies 8,9 i 10 de juny, i va tenir prop de 8.500 visitants i un 
ampli programa amb més de 110 activitats i conferències. Van haver-hi 150 expositors, que 
representa un increment de més del 40% respecte l’any passat, i que es distribuïen pels següents 
sectors: 
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▪ Bioconstrucció/ Energies renovables (13%) 

▪ Alimentació (34%) 

▪ Salut (20%) 

▪ Roba, cosmètica, artesania, joguines, editorials i altres complements (33%) 

2.8.1. Convenis amb entitats 
L’Ajuntament de Girona, com a suport a les entitats del tercer sector ambiental i per fomentar la 
participació de les entitats en la gestió de la ciutat manté convenis de col·laboració amb: 

▪ Associació de Naturalistes de Girona ANG 

▪ Ateneu juvenil, cultural i naturalista de Girona .L’Ateneu 

▪ Plataforma per la mobilitat sostenible. Mou-te en bici 

▪ Fundació Privada Catalan per a la Prevenció dels residus i els Consum responsable 

▪ Institut de Medi Ambient de la Udg 

▪ Cooperativa SOM Energia 

▪ Fundació Fira de Girona 

 

També l’Ajuntament de Girona participa en les següents Entitats i Xarxes: 

▪ Consell de Iniciatives Locals pel Medi Ambient CILMA 

▪ Xarxa de Pobles i Ciutats cap a la Sostenibilitat 

▪ Red Española de Ciudades por el Clima  

2.9. Parcs, jardins, rius i paisatge 

2.9.1. Manteniment dels parcs i jardins 
La brigada municipal de parcs i jardins ha esta formada per 30 persones que fan el manteniment del 
Jardí Devesa, Barri vell, Jardins de Pedret, Girona Centre, Sector Güell, Sector Sta. Eugènia i St. 
Narcís. 

La brigada de jardins ha plantat durant l’any 2012, 16.020 plantes de flor als jardins més emblemàtics 
de la ciutat de Girona, i 12.100 plantes més al cementiri de Girona c./ del Carme. Les flors plantades 
han estat: Begonies sempreflorens, Salvia splendens, Chrysanthemum nanus, muscari, prímules, 
tulipes i pensaments.  

També s’han plantat a Girona un total de 424 arbres en part cedits per ADIF i d’altres de compra per 
part de l’Ajuntament. 

La resta de zones verdes de la ciutat es manté mitjançant contractes amb empreses, que tenen la 
ciutat repartida en sectors, des de l’1 de maig de 2011: 
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▪ Sector 1 Montjuic, Pont Major i Sant Daniel (Parcs i Jardins de Catalunya SL) 

▪ Sector 2 Esquerra del Ter (UTE Jardineria Girona CEET) 

▪ Sector 3 Eixample Sud i Parc del Migdia (UTE Jardineria CEET) 

▪ Sector 4 Est, Carme, Vista Alegre i Montilivi (Moix Serveis i Obres SL) 

▪ Sector 5 Mas Xirgu, Mercagirona, Mas Masó i Palau (Moix Serveis i Obres SL) 

Parc de Domeny, es va iniciar la contracta de manteniment l’1 d’agost de 2012, l’empresa UTE Punt 
Verd Brot Serveis integrals de Jardineria. És una nova zona verda de 85.000 m2 de superfície, 1984 
arbres, 2163m2 d’arbustos, jocs infantils, rocòdrims i pistes d’skate. 

 

 

S’ha seguit amb el control biològic de les plagues procedint a l'alliberament de fauna útil a l’arbrat 
urbà per evitar l’ús de plaguicides. En el treball de camp dut a terme per la brigada de Parcs i Jardins i 
els serveis tècnics, s'han determinat les zones on per la seva incidència en les molèsties ocasionades 
als ciutadans caldria aplicar aquest. Aquestes zones són els barris de Sant Narcís, Eixample Sud, 
Devesa i Barri vell. La inversió ha estat de 15.866,50 €. 

Les plagues tractades són: pugó, psil·la i tigre del plataner; i els principals arbres afectats per 
aquestes plagues són til·lers, Cercis, àcers, catalpes, acàcies, freixes, lagestroemia, roure americà, 
roures i plataners. 

CARRERS PLAGA ARBRES PARÀSIT/DEPREDADOR
23 Pugó 1176 1699 blisters Aphidius colemani
8 Psil·la 329 5490 ind. Anthocoris nemoralis
8 Corytuca 321 19520 ind. Anthocoris nemoralis  

Per part del servei de Parcs i Jardins s’han arranjat diversos espais que per la seva antiguitat o ús 
s’havien degradat. S’ha modificat el sistema de reg de la pl. Catalunya, ordenant l’espai i instal·lant 
elements de reg més eficients. També s’ha refet la vegetació de la pl. Josep Ma. Salellas utilitzant 
espècies de baix consum hídric i reduint els pendents dels talussos vegetats per reduir l’erosió. 

La manca de pluja durant els mesos de primavera va obligar-nos a avançar el reg tot i això no va 
evitar que la vegetació patís d’estrès hídric i es detectessin zones seques en els diferents parterres i 
zones verdes de la ciutat. Un cop enllestida la programació del reg de totes les zones, la vegetació es 
va anar recuperant. 



Àrea de Ciutadania  

Sostenibilitat i Participació Ciutadana  

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2012 25 

A més de les podes rutinàries que es duen a terme a l’arbrat viari de la ciutat, durant el novembre de 
2012 es va fer una poda especial i severa als plàtans de la Pl. Poeta Marquina per foragitar les 
poblacions d’estornells que periòdicament s’establien en aquest espai i que causaven molèsties als 
usuaris d’aquesta plaça. 

La Brigada de cementiris, formada per 10 persones de les quals 2 son jardiners ha plantat 12.100 
plantes de flor al cementiri de Girona del Carme (2.500 Begonies sempreflorens, 500 Salvia 
splendens, 600 Chrysanthemum nanus, 500 muscari, 2000 Prímules, 3.000 Tulipes, 3.000 
Pensaments) 

La Brigada de Medi Ambient formada per 9 persones i 1 vigilant, te com a tasques el manteniment de 
zones perimetrals de la ciutat, així com les neteges especials de zones determinades de la ciutat. Una 
de les tasques amb periodicitat setmanal que realitza és el suport a l’empresa Girona+Neta, en la 
neteja i manteniment del Sector Est de la ciutat. 

El vigilant fa les funcions d’obertura dels Jardins de la Devesa i de manteniment dels lavabos públics 
del rellotge. 

2.9.2. Gestió forestal i boscos 
El manteniment i neteja d’itineraris de natura i boscos municipals del terme de Girona es realitza a 
través de les empreses de centres especials de treball que fan les operacions següent durant l’any 
2012: 

▪ Retirada setmanal de papers, brosses i brutícia dels boscos municipals. 

▪ Retirada setmanal de deixalles de l’àrea recreativa de la font del Ferro. 

▪ 2 desbrossades anuals dels itineraris de natura. 

▪ 2 desbrossades anuals dels perímetres dels boscos municipals. 

▪ Una esclarissada de branques seques, arbres morts i perillosos. 

Recollida de diversos punts d’abocament en el sòl no urbanitzable als barris de Sant Daniel, Montjuïc 
i Taialà. Amb l’atorgament dels ajuts de l’Agència de Residus de Catalunya per a la gestió dels 
residus de la construcció que continguin amiant, es varen realitzar dos actuacions de recollida de 
plaques de fibrociment als barris de Sant Ponç i Font de la Pólvora. 

Arranjament del ferm i neteja de marges de camins rurals de titularitat municipal situats a la Vall de 
San Daniel, que formen l’anella verda, amb una longitud de 3.241 ml, a través dels ajuts de la 
Diputació de Girona per a actuacions en matèria forestal en suport als ajuntaments per a la prevenció 
i l’extinció d’incendis forestals. 

Actuació per a la recuperació de 3 hectàrees afectades en l’incendi del 9 de juliol de 2011 al barri de 
Pedreres, mitjançant els ajuts per la gestió forestal sostenible de la Generalitat de Catalunya. 
L’intervenció va consistir en el tractament de la massa cremada i la posterior reforestació per la 
diversificació de la vegetació amb la plantació de noves espècies amb una escassa o nul·la 
presència, en una zona molt castigada històricament pels incendis forestals. 

Arranjament de 435 metres lineals de ferm natural del carrer Torre Suchet i de les Monges per la 
circulació del Trenet Turístic en el recorregut pel barri Vell i els barris de Sant Daniel i Montjuïc dins 
els actes organitzats per l’Ajuntament durant la 57a exposició de Temps de Flors 2012 . 

L’Agrupació de defensa forestal de Girona, amb l’atorgament dels ajuts per a actuacions en matèria 
forestal en suport a les ADF, realitza un tractament de la vegetació a la muntanya de la “O” amb una 
superfície de 4,53 hectàrees, d’acord amb les previsions del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals 
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Substitució dels arbres morts a l’àrea recreativa forestal de la Font del Ferro. Es realitzen treballs de 
tallada de la planta morta, arrancada rabassa, creació de forats, i plantació de 7 freixes i 6 roures amb 
rec posterior. 

Es manté la gestió dels acords de custòdia del territori, que durant l’any 2012 han inclòs un total de 
28,94 Ha. 

S’encarrega l’actualització del cens dels nius d’oreneta cuablanca a la ciutat de Girona, per avaluar la 
situació actual de la població i actualitzar el SIG per la creació d’un Geoservei. S’amplia el cens als 
barris de Taialà, Germans Sàbat i Montilivi.  

 

 

 

 

 

 

Es sol·licita al cos d’Agents Rurals de la Generalitat el control i la realització d’aguaits nocturns amb 
armes de foc al sector Oest del municipi de Girona, vist l’increment de les localitzacions de senglars i 
al perill que suscita la proximitat d’aquest ungulat a les vies de comunicació. En relació a la 
temporada de caça 2011/2012, les dues colles de caçadors de Girona han capturat un total 90 
senglars en l’àrea local de caça del municipi.  

Devesa 
L’any 2012 ha estat l’any de la posada punt i inici del nou sistema i criteri de manteniment del Parc de 
la Devesa. Cal recordar que el 2011 es denuncià i finalitzà un contracte amb l’empresa de jardineria 
que portava a terme totes les tasques de manteniment de jardineria i que durant els dos mesos finals 
de 2011 es va mantenir el parc tan sols amb les tasques bàsiques amb efectius propis de brigades de 
l’Ajuntament. El concurs de la nova contracta es va licitar l’1de juliol de 2012. De gener a juny es va 
fer un contracte directe amb les tasques mínimes imprescindibles a l’espera de la licitació definitiva. 

La nova contracta ha ampliat l’àmbit d’actuació del Parc de la Devesa amb zones que abans era 
gestionat per les brigades de jardineria. Actualment incorpora com a novetat el manteniment del 
recinte d’Esports (entorns de la jardineria de la piscina municipal), els arbustos de retall i arbres dels 
aparcaments de Can Sarassa, Copa 1 i Copa 2; així com els arbres i gespa del marge dret del riu Ter 
des del Pont de la Barca fins a la confluència Ter i Onyar. 

La nova contracta ha diferenciat per lots les tasques: una UTE d’empreses especials per a tasques de 
neteja, recollir fulles,reg i poda fins a 7 metres, entre d’altres; una UTE d’empreses per a la poda en 
alçada, tractament de les gespes amb reg d’aspersió i tractament fitosanitari de l’arbrat; i una persona 
encarregada de la direcció tècnica del Parc de la Devesa. 

Quant a les tasques de millora de l’entorn del parc durant el 2012 es va encarregar i dur a terme els 
treballs de demolició de la pista de tennis de l’àmbit de l’Hípica, entre el recinte d’esports i el Passeig 
de la Sardana. 

En aquest mateix àmbit cal destacar la construcció del tancat per a gossos deslligats de 970 m². 

Cal destacar l’ús intensiu del Parc de la Devesa amb el que es van realitzar un total de 29 informes 
per autoritzar l’ocupació, destacant les activitat promogudes per Fira de Girona, les Fires de Sant 
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Narcís, Les Carpes, l’ús del camp de futbol Fèlix Farró i com a novetat l’organització del concert 
“Catalunya vol viure en llibertat” d’El Punt, el 60è Ralli Costa Brava i les Fires de la Primavera 
(atraccions a La Copa) en el marc de Temps de Flors. 

Hortes Santa Eugènia 
Al Parc Agrícola de les hortes de Santa Eugènia durant el 2012 es continua amb el contracte amb 
Fundació Onyar, el que implica a grans trets una desbrossada trimestral, una neteja de camins i recs 
mensual i una recollida dels punts d’abocament quinzenal. 

La gestió de les hortes ha implicat l’adequació de camins (1.240 metres lineals) des quals dues 
terceres parts subvencionades per la Generalitat, arranjament de canals de reg i sistema de 
comportes, així com la reparació de mobiliari urbà com a conseqüència d’actes vandàlics.  

En quant a la relació amb els hortolans en destacaríem la reorganització de les parcel·les internes 
d’una parcel·la matriu de l’Associació d’Usuaris de les hortes de  

Santa Eugènia, l’adequació d’una parcel·la erma per a futurs horts socials i una cessió temporal de 
dos horts per al projecte social de La Sopa. 

2.9.3. Rius 
El rius principals del terme municipal de Girona (Onyar, Ter, Güell, Galligans i les rieres Bullidors i 
Marroc) són gestionats per la secció de Parcs, Jardins, Rius i Paisatge.  

El contracte del manteniment, feta amb la Fundació Onyar, consisteix essencialment en 
desbrossades i neteja de deixalles en funció de la pressió d’ús i de la importància paisatgística; anant 
des d’una desbrossada anual a la riera Marroc fins a una neteja setmanal al riu Onyar al seu pas per 
Plaça Catalunya. 

Cal destacar en aquest apartat la finalització dels treballs per l’execució del projecte Life Riparia 
(Consorci Alba-Ter) a l’Illa del Ter com a compromís del projecte Europeu. Aquest projecte ha 
consistit en una millora del bosc de ribera, amb especial èmfasis a la verneda, i obertura de dos 
canals abandonats dins l’Illa del Ter. 

Relacionat amb l’apartat de riu, motivat per una petició de l’Ateneu Naturalista de Girona i l’Associació 
de Naturalistes de Girona, s’han instal·lat 4 banderes amb el lema “ +H2O Ter ! “ al costat dels ponts 
sobre el Ter (Pont de Fontajau, Pont de la Barca, Pont de l’Av. de França i Pont de l’Aigua, i en un 
futur el nou pont de la NII-a que enllaçarà Pont Major i Sant Ponç) per donar suport a la reclamació 
ciutadana d’un major cabal al riu Ter. Amb aquest aspecte el Ple de l’Ajuntament va aprovar una 
moció presentada per aquestes dues associacions. 

Pel que fa al nombre d’avisos i peticions referits a parcs i jardins en total són 483 que han arribat a 
través de la bústia d’avisos, dels quals 392 són relatius al manteniments de jardins i espais, 76 
relacionats amb el Medi Natural i 15 a les hortes de Santa Eugènia.  
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2.10. Salut pública 

2.10.1. Promoció de la salut 
L’objectiu de l’Equip Municipal de Promoció de la Salut (EMPSA), format per 5 persones, és el de 
promoure estils de vida saludables en la població de Girona, realitzant un conjunt d’activitats dirigides 
a diferents grups de població, en relació a temes que influeixen en la salut, utilitzant metodologies 
actives i participatives. 

Promoció de la salut per a infants (nens i nenes de 3 a 
12 anys, docents i famílies) 
Activitats destinades a millorar la salut integral dels infants, mitjançant la informació i la formació per a 
l’adquisició d’hàbits saludables per a ells i el seu entorn.  

Les dades de participació són:  

▪ Núm. nens/es - 5.615 

▪ Núm. docents – 315 

▪ Núm. pares i mares – 231 

▪ Núm. centres - 28  

▪ Hàbits alimentaris: “Ep, cuida’m” Berenars Cardio – Saludables”, “La Piràmide”, “La Gimcana 
de la dieta Mediterrània” - 1.237 nens/es  

▪ Hàbits higiènics: “Esquitxa Salut” – 577 nens/es 

▪ Higiene bucodental: “Detectiu Queixal Corcat”, “Cuida’t les dents”–2.448 nens/es 

▪ Hàbits afectius: “A les malalties somriures” – 400 nens/es 

▪ Gènere i violència: “Trencant històries”, “La Cadena”, “Nois i noies... un somni impossible?” - 
363 nens/es 

▪ Prevenció del consum de Tabac: “Tu, a mi no m’enredes!” – 52 nens/es 

▪ Salut i ciutadania: “Fem que la gent doni sang” – 33 nens/es 

▪ Diversos: 505 nens/es 

Promoció de la salut per a joves (nois i noies de 12 a 
18 anys, docents i famílies) 
Amb aquestes activitats es pretén donar eines formatives i habilitats socials als joves en aspectes 
relacionats amb al seva salut i les conductes de risc, per disminuir el hàbits nocius.  

Les dades de participació són:  

▪ Núm. nois/es – 6.568 

▪ Núm. docents – 227 

▪ Núm. centres - 13 
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▪ Drogues: “Sigues lliure! Rebutja el tabac”, “Adolescència i alcohol”, “Ètica etílica”, “Sota 
Pressió” – 2.903 nois/es 

▪ Conductes violentes: “Juul, què t’ha passat?” – 584 nois/es 

▪ Sexoafectivitat: “Conèixer el cos”, “Educació sexoafectiva i prevenció de les conductes 
sexuals de risc”, “Sida, què cal saber-ne” – 1.841nois/es 

▪ Accidents de trànsit: “Conduir? Posa-hi seny” – 707 nois/es 

▪ Trastorns conducta alimentària: “El plaer de menjar” – 533 nois/es 

Salutacció (nois i noies de 12 a 25 anys) 
Grup format per professionals de l’EMPSA, la Secretaria General de Joventut, Creu Roja Joventut i 
l’Associació Comunitària Antisida de Girona. Conjuntament porten a terme diferents activitats de 
sensibilització en relació a la salut dels joves. Hi han participat en les diverses campanyes un total de 
5.200 nois/es: 

▪ Prova ràpida VIH: 200 nois/es 

▪ Fires de Sant Narcís: 4.000 nois/es 

▪ Fira de Cooperació de la UdG: 240 nois/es 

▪ Noc-turnos: 260 nois/es 

▪ SIDA: 500 nois/es 

Promoció de la salut per a la població general 
(població adulta de 25 a 65 anys) 
Amb les activitats que es realitzen amb diferents col·lectius es motiva i sensibilitza la població, per 
augmentar la formació en l’adquisició d’hàbits saludables, per millorar la seva qualitat de vida. 

Campanyes de sensibilització: Hi ha hagut 2.105 participants repartits en les següents campanyes – 
Setmana del Cor (600), Glaucoma (50), Curs de cessació tabàquica (5), Parcs Urbans de Salut (100), 
Dia Mundial de l’Activitat Física (400), Campanya “Assolim Cims” (900), Prevenció càncer Colorectal 
(50). 

Formació en Hàbits Saludables: Hi ha hagut 270 participants repartits en les següents activitats. 
Escola d’Adults (250), Teatralització (20). 

Promoció de la salut per a la gent gran (població 
adulta de més de 65 anys) 
Les activitats dirigides a la gent gran volen promoure la seva salut afavorint l’autonomia i donant-los 
habilitats socials per disminuir els hàbits nocius. 

▪ Número de gent gran: 709 usuaris/es 

▪ Número de Centres: 10 

▪ Tallers de Memòria: 156 

▪ Xerrades – col.loqui: 253 

▪ Dia de la Gent Gran: 300 assistents 
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Promoció de la salut per a col·lectius en situació de 
risc i treball comunitari 
Es treballa l’adquisició d’hàbits saludables i es fomenta la participació en activitats comunitàries per 
aconseguir estils de vida més saludables. 

Hàbits saludables Sector Est 

En total s’han mobilitzat a 2.133 participants i 58 professional en activitats de “L’Aventura de la vida”, 
els “Tallers oju”, sessions formatives i la setmana de la salut. 

Sta. Eugènia i Sant Narcís. Pla d’educació i convivència 

S’han mobilitzat 113 professionals en 9 sessions (formatives, reunions i elaboració de materials) 

Col·lectius en situació de risc 

Es treballa en diferents entorns (CRAE, Centres Oberts, Cases d’Oficis, La Sopa...) amb les  

següents estadístiques: 

▪ Nombre de participants: 690 

▪ Nombre de professionals: 95 

▪ Nombre de centres: 25 

Altres activitats de rellevància 
S’ha participat en 9 jornades i cursos per tal de poder actualitzar els coneixements i metodologies en 
les diferents temàtiques que es treballen. S’ha assessorat a demandes sobre temes de promoció de 
la salut formulades des del web, telefònicament o a nivell personal. 
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2.10.2. Protecció de la salut  

Control sanitari 
En la vigilància i control sanitari, referit a activitats alimentàries, equipaments públics i indrets habitats 
es realitzen controls als comerços minoristes, a la restauració i producció alimentària local i a 
equipaments públics (centres estètica, piercings, piscines...). 

Per tal de poder prestar els serveis mínims de competència pròpia municipal, descrits en la normativa 
vigent segons el nombre d’habitants, es va procedir a la revisió del conveni d’encàrrec de prestació de 
serveis de protecció de la salut entre l’Agencia de protecció de la salut i l’Ajuntament; pel qual l’APS 
ens dona suport tècnic i documental i realitza un total de 120 d’inspeccions pactades d’establiments 
alimentaris escollits segons criteris de gestió de risc, així com a altres establiments de nova 
autorització, com piscines i establiments de tatuatges. També inclou la gestió conjunta de les 
denúncies i la instrucció d’expedients sancionadors relacionats amb aquests establiments. S’han 
realitzat 62 inspeccions oficials dels establiments de menjars preparats i comerç minorista 
d’alimentació, altres 8 inspeccions per denuncies formalitzades i 20 per situacions d’alarmes. 

Mitjançant aquest conveni també s’han realitzat 118 controls de la qualitat de l’aigua de consum humà 
en establiments i locals de pública concurrència i 86 inspeccions per control de plagues en centres 
educatius. 

Amb el Dipsalut, l’Ajuntament va aprovar el 2010 un conveni de col·laboració per a l’execució de 
programes de salut pública del catàleg de serveis del Dipsalut, amb vigència fins a 30 de desembre 
de 2012, amb l’aprovació de plans anuals d’actuació. També el Dipsalut ofereix en el seu catàleg de 
serveis diferents línees de suport a la gestió i control d’instal·lacions.  
El 2012 entre el Pla d’actuació pactat i les peticions de catàleg es van realitzar les següents 
actuacions: 

▪ Gestió i control d’instal·lacions d’alt risc de transmissió de legionel·losi: 19 (9 centres 
educatius, 9 esportius i 1 centre social) 

▪ Gestió i control d’instal·lacions de baix risc de transmissió de legionel·losi: 22 (14 centres 
educatius, 4 esportius, 2 fonts ornamentals i 2 regs) 

▪ Avaluació i control de l qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor: 46 

▪ Avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic: 15 

▪ Gestió dels risc derivat de les piscines d’ús públic de titularitat municipal: 3 

▪ Gestió del risc derivat de les sorreres infantils:15 (10 de centres educatius i 5 de via pública) 

▪ Suport a les actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes: 1117 

▪ Suport tècnic relacionat amb contaminació atmosfèrica, amb seguretat alimentària i amb 
indrets habitats: 26 inspeccions per insalubritats i s’han realitzat inspeccions a les fires 
alimentàries de la via pública i de la fira de Girona. 

En el control d’instal·lacions respecte a la transmissió de legionel·losi, els resultats foren força 
favorables, donant positiu a legionel·la en dos centre esportius d’alt risc, en dos centres educatius i en 
un reg de baix risc i en els que un cop realitzat el tractament posterior es varen negativitzar els 
resultats. 

En el control de les sorreres infantils es varen trobar 2 resultats desfavorables, 1 en un centre 
educatiu i l’altra ubicada a la via pública. Es va realitzar un canvi de la sorra en tots els casos. 
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En el control i qualitat de l’aigua en l’aixeta del consumidor solament es varen detectar dos resultats 
desfavorables. 

Una altra de les tasques que s’assumeixen, des de Protecció de la salut, és el control sanitari de les 
fonts de la ciutat que no estan connectades a la Xarxa Pública de Girona. Es realitzen controls 
trimestrals de l’aigua, i enguany han donat en els darrers anàlisis resultats favorables en la Font del 
Ferro i la Font de la teula i no aptes per al consum a la Font del Bisbe i la Font d’en Fita.. 

S’han penjat els resultats analítics en un tauler d’anuncis en la mateixa font i en la web municipal amb 
les indicacions d’apta o no apta pel consum. 

Pel que fa al nombre d’avisos i peticions referits a seguretat alimentària en total s’han rebut 2 avisos a 
traves de la bústia relacionades amb establiments de restauració. 

Control de plagues  
Les actuacions de control d’animals salvatges urbans que habiten a la ciutat es centren principalment 
en el control dels estornells, dels coloms i dels gavians.  

Els estornells es localitzen en les places Poeta Marquina, Diputació, i Cristòfor Grober 
majoritàriament. S’han utilitzat mètodes acústics dissuasoris per a foragitar-los en les diferents 
ubicacions i també en la Pl. Poeta Marquina on finalment es va haver de procedir a la poda dels 
arbres, el novembre de 2012. 

Per tal de disminuir la població de coloms de la ciutat s’han realitzat 4 captures amb xarxes 
automàtiques en diferents indrets i s’han posat també gàbies per a capturar. El nombre total de 
coloms capturats ha estat de 1.296 exemplars. 

Amb els gavians s’ha continuat amb la destrucció dels ous en l’època de posta per tal de disminuir la 
població. Aquesta tasca és realitzada per la Brigada municipal fent un repàs de les diferents 
ubicacions - teulats on any rere any hi havia cria i atenent les queixes dels ciutadans. S’ha anat a 60 
domicilis. 

La Brigada de control de plagues i animals està formada per 4 persones, tots oficials i un d’ells amb 
funcions d’encarregat. Treballen en dos equips repartits matí i tarda . 

Els controls preventius i amb aplicació provinents de queixes, en altres tipus de plagues han estat:  

▪ 286 en rosegadors  

▪ 160 en paneroles 

▪   7 en formigues 

▪ 155 en mosquits 

▪  11 en vespes 

▪   1 en mosques 

▪   1 en abelles  

▪   1 en paparres 

Les inspeccions realitzades per control de plagues provinents de queixes són: 
▪ 37 per rosegadors 

▪ 82 per paneroles  

▪ 24 per coloms 
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▪  7 per formigues 

▪ 15 per mosquits  

▪ 11 per vespes  

▪  8 per abelles 

▪  2 per paparres  

▪  4 per orenetes 

▪  5 per estornells 

▪  9 per gavians 

▪  1 per ratpenat 

▪  7 per altres 

Les actuacions realitzades als equipaments municipals són: 

▪ 158 aplicacions 

▪ 125 inspeccions sense aplicació 

Els avisos corresponents a la bústia pel que fa al control de plagues han estat 283. 

Aquesta brigada ha realitzat també la recollida de xeringues a la via pública, amb un total de 2742 
unitats. 

Animals 
El controls i recollida d’animals a la via pública és realitzada per la mateixa Brigada de controls 
plagues a la ciutat. Disposen de dos vehicles pera realitzar les tasques. 

El Centre Municipal d’acollida dels animals recollits a la ciutat es troba a Mas Xirgu, dins l’espai de les 
Brigades Municipals. 

Els gossos i els gats que no són recollits pels propietaris, ni són adoptats es traslladen a la Protectora 
d’animals i plantes de Figueres, passat el termini reglamentari, ja que és el Centre de referència en el 
conveni signat amb el Consell Comarcal del Gironès per a l’acolliment d’animals de companyia. 

Es disposa d’un servei d’urgències, per a la recollida d’animals pels caps de setmana i festius. Els 
animals són traslladats al Centre de Mas Xirgu. 

A 31 de desembre de 2012 teníem de un total de 2.288 gossos censats, quantitat que es manté amb 
poques variacions, any rere any, des del 2008 en que es va aprovar l’ordenança municipal de 
protecció, control i tinença d’animals. Aquest any el nombre d’altes fou de 253 i el de baixes 203. 

Pel que fa al nombre de gossos que han passat pel Centre Municipal d’acollida són: 
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Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL

Recollits V.P. 20 15 16 17 18 15 10 15 27 29 14 15 211

Propietari 0 1 1 1 1 2 2 4 0 0 2 0 14

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL
Figueres 8 4 8 5 7 15 5 10 20 12 7 8 109

Propietari 15 7 12 10 8 5 3 3 8 12 5 6 94

Adoptats 3 3 0 1 0 0 1 0 2 1 3 4 18

Altres 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 2 1 8

TOTAL 26 15 20 17 15 21 9 14 31 25 17 19 229

 

Pel que fa al nombre de gats que han passat pel Centre Municipal d’acollida són: 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL

Recollits V.P. 6 5 9 5 9 19 5 20 7 11 20 15 131

Propietari 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL
Protectora de 
Figueres 4 4 5 5 3 21 3 14 8 13 11 21 112

Propietari 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 2 0 7

Adoptats 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Altres 1 2 0 1 0 2 1 2 2 0 1 1 13

TOTAL 6 7 6 8 3 24 4 16 11 13 14 22 134

 

Projecte Gat 

Te com a objectiu el control i seguiment de les colònies de gats de carrer, així com fer actuacions en 
aquest sentit. 

A finals de 2012 hi havia localitzades 42 colònies amb un nombre estimat de 400/500 exemplars. 

Aquest any s’ha actuat sobre 12 colònies, de les 42 existents. Totes 12 colònies son del tipus 
anomenat “A”, és a dir amb alimentadors coneguts i col·laboradors del Projecte. 

S’han esterilitzat 37 gats (17 mascles i 20 femelles). 

41 persones han col·laborat amb el Projecte. 

El novembre es va fer una trobada amb els alimentadors col·laboradors per a marcar les pautes de 
treball i poder determinar els criteris a seguir en aquesta tasca. Varen participar una vintena 
d’alimentadores/s. 

La campanya “Juga net, una Girona+Neta també depèn de tu “ amb l’objectiu de sensibilitzar els 
propietaris de gossos envers la recollida dels excrements dels seus gossos, va comptar amb el 
repartiment de punts de llibre, es van col·locar lonetes i mupis a la via publica. També va comptar 
amb espectacles de carrer, on mitjançant un mim s’utilitzava l’humor per a sensibilitzar. 

El nombre total d’expedients administratius oberts per molèsties relacionades amb els animals o per 
incompliments de l’ordenança municipal va ser de 193 i es varen realitzar 304 requeriments, dels 
quals 113 foren per manca de cens, 12 per manca de xip i 29 per no disposar de la llicencia per a la 
tinença de gossos potencialment perillosos, entre d’altres. 
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També es varen imposar 69 multes coercitives pels incompliments i es varen obrir 37 expedients 
sancionadors (15 en relació a gossos potencialment perillosos), dels quals 22 foren per infraccions 
lleus relacionades amb la no recollida d’excrements i 16 per no portar el morrió posat un gos 
potencialment perillós. 

Els avisos de la bústia corresponents a incidències amb els animals sumen 195 al llarg de l’any. 

Aquest any 2012 s’ha iniciat la prova pilot dels tancats per deixar els gossos lliures . 

L’objectiu d’aquests tancats és que els gossos puguin córrer lliurament, ja que en la resta de la ciutat 
l’ordenança municipal no ho permet. 

S’ha construït un tancat a la zona del Parc del Migdia, en l’àmbit de l’entrada del C. Barcelona, amb 
un total de 570 m2. 

I un altre al Parc de la Devesa, entre la zona esportiva i el Passeig de la Sardana, amb un espai total 
de 970 m2. 

2.11. Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana 
(OIAC) 

2.11.1. Atenció presencial 
El recull d’aquesta taula fa referència a la suma de tràmits presencials realitzats a les diferents 
oficines d’atenció, així com la comparació amb l’any anterior.  

Any Total Més a prop Pl. del Vi 

2011 105.470 17.765 87.705 

2012 90.269 16.985 73.284 

 

S’ha de destacar que hi ha hagut una variació important, respecte de l’any 2011, pel que fa als tràmits 
realitzats. Aquests han sofert una reducció, que percentualment ha estat especialment important a 
l’oficina de plaça del Vi, a on s’ha passat de 87.705 a 73.284, és a dir s’han fet un 16,44% menys de 
tràmits.  

A les oficines dels barris també s’ha reduït l’activitat, però en aquest cas la variació negativa ha estat 
menys significativa, un 4,34%. 

En conjunt, els tràmits presencials han baixat un 14,4 % en comparació a l’any 2011. 

Cal de destacar que del total gairebé la meitat dels tràmits presencials estan relacionats amb el padró 
d’habitants, concretament 35.228 que representen un 48%. 

Temps d’espera i d’atenció 

Aquestes dades només fan referència a les atencions realitzades als punts informatius i d’atenció 
(taules) de l’oficina de la ubicada a l’edifici consistorial. 
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Any Temps espera Temps atenció 

2011 9’ 51” 6’ 21” 

2012 7’ 03” 6’ 23” 

 

El temps d’espera s’ha reduït considerablement, s’ha passat d’esperar casi 10 minuts per tal de ser 
atès/sa a poc més de 7 minuts. En canvi, el temps d’atenció de 2012 ha estat casi calcat al 2011. 

 < 5’ de 5’ a 10’ > de 10’ > de 15’ 

2011 47,5 % 14,9% 37,6 % 26,6% 

2012 56,3 % 17,3 % 26,4 % 15,76% 

 

El temps d’espera per franges també ha variat significativament. En aquest sentit cal destacar que les 
persones que han hagut d’esperar menys de 5 minuts han passat de d’un 47,5% a un 56,3%.  

Però on les dades són realment rellevants és en relació a les persones que han hagut d’esperar més 
de 15 minuts1. S’ha passat d’un 26,6% el 2011 a un 15,76% l’any 2012. Aquests percentatges ho són 
respecte del total de persones que han hagut d’esperar més de 10 minuts per poder ser ateses, de 
manera que hem passat de 14.438 a 6.541 persones. 

L’Ajuntament als barris. Les oficines Més a prop 

 2011 2012 

Estació jove 767  

Sant Narcís 3.570 3.636 

Santa Eugènia 4.058 3.678 

Palau 3.663 3.626 

Germans Sàbat 3.344 3.844 

Pont Major 1.063 1.034 

Sector Est 1.300 1.167 

Total 17.765 16.985 

 

                                                      

1 Hem de tenir en compte que aquest és el límit estipulat criteri de qualitat, en relació al temps d’espera, marcat 
en l’elaboració de la carta de serveis. 
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Les atencions a les oficines dels barris s’han reduït en un 4,68%. Però el seu pes, respecte del total 
d’atencions presencials, s’ha incrementat; ha passat d’un 18,82%, ara fa un any era el 16,85%.  

2.11.2. Atenció telefònica 

Trucades 

2011   95.925  

2012   90.361 

Mitjana de temps d’espera 

2011   9,47 segons 

2012  11,8 segons 
 

Tot i que s’ha ampliat la mitjana de temps d’espera continuem estan molt per sota del nostre compromís, marcat a la carta de serveis, que és de 20 segons. 

Informació a través de la bústia ajuntamentinforma@ajgirona.cat  

4813 correus contestats 

5224 correus contestats  

Tot i que poc les peticions d’informació via correu electrònic s’han vist incrementades, a més totes les 
respostes s’han fet dintre del termini marcat a la carta de la ciutadania, que són 2 dies. 
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Certificats digitals (idCAT) 

 Validacions Revocacions 

Plaça del Vi 215 34 

El Pont 2 1 

Sta. Eugènia 8 2 

Palau 17 1 

Germans Sàbat 0 0 

St. Narcís 18 3 

Sector Est 5 2 

Total 265 43 

Distribucions 

 Mes Índex de distribucions Índex total d'unitats distribuïdes 

Gen. 34 23575 

Feb. 44 19096 

Mar. 34 17434 

Abr. 36 22845 

Mai. 40 22043 

Jun. 35 27045 

Jul. 19 7018 

Ago. 8 3980 

Set. 48 40299 

Oct. 35 8939 

Nov. 20 47944 

Des. 34 57516 

Total 387 297734 

Cartelleres 

A la ciutat hi ha un total de 23 cartelleres d’informació municipal. El nombre de cartells penjats durant 
l’any ha estat de 207 exemplars . 
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2.11.3. Seu electrònica 
A 13 de gener, quan es va posar en funcionament la Seu electrònica, els ciutadans i ciutadanes 
podien realitzar fins a 39 tràmits per Internet, i obtenir la informació i documentació necessària per 
realitzar-ne 24 més de forma presencial o per correu ordinari. 

Al mes de desembre a aquesta llista inicial es van afegir 36 tràmits online més, el que significa 77 
tràmits que es poden registrar electrònicament d’un total de 273 dels quals es facilita la informació i el 
model de sol·licitud que es pot omplir directament i només cal imprimir i presentar a qualsevol oficina 
de registre.  

El nombre de descàrrega d’instàncies per presentar al Registre d’entrada ha estat de a 14130 
models. 
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3. Seguretat, Mobilitat i Via Pública 
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3.1. Introducció 

Els objectius i la visió de ciutat que es recullen al Pla de Govern 2011-2015 han configurat els criteris 
de planificació i gestió de la mobilitat.  

3.2. Planificació i gestió de la mobilitat 

3.2.1. Taula de Mobilitat 
La Taula de Mobilitat és un òrgan de consulta i participació ciutadana sectorial en l’àmbit de la 
mobilitat, amb la finalitat de col·laborar amb l’activitat municipal en aquest camp. El seu reglament va 
ser aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Girona el 23 de desembre de 2011. Durant l’any 
2012 s’ha reunit en 4 ocasions: 

 26 de gener de 2012, a les 20 hores, a l’edifici de la Policia Municipal de Girona, amb l’ordre 
del dia següent: 

a. Pàrking de motos 
b. Senyalització de càrrega i descàrrega 
c. Vies per ciclistes (carril bici que unirà plaça Catalunya amb l’avinguda Ramon Folch) 
d. Accés Girona nord 
e. Zones verdes 
f. Regulació semafòrica 

 dia 3 de juliol de 2012, a les 20 hores, al Teatre del Centre Cívic Sant Narcís, situat a la plaça 
Assumpció 26-27, amb l’ordre del dia següent: 

a. Pla de mobilitat urbana 
b. Pla d’accessibilitat 
c. Projecte de carril bici al pont de la Barca 
d. Projecte de revisió dels reductors de velocitat 
e. Plataforma de gestió de controls de vehicles mitjançant lectura de matrícules 
f. Prova pilot de nova regulació P de motocicletes 

 dia 24 d’octubre de 2012 a les 20:00 hores a l’auditori del Centre Cívic Ter, amb l’ordre del dia 
següent: 

Presentació del projecte de revisió i actualització del “Pla d’Accessibilitat per la supressió 
de barreres arquitectòniques en l’àmbit de la via pública de la ciutat de Girona de l’any 
1998”: objectius, fases, contingut i criteris. 

 12 de desembre de 2012 a les 20:00 hores a la sala d’actes de l’Espai Marfà, amb l’ordre del 
dia següent: 

Presentació del projecte de redacció del Pla de Mobilitat Urbana de Girona. 

3.2.2. Pla de mobilitat urbana 
Durant l’any 2012 s’ha redactat el plec de prescripcions tècniques que regula la redacció del Pla de 
Mobilitat i es va fer la licitació per a la contractació del servei de redacció del pla. El servei va 
començar l’1 d’octubre amb la fase de diagnosi. Es va presentar el projecte a la sessió del 12 de 
desembre de la Taula de Mobilitat. 
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3.2.3. Pla local de seguretat viària 
El Pla local de seguretat viària 2007-2010 definia com objectius una reducció d’un 25% d’accidents 
amb víctimes l’any 2010 respecte l’any 2005. El municipi ha assolit els objectius perquè l’avaluació del 
pla realitzada mostra una disminució del 27,1%. No obstant, la ràtio per càpita segueix sent elevada 
respecte a la mitjana catalana.  

L’actualització realitzada del Pla local de seguretat viària (PLSV) amb l’horitzó 2013-2016 estableix 
com objectius: 

▪ Una reducció d’un 25% d’accidents amb víctimes l’any 2016 respecte l’any 2011 (aquest 
objectiu acostaria a Girona a les taxes mitjanes de Catalunya en quant a accidentalitat per 
1000 habitants). 

▪ Una reducció d’un 30% d’atropellaments de vianants l’any 2016 respecte l’any 2011. 

▪ Una reducció dels sinistre amb ciclomotors i motocicletes implicats. 

▪ S’han definit quatre eixos de mesures estratègiques per assolir aquest objectius que 
s’endegaran durant l’any 2013. 

A. Mesures físiques relatives a la configuració de la xarxa viària bàsica  

B. Mesures de gestió de la problemàtica de l’accidentalitat 

C. Mesures orientades a la millora de controls preventius de la sinistralitat 

D. Mesures d’educació per incidiren el comportament dels ciutadans i tècnics municipals. 

3.2.4. Pla d’accessibilitat  
La revisió i actualització del Pla d’Accessibilitat per la supressió de barreres arquitectòniques en 
l’àmbit de la via pública de la ciutat de Girona de l’any 1998 ha comportat una diagnosi de la situació 
actual, planificació de les actuacions adients per proporcionar a la ciutat les característiques 
d’accessibilitat necessàries, establiment d’un ordre de prioritats a l’hora d’executar aquestes 
actuacions, valoració econòmica de les intervencions proposades i estructuració del treball de forma 
que tant la informació aportada com els itineraris accessibles ja existents, per incorporar al sistema 
d’informació geogràfica (SIG) de l’Ajuntament.  

3.3. Girona a peu: què hem fet per als vianants 

3.3.1. La seguretat 
L’actualització realitzada del Pla local de seguretat viària amb l’horitzó 2013-2016 estableix com 
objectiu respecte als vianants una reducció d’un 30% d’atropellaments de vianants l’any 2016 
respecte l’any 2011. 

El PLSV defineix quatre eixos de mesures estratègiques per assolir els objectiu. La primera línia és:  
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Mesures físiques relatives a la configuració de la 
xarxa viària bàsica  
Dins d’aquest paquet de mesures és convenient destacar la línia: 

▪ A-002 Aplicar mesures de seguretat orientades a la protecció dels vianants, amb l’objectiu de 
prevenir atropellament. 

▪ A-002.1 Mesures de seguretat viària en itineraris de vianants 

▪ A-002.2 Establir com a criteri habitual la regulació amb semàfor o l’establiment de refugis 
físics als passos de vianants per a crear les vies bàsiques. 

▪ A-002.3 Aplicar els criteris dictats pel Codi d’Accessibilitat de Catalunya en la configuració 
dels espais de vianants. Ampliar voreres a amplades mínimes transitables. Adaptar la xarxa 
per a persones amb mobilitat reduïda. 

▪ A-002.4 Millorar la visibilitat i seguretat en passos de vianants amb deficiències o amb un 
nivell superior de risc 

A continuació s’exposen les actuacions fetes en aquestes quatre línies d’actuació: 

Mesures de seguretat viària en itineraris de vianants (A-002.1) 

Les principals eines per garantir la seguretat viària en els itineraris de vianants han estat les 
encaminades a la pacificació del trànsit de vehicles que es basen en la modificació del disseny i 
gestió del trànsit. Les principals mesures implantades són:  

 Zona 30. Longitud actual de vies de la ciutat que són zona 30 és 13,90 km. 
Limitació de velocitat a 30 km. Longitud actual de vies de la ciutat amb aquesta regulació és 27,73 
km.  

Carrers amb circulació restringida i prioritat per als vianants. Longitud actual de vies de la ciutat amb 
aquesta regulació és 19,92 km.  

Per garantir l’efectivitat de la mesura, l’accés restringit és garantir amb els següents mecanismes: 

a) Mitjançant control de càmera: 
Accés al Barri vell des de la plaça Catalunya (l0any 2012 s’han renovat els instal·lacions, el 
programa i la base de dades per ser més efectiu). 

b) Instal·lació de pilones retràctils manuals 
Carrer Abeuradors 

Plaça Voltes d’en Rosés 

Carrer Peixateries Velles 

Carrer Anselm Clavé amb Nord 

Carrer Beates Accés al Centre Cultural La Mercè 

Carrer Nou amb Santa Clara 

Carrer Sèquia accés a carrer Nou 

Accés a Pou Rodó (plaça Pere Sacoma) 
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Carrer Josep Arnall 

c) Instal·lació pilones retràctils accionades amb comandament 
Bonaventura Carreres Peralta i Força 

Pujada Rei Martí en els dos extrems 

Argenteria (Quatre cantons), aquest any s’han renovat les instal·lacions. 

Plaça Independència  

Carrer del Nord i sortida per Hortes 

Carrer Marfà 

Font del rei 

Oriol Martorell (Barcelona i Migdia) 

Reial de FontClara 

Travessia Canaders 

Carrer Valentí Fargnoli 

d) Instal·lació de pilones amb Interfono  

 Nord  

 Obra 

 La modificació de l’alineació vertical de la calçada ha estat uns dels instruments que s’ha usat 
en els darrers anys per reduir la velocitat dels vehicles.  

De la valoració dels elements reductors de velocitat, l’Ajuntament de Girona ha decidit anar 
abandonant, o si més no, restringint al màxim la construcció de ressalts a la calçada. L’any 2012 s’ha 
elaborat el “Catàleg de reductors de velocitat de Girona”. Un estudi de tots els elements reductors i el 
seu compliment respecte a la normativa aplicable vigent. Durant l’any 2012 s’han retirat 7 reductors 
(veure apartat 6.1). 

Establir com a criteri habitual la regulació amb semàfor o l’establiment de 
refugis físics als passos de vianants per a crear les vies bàsiques (A-002.2) 

b.1 La regulació amb semàfor 

Les principals actuacions de la xarxa semafòrica que consta de 132 cruïlles semaforitzades.  

han estat de tres tipus: 

▪ Regulació de la xarxa semafòrica 

▪ Infraestructures semafòriques 

▪ Avís acústic per a invidents 

 

Regulació de la xarxa semafòrica 
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Durant 2012 s’ha executat i implantat l’estudi de nova coordinació semafòrica dels semàfors 
centralitzats a la ciutat de Girona.  

També s’ha establert una nova coordinació de semàfors a la rambla Xavier Cugat, diferent per a cada 
sentit de circulació de la rambla, que permet controlar la velocitat dels vehicles que hi circulen.  

S’ha instal·lat un sistema de prioritat per al bus urbà (L-2) a la cruïlla de Riu Cardener amb la 
carretera Barcelona per facilitat la puntualitat i fiabilitat del servei. 

Infraestructures semafòriques 

 Noves instal·lacions 

▪ Instal·lació de semàfor a demanda al pas de vianants de la plaça Calvet i per protegir el els 
vianants amb itinerari del mercat del Lleó.  

▪ Instal·lació de semàfor a demanda al pas de vianants del carrer de Salt a tocar la rotonda de 
la Plaça de Salt.  

▪ Instal·lació de semàfors a demanda als passos de vianants de carretera Barcelona i Reggio 
Emilia a tocar la rotonda de Mas Gri.  

▪ S’han instal·lat sis cruïlles noves de semàfors al sector del Pla de Baix de Domeny, quatre al 
carrer Roberto Bolaño, i dues a la carretera de Sant Gregori. 

.  

 Reformes de les instal·lacions 

S’ha modificat per seguretat la cruïlla de l’Avinguda Jaume I amb el carrer Nou, afegint un bàcul per 
millorar la visibilitat.  

S’han fet els següents canvis en motiu de les obres de l’AVE: 

1. S’ha ampliat la cruïlla del carrer Oviedo amb el carrer Salvador Dabau i Caussà, per poder 
semaforitzat el gir a l’esquerra des del carrer Oviedo.  

2. S’ha modificat la cruïlla de la carretera de Santa Coloma amb l’Avinguda de Sant Narcís. 
3. S’ha modificat la cruïlla de la carretera de Santa Coloma amb el carrer Castelló de la Plana. 
4. S’ha modificat la cruïlla del carrer Oviedo amb el carrer Antoni Gaudi. 
5. S’ha modificat la cruïlla de l’Avinguda Sant Narcís amb el carrer Antoni Gaudi. 
6. S’ha modificat la cruïlla del carrer Oviedo amb el carrer Cassià Costal. 

 

Avís acústic per a invidents 

S’han ampliat les cruïlles amb avís acústic per a invidents, ara en són 29: 

1. Barcelona - Joan Alsina. 
2. Barcelona - Caldes de Montbui. 
3. Barcelona - Sant Joan Baptista la Salle. 
4. Barcelona - Pl. D’Espanya. 
5. Barcelona - Plaça Marqués de Camps. 
6. Emili Grahit - Migdia. 
7. Emili Grahit - Rutlla. 
8. Emili Grahit - Països Catalans. 
9. Carrer del Carme - Pont de la Font de Rei. 
10. Ultònia - Rutlla. 
11. Gran Via Jaume I - Joan Maragall. 
12. Gran Via Jaume I - Álvarez de Castro. 
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13. Gran Via Jaume I - Sant Francesc 
14. Santa Eugènia - Mestre Francesc Civil. 
15. Santa Eugènia - Josep Tarradelles. 
16. Passeig d’Olot - Pont de Dimoni. 
17. Passeig d’Olot - Agudes. 
18. Devesa - Rotonda Ramon Folch. 
19. Avinguda de França - Josep Trueta i Raspall. 
20. Lluís Pericot – Sant Salvador d’Horta. 
21. Taialà – Riba i Bracons. 
22. Santa Coloma de Farnes – Rotonda Marie Curie 
23. Els sis passos de vianants del sector del Pla de Domeny de baix.  
24. El pas de vianants de la Plaça Calvet i Rubalcaba. 

 

b.2. L’establiment de refugis físics 

La construcció d’un illot central en un pas de vianants en una via de dos carrils té per objectiu servir 
de refugi per als vianants que creuen el pas i que els vehicles disminueixin la velocitat al modificar 
l’alineació horitzontal de la calçada i sovint l’amplada dels carrils. Aquesta mesura pot anar 
acompanyada amb la reducció de l’amplada dels carrils de circulació que és una mesura també eficaç 
per reduir la velocitat dels vehicles que circulen per la calçada. A més és una mesura respectuosa 
amb els drets i deures de totes les persones usuàries que comparteixen el mateix espai.  

L’any 2012 s’ha realitzat un projecte de pacificació del carrer Albí que forma part d’un itinerari escolar 
amb la reducció de l’amplada dels de carrils mitjançant illot central senyalitzat amb marques viàries, 
l’eliminació de dos reductors de velocitat (els centrals), la construcció d’un refugi físic per a vianants 
en el pas de vianants amb carrer Can Prunell (camí escolar) i la modificació de la parada de bus L-10. 
Tot realitzat per la brigades municipals. També s’ha realitzat un projecte de pacificació amb 
senyalització d’illot central amb marques viària al carrer Carles Ribas i Bracons on s’han retirat els 
reductors de velocitat. 

Aplicar els criteris dictats pel Codi d’Accessibilitat de Catalunya en la 
configuració dels espais de vianants. Ampliar voreres a amplades mínimes 
transitables. Adaptar la xarxa per a persones amb mobilitat reduïda. (A-
002.3) 

Les principals tipologies d’actuacions a les voreres per millorar l’accessibilitat han estat: 

Supressió de barreres arquitectòniques 

Pavimentació de voreres 

Reparacions 

Les principals actuacions per sectors són: 

Barri vell i Mercadal: Reparació de les voreres de l’avinguda Jaume I, plaça Independència, avinguda 
Ramon Folch, plaça Catalunya, General Mendoza, Ballesteries, Trav. Portal Nou, Gaspar i Casal, 
Fontanilles, Santa Clara, Plaça Hospital, Anselm Clavé, plaça Josep Pla, plaça Constitució, plaça 
Diputació, Argentaria, Portal de la Barca. 

Carme, Vista-Alegre i Pedreres: Reparació de voreres: Totes dues del carrer Enderrocades i execució 
dels rebaixos del pas de vianants a tocar el carrer del Carme. Reparacions a carrer del Carme, Vista 
Alegre, Isabel La Catòlica, Forma Muralla, Pascual i Prats. Pavimentació itinerari davant de l'escola 
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CEIP annexa Joan Puigvert (petició AAVV). Adaptació part de dalt barana a normativa d'accessibilitat 
i pintar de groc graons per a millorar visibilitat de les escales del passatge dels Picapedrers. 

Güell Devesa: Millora de voreres: Tram Bernat Boades entre ronda Ferran Puig i Ramon Turró, Joan 
Pons, Illa, Pau Casals, Porvenir i vorera est de la plaça Miquel de Palol amb retirada d'arbres que 
aixecaven la vorera. Supressió de barreres arquitectòniques a l’itinenari a ronda Ferran Puig des del 
carrer Sèquia fins a l'oficina de Correus i la cruïlla dels carrers Illa amb Mn. Joan Pons i tota la cruïlla 
dels carrers Illa amb Josep Viader (itineraris a EOI i Escola d'Hostaleria). 

Montilivi: A la cruïlla formada per la pujada a Grup de Girona per Girona i el vial que connecta amb el 
carrer de Joan Coromines s'ha ampliat vorera, fet rebaix i millorar la senyalització viària d'aquesta 
cruïlla. Construcció d'una rampa per eliminar barreres arquitectòniques davant del número 7 de 
Girona per Girona. Col·locació de barana i millora de les escales i del paviment en diferents llocs de 
l'entorn. Barana a les escales de darrera de l'Escola Pericot. 

Reparació vorera del carrer Carles de Bolós i pavimentació del tram que no tenia panots. Reparació 
de vorera davant de pisos dels carrers Andreu Tuyet Santamaria, Far, JM Corredor, avinguda 
Montilivi ... Paviment Punta del Pi 

Montjuïc i la Vall de Sant Daniel: Reparacions de les voreres dels carrers Torre de Sant Lluís, 
Francesc Macià, Angela Bivern, Bellpuig, pujada Barrufa, pujada Torrassa. 

Pla de Palau i Eixample: Reparació de voreres (paviment trencat, enfonsat o aixecat per arrels 
d'arbres) als carrers Carrer Barcelona, Cardener, Muga, Freser, Sant Agustí, Antic Roca, Rutlla, plaça 
Lluís Companys, Creu, Travessia de la Creu amb Maluquer Salvador, Cor de Maria, Caldes de 
Montbui, múltiples reparacions de la plaça dels Quimics (panols, baranes, extracció grafits), plaça 
Josep Irla i Bosch, Oriol Martorell. Supressió barreres arquitectòniques: Retirada de fanals a la vorera 
estreta del carrer Narcís Blanch, rebaixos a Caldes de Montbui amb pujada Creu de Palau, pas de 
vianants del carrer Segre per accedir a la plaça de Valentí Fargnoli, carrer Narcís Blanch amb Llierca, 
Pas de vianants del carrer Caldes de Montbui amb Sant Agustí. Actuació integral de canvi total de 
panot al tram de Joan Maragall entre Lorenzana i Pare Claret, i fer rebaixos adaptats dels dos passos 
de vianants de Joan Maragall amb Sant Antoni M. Claret que no estaven correctament construïts (els 
dos de davant de Zara).  

Palau: Construcció de la vorera oest del Camí Vell de Fornells entre l’escola Les Alzines fins al carrer 
Mas Verd. L'actuació es va fer amb un Pla d'ocupació. Reparació de les voreres de: Josep Aguilera, 
Riu Cardener amb Can Sureda, passatge Romaní, Riera Bugantó, avinguda Montilivi. 

Supressió de barreres arquitectòniques: Passos de vianants de carrer Albí amb pujada Creu de Palau 
i amb el carrer Can Prunell i de carretera Barcelona i Reggio Emilia a tocar amb Mas Gri 

Pont Major, Pedret i Campdorà: Reparació de voreres als carrers Carrers Sant Joan Bosco, carrer 
Pedret, plaça Tomàs Baraut. 

Sant Narcís: Millora del paviment de voreres de les vies: avinguda Sant Narcís, Narcís Xifra, Lleida, 
Cristòfor Colom, Mare de Déu del Mont, Zamora, rambla Catalunya, Mare de Déu del Remei. Retirar 
fanals al mig de la vorera del carrer Empúries de davant del GEIEG, modificació cantonada del carrer 
Mare de Déu dels Àngels amb el passeig d'Olot. 

Santa Eugenia, Can Gibert i Mas Xirgu: Reparació de voreres als carrers Riu Güell, San Sebastià, 
Taga, Puigneulós, Santa Eugènia, Montseny amb Puigmal, Enric Marqués i Ribalta, Bastiments, Can 
Pau Birol, Campcardós, Puigneulós, Orient. Al novembre s’ha iniciat la reforma de la cruïlla dels 
carrers Montnegre i Campcardós eliminant xamfrans i construint passos de vianants a l'itinenari 
natural i la instal·lació de semàfors (reforma d'acord amb les recomanacions del PLSV). Supressió de 
barreres arquitectòniques: Adequació de passos al carrer Taga davant de l'escola Dalmau Carles i a 
Puigneulós amb Orient.  
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Sector Est (Grup Sant Daniel, Font de la Pòlvora, Vila-roja i Mas Ramada),: Pujada 1r de maig, 
avinguda Font de la Pólvora, Mimosa, Roure 

Sector Oest (Sant Ponç, Fontajau, Domeny Nord, Domeny Sud, Germans Sàbat, Taialà i Mas 
Catofa): Millora de paviment de voreres als carrers Germans Sàbat, rambla Xavier Cugat, Carles Riba 
i Bracons, Joan Miró, Riera Rimau, Federico Garcia Lorca, Torre de Taialà, ctra. de Taialà, Font de la 
Lluna, carrer Central. 

d. Millorar la visibilitat i seguretat en passos de vianants amb deficiències 
o amb un nivell superior de risc (A-002.4) 

En aquesta línia cal destacar: 

1. Senyalització d’aparcaments per a motocicletes davant dels passos de vianants. Aquesta pràctica 
s’aplica en vies amb l’aparcament en línia quan els conductors de vehicles no tenen bona visió dels 
vianants que volen travessar pel pas senyalitzat. 

2. Increment d’enllumenat públic urbà. A les peticions que arriben de les persones que consideren un 
lloc fosc i perceben inseguretat es dedica una especial atenció, i en el cas que es confirmi la manca 
d’enllumenat, les brigades fan les actuacions pertinents. 

3.3.2. Senyalització d’orientació per a vianants 
A la ciutat hi ha una senyalització destinada als vianants que els orienta des de les principals zones 
d’arribada a la nostra ciutat (aparcaments i estacions) fins al Barril Vell. També complementa en 
espais amplis la senyalització que hi ha aplacada a façanes del Barri Vell. Es tracta d’una 
senyalització tipus bandera amb una orientació a 360 graus. Aquest any no s’ha col·locat cap conjunt 
nou, però s’ha realitzat les reparacions dels elements malmesos. Actualment hi han instal·lats 55 
conjunts. 

3.4. Anem en bici 

3.4.1. Els carrils bicicleta 
 Actualment la ciutat té 18,63 km de carril bicicleta. 

3.4.2. Carrils compartits 
Aquest any s’ha senyalitzat carril compartit bus-bici-taxi al carrer Pere de Palol i Mestre Civil. 
Actualment hi ha 2,08 km de carrils amb aquesta senyalització.  

La longitud actual de vies de la ciutat amb limitació de velocitat a 30 km/h és 27,73 km. Aquesta 
mesura permet que les bicicletes i els vehicles de 4 rodes comparteixin la via. A la majoria hi ha una 
placa complementària amb el missatge “respecteu els bicicletes”  
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3.4.3. Aparcament per a bicicletes 
Durant l’any 2012 s’han col·locat 16 aparcaments nous per a bicicletes. Actualment a la via pública hi 
ha places d’estacionament per a 1.802 bicicletes. 

3.4.4. Girocleta 
Actualment hi ha 200 bicicletes, de les quals 120 bicicletes es troben distribuïdes permanentment al 
carrer, amb 324 aparcaments individuals i 12 estacions. 

Durant l’any 2012 s’han col·locat dues estacions noves, a la Plaça Marqués de Camps i a la Rambla 
Xavier Cugat. 

Número d’aparcaments individuals 

Estació Aparcaments 

Biblioteca Antònia Adroher 18 

Ramon Folch 28 

Plaça Catalunya 51 

RENFE 46 

Pont del Dimoni 18 

Emili Grahit 24 

Plaça Pere Calders 18 

Biblioteca Ernest Lluch 26 

Lluís Pericot 20 

Pl Miquel de Palol 30 

Plaça Marquès de Camps  20 

Rambla Xavier Cugat 25 

 

Durant l’any 2013 s’han reduït 162 usuaris/àries, fins arribar als 1.512 usuaris/àries. 

Viatges amb Girocleta 

Actualment hi ha 120 bicicletes al carrer que equival a un ús per dia laborable entre 4,5-5 usos per 
bicicleta i dia. 

Viatges per estacions a desembre 2012 (%) 
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3.5. El bus 

3.5.1. Línies d’autobús 
Les línies de transport urbà municipals són: 

▪ L1 – Montjuïc – Ramon Folch (Jutjats) – Avellaneda 

▪ L2 – Hospital Josep Trueta – Estació d’autobusos / RENFE – Avellaneda 

▪ L5 – Germans Sàbat – Ramon Folch – Sant Narcís – Vilablareix – Aiguaviva 

▪ L7 – Torre Gironella – Udg Les Àligues - Can Gibert del Pla  

▪ L8 – Estació d’autobusos / RENFE – UdG Montilivi / Parc Tecnològic – Santa Eugènia 

▪ L10 – Estació d’autobusos / RENFE – Fornells de la Selva 

▪ L11 – CAP Güell – CAP Sta. Clara – CAP Montilivi – UdG Montilivi – St. Daniel 

 

S’ha modificat la línia 11 incrementant el recorregut en unes hores determinades fins al c. Ullestret, 
amb 3 noves parades. 

S’ha modificat el recorregut de la L5 al barri de Fontajau, fins a la Rambla Tete Montoliu i Massan, 
amb 4 noves parades. 

3.5.2. Parades 
Hi ha 253 parades de transport urbà, de les quals un 34% tenen marquesina i un 37% disposen d’un 
banc. 

S’ha posat 2 marquesines noves, una al c. Migdia i l’altre a la pl. Pompeu Fabra. També s’han 
col·locat 10 bancs a diferents parades. 
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3.5.3. Flota d’autobusos i accessibilitat 
El servei de transport públic urbà de TMG està format per un total de 34 autobusos (8 microbusos i 26 
autobusos), dels quals 28 són adaptats a PMR (persones amb mobilitat reduïda) i tenen una edat 
mitja de 8 anys. 

En servei regular el 94% dels autobusos tenen accés a PMR i la edat mitja és de 6,12 anys. 

3.5.4. Promoció de l’ús del transport públic 
Durant el 2012 s’ha continuat amb les mateixes promocions que l’any anterior: 

▪ Targetes gratuïtes BUS 12 i BUS 70 

▪ Targetes bonificades BUS 18 

▪ Trajectes gratuïts per grups escolars 

▪ Publicitat de l’ATM i la targeta integrada 

▪ A la web de TMG hi van haver 91.632, un 44,4% més que l’any anterior 

3.5.5. Els viatgers 
Durant el 2012, les línies urbanes de TMG han transportat 2.894.223 viatgers, que representa una 
disminució del 0,3% zero respecte l’any anterior (2.903.367viatgers). 

Repartiment de viatgers per línia 

 Línia Viatges % 

L1  714.229 24,68 

L2 536.369 18,53 

L5 829.068 28,65 

L7 204.273  7,06 

L8 183.816 6,35 

L10 81.197 2,81 

L11 345.271 11,93 

 Total 2.894.223 100,00 
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Repartiment de viatges per tarifa utilitzada 

   Tarifa Viatges % 

Bitllet senzill 755.958 26,12 

Targeta Multiviatge 589.721 20,38 

Targeta Jove 24.466 0,85 

BUS Social 25.647 0,89 

 BUS 70 393.118 13,58 

 BUS 65 43.741 1,51 

 BUS 12 139.191 4,81 

 BUS 18 249.042 8,60 

BUS UDG 199.580 6,90 

Targetes 
TMG 

Serveis Especials 15.125 0,52 

T-12 46.271 1,60 

 T-MES 46.274 1,60 

 T-10 113.120 3,91 

 T-10/30 110.959 3,83 

 T- 50/30 137.032 4,73 

Targetes 
ATM 

T-70/90 4.978 0,17 

  Total 2.894.223 100 

 

3.5.6. Millora del servei 
A partir del febrer es permet pujar bicicletes als autobusos de TMG (no en els microbusos). 

3.5.7. L’estació d’autobusos 
L’Ajuntament de Girona és el concessionari de l'explotació del servei públic de l'estació d'autobusos 
de Girona. 

Durant l’any 2012 els nombre d’autobusos que han fet ús ha estat de 181.314. I el nombre de 
passatgers ha estat de 2.349.346 
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3.6. Els altres vehicles 

3.6.1. Manteniment de la calçada 
El manteniment de les calçades engloben dos tipus d’actuacions: 

▪ El manteniment correctiu i preventiu de sots i flonjalls 

▪ Projecte de renovació del ferm de vies o trams de vies 

Manteniment correctiu i preventiu de sots i flonjalls 
S’ha licitat la prestació de servei del manteniment correctiu i preventiu de sots i flonjalls del paviment 
asfàltic de diferents carrers de la ciutat de Girona que té per objecte les reparacions de superfície 
menor de 40m2. Durant l’any 2012 s’han fet 102 tasques de manteniment en la calçada. 

Projecte de renovació del ferm de vies o trams de vies 
El projecte d’asfalts 2012 ha implicat la rehabilitació de 11.020 m² de paviment asfàltic i 635 m² de 
paviment de formigó i la retirada de 10 reductors de velocitat. 

Els carrers objecte de rehabilitació han estat: 

▪ Tram de la Carretera de Montjuïc a Pont Major comprès entre la nau núm. 21 i la núm. 25, 
amb una superfície de 810 m². Actuació parcial en el sentit de la calçada en direcció a Pont 
Major, des del talús fins a 3,80 metres d’amplada amb una longitud de 210 metres.  

▪ Tram del carrer Ronda Peius Pascual comprès entre el núm. 01 i el núm. 11, amb una 
superfície de 740 m². 

▪ Tram del Passeig de la Devesa comprès entre l’avinguda de Josep Tarradelles i el carrer de 
Caterina Albert, amb una superfície de 1.500 m². 

▪ Tram del Camí Vell de Fornells comprès entre el núm. 26 i el núm. 32, amb una superfície de 
310 m². 

▪ Tot el carrer de la Planura amb una superfície de 1.430 m². 

▪ Tram de l’Avinguda Font de la Pólvora comprès entre el carrer de l’Hortènsia i el carrer del 
Camp de la Plana, amb una superfície de 2.400 m². 

▪ Lateral del carrer Maluquer Salvador corresponent en el tram comprès entre el núm. 01 i el 
núm. 07, amb una superfície de 40 m². 

▪ Tot el carrer Riera de Marroc amb una superfície de 550 m². 

▪ Tram del Camí Vell de Fornells comprès entre l’encreuament de la Creu de Palau i el núm. 
07-09 del mateix carrer, amb una superfície de 1.500 m² 

▪ Tram del carrer Ros de Palau comprès entre el núm. 05 i el núm. 11, amb una superfície de 
710 m². 

▪ Cruïlla ubicada entre el carrer Campcardós i el carrer Montnegre, amb una superfície de 250 
m². 

▪ Tram de la riera de Can Camaret amb una superfície de 780 m² de paviment asfàltic i 470 m² 
de paviment de formigó. 
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▪ Tram del carrer de la Muralla amb una superfície de 165 m². 

Els reductors de velocitat retirats han estat del tipus circulars i són: 

▪ RVCI-04: situat al carrer Camí Vell de Fornells, davant l’accés a l’escola de Les Alzines. 

▪ RVCI-07: situat al carrer Albí, a prop del xamfrà amb el carrer Can Sudera. 

▪ RVCI-08: situat al carrer Albí, a prop del xamfrà amb el carrer Mas Aragai. 

▪ RVCI-13: situat a la carretera de Montjuïc, a prop de la cruïlla amb carrer Silvestre Santaló. 

▪ RVCI-21: situat al carrer d’Adri. 

▪ RVCI-22, RVCI-23, RVCI24 I RVCI-25: situats al carrer Carles Riba i Bracons. 

▪ RVCI-35: situat al carrer Universitat de Girona, a prop del xamfrà amb el carrer Pic de 
Peguera. 

3.6.2. Modificacions de l’ordenació del trànsit 
 Les principals ordenacions del trànsit han estat: 

▪ Obertura al trànsit i establiment del doble sentit de circulació del carrer Oviedo 

▪ Per Fires de Sant Narcís es va obrir al trànsit de vehicles la plaça Joan A Brossa i els vehicles 
del barri poden accedir des de Mestre Civil a la plaça Poeta Marquina. S'ha senyalitzat un 
carril d’ús exclusiu fet un carril bus-bici-taxials carrers Pere de Palol i Mestre Civil. 

▪ Al barri de Mas Ramada s’ha establert sentit únic de circulació al carrer del Mas Ramada des 
del carrer dels Germans Lumière cap al carrer del Barranc i al carrer Rierol des del carrer del 
Riu Guadiana cap al carrer del Barranc. 

▪ S’ha implantat el sentit únic de circulació sentit únic al vial que uneix la plaça Vila de Perpinyà 
i l’hospital Josep Trueta, en el tram comprès des dels aparcaments de Mifas fins al vial 
d’urgències. Aquesta ordenació té per objecte millorar la seguretat dels vehicles que han de 
fer càrrega i descàrrega dels usuaris del servei de consultes externes de l’Hospital Universitari 
Doctor Josep Trueta. 

▪ Davant les noves infraestructures i canvis d’ordenació previstos l’any 2013, l’Ajuntament va 
encarregar un estudi de mobilitat de la xarxa bàsica nord de Girona per analitzar el seu 
impacte i definir mesures correctores i de millora. L’estudi ha analitzat els nivells de serveis de 
les vies amb la posta en marxa de les infraestructures i noves regulacions següents i ha 
definit les mesures correctores si s’escau. 

▪ Nou accés a l’AP-7 des de la rotonda de Domeny (En construcció. Entrada en 
funcionament prevista per al primer trimestre de 2013) 

▪ Nou pont de l’avinguda Tarradellas sobre el riu Ter entre el passeig Sant Joan Bosco i la 
rotonda de plaça de la Vila de Perpinyà. (En construcció. Entrada en funcionament 
prevista per a 2013) 

▪ Establiment del doble sentit de circulació per l’avinguda de França (actualment l’entrada és 
pel pont de la Barca). Senyalització de carril bicicleta bidireccional per l’eix configurat pel 
carrer Font de l’Abat i el pont de la Barca) 

▪ Prova pilot al P de motos de la plaça Pompeu Fabra. L'horari del P de motos: Laborables de 
8.00 a 20.00. La resta poden aparcar turismes. Prova pilot al carrer 20 de juny amb l'horari del 
P de motos: Laborables de 8.00 a 20.00 
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3.6.3. Reserves d’estacionament i altres usos 
El mes de setembre es va signar un conveni amb Easy innova SL, spin off de la Universitat de Girona, 
per fomentar les iniciatives en l’àmbit de mobilitat que utilitzin les noves tecnologies i encaminades a 
millorar el medi ambient i, en especial, compartir el cotxe dins el marc del projecte “fesesdit” que és 
una alternativa a promoure per als desplaçaments de mig i llarg recorregut que no tenen una opció de 
transport públic. El projecte s’ha implantat a la comunitat universitària de la UdG i té vocació 
d’estendre’s a més àmbits de la ciutat de Girona. S’ha autoritzat l’ús de dues places d’estacionament 
a l’aparcament de superfície situat al carrer del riu Güell cantonada amb el passeig de la Devesa per 
a l’estacionament de vehicles que utilitzin “fesedit”, de dilluns a divendres feiners de 8.00 a 20.00 
hores.  

Per al desenvolupament de la dinàmica de la ciutat s’han fet les actuacions següents: 

▪ Senyalització de 3 zones de càrrega i descàrrega noves. Ara a la ciutat n’hi ha 171. 

▪ Senyalització de 24 zones noves d’aparcament de motocicletes amb un total de 158 places . 
Actualment hi ha comptabilitzades 3.942 places d’aparcament en tota la ciutat . 

▪ Senyalització de 19 places d’aparcaments per a minusvàlids. El total disponibles és de 316 
places. 

▪ S’han col·locat 308 senyals verticals de nova col·locació i 339 han estat reposades. 

3.6.4. Aparcaments amb limitació horària  
El número de places d’aparcament amb limitació horari d’us general (zona blava) l’any 2012 són de 
864 . Durant l’any 2012 s’han realitzat els estudis per implantar la zona verda als barris de les 
Pedreres i Güell Devesa. 

3.7. La gestió de l’ocupació de la via pública 

Durant l’any 2012 s’ha realitzat 5.552 autoliquidacions, de les quals 2.590 són temporals i són 2.962 
permanents. Sent els respectius augments: 7,9% els temporals i 494% els permanents, aquests degut 
principalment a la creació del nou concepte “entrada de vehicles”. 

Permisos atorgats d’ocupació de via pública permanents  

Guals 2011 2012 Variació 

Gual unifamiliar 184 165  

Gual comunitari 7 19  

Gual comercial 27 23  

Entrada de vehicles unifamiliar  2.291  

Entrada de vehicles comunitari  28  

Entrada de vehicles comunitari  111  

Total 218 2.637 + 1109% 
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Rètols 2011 2012 Variació 

Rètol dins buit arquitectònic 71 88  

Rètol sobre pla façana 87 102  

Rètol banderola 41 51  

Rètol adhesiu planta baixa 25 14  

Rètol sortint pla façana 3 7  

Rètol àmbit IV 1 4  

Rètol en espai lliure privat 2 2  

Rètol en planta pis 6 2  

 Total sol·licitats 498 270 - 46% 

 

Tendals 2011 2012 Variació 

Tendal 44 39  

 Total sol·licitats 44 39 - 11% 
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Permisos atorgats d’ocupació de via pública temporal 

Grup Concepte 2011 2012 Variació 

OVP Mudança 454 441 - 3% 

OVP Reserva d'espai, c/d, ... 885 796 - 10% 

OVP Bastides, ponts, ... 118 162  

OVP Grua mòbil 30 30  

OVP Tanca d'obra 40 31  

OVP Grua torre 20 5  

Subministradors Rases, cable, cambres, ... 209 356 + 70% 

Establiments Terrasses 501 574  

Publicitat Acte publicitari 6 14  

Publicitat Banderes a l'enllumenat públic 21 22  

Fires de barri Parades 49 65  

Fires de barri Caseta de venda de pirotècnia 4 4  

Altres Rodatges 1 90  

 Total sol·licitats 2.338 2.590 + 10% 

3.8. Les brigades 

Les peticions que s’han rebut al servei de Mobilitat i Via Pública i gestionades a través del gestor de 
tasques han estat 9.783 (732 peticions més que en el 2011 que representen un increment del 8%). 

L’origen d’aquestes peticions ha estat: 

Origen de la petició Unitats del 2012 Unitats any anterior 

Instàncies de la ciutadania 200 246 

Bústia d’avisos 781 459 

Policia Municipal 2.346 2.157 

Tècnics de l’Ajuntament 6.456 6.189 

Total 9.783 9.051 
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Orígen de les peticions 2012

Tècnics àrees
66%

Anomalies Policia
24%

Instàncies
2%

Bustia d'avisos
8%

 

Del total de les peticions realitzades pel tècnics de l’Ajuntament l’origen per serveis són: 

Origen de la petició de serveis tècnics municipals Unitats del 2012 Unitats any 
anterior 

Àrea de Ciutadania 6.441 6.636 

Àrea de Serveis a les Persones 1.676 1.424 

Àrea d’Alcaldia 494 370 

Àrea de Promoció i Ocupació 630 307 

Externs (Auditori, La Sopa,...) 450 268 

Àrea d’Hisenda i Gestió Municipal 92 46 

Total 9.783 9.051 
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Origen peticions per àrees
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Del total de les peticions rebudes, 6.336 han resultat en actuacions dels serveis de manteniment del 
servei de Mobilitat: 

Grup de treball que atén petició Unitats del 2012 Unitats any anterior 

Brigada de lampisteria 1.004 913 

Brigada d’enllumenat 890 874 

Brigada d’obres 1.020 871 

Brigada de transports 817 727 

Brigades externes manteniment mobiliari urbà 839 674 

Brigada de serralleria 658 635 

Brigada de via pública 539 561 

Brigada de fusteria 455 465 

Brigada de manteniment de vehicles 40 0 

Brigada de pintura 442 347 

Manteniment semàfors 300 269 

Altres 161 0 

Total  7.165 6.336 
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Peticions per cada brigada
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La resta de peticions (2.618) són actuacions dels tècnics que no resulten en actuacions “físiques” de 
les brigades o empreses de manteniment contractades.  

De les actuacions de manteniment, la distribució per destinatari d’actuació és: 

Àmbit d’actuació Unitats del 2012 Unitats any anterior 

Actuacions per a actes a la via pública 367 395 

Escoles 210 186 

Centres cívics 485 429 

Centres culturals  149 132 

Altres edificis municipals 227 201 

Via pública 5.727 4.993 

Total 7.165 6.336 

3.9. Sistema de gestió 

Un dels elements essencials per prestar un servei eficient i eficaç és disposar de un bon canal de 
comunicació “bidireccional” amb la ciutadania i els altres serveis de l’Ajuntament. El gràfic següent 
mostra els canals que es disposen, els quals, es coordinen amb el “Gestor de tasques”. Aquesta 
aplicació ofereix un seguiment de les peticions en curs i comunicació contínua amb els sol·licitants 
interns. 
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3.10. Mesures disciplinàries 

3.10.1. Expedients sancionadors en matèria de trànsit 
Durant 2012 s’han posat 49.440 denúncies, d’aquests, 21.024 denúncies (43%) ho han estat en zona 
blava. 
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▪ De l’ordenança municipal de circulació i del Reglament de circulació han estat infringits 206 
articles. 

▪ El total de multes posades ha disminuït el 24 % respecte l’any anterior, corresponent al 28% 
de disminució en quan a les denúncies posades pels agents de la Policia Municipal i 
disminuint el 13 % les posades pels vigilants de zona blava.  

▪ Tot i que el nombre de multes posades ha disminuït 24% la recaptació ho ha fet el 10%, 
donant d’aquesta manera un mitjana superior en quan al valor mig cobrat per multa respecte 
l’any passat. 

▪ Quant a carrers ha hagut denúncies posades a 610 carrers de la ciutat. 

▪ Quant als recursos presentats l’augment ha estat del 10%. 

 

Procedència 2011 2012 Variació 

Policia municipal 38.887 27.892 - 28% 

Vigilant zona blava 24.213 21.032 - 13% 

Vigilant estació autobusos 1.396 241 - 82% 

Voluntària 833 275  

Total denúncies 65.329 49.440 - 24% 

Ingressos 2.691.045 2.426.817 - 10% 

Mitjana per denúncia posada 41 € 49 € 19% 

 

Al·legacions i recursos presentats 2011 2012 Variació 

Al·legacions estimades 516 601 16% 

Al·legacions estimades parcial 1 0  

Al·legacions desestimades 1.141 1.145  

Recursos estimats 64 97 51% 

Recursos estimats parcial 13 0  

Recursos desestimats 312 419 - 34% 

Total presentats 2.047 2.262 10% 

Zona blava 

Art. Concepte Denúncies 

19.1 Estacionar i no posar el comprovant 13.915 

19.2 Estacionar i sobrepassar el límit 7.109 

 Total 21.024 
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Els 20 carrers amb més denúncies posades. Més de 20 denúncies al dia 

Denúncies Carrer  Denúncies Carrer 

4.529 Creu, c.  905 Creu, trv. 

2.191 Catalunya, pl.  833 Francesc Ciurana, c. 

2.176 Sant J. Bta. La Salle, c.  826 Sant Antoni M. Claret, c. 

2.168 Carril, trv.  822 Emili Grahit, c. 

1.525 Poeta Marquina, pl.  783 Gaspar Casal dr., C. 

1.348 Carme, c.  734 Güell, c. 

1.301 Barcelona, c.  698 Estacionament rotonda del pont 
de Pedret 

1.279 Sant Narcís, av.  654 Ferran Agulló, c. 

1.205 Sant Francesc, av.  624 Santa Eugènia, c. 

1.057 Joan Maragall c.  609 Manel Quer, c. 

Denúncies per manca de seguretat. Els 4 articles més infringits 

Art. Concepte Denúncies 

18.2 Conduir utilitzant telefonia mòbil, navegadors,... 573 

117.1 No utilitzar el cinturó de seguretat el conductor 428 

117.1 No utilitzar cinturó de seguretat el passatger 166 

118.1 No utilitzar el casc de protecció el conductor 60 

Denúncies de circulació. Els 10 articles més infringits. 

Art. Concepte Denúncies 

50.1 Circular a més velocitat de la permesa 1841 

15.1.a No respectar senyal vertical d'estacionament prohibit (r-308) 1.495 

146.- No respectar el llum vermell d'un semàfor 523 

152 No respectar un senyal d'entrada prohibida. R101 348 

155 No respectar senyal de sentit obligatori dreta (r400.a) 265 

152 No respectar senyal de circulació prohibida. R100 221 

170.c Circular per carril reservat 151 

167.a No respectar línia longitudinal contínua 142 
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Denúncies d’estacionament: els 10 articles més infringits 

Art. Concepte Denúncies 

15.18 Estacionar en zona de càrrega i descàrrega 4.574 

15.14 Estacionar a la vorera 3.145 

15.17 Estacionar en zona d’estacionament reservat 1.942 

15.3.a Estacionar on destorbi greument la circulació 1.927 

15.24 Estacionar en zona temporalment prohibida 1.155 

15.20 Estacionar en un mateix punt més de 72 h 987 

15.2.b Estacionar en zona senyalitzada amb línia longitudinal (m-7.8). 889 

15.2.a Estacionar on és prohibit mitjançant senyal vertical (r-307). 753 

94.2 Estacionar en pas de vianants 751 

15.19 Estacionar en gual 703 

Altres 

Art. Concepte Denúncies 

9bis.1 No identificar el conductor 271 

37.2.b No exhibir l'indicador horari en zona de càrrega i descàrrega 669 

20.1 Conduir amb taxa d'alcohol superior al permès 216 

3.10.2. Expedients de restauració de la legalitat en 
matèria d’ocupació de la via pública  

Durant 2012 s’ha instruït els 279 expedients per restaurar la legalitat en matèria d’ocupació de la via 
pública que a continuació s’indiquen: 

Tipologia d'expedients Total 
requeriments 

Finalitzats Oberts 

Temporals         

  Taules i cadires i estufes 20 17 3 

  Obres 13 4 9 

Permanents         

  Rètols   122 98 24 

  Guals   124 75 49 

  Total   279 194 85 
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3.10.3. Expedients sancionadors en matèria d’ocupació de 
la via pública 

Durant 2012 s’ha instruït 385 expedients dels quals: 

▪ 313 ho varen ser per infringit l’Ordenança general de convivència ciutadana i via pública. 

▪ 31 ho varen ser per infringir la nova Ordenança municipal de civilitat (Publicació aprovació 
definitiva el 2/11/2012) 

▪ 41 ho varen ser per infringit l'Ordenança de publicitat i instal·lacions publicitàries.  

 

Del total d’expedients instruïts 274 ho han estat com a expedients sancionadors lleus (71%) i 111 
expedients sancionadors com a greus (29%). 

Expedients per infringir ordenances de civisme i de convivència ciutadana i via pública 

Concepte 2011 2012 Variació 

Comportament incívic 58 21 -63% 

Consumir alcohol a la via pública 0 19  

Demanar almoina a la via pública 37 0  

Embrutir la via pública 120 52 -56% 

Focs, fogueres i petards 10 0   

Orinar a la via pública 140 104 -25% 

OVP sense llicència o caducada 66 36 -45% 

No restaurar vorera del gual 0 2   

Pintades i grafits 13 5 -61% 

Terrasses 56 29 -48% 

Venda ambulant 4 0  

Total 504 268  

Consideracions 
El 70 % de les denúncies s’instrueixen de nit, entre les 22.00 i les  6 h de l’endemà. 

Es manté alt les infraccions per embrutir la via pública amb miccions humanes i per comportament  incívic 

(1) A partir del 21 de novembre es comença a sancionar per consumir alcohol a la via pública.  

(2) Atès les dificultats per gestionar el deute pendent de les persones que demanen almoina a la via pública per raons de 
mobilitat en quan a domicilis desconeguts, manca de NIE, etc des de gestió Tributària s’ha recomanat no instruït cap expedient 
d’aquest tipus sinó es disposa de DNI i de domicili a Girona. 

(3) A partir de 2012 les denúncies per venda a les vies públiques es tramites des de Promoció. 
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Expedients per infringir l'Ordenança de publicitat i instal·lacions publicitàries 

Concepte 2011 2012 

Publicitat diversa 86 3 

Publicitat a vehicles en venda 8 32 

Instal·lar rètol sense llicència 0 1 

No atendre requeriment per publicitat 0 2 

No retirar rètol 0 2 

Total 94 40 

Consideracions 
En aquest grup baixen considerablement les denúncies per posar publicitat a la via pública i alhora creix el número de 
denúncies instruïdes per posar publicitat de vehicle en venda als vidres del vehicles estacionats a les vies urbanes creix. 
També s’ha instruït 5 expedients per fer cas omís a requeriments. 

Expedients per sorolls 

Concepte 2011 2012 

Sorolls des de domicili 129 28 

Sorolls a la via pública 127 48 

Sorolls d'establiments 4 0 

Sorolls música de vehicle 17 1 

Sorolls per alarma 5 0 

Total 282 77 

Consideracions 
Les denúncies per fer sorolls s’instrueixen a partir del mes de setembre des del departament de Sostenibilitat. 

3.10.4. Expedients de reclamació de danys a béns de 
domini públic 

Durant l’any 2012 s’han iniciat 32 expedients de reclamacions de danys a béns patrimonials i s’ha 
ingressat 13.802,31 € per aquest concepte. 
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Relació de danys a béns patrimonials 

Bé patrimonial Danys 

Fanals 11 

Arbres 5 

Pilones 9 

Senyals 3 

Semàfors 4 

Tanques protecció 2 

Bancs 2 

Miralls 1 

Parterres 1 

Total 38 

 

Aquests 32 expedients es troben en el següent estat: 

Finalitzats Estimem al·legacions Passats a G. Tributària Suspesos Continuen Total 

20 0 5 0 7 32 

 

3.10.5. Retirada de vehicles de la via pública 
L’any 2012 es van retirar 9.649 vehicles, els quals es reparteixen amb: 

Tipus de vehicle Vehicles 

Bicicleta     94  

Camió      4  

Ciclomotor    239  

Quadricicle lleuger      6  

Furgoneta       -  

Furgo      38  

Motocicleta     98  

Remolc petit      6  

Turismes   9.164  

Total   9.649  

 

L’any 2012 es van donar de baixa i es van desballestar 456 vehicles, els quals es reparteixen amb: 
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Tipus de vehicle Vehicles 

Bicicleta     66  

Ciclomotor    102  

Furgo /camió     10  

Quadricicle lleuger      1  

Motocicleta     16  

Turisme     261  

Total    456  

3.11. Plans d’ocupació 

En aplicació de la política de l’Ajuntament de Girona de col·laborar amb la Generalitat de Catalunya 
en facilitar la inserció laboral i millora de l'ocupabilitat de persones desocupades, l’àrea de Mobilitat i 
Via Pública durant l’any 2012 ha efectuat la direcció d’equips de treballadors del pla d’ocupació 
“Restauració i pavimentació per a la qualitat i accessibilitat de la via pública a Girona”. Mitjançant 
l’ensenyament i direcció que han efectuat els comandaments de les brigades municipals, 
especialment d’obres, les persones desocupades han adquirit aprenentatges en les operacions 
bàsiques de construcció: realització de formigó, tall i col·locació de peces prefabricades (panots, 
pedra, etc., amidaments, rejuntat, anivellació del paviment, etc..) i pintura. 

L’equip contractat en el pla d’ocupació va ser: 

▪ 1 arquitecte tècnic 

▪ 1 auxiliar administratiu 

▪ 1 oficial paleta 

▪ 5 peons paletes 

Tanmateix també va disposar Brigada de micro-urbanisme al barri de Santa Eugènia - Can Gibert del 
Pla. El projecte ha consistit en la contractació de 4 peons i 2 oficials durant 6 mesos per a la 
realització d'actuacions de millora d'espais urbans i accessos a equipaments públics del barri de 
Santa Eugènia -Can Gibert del Pla. 

3.12. Conclusions 

L’any 2012 hem treballat per anar impulsant i consolidant el model de mobilitat sostenible segureta, 
accessible, eficient, equitativa i intel·ligent de Girona. Els objectius i visió de ciutat que es recullen al 
Pla de Govern 2011-2015 s’han configurat els criteris de planificació i gestió de la mobilitat.  

Els principals objectius que ens han guiat en la nostra actuació han estat: 

1. Oferir un espai públic de qualitat i adequat a les necessitats de TOTES les persones. En aquest 
punt es s’integren molts objectius: seguretat, d’accessibilitat, qualitat de l’aire i acústica, confort, en 
definitiva, que l’espai de la ciutat sigui un lloc atractiu i agradable d’estar, de viure.  
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2. Fomentar i consolidar un canvi cap a modes de transport sostenibles con Anar a peu, Bus i 
biCicleta (ABC). Aquest fi és compatible amb l’ús del vehicle privat.  

3. Garantir la seguretat viària i personal dels usuaris de la via pública. El Pla local de seguretat viària 
2007-2010 definia com objectius una reducció d’un 25% d’accidents amb víctimes l’any 2010 respecte 
l’any 2005. El municipi ha assolit els objectius perquè l’avaluació del pla realitzada mostra una 
disminució del 27,1%. 

4. Conscienciar a les persones de què les seves decisions de com es mouen poden afectar a la 
qualitat de vida dels seus conciutadans (co-responsabilitat). 

5. Oferir el millor sistema de comunicació amb les persones que viuen i venen a la ciutat i amb els 
altres departament de l’Ajuntament: Bústia d’avisos – gestor de tasques. Aquest canal permet assolir 
un coneixement real de les necessitats i opinions de la ciutadania i donar una resposta ràpida a les 
incidències i/o suggeriments. Aquesta any atès 9.783 peticions d’actuacions a la via pública.  

6. Assolir el repte metropolità de millorar l’accessibilitat en transport públic entre la ciutat i l’àrea 
metropolitana. 

7. L’ús de mesures de baix cost i noves tecnologies “smart” en el disseny d’una mobilitat intel·ligent 

8. En el context actual l’Ajuntament de Girona col·labora amb la Generalitat de Catalunya en facilitar la 
inserció laboral i millora de l'ocupabilitat de persones desocupades, l’àrea de Mobilitat i Via Pública 
durant l’any 2012 ha efectuat la direcció d’equips de treballadors en dos plans d’ocupació. Mitjançant 
l’ensenyament i direcció que han efectuat els comandaments de les brigades municipals, les 
persones desocupades han adquirit aprenentatges en les operacions bàsiques de construcció i 
pintura. 
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4. Annex: Policia Municipal 
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1. El servei de la Policia 
Municipal de Girona 

1.1. Presentació de l'Intendent en Cap 

Unes breus consideracions de la seguretat a la nostre ciutat i del treball 
realitzat. 

Àmbit de Seguretat Ciutadana 

Per tercer any consecutiu els il·lícits penals que han succeït a la ciutat, es a 
dir el sumatori de delictes i faltes han estat inferior que l’any anterior, així 
l’any 2010 varem constatar 8.914, mentre l’any 2011 – varem conèixer 
8.239 i aquest darrer el 2012  hem baixat a 7.945 el que representa 
percentualment la reducció d’un 3’57%. 

Si bé la participació de la Policia Municipal es cabdal en la consecució dels 
resultats obtinguts. Aquests, no serien possible sense el  treball coordinat 
de tots els cossos de seguretat que treballem a la Ciutat i en especial de les 
voluntats inequívoques de sumar esforços amb la finalitat d’aconseguir una 
Girona més segura. 

Així com els hi deia els fets contra el patrimoni s’han reduït de 6.492 a 
6.384. Especial esment he de fer dels robatoris amb força als domicilis que 
de 240 hem passat a 204 o dels 96 robatoris amb força a establiments 
varem passar a 92 i encara en el que es més important en els fets contra 
les persones els  fets més greus, aquest han passat de 479 a 397 el que 
representa 82 fets menys, el 17’2%. A títol d’exemple de 70 estrebades en 
tot un any a 55. 

Entenc que són resultats molt positius i més considerant l’entorn força 
desfavorable social i econòmicament que vivim. 

L’altre apartat que sempre aprofito per a destacar es el de la seguretat 
viària. 

L’any 2011 varem atendre  1.337 accidents de trànsit i en el darrer 2012  - 
1.251. Si veiem la seqüència dels darrers tres anys dins de l’apartat 
d’accidentalitat amb ferits greus  hem passat dels:  

476 de l’any 2010 

Als 450 de l’any 2011 
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I als 402 del 2012 

Per tant com poden veure la reducció també és considerable, dins d’aquest 
apartat malauradament cal incloure una víctima mortal com a conseqüència 
d’un xoc d’una moto amb un vehicle aturar al Pont de Fontajau.  

Cal afegir que hem de considerar aquest resultats també molt positius i més 
quan els comparem amb d’altres capitals catalanes on l’accidentalitat a patit 
un increment en el darrer any d’estudi. 

Amb relació a l’accidentalitat hem de veure que ha estat acompanyada 
d’una reducció dràstica de les denúncies per infraccions de trànsit:  

L’Any 2011 -  vàrem efectuar 40.366  

Mentre l’actual 2012  -  l’hem tancat amb un total de  28.619 

El que representa la reducció d’un 29’10%  

Demostrant amb aquest números que l’única finalitat de les denúncies de 
trànsit es millorar la seguretat viària i augmentar la normalitat circulatòria. 

El tercer camp que vull valorar es el relacionat amb la convivència 
ciutadana i l’ús de l’espai públic, ja a l’acte del darrer any vaig manifestar 
que era un mandat del Govern Municipal el lluitar contra les conductes 
incíviques que malmeten la normal convivència dels ciutadans. 

Aquesta voluntat s’ha concretat en l’aprovació de les  ordenances de 
civilitat, dotant-nos d’una eina molt important per a lluitar contra les 
conducte incíviques. L’aprovació de l’OOMM a comportat un abans i un 
desprès en la nostra actuació si be, abans de la seva entrada en vigor el 21 
de novembre s’havien efectuat per aquest concepte 906 denúncies, a partir 
d’aquesta data i fins el 31 desembre s’han denunciat 144 persones o 
establiments per infraccions. Computant un total de 1050 actes o 
denúncies, a títol d’exemple els hi desglossaré una part de les dades:  

41 denúncies per consum d’alcohol a la via pública ja amb la nova 
ordenança, 164 per orinar, 295 Per aldarulls, 148 per infraccions relatives a 
gossos i 175 a locals per diferents incompliments.  

A més d’aquestes dades cal afegir les 403 actes efectuades per tinença o 
consum de drogues. 

Com poden veure el treball en els diferents camps especificats ha estat 
important, però creiem que encara cal esforçar-nos més  durant l’any que 
ara iniciem, per aconseguir una ciutat més amable i acollidora.  
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En altre ordre de coses cal referir-me breument a la OFICINA INTEGRADA 
D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA. 

La llei 4/2003 del sistema de seguretat pública va ser la concreció del que 
ja amb anterioritat veníem definint com a POLICIA DE CATALUNYA el 
conjunt de les policies dels ajuntament i la de la Generalitat. Dons bé a 
Girona que ja teníem tradició de treballar tots plegats per obtenir millor 
resultats, varem creure que calia avançar decididament en sumar, 
començant per fer conjuntament la Policia Municipal i el Mossos, allò que no 
tenia sentit fer per separat, varem impulsar el patrullatge conjunt que 
encara mantenim, les comunicacions conjuntes, la planificació i execució de 
dispositius i ara  

fem un altre pas molt decidit en la prestació de determinats serveis de 
manera integrada o el que es el mateix, sols hi haurà una Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania, la de la Policia de Catalunya.  

El sumatori d’ambdós ens dona una potencialitat transcendent per com he 
dit abans poder prestar un millor servei per a que els ciutadans i ciutadanes 
de la nostra ciutat puguin viure millor i més tranquils. 

Per acabar vull referir-me a les nostres famílies la de tots els policies, els hi 
asseguro que ens han d’estimar força, sense ells que suporten els nostres 
horaris, les nostres dedicacions, les nostres implicacions  en el treball no 
podríem dedicar-nos com ens hi dediquem esmerçant temps i esforços que 
els hi hauríem de dedicar a ells. 

Gràcies pel suport que ens doneu. 

 

Moltes Gràcies. 

Salutacions 

 

 

Intendent en Cap 

Josep Palouzié i Vizcaya 
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1.2. Plantilla 

Les persones que han treballat durant aquest any 2011 i que han fet 
possible aquesta estadística que presentem són, segons les diferents 
escales: 

ESCALA SUPERIOR

ESCALA INTERMITJA

ESCALA BASICA

1 INTENDENT

3 SOTS-INSPECTORS

6 SERGENTS

12 CAPORALS

112 AGENTS

TOTAL PLANTILLA: 134
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1.3. Organigrama 

PREFACTURA

SECRETARI 
DIRECCIÓ

1 Agent
1 Administratiu

OFICINA DE 
PLANIFICACIÓ

1 Sergent
1 Agent

OFICINA DE
SUPORT 

OPERACIONAL
1 SergentUNITAT CENTRAL

1 Sots-inspector
1 Sergent

UNITAT
RELACIONS 
COMUNITAT

1 Sots-Inspector
1 Sergent

UNITAT 
OPERATIVA

1 Sots-Inspector

CECOP
6 Agents

5 Teleoperadors
1 Informàtic

ADMINISTRACIÓ
2 Administratius

OFICINA DE 
DENUNCIES

6 Agents

PATRULLA 
D’ATESTATS

6 Agents

OFICINA DE 
SUPORT
5 Agents

POLICIES DE 
BARRI

1 Caporal
15 Agents

AGENT CIVICS
10 Agents

OFICINA 
D’ATENCIÓ

A LA VICTIVA
1 Caporal
2 Agents

MEDIACIÓ
1 Agent

PROGRAMES
2 Agents

TORN MATÍ
2 Caporals
15 Agents

TORN TARDA
1 Sergent
2 Caporals
17 Agents

TORN NIT
1 Sergent
2 Caporals
14 Agents

SECCIÓ
MOTORISTES

2 Caporals
12 Agents

SECCIÓ
INVESTIGACIÓ

(SIS)
1 Caporal
6 Agents

NOTIFICADORS
2 Agents

 



Àrea de Ciutadania 
Seguretat, Mobilitat i Via Pública 

Policia Municipal 
 

 Memòria 2012 AJUNTAMENT DE GIRONA 78 

1.4. El Centre de Coordinació Operatiu Policial 
(CECOP) 

La Central d'Operacions  

 La recepció de trucades la fa 
per una empresa contractada 
per l'Ajuntament amb 
personal propi. Si la trucada 
requereix una intervenció 
policial, després d'agafar les 
primeres dades, passen la 
gestió al coordinador, que 
sempre és un policia.  

 Els coordinadors gestionen les 
trucades que deriven en un 
"servei" a prestar per la 
Policia Municipal. Gestionen i 
coordinen, junt amb el 
responsable del torn, els 
recursos disponibles.  

En aquesta mateixa sala del 092 es 
troba tot el sistema de control de 
trànsit de la ciutat, gestionat per una 
persona aliena al servei i amb 
dependència de Via Pública. 

Com a funcions principals, hi ha les de ser el CENTRE COORDINADOR de tot 
el servei de la Policia Municipal tant en situacions de funcionament ordinari 
com en situacions d'emergència.  
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Il·lustració 1.4.1 - Imatge CECOP 

 

Il·lustració - Imatges CECOP 
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1.5. Parc mòbil 

Les unitats de la Policia Municipal de Girona són: 

 Marca Total 

Turismes  

Citroën C4 2 
Renault Laguna 1 

Renault Megane 3 

Volkswagen Golf Plus 3 

Seat Altea XL 3 

Smart Pure Fourt Two 2 

Opel Astra 1 

Opel Corsa 1 

Ford Fiesta 1 

Furgonetes  

Fiat Scudo 2 

Mercedes Vito 1 

Renault Tràfic 2 

Tot terreny - 4x4  

Nissan Pick-Up 1 

Nissan Terrano 1 

Motocicletes  

Honda NT650V 5 

Honda NT700V 3 

Honda Transalp 1 

BMW 650 2 

Escúters i ciclomotors  

Vespa 200 1 

Kymco 125 1 

Aprillia Sarabeo 200 4 

Piaggio Berverly 250 IE 6 

Kymco 49 2 
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Total vehicles 49 

 

 

Il·lustració - Imatges de vehicles policials 
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2. Policia administrativa 
2.1. Demandes al 092 

 
Per nombre de trucades rebudes al 092 

Trucades que corresponen a peticions
O informació de Girona ciutat

95.037

Trucades que han 
originat algun tipus
de servei o gestió

Policial

44.890

Trucades de
sol·licitud

d’informació
Policial o
General

50.147

Altres trucades telefoniques rebudes
A la Policia Municipal (no per 092)

Informació diversa (atestats, procediments, 
objectes perduts, etc.,)

4.023

Trucades telefòniques que 
correspon a Peticions de servei

d’altres poblacions o policies
locals de les comarques

Gironines.

6.124

50.147 54.170+ =

 
Per tipus de trucades rebudes al 092 

Trucades rebudes al 092 de Girona

TOTAL

Trucades
procediments
de telefon fixe

Trucades
procediments
de telefon fixe

Trucades sense
identificar

101.161 100 (1)

35.322 34,91

40.690 40,22

25.149 24,86

Trucades al 092 de Girona per
Serveis fora de Girona

6.141 6,07

702 0,69

5.202 5,14

237 0,23

----- (3)

9,10 2,10

88,06 -----

2,84 0,69

100 (2)

(1) Percentatge sobre el total absolut de trucades telefoniques rebudes al 092.

(2) Percentatge sobre el total de trucades on es demanaven serveis que no 
corresponen a Girona ciutat.

(3) Percentatge sobre el total de trucades rebudes de telefons fixes.

 

Trucades telefòniques rebudes a la Central del 092 

101.161 



Àrea de Ciutadania 
Seguretat, Mobilitat i Via Pública 

Policia Municipal 
 
 

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2012 83 

 

 
NOMBRE DE TRUCADES  

QUE HAN GENERAT   
UN  SERVEI  O  GESTIÓ 

NOMBRE DE TRUCADES 
DE SOL·LICITUD 

D'INFORMACIÓ EN 
GENERAL 

Gener 4.054 4.000 
Febrer 3.963 4.251 
Març 3.958 4.311 
Abril 3.029 4.906 
Maig 3.763 4.281 
Juny 4.088 4.282 
Juliol 3.880 4.166 
Agost 3.596 3.767 

Setembre 3.839 3.884 
Octubre 3.813 4.690 

Novembre 3.701 4.003 
Desembre 3.206 3.606 

Total 44.890 50.147 
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Gràfic– Comparatiu de trucades rebudes 2007-2012 
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Gràfic– Comparatiu de les trucades que han generat un servei 2007 - 2012 
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2.2. Objectes perduts 

Enguany s'ha retornat als seus propietaris un total de  595 objectes del 
total de 1525 que s'han lliurat a les nostres dependències. 

 

Mes Total Lliurats No Lliurats 

Gener 109 46 63 
Febrer 129 48 81 
Març 119 43 76 
Abril 121 48 73 
Maig 132 42 90 
Juny 150 39 111 
Juliol 159 51 108 
Agost 94 40 54 

Setembre 111 42 69 
Octubre 170 73 97 

Novembre 101 69 32 
Desembre 130 54 76 

Total 1.525 595 930 

Taula– Objectes perduts per mesos 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Gen
er

Feb
re

r
M

ar
ç

Abr
il

M
aig Ju

ny
Ju

lio
l

Ago
st

Set
em

br
e

Octu
br

e

Nov
em

br
e

Des
em

br
e

Total Lliurats No Lliurats
 

Gràfic– Entrades i sortides d’objectes perduts 
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2.3. Col·laboració amb diferents departaments 
municipals 

Col·laboració amb diferents departaments municipals 
Departament Total 

Àrea de Cultura i Educació (inclou Serveis Socials) 79 
Àrea de Medi Ambient (inclou Sanitat) 202 
Àrea de Promoció Econòmica (inclou Patrimoni) 104 
Àrea d'Urbanisme i Obres 126 
Àrea de Via Pública i Seguretat Ciutadana 274 
Regidor P.M. 19 
Regidora Alcaldia 2 
Altres Regidors 4 
Total 810 

Taula– Col·laboració amb diferents departaments municipals 
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ACE 4 3 8 3 4 15 5 6 6 8 7 10 79 
AMA 24 17 21 10 12 23 11 10 13 22 19 1220 202
APE 13 8 12 10 6 5 9 11 5 6 7 412 104
AUO 11 10 12 19 7 10 6 12 15 11 9 314 126
AVP 21 26 23 22 19 22 25 17 20 22 30 431 274
REGIDORS 3 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 4 25 
TOTAL             810

Taula– Col·laboració amb diferents departaments municipals per mesos 
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2.4. Altres serveis de policia administrativa 
Tipus de servei Totals 

Informes a altres administracions 149 
Informes a diferents organismes privats 102 
Informes a particulars 153 
Actes i precintes 1019 
Citacions municipals 301 
Retirades del permís de conduir 102 
Informes tècnics d'accidents de trànsit 1207 
Altres 3094 
TOTAL 6.127 

Taula– Altres serveis de policia administrativa 

 

 

Il·lustració– Oficina administrativa. 
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3. Policia Comunitària 
Parlar de la seguretat ciutadana, és parlar de sensacions i, quan parlem de 
sensacions, es generen sempre opinions disperses. I és que les percepcions 
tenen les fronteres molt febles i massa matisos com per posar-se d'acord.  

El cas més freqüent el tenim en les queixes veïnals ocasionades per manca 
de civisme. Quan una queixa, generada per elements que la ciutadania 
descriu com d’inseguretat, arriba a la policia, la policia de proximitat, i en 
primera instància els guàrdies de barri, atenen i parlen amb la persona 
afectada per saber què hi ha darrera la demanada. 

La major part de les vegades, allò que el ciutadà percep com inseguretat, 
acaba essent un cúmul de conductes incíviques. Per aquest motiu hi ha 
diversitat de criteris entre allò que tècnicament es percep des de la policia i 
el que el ciutadà sent en el seu àmbit més personal, que és casa seva o el 
seu barri. 

Així doncs el que per a uns és un barri o una ciutat insegurs, per als tècnics 
de la seguretat té una catalogació ben diferent, ateses les estadístiques 
delictives i els criteris penals. Aquesta disparitat d’opinions troba la 
reconciliació en mans de la policia de proximitat. La sola presència d’un 
policia o un agent cívic fa que les sensacions es dilueixin i torni la 
tranquil·litat.  

Lluitar contra les sensacions no és una fita inabastable, però sí difícil. Les 
eines per fer-ho són simples i invisibles alhora. Tenir estadístiques sobre 
allò que passa, els delictes i faltes que es cometen, és fàcil, en canvi 
quantificar la prevenció, és quelcom intangible. Es tracta doncs d’oferir  una 
especial atenció a la presència continuada als barris i detectar situacions de 
conflicte en l’ús  de l’espai públic per evitar l’incivisme, de ser present en les 
activitats comercials per dissuadir delinqüents, de visitar les comunitats de 
veïns per donar atenció als conflictes de convivència, etc. en definitiva, es 
tracta de ser-hi. 

La Unitat de Relacions amb la Comunitat treballa per escoltar totes aquestes 
molèsties derivades de la convivència i també per prevenir allò que  
tècnicament es visualitzi com un problema de seguretat. 

Si mesurem els esforços que s’esmercen per aconseguir dissoldre aquestes 
sensacions, sovint no fonamentades jurídicament, pensarem que estem fent 
una gesta semblant a la de Don Quixot de la Manxa, que lluitava contra 
molins creient que eren gegants. Doncs bé, nosaltres, els tècnics de la 
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seguretat hem de lluitar amb el mateix afany com si ho féssim contra 
gegants, tot i saber que es tracta de molins. 

Les estratègies són diferents, d’una banda les pròpies dels guàrdies de barri 
que, de forma continuada, mantenen entrevistes amb els responsables 
d’escoles, associacions de veïns, comerciants, etc. i, d’altra banda, les dels 
comandaments de la Unitat que se n’ocupen del tracte directe amb els 
representants del teixit social de cada barri. Les intervencions dels 
comandaments queden reservades per quan hi ha un problema que 
sobrepassa l’àmbit d’intervenció dels guàrdies, o bé per exercir també la 
seva presència en els sectors i contacte directe amb les persones visibles de 
cada associació i/o entitat. 

Per treballar els conflictes sorgits arran de la convivència en espais públics o 
privats, els guàrdies de barri apliquen tècniques de resolució de conflictes. 
Aquest policies estan formats en resolució i gestió de conflictes de forma 
que quan detecten un problema que va més enllà dels seus recursos, el 
deriven a l’Oficina de Mediació. 

Així doncs, aplicant aquest plantejament es dóna rigor als temes que 
realment ho necessiten i es suavitzen aquells que no s’han de magnificar.  

Però la proximitat va més enllà de les tasques de prevenció que fan a la via 
pública els agents cívics i els guàrdies de barri. El tractament diferenciat a 
les víctimes, que s’ofereix des de l’Oficina d’Atenció a la Víctima, és altre 
dels aspectes destacats de la policia de proximitat. Malgrat pot passar 
desapercebuda aquesta faceta de la policia comunitària, no deixa de ser una 
de les més importants. 

Tenir tracte directe i de confiança amb les víctimes i estendre una mà quan 
hi ha la necessitat, diposita la confiança en les persones que sovint veuen la 
policia com un estament llunyà, fins i tot poc recomanable, atesa la 
diferència cultural que hi pot haver, sobretot, amb persones nouvingudes. 

Poder treure a la llum casos no denunciats i donar suport a les persones que 
necessiten la intervenció policial, n’és la finalitat. Hi ha delictes que per les 
seves característiques i les implicacions emocionals i socials que comporten 
són difícils de denunciar.  Aquest és el cas de la violència de gènere, i 
també de la domèstica, fet que com a policies i com a persones implicades 
en la nostra societat ens preocupa i pel qual treballem amb nous projectes. 
Reduir la xifra negra d’aquests casos i donar una més que merescuda 
atenció a les víctimes forma part dels nostres objectius. 

Aquest és el cas del Programa de Reforç Emocional i Físic (PREF). Aquí la 
policia ofereix una combinació de suport emocional i tècniques de defensa 
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personal pensades perquè aportin a la víctima la força que li manca per 
mirar cara a cara al seu agressor i dir-li: prou! 

Altre aspecte que està sota el punt de mira de la policia de proximitat és la 
conflictivitat en l’entorn escolar, que es treballa des de l’any 2006 en el 
marc de la Comissió de Conflictivitat Juvenil de la ciutat de Girona, i 
coordinada per la Policia Municipal en la persona de la cap de la URCO. En 
aquesta comissió es tracten els casos de conflictivitat més greus, que 
depassen l’àmbit d’intervenció dels professionals del propi centre. 

Pel que fa a l’absentisme, l’any 2011 ha estat el d’implantació de la nova 
comissió municipal, de característiques semblants a l’anterior, però 
centrada en els casos d’absentisme de tota mena.   

Altre aspecte de la proximitat és la presència d’Agents Cívics als espais 
públics més concorreguts de la ciutat. Aquest grup, que va entrar en 
funcionament l’any 2008, té cada vegada major protagonisme en els barris 
i, amb la seva sola presència, assumeix part de la prevenció de conductes 
incíviques, i també fa incís sobre la sensació de seguretat de la ciutadania. 
Des del mes de març de 2010 hi ha una plantilla estable de 10 Agents 
Cívics, que, durant el segon semestre de 2011, s’ha incrementat amb 6 més 
provinents d’un Pla d’Ocupació. 

L’Oficina de premsa s’ha consolidat com un dels pilars de la proximitat, tan 
important és donar servei com fer-lo públic. Els mitjans de comunicació són  
presents arreu de la societat i porten missatges que d’altra forma seria 
difícil fer-los arribar. Durant el 2011 s’ha instaurat la col·laboració mensual 
en una revista de la ciutat, mitjançant la qual cada mes la policia ofereix als 
lectors consells de seguretat i recomanacions. 

Com a novetat, en relació a exercicis anteriors cal destacar la implicació de 
la URCO en la participació de la Policia Municipal en les tecnologies 2.0. A 
mitjans de juliol es va obrir un Facebook i al novembre un compte de 
Twitter. Aquesta és la nova forma, la més actual, de fer policia de 
proximitat. La tecnologia 2.0 permet tenir una relació molt més directa amb 
la ciutadania, copsar de primera mà les seves necessitats i fer arribar els 
missatges de prevenció també de primera mà. És imprescindible poder tenir 
aquest feedback amb la ciutadania per poder entendre millor què passa i 
poder donar la resposta més ajustada a cada cas. 

Finalment, la gestió de les queixes que arriben a la Policia Municipal, per 
qüestions de suposades males praxis dels agents, és altre dels braços que 
arriben en forma de proximitat. Atendre la ciutadania de forma personal 
amb entrevistes privades amb els comandaments de la URCO ens permet 
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d’una banda, depurar si hi ha alguna mala praxi, i d’altra dotar d’una eina 
més de proximitat al servei que prestem a la ciutadania 
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3.1. Oficina de premsa 

La gestió de l’Oficina de Premsa és diversa, tot i que l’activitat se sol focalitzar en la 
redacció de les notes de premsa de les quals durant el 2012 se’n van generar 75 notes 
adreçades als mitjans de comunicació. 

Així mateix s’han elaborat reculls de premsa de tot el que s’ha publicat i d’altres fets 
que han ocorregut en els quals la Policia Municipal n’ha estat protagonista. La finalitat 
d’aquests dossiers és informar al col·lectiu de la Policia Municipal de les notícies que 
des del mateix cos es difonen o es generen, enguany s’han preparat un total de 86 
d’aquests dossiers. 

També de resultes de les diferents activitats policials, al llarg de l’any 2012 els serveis 
de la Policia Municipal han fet 31 intervencions en els mitjans de comunicació. En 
aquestes hi són inclosos els reportatges en diaris, talls de veu i intervencions a la 
televisió. 

La gestió de l’activitat mediàtica inclou les notes de premsa, els reportatges i els altres 
fets. Fruit d’aquesta activitat, des de la Oficina de Premsa s’han contestat prop de 520 
trucades de periodistes i 80 missatges per resoldre dubtes o fer aclariments sobre 
noticies generades. 

En el transcurs de l’any s’han emès comunicats i publicacions a les diferents xarxes 
socials, com són el Facebook i el Twitter 

110 escrits han estat publicats al Facebook al llarg del 2012. Entre aquestes entrades 
hi ha les notes de premsa, fotografies d’esdeveniments, articles publicats, enllaços de 
les publicacions, etc.  

Pel que fa al Twitter, s’han emès 410 piulades durant l’any 2012  

L’experiència en la utilització de les xarxes socials ha permès facilitar informació 
gairebé instantània no tan sols als mitjans de comunicació, sinó també a la ciutadania 
en general. D’aquesta manera es pot informar i actualitzar la informació amb la 
mateixa immediatesa amb què tenen lloc els successos, sense haver d’esperar cap 
altre tràmit.  

En general l’ús de les tecnologies 2.0 són una eina molt eficient que resol les 
necessitats d’informació que genera l’activitat diària i rutinària de la ciutat. És el cas 
dels talls de carrers ja siguin per obres planificades o  bé per incidents fortuïts com una 
fuita d’aigua, de gas o un accident.  

També ens ha permès fer un pas endavant en tot allò que fa referència a la policia de 
proximitat. Poder informar la ciutadania d’una forma tant particularitzada com es fa des 
de les xarxes socials permet tenir un feedback amb la ciutadania.  

Des de l’Oficina de premsa hem col·laborat amb la revista Gidona, aportant un total de 
12 articles amb consells de seguretat, la cadència de la publicació és  mensual. 
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 ANY 2012 

NOTES DE PREMSA 75 

RECULLS DE PREMSA 85 

INTERVENCIONS PROGRAMES TV I 
RADIO 31 

ATENCIO MITJANS 520 

 

ATENCIÓ MITJANS
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3.1.1. Atenció a queixes de ciutadans 

Continuant amb la dinàmica de l’any anterior, les queixes dels ciutadans 
envers el comportament dels agents durant les intervencions policials, les 
han gestionat els comandaments de la URCO. La forma d’atenció ha estat 
per cita prèvia, en trobades concertades a través de les peticions rebudes a 
la pròpia seu de la Policia Municipal. 

És important donar un bon servei al ciutadà, fet que no es pot assolir si no 
es tenen presents les possibles anomalies que es puguin suscitar de les 
intervencions fetes durant la tasca diària. És desitjable que el 
comportament del policia sigui del tot correcte, malgrat que la tasca que 
hagi de desenvolupar no sigui sempre la més gratificant ni per al ciutadà, 
però tampoc per al mateix agent. 

La gestió de les queixes és un dels indicadors que ens ajudaran a corregir 
conductes no desitjades, al temps que també ens permet copsar si la queixa 
està fonamentada o no.   

Al llarg de l’any 2012  un total de 38 persones s’han adreçat a aquest servei 
per mostrar la seva disconformitat envers l’actitud del policia o amb la 
pròpia motivació de la intervenció.  

Val a dir que 38 incidències d’aquestes característiques, comparades amb la 
totalitat de les intervencions i l’activitat policials, bé sigui per denúncies de 
trànsit com per d’altres motius, dóna una visió força positiva de com els 
policies actuen enfront la ciutadania.   

En comparació a l’any anterior hi ha agut un petit increment de les queixes 
que passa de 28 de l’any 2011 a 38 del present any. 

QUEIXES CIUTADÀ COMPARATIVA 2011 -2012
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3.2. Oficina de programes 

3.2.1. XERRADES 

El projecte educatiu de la Policia Municipal, tot i seguir la línia d’anys anteriors, durant 

el 2012 ha vist renovat part del material utilitzat com a suport en les xerrades, sempre 

pensant en l’adaptació a la necessitat del moment i tenint cura per tal que no perdi 

l’atractiu visual. 

Per a la elaboració s’ha tingut en compte que els alumnes estan molt acostumats a 

rebre les informacions en imatges i s’ha prioritzat aquest suport per a facilitar la 

comprensió dels missatges.  

També s’ha prioritzat, per sobre de la informació, la reflexió al voltant de les conductes 

i les conseqüències que se’n deriven. Tot per mitjà del treball de les actituds, partint de 

les seves experiències i centrant-nos en la problemàtica a la nostra ciutat, per a poder 

fer més incidència en la prevenció de conductes negatives. 

El gruix principal de les peticions de xerrades s’ha canalitzat des de l’Oficina de 

Recursos Educatius de la Ciutat, a la Caseta de la Devesa. També s’han rebut 

peticions directes, tant de centres educatius com d’associacions, acadèmies, centres 

cívics, sindicats, etc i s’han atès totes les demandes.  
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Escoles que han participat a les sessions sobre mobilitat segura 
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CAMINEM SEGURS 
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ANEM EN BICICLETA 
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COM ANAR EN CICLOMOTOR 

ANEM SEGURS EN CICLOMOTOR
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La figura de la Policia i Autoprotecció 

Amb els nens de P-5 es treballen dos aspectes principals: el reconeixement dels 

policies i la percepció del risc i aplicació de mesures preventives d’autoprotecció. 

La primera part de la xerrada està destinada a fer propera la figura dels agents per tal 

que els puguin reconèixer quan van pel carrer. Seguidament s’explica en quines 

circumstàncies els poden ajudar. 

La segona part és el joc “Mou-te pel carrer” on es viuen situacions de mobilitat en un 

poble imaginari. S’inicia estenent una maqueta gegant d’una part d’una ciutat o poble, 

seguidament es van presentant els personatges i situant-los a la maqueta segons la 

seva actitud correcta o incorrecta. Alhora es fa previsió dels riscos que poden generar 

determinades conductes.  

En total, aquest any, han participat 432 alumnes a les xerrades 
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Anem a Peu.  

Amb els alumnes més petits treballem els recorreguts a peu del voltant de l’escola, els 

llocs més segurs per als vianants, les maneres més segures de creuar el carrer.  

Uns dies després de la xerrada es fa una sortida pels voltants de l’escola en què es 

posen en pràctica el que s’ha fet a classe. Abans s’han identificat els llocs més 

conflictius o perillosos per als nens, que s’inclouen en el recorregut fent-hi especial 

incidència i indicant-los les millors maneres de creuar. 

En total, aquest any, han participat 540 alumnes a les xerrades. 

 

Anem en bicicleta.  

Adreçada als alumes de cinquè i sisè del cicle inicial. La xerrada s’inicia amb un breu 

resum de la història de la bicicleta. S’identifiquen les parts i se’n valora la importància 

del manteniment per a la seguretat.  

Seguidament s’expliquen els llocs per on han de circular, els principals senyals que els 

afecten, els llocs on aparcar-les, els senyals que han de fer per a indicar que volen 

aturar-se o fer un gir, etc.  
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Es fa especial incidència en les mesures de seguretat passiva, com els llums, la roba 

reflectant i el casc.  

Posteriorment a les xerrades es fan les pràctiques en el circuit que facilita el Servei 

Català de Trànsit. 

En total han participat 486 alumnes a les xerrades 

Com circular amb ciclomotor 

Aquest any hem adreçat la xerrada als alumnes de 3r d’ESO, ja que l’edat mínima per 

a l’obtenció del permís de conduir ciclomotors va sofrir un canvi, passant dels 14 anys 

als 15. 

En la primera part teòrica, es repassen les parts a tenir en compte abans de conduir un 

ciclomotor, així com la reflexió d’unes normes de comportament per a tenir una bona 

conducció, basant-la amb  la responsabilitat i el respecte a les normes del trànsit. 

Tanmateix, per a reforçar l’ús del casc, es visualitzar un curt que s’anomena “tu 

cabeza como un huevo” on, amb una moto teledirigida, s’instal·la un ninot com a 

conductor al que se li treu el cap i s’hi posa un ou. Es fa circular la moto, provocant la 

caiguda del conductor. Es comprova la diferència de danys si s’utilitza el casc o no. 

Finalment es fa referència a tota la documentació que cal tenir per portar un 

ciclomotor, així com dels exàmens teòrics i pràctics que cal superar per obtenir la 

llicència per conduir ciclomotors o el permís per a motocicletes. 

Un total de 290 alumnes han participat en aquesta activitat. 

Posteriorment a les xerrades es fan les pràctiques en el circuit que facilita el Servei 

Català de Trànsit. 
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FIRES. Quedem a Correus ? 

Xerrada sobre Fires. Centrada en els possibles problemes que poden viure els joves. 

Es fa especial incidència en diferenciar els amics de veritat dels amics del Facebook o 

altres xarxes socials, persones que moltes vegades no coneixen directament i que 

poden utilitzar les xarxes per a enganyar-los. 

Instituts que van participar a la xerrada de Fires. 

CENTRE ESO TOTAL 

INS Carles Rahola i Llorens 8 8 

INS Sta. Eugènia 5 5 

Esc Vedruna 2 2 

Esc Maristes-Girona 3 3 

TOTAL 18 18 

FIRES. QUEDEM A CORREUS?

8

5

2

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

INS Carles Rahola i Llorens INS Sta Eugènia Esc Vedruna Esc Maristes-Girona

.

 

Civisme o Convivència ? 

Pensada per a la reflexió sobre les normes de convivència. Es parteix de què hi ha 

normes arreu (escrites o no) a casa, l’escola, sobre com circular, ordenances, lleis, etc. 

i que la seva finalitat és afavorir la bona convivència. També es dedica un apartat 

especial al sorolls i el silenci.  

En el Power Point s’ha incorporat filmacions del tipus flashmob, molt de moda entre els 

adolescents. 

Centres que han participat a les xerrades de prevenció de conductes incíviques 
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CENTRE 3r 5è 6è ESO TOTAL 

INS Carles Rahola i Llorens    9 9 

INS Santiago Sobrequés i Vidal    3 3 

Esc Annexa-Joan Puigbert  1 1  2 

Esc Vedruna  2  2 4 

INS Montilivi    4 4 

Esc Font de la Pólvora 1 2   3 

Esc Cassià Costal  2   2 

Esc Pla de Girona  2   2 

TOTAL  9 1 18 29 

 

PREVENCIÓ DE CONDUCTES INCÍVIQUES
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Prevenció d’accidents de trànsit 

Es parteix de l’acostament de l’accident als alumnes. Amb aquesta finalitat se’ls 

convida a explicar vivències personals dels accident de trànsit, punt de partida de la 

xerrada 

També es projecten dues filmacions amb continguts didàctics adaptats a cada franja 

d’edat.  

Escoles que han fet prevenció d’accidents de trànsit 

CENTRE BAT ESO GRAU MITJÀ TOTAL 

INS Carles Rahola i Llorens 2   2 

INS Sta. Eugènia 3  3 6 

Esc Maristes-Girona  3  3 

INS Montilivi  4  4 

TOTAL 5 7 3 15 
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Esc Maristes-Girona; 3

INS Sta Eugènia; 6

INS Carles Rahola i Llorens; 2

INS Montilivi; 4

.

 

Prevenció de la violència 

La xerrada està destinada a aconseguir que utilitzin altres formes per a solucionar els 

problemes que no siguin violentes. 

S’inicia la sessió recordant-los que sempre poden triar alternatives no violentes. Es 

continua fent un repàs de les actituds que propicien que els conflictes s’allarguin o 

s’enquistin com pot ser creure que els demès sempre tenen la culpa de tot, creure que 

sóc discriminat per ser diferent, pensar que tenim tota la raó.  

Seguidament, partint de què els conflictes són situacions normals que només cal 

gestionar bé, s’introdueixen tècniques de resolució de conflictes, mostrant-los vàries 

maneres d’abordar els problemes i arribar a possibles solucions.    

Escoles que han participar a les xerrades de prevenció de la violència 

CENTRE 5è 6è ESO ALTRES TOTAL 

Escola Unisex    2 2 

INS Carles Rahola i Llorens   4  4 

Esc Mare de Déu del Mont  1   1 

Esc Josep Dalmau Carles  2   2 

Esc Cassià Costal  2   2 

Esc Bambini (Montjuïc) 1  1  2 

TOTAL 1 5 5 2 13 
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PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA
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ALTRES ACTIVITATS 

Visita guiada a les dependències policials 

S’inicia amb una presentació participativa del servei de policia, en què els alumnes van 

indicant les diferents tasques dels agents. A partir dels seus comentaris es completa la 

informació i s’hi afegeixen les tasques que no han dit com: donar classes, l’Oficina de 

Mediació, l’Oficina d’Atenció a la Víctima, etc. fins a un repàs general de les activitats 

bàsiques del nostre servei. S’obre un torn de preguntes. 

Després de la presentació s’inicia el recorregut en silenci per les dependències 

policials. 

S’acaba la visita al garatge, on es contesten les preguntes sorgides durant el 

recorregut i s’acomiada el grup. 

Val a dir, que la visita ha estat feta a grups de molt diverses edats, des de nens de llar 

d’infants a alumnes d’ESO o batxiller    

Escoles que han visitat les dependències de la Policia Municipal 
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CENTRE P5 - 1r 3r 4t ESO ALTRES TOTAL

Llar Infants Pandara     1 1 

Esc Mare de Déu del Mont 1 1    2 

Esc Josep Dalmau Carles 2     2 

Esc Vedruna    2  2 

Esc Joan Bruguera   1   1 

Esc Sagrat Cor de Jesús  1 1   2 

Esc Bambini (Montjuïc) 1     1 

TOTAL 4 2 2 2 1 11 

 

VISITA A LES DEPENDÈNCIES
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3.3. Oficina de mediació i resolució de conflictes 

El 2012 ha estat el quart any de ple funcionament de l’Oficina de Mediació de la Policia 
Municipal de Girona que actualment està formada per un caporal i una agent. La funció 
principal és el tractament de tota classe de conflictes entre veïns i veïnes de la ciutat. 
Amb el pas del temps, l’Oficina ha anat derivant en un espai on es gestionen la gran 
part de les queixes ciutadanes per problemes de convivència. Queixes sobre 
problemes que, normalment quan arriben a aquesta Oficina, tenen un denominador 
comú bé perquè les persones implicades no han sabut com afrontar-los o perquè ja 
han provat d’alguna forma però no han aconseguit el resultat desitjat. La forma més 
utilitzada per a la resolució d’aquest problemes és la mediació. 

La mediació, és un procediment on les parts en conflicte poden exposar els seus 
problemes i, per mitjà del diàleg i l’ajuda dels mediadors que moderen i dirigeixen 
aquests processos, arribar a trobar acords que satisfacin a tots els implicats. Els 
acords es posen per escrit i se signen per tots els intervinents.  

La força d’aquest procés rau en el fet que, per a la recerca de solucions, s‘implica 
directament a les persones afectades pel problema ja que elles mateixes prenen les 
decisions i cerquen alternatives; tot això fa que tots se sentin prou implicats com per 
donar garanties de respecte dels acords. Per aquest motiu els compromisos són més 
estables, en contraposició a les resolucions que davant d’un conflicte poden prendre 
terceres persones, com autoritats municipals, judicials o d’altres. 

L’any 2012 l’estadística s’interpreta com una estabilització del servei. Després d’anar 
creixent en volum de feina fins aquest any, ara ens trobem que les xifres són molt 
semblants a les de l’any anterior, com es pot veure a les gràfiques.  

En concret, en mediacions s’ha pujat un 13 % i les entrevistes, seguiments i altres 
gestions han baixat, sense que el descens sigui significatiu. 

Activitats oficina de mediació
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 Mediacions Entrevistes 
Seguiments i 

gestions Total 

Gener 9 20 26 55 

Febrer 9 28 68 105 

Març 10 24 47 81 

Abril 8 20 51 79 

Maig 8 22 54 84 

Juny 6 24 33 63 

Juliol 13 39 72 124 

Agost 8 16 18 42 

Setembre 13 28 65 106 

Octubre 8 18 35 61 

Novembre 10 12 31 53 

Desembre 4 8 24 36 

TOTAL 106 259 524 889 

 

Respecte al número de mediacions, s’ha d’indicar que estan incloses 3 mediacions 
familiars que, d’acord amb el conveni de l’Ajuntament de Girona amb la Generalitat, 
s’han derivat al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya per al seu tractament. 

La distribució anual de la feina ens mostra que aquesta va sent constant durant tot 
l’any, trobant un major coneixement de conflictivitat al juliol i setembre, abans i després 
del mes d’agost que és on majoritàriament s’agafen vacances els ciutadans i els 
menors es troben plenament amb la família.  

Pels tipus de problema, les gràfiques ens indiquen que segueixen preocupant als 
ciutadans els mateixos fets que l’any anterior. Així doncs, en primer lloc hi ha els 
sorolls, en segon la mala convivència veïnal i en tercer els conflictes familiars. De la 
resta de problemes cal destacar que els conflictes interculturals han passat de 2 al 
2011 a cap durant aquest exercici. 
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Tipus de mediació
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Gener     5 2   1     1   9 

Febrer 1   3 2       1 1   8 

Març 1   3 4     1 2     11 

Abril 1   2 2   1   2     8 

Maig     1 1         2 1 5 

Juny     1 6   1         8 

Juliol 1   2 3   3   2 1   12 

Agost     1 4             5 

Setembre 4   5 2       2     13 

Octubre 4   4         2     10 

Novembre 2   2 2           1 7 

Desembre 1   3 1   1         6 
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TOTAL 15 0 32 29 0 7 1 11 5 2 102 

Amb les tècniques de la mediació, s’aconsegueix que les parts s’escoltin i puguin 
comprendre el malestar i els motius de l’altra part per justificar el seu comportament. 
La mediació fa que s’uneixi la tolerància amb el respecte, amb la qual cosa totes les 
parts surten guanyant. 

Pel que fa a la formació dels mediadors, requisit obligat per mantenir un nivell 
d’excel·lència en el servei, durant el 2012 els components de l’Oficina han seguit 
assistint  a cursos sobre mediació i resolució alternativa de conflictes, al temps que 
han participat en jornades. A tall d’exemple, al mes de març, van assistir a les II 
Jornades de Mediació Policial de Vila-real (Castelló), on es va tractar la mediació 
policial vista des de diferents angles. 
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3.4. Atenció a la víctima 

L«Oficina d«Atenció a la Víctima ha anat evolucionant al llarg del temps a ran de la 
demanda social. Durant els anys de funcionament s«han observat diferents 
evolucions, de les quals es destaquen les tendències següents: 

 Increment considerable  i continuat les actuacions amb les víctimes de 
violència domèstica, tant assessorament com acompanyaments 

 Major atenció a víctimes de robatori, sobretot persones d«edat avançada i 
menors  

 Augment dels acompanyaments a víctimes, seguint la mateixa tendència 
del punt anterior 

 Més casos amb adolescents amb problemes de comportament dins 
l«àmbit de la família envers el passat any  

 Major col“laboració i interacció amb Serveis Socials  
 Consolidació del grup de treball conjunt amb Xarxa de Salut Mental , SEM 

, Serveis Socials, Fundació Tutelar, Llar del Transeünt  
  

És important tenir present que un anys més l«  Oficina d«Atenció a la Víctima ha 
ates a víctimes d«altres poblacions. La major part d«aquest casos han acabat en 
assessoraments i derivacions. 

La xifra total d«expedients oberts des dels inicis de l«activitat, el mes de novembre 
de l«any 2003, és 985 expedients. 
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3.4.1. ESTADISTICA ANY  2012 

Motiu Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. Total 

Accidents trànsit amb ferits 48 33 37 31 52 33 42 37 42 61 42 45 503 

Accidents Intervencions ferits i/o 
familiars  

8 3 7 4 16 4 13 4 11 13 12 5 130 

Víctimes violència de gènere amb 
GPS : trucades, entrevistes 

14 9 15 9 11 32 5 3 2 5 7 8 120 

Víctimes violència de gènere i 
domèstica. Trucades, entrevistes 

78 29 51 51 55 41 36 69 59 58 71 91 689 

Víctimes violència de gènere i 
domèstica. Expedients nous 

9 7 9 11 10 8 7 12 7 7 10 9 106 

Víctimes violència de gènere i 
domèstica. Diligències 

5 1 6 5 5 6 5 11 4 7 10 7 72 

Detinguts per delictes de 
violència de gènere i domèstica  

3 1 5 2 3 4 2 6 3 4 0 6 39 

Víctimes violència de gènere i 
domèstica. Coordinació 
acompanyaments 

10 25 30 23 29 19 26 15 16 17 16 19 245 

Ordres de prohibició 
d’apropament. Expedients nous 

4 3 3 2 2 3 6 0 0 1 1 2 27 

Víctimes de robatoris 2 4 8 1 8 4 9 4 2 9 15 7 73 

Menors 5 10 10 10 15 24 3 0 2 7 11 7 104 

Persones Grans 3 11 4 18 3 13 12 9 16 22 22 12 145 

Atenció Personalitzada 39 40 35 26 59 45 48 34 41 35 62 61 525 

Incidents tramesos a Serveis 
Socials 

25 27 29 21 30 29 33 26 34 20 37 32 343 

Trucades, entrevistes, amb 
treballadors de Serveis Socials 

181 193 197 201 189 153 169 151 157 54 168 170 1983 

Altres seguiments i gestions 43 27 47 44 39 36 32 37 26 29 37 36 433 

Total 477 423 493 459 526 454 448 418 422 349 521 517 5537 



Àrea de Ciutadania 
Seguretat, Mobilitat i Via Pública 

Policia Municipal 
 
 

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2012 113 

3.4.2. Comparativa d’activitats anys 2011-2012 

MOTIU 2011 2012 Percentatge 

Accidents trànsit amb ferits 490 503 2,65 

Accidents intervencions ferits i/o familiars 71 130 83,10 

Víctimes violència de gènere amb GPS : trucades, entrevistes 85 120 41,18 

Víctimes violència de gènere i domèstica. Trucades, entrevistes 582 689 18,38 

Víctimes violència de gènere i domèstica. Expedients nous 101 106 4,95 

Víctimes violència de gènere i domèstica. Diligències 73 72 -1,37 

Detinguts per delictes de violència de gènere i domèstica 30 39 30 

Víctimes violència de gènere i domèstica. Coordinació 
acompanyaments 

201 245 21,89 

Ordres de prohibició d’apropament. Expedients nous 32 27 -15,63 

Víctimes de robatoris 68 73 7,35 

Menors 83 104 25,30 

Persones grans 77 145 88,31 

Atenció personalitzada 363 525 44,63 

Incidents tramesos a Serveis Socials 329 343 4,26 

Trucades, entrevistes, amb treballadors de Serveis Socials 1522 1983 30,29 

Altres seguiments i gestions 253 433 71,15 

Total 4360 5537  
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3.4.3. Estadística Expedients Nous 

EXPEDIENTS NOUS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Víctimes violència de gènere i 
domèstica 

97 118 80 79 156 102 101 106 

Expedients nous per anys violència de genère i domèstica
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3.4.3.1. VÍCTIMES 

Sexe 

Dels 106 expedients, 6 són homes i 100 dones. Cal tenir present els diferents 
tipus de vincles que es poden donar per exemple parelles homosexuals o d«altres 
relacions familiars (mare, fill, avi, cunyat...) 

TOTAL VÍCTIMES Dones Percentatge dones Homes Percentatge homes 

106 100 94,34 6 5,66 

EXPEDIENTS NOUS PER SEXE

6

100
Victima Home

Vctima  Dona

 
Edat 
Pel que fa a l«any de naixement de les víctimes, les víctimes més joves han 
nascut entre l«any 1991 al 1995 i les més grans van néixer l«any 1941 al 1945.  

DATA NAIXEMENT VÍCTIMES 

1941-1945 1 

1946-1950 2 

1951-1955 2 

1956-1960 3 

1961-1965 8 

1966-1970 10 

1971-1975 20 

1976-1980 20 

1981-1985 18 

1986-1990 14 

1991-1995 8 
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Anys de naixement de les víctimes
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Com es pot observar, la franja d«edat amb el grup més nombrós de víctimes és el 
de 32 a 41 anys, que es correspon amb persones nascudes entre els anys 1971 i 
1980. 
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Lloc de naixement 

Pel que fa als llocs de naixement de les víctimes estrangeres, els països d«origen 
són els següents : 
 

LLOC DE NAIXEMENT  VÍCTIMES 

Espanya 106 

Marroc 12 

Hondures 10 

Colòmbia 5 

Equador 3 

Romania 3 

Bolívia 2 

Brasil 2 

Ucraïna 2 

Canadà 1 

Cuba  1 

Gàmbia 1 

Guinea 1 

Nigèria 1 

Polònia 1 

Regne Unit 1 

Rep. Dominicana 1 

Rússia 1 

Uruguai 1 

Veneçuela 1 

Xile 1 

Xina 1 

 
Com es pot observar, les víctimes són de 21 nacionalitats diferents, essent els 
països d«origen amb més víctimes  Hondures  i Marroc. El nombre total de 
víctimes amb país d«origen estranger és de 52, que representa un 49,06 % del 
total.  
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Pel que fa a Girona i la resta de l«Estat els llocs de naixements són els següents :    
 

PROCEDÈNCIA  VÍCTIMES PERCENTATGE 

Girona i demarcació 30 28,30 

Resta territori espanyol 24 22,64 

Estranger 52 49,06 

TOTAL 106  
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VINCLE 

A partir del vincle es poden diferenciar els expedients de violència de gènere dels 
de violència domèstica, essent els de violència de gènere  100, que representen 
94,34 % del total i els de violència domèstica 6, que representen el 5,66% 
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3.4.3.2. AGRESSORS/RES 

Sexe 

Dels 106 expedients, 5 són dones i 103 homes, és a dir, les dones representen un 
4,63 % i els homes un 95,37 %  del total dels agressors/res.  

 
TOTAL AGRESSORS/ES Dones Percentatge dones Homes Percentatge homes 

106 5 4,63 103 95,37 

Edat  

Pel que fa a l«any de naixement dels agressors/res, el més jove va néixer l«any 
1991 al 1995 i el més gran va néixer l«any 1936 al 1940. S«han distribuït en els 
següents grups d«edat, agrupats en intervals de 4 anys : 
 

DATA NAIXEMENT AGRESSORS/RES 

1936-1940 1 

1941-1945 0 

1946-1950 1 

1951-1955 0 

1956-1960 3 

1961-1965 7 

1966-1970 17 

1971-1975 15 

1976-1980 27 

1981-1985 15 

1986-1990 14 

1991-1995 8 
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Anys de naixement agresors/es
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Com es pot observar la franja d«edat amb major nombre d«agressors/res, 27, és la 
dels 32 als 36 anys, que es corresponen amb persones nascudes entre els anys 
1976 a 1980. 
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Lloc de naixement 

Pel que fa als llocs de naixement dels agressors/res nascudes a l«estranger, els 
països d«origen són els següents : 
 

LLOC DE NAIXEMENT  AGRESSORS/RES 

Albània 1 

Brasil 1 

Colòmbia 10 

Cuba 1 

Bolívia 2 

Equador 2 

Guinea 1 

Hondures 5 

Itàlia 1 

Marroc 16 

Nigèria 1 

Rep. Dominicana  1 

Rússia 2 

Romania 1 

Senegal 1 

Veneçuela 2 

Xile 2 

Xina 1 
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Lloc naixement agressors/es
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Com es pot observar, els agressors/res són de 18 nacionalitats diferents, essent el 
país d«origen amb més agressors/res és el Marroc. El nombre total de víctimes 
amb país d«origen estranger és de 51, que representa un 47% del total.  
 
Pel que fa als agressors/es procedents de Girona i la resta de l«Estat els llocs de 
naixements són els següents: 
 

PROCEDÈNCIA AGRESSORS/ES Percentatge 

Girona i demarcació 36 33 

Resta territori espanyol 21 19 

Estranger 51 47 

TOTAL 108  

 

PROCEDÈNCIA AGRESSORS/RES

36

21

51

Girona i demarcació Resta territori espanyol Estranger
 

 



Àrea de Ciutadania 
Seguretat, Mobilitat i Via Pública 

Policia Municipal 
 
 

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2012 123 

 

 



Àrea de Ciutadania 
Seguretat, Mobilitat i Via Pública 

Policia Municipal 
 

 Memòria 2012 AJUNTAMENT DE GIRONA 124 

 

3.4.4. Programa de reforç emocional i físic (PREF) 

Un any més la Policia Municipal de Girona ha engegat el  Programa de Reforç Físic i 
Emocional que es va crear l’any 2010, un curs adreçat a dones víctimes  de violència 
masclista. 

El programa està pensat per dotar les participants d’eines encaminades a cobrir els 
dèficits emocionals provocats per la situació de violència, d’abús i de  desigualtat a què 
han estat sotmeses i, al mateix temps, enfortir les capacitats físiques. Amb això es 
persegueix capacitar-les perquè puguin tenir cura tant de la seva integritat física  com 
de les persones properes a elles i vulnerables com per exemple els fills/es. Tot plegat 
encaminat a fer-les descobrir els  seus recursos personals, tant psicoecomocionals 
com físics,  per tal de remuntar la situació de violència viscuda. 

Les edats de les participants estaven compreses entre els 20 i els 55 anys, és a dir, 
dones nascudes entre els anys 1958 i 1993, amb una mitjana d’edat de 35 anys. 

Pel que fa a la procedència de les integrants del programa, a més de l’estat espanyol, 
els llocs d’origen eren els següents : Romania, Marroc, Colòmbia, Ucraïna, Brasil i 
Hondures. 

LLOC DE NAIXEMENT  PARTCIPANTS

Espanya 15 

Marroc 7 

Romania 4 

Hondures 2 

Santo Domingo 2 

Argentina 1 

Pakistan  1 

Línies de treball 

Les línies de treball que s’han seguit en aquesta segona edició no han variat gaire de 
les que es van seguir en l’edició anterior.  Les  principals i generals sobre les quals es 
va centrar el tractament grupal , les quals també es van basar el curs passat són les 
següents: 

° La confiança en la policia, fet que propicia una major obtenció 
d’informació dels casos 

° La futura seguretat de la dona 
° Reconeixement de la violència tal com és, sense negar-la o 

minimitzar-la 
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° La reducció de la culpabilitat 
° La indefensió aprehesa  
° L’augment de l’autoestima 
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3.5. Guàrdies de barri 

Al llarg de l’any 2012, la plantilla dels agents s’ha mantingut en 13 
exceptuant els mesos de juliol i agost en durant els quals es van cedir 4 
agents al torn de nit. Aquest fet va coincidir amb la incorporació, al mes de 
setembre, d’un nou agent de forma que la plantilla va quedar finalment en 
14 guàrdies, més el caporal que els comanda. Val a dir que el caporal  
comparteix aquesta responsabilitat amb la gestió de l’Oficina de Mediació i 
Resolució de Conflictes. 

La tasca de proximitat que tenen encomanada els guàrdies de barri es 
fonamenta en el tracte directe amb les persones que viuen i treballen al 
barri. Una de les vies de contacte s’articula per mitjà de reunions 
periòdiques que es fixen en relació amb la necessitat de cada sector. Amb 
aquestes trobades la comunicació és més fluïda i directa, cosa que dóna peu 
a què les entitats tinguin un espai per expressar a la policia les seves 
dificultats, problemes, necessitats o suggeriments. 

Altra forma de contacte són les visites i entrevistes amb els titulars dels 
establiments comercials. En aquest sentit, s’han registrat 618 entrevistes a 
comerços, la relació de les quals es pot veure en la gràfica següent: 
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Altres activitats
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Entre les reunions i els contactes destaquen les què s’han fet amb els 
centres educatius on hi ha adolescents, sobretot als IES. El contacte 
continuat possibilita seguir de prop les problemàtiques de l’alumnat, de 
forma que ha permès preveure i evitar situacions en altres temps molt 
preocupants com la convocatòria de baralles multitudinàries. També s’ha 
establert contacte amb alguns pares per explicar-los personalment els 
problemes en els quals els seus fills estaven implicats i conscienciar-los, en 
alguns casos, perquè millorin el seguiment que fan com a progenitors. 

Dintre dels contactes amb els IES, s’ha consolidat el programa d’absentisme 
escolar que consisteix en avisar als pares i al menor escolaritzat en el deure 
d’assistir al centre escolar en l’horari establert. 

Quan el policia detecta un menor fora del centre en horari escolar, se 
l’identifica i s’esbrina la causa per la qual no ha assistit a classe. En cas que 
hagués de ser al centre, se’l trasllada i el tutor se’n fa responsable. 

Paral·lela a l’actuació del centre, la policia estén un acta d’absentisme que 
es porta als pares, comunicant la falta del seu fill i les obligacions dels 
tutors envers el menor i les seves responsabilitats si no es fan càrrec.  

Durant el 2012 s’han fet 27 actuacions on s’ha posat en coneixement dels 
pares l’absentisme. Aquest informe sobre el menor absentista també es 
tramita cap a la Comissió de Conflictivitat Juvenil per si estimen que el 
problema s’ha de tractar d’una altra manera. 

El 2012 ha estat l’any en el qual s’ha impulsat un nou servei. En concret en 
el mes de febrer es va iniciar un operatiu per minvar l’efecte que l’incivisme 
d’alguns propietaris/es d’animals domèstics estava causant en els espais 
públics de la ciutat. La motivació d’aquesta intervenció va venir impulsada 
per un allau de queixes veïnals rebudes a l’Ajuntament de Girona i que es 
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fonamentava en la continua infracció a les ordenances d’animals, entre les 
quals destacaven la no recollida d’excrements, portar deslligats els animals 
en parcs, jardins i/o en espais reservats per als jocs infantils, portar gossos 
considerats de raça perillosa deslligats o sense morrió, etc.  

Atesa l’experiència negativa d’altres intervencions similars, es va decidir dur 
a terme una acció en la qual els policies treballessin sense la uniformitat 
reglamentària.  Així, durant dos dies a la setmana dels mesos de febrer fins 
a l’abril, dos agents feien patrulles dirigides. 

Fruit d’aquesta campanya es van detectar múltiples conductes que van 
motivar un total de 85 denúncies.  

1a etapa operatiu Incivilitat 
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Així mateix es va aprofitar aquest servei per atendre les reiterades 
demandes dels directors de diferents instituts de la ciutat, preocupats pel 
consum de substàncies estupefaents que amb impunitat protagonitzaven els 
alumnes a l’hora d’entrada als centres. El resultat d’aquesta ofensiva contra 
el consum de substàncies es va saldar amb  9 actes per la llei 1/92 i 5 actes 
per infracció a l’ordenança de convivència ciutadana. 

Atesos els bons resultats d’aquest servei i la satisfacció mostrada, tant 
entre la ciutadania i els propietaris/es de gossos que no incomplien com 
dels equips directius dels IES, cap a final d’any, en concret els mesos de 
novembre i desembre es va repetir l’operatiu.  

Aquesta vegada els resultats van ser de 7 infraccions per incompliment de 
la ordenança de tinença d’animals i pel que fa al consum de substàncies 
estupefaents es van fer un total de 16 actes. L’augment de les actes per 
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consum s’atribueix a la suma de dos factors: d’una banda el canvi d’horari 
d’inici de les classes, a les 8 del matí, permetia més llibertat a l’alumnat; 
d’altra el canvi substancial i positiu en les actituds dels propietaris/es 
d’animals fruit de l’operatiu anterior. 

2a etapa operatiu Incivilitat 
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3.6. Gestió de vehicles abandonats 

Una de les tasques que també duu a terme la Unitat de Relacions amb la Comunitat 

de la Policia Municipal de Girona és la del control i seguiment de vehicles que, per 

diferents causes, queden abandonats a la via pública. Així mateix es gestiona la seva 

retirada del carrer i els tràmits amb el/la titular, si s’escau, que portaran a la posterior 

descontaminació, destrucció i baixa definitiva del vehicle. 

Durant l’any 2012 s’han controlat i gestionat un total de 551 vehicles entre els diferents 

barris de la ciutat de Girona. D’aquest total 140 vehicles han estat traslladats al dipòsit 

municipal per abandonament i la resta han tingut denúncies per estacionament 

continuat a la via pública. Una part dels vehicles que han ingressat al dipòsit s’han 

donat de baixa definitiva a petició dels propietaris.  

Control de vehicles abandonats per barri.  

Vehicles controlats per abandonament i per barri
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Tal i com es pot observar en la gràfica 1 els barris on s’han detectat més vehicles 

abandonats són Montilivi-Palau i Sant Narcís. Aquets barris per la seva estructura i 

extensió disposen de més espais lliures fet que facilita l’estacionament continuat de 

vehicles al carrer. Amb aquesta mateixa lògica, els barris més cèntrics com ara Barri 

Vell, Eixample o Mercadal, en els quals no hi ha menys espais per aparcar la xifra és 

molt més reduïda tal i com es pot veure també en la mateixa gràfica. 
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Vehicles retirats al dipòsit per Abandonament 

Turismes o remolc petit 74 

Furgó / camió o remolc gran 1 

Motocicletes o ciclomotors 28 

Bicicletes 37 

TOTAL 140 

 

Vehicles retirats al dipòsit per ABANDONAMENT

1; 1%

28; 20%

37; 26%

74; 53% Turismes o remolc petit

Furgó / camió o remolc gran

Motocicletes o ciclomotors

Bicicletes

 

La gràfica 2 ens indica que la majoria dels vehicles que han estat retirats al dipòsit 

municipal per abandonament són turismes. Així mateix s’observa que el gruix de 

bicicletes i ciclomotors és similar, malgrat la dificultat per trobar els titulars d’aquests 

tipus de vehicles difereix. Per exemple les bicicletes no tenen cap identificació que faci 

possible avisar als seus titulars i sovint queden abandonades al carrer o al dipòsit 

municipal.  

Vehicles cedits pels seus titulars 

Turismes  32 

Motocicletes o ciclomotors 18 

TOTAL 50 
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Vehicles que han estat desballestats 

Abandonats  91 

Cedits  49 

TOTAL  140 

 

Vehicles desballestats

Abandonats ; 
91

Cedits ; 49

Abandonats 

Cedits 

 
La gràfica 4 indica els 140 vehicles que han estat desballestats. D’aquests 91 vehicles 

provenien dels retirats per abandonament i 49 dels que han estat entregats a 

l’ajuntament per tal de donar-los  de baixa.  

Bicicletes abandonades per barris 

Bicicletes abandonades per barri

9

5

7
6

2 2

0 0 0

3

0

3

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Bar
ri 

Vell

Eixa
m

ple

M
on

tili
vi 

/ P
ala

u

San
t N

ar
cí

s

San
t E

ug
èn

ia

G.S
àba

t

V.A
leg

re
 / 

Vila
rro

ja

Fon
t d

e 
la 

Pòlvo
ra

Deve
sa

- G
üe

ll

M
er

ca
da

l

Pon
t M

ajor

Can 
Gibe

rt

 



Àrea de Ciutadania 
Seguretat, Mobilitat i Via Pública 

Policia Municipal 
 
 

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2012 133 

3.7. Comissió de conflictivitat juvenil 2012 

"Els joves avui en dia són uns tirans. Contradiuen als seus pares, 
devoren el seu menjar, i li falten al respecte als seus mestres." 

Sòcrates (470 – 399 aC) 

3.7.1. Introducció 

La present memòria recull les activitats de la Comissió de Conflictivitat Juvenil de la 
ciutat de Girona durant el curs 2011 - 2012.  

La principal novetat d’aquest curs ha estat la inclusió de ple dels tècnics que es van 
incorporar a mitjans del curs anterior. Així mateix, cal destacar que a principis de curs 
i, segons acord pres en la reunió de presentació de la memòria als directors dels IES 
de la ciutat, el director de l’IES Carles Rahola es va incorporar a l’equip de treball.   

3.7.2. Metodologia de treball 

Les reunions del grup de treball han seguit amb la cadència mensual d’octubre a juliol. 
Al llarg del curs 2011-2012, com ja va passar en el curs anterior, no s’ha hagut de 
convocar cap reunió d’emergència ja que no s’ha generat la necessitat. 

S’han celebrat les 8 trobades programades en les quals hi ha hagut sempre la quasi 
totalitat de tots els professionals implicats. 

3.7.2.1. Derivacions i seguiments 

Con en altres anys, el lideratge de les actuacions segueix en mans de serveis socials i 
dels serveis policials. 

Durant el curs escolar s’han treballat 7 joves dels quals 4  ja tenien assumptes 
pendents amb la justícia i 3 a partir del fet que va motivar la seva derivació a la 
comissió se’ls hi va obrir expedient a fiscalia. 

Del total de casos tractats 3 es van treballar conjuntament amb l’EAIA  (Equip 
d’Atenció a la infància i Adolescència)  per una possible retirada de la tutela de les 
menors als tutors. El treball conjunt va fer que les diferents incidències en les quals les 
menors estaven implicades es tinguessin en compte en el moment d’avaluar la 
situació.  

En aquest sentit la Comissió ha treballat directament 10 casos, en 5  dels quals  s’ha  
fet servir la mediació entre els menors implicats. És dóna la circumstància que tots 5 
han estat per motiu d’agressions on hi havia implicats més de dos menors. Cal 
destacar que en 2 de les agressions els pares havien presentat la corresponen 
denúncia. 
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En 3 casos, s’han fet  entrevistes amb els pares i algun menor implicat. Arran de la 
demanda de canvi de centre escolar que tres famílies van demanar pels seus fills. El 
canvi de centre educatiu era motivat per  diferents problemàtiques que els joves havien 
tingut dins el mateix centre. D’aquests 3 casos, en 2 els tutors van fer enrere la petició 
de canvi de centre i 1 va concloure amb la decisió dels pares de canviar el menor de 
centre i de ciutat.  

En els 2 casos restants la mediació es va fer amb la intervenció dels pares dels 
menors atès que per un malentès, o punts de vista diferents, els pares havien proferit i 
amenaces a l’hora de recollir els menors a l’escola.  

En les dues ocasions la mediació va donar  bons resultats al fer desaparèixer la causa 
motivadora del conflicte. 

3.7.3. Dades globals interanuals 

L’exercici 2011-2012 ha estat el segon en el qual, arran de la creació de la Comissió 
d’Absentisme, s’han deixat de tractar casos d’aquesta problemàtica. Això no obstant, 
sí s’ha treballa amb alumnat conflictiu que presentaven absentisme escolar associat. 

Aquest canvi va suposar, l’any 2010-2011, una davallada en la xifra total de casos 
atesos respecte d’altres cursos, però contràriament al que pogués semblar, la 
tendència ha tornat a anar a l’alça durant el curs 2011 – 2012. la diferència doncs amb 
el curs anterior és força notable ja que gairebé es dobla la xifra que ha passat de 57 a 
101 casos. 

A diferència de la línia descendent del darrer any, la projecció d’aquest darrer curs és 
ascendent. Amb un total de 101 es configura com un dels cursos en què s’han treballat 
més casos, en concret el segon. 

Des de la Comissió es considera que aquest augment principalment s’ha pogut produït 
perquè tant agents socials com centres educatius cada vegada més veuen la 
necessitat d’abordar el conflicte des d’una altra perspectiva. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

20
06

/2
00

7

20
07

/2
00

8

20
08

/2
00

9

20
09

/2
01

0

20
10

/2
01

1

20
11

/2
01

2

20
12

/2
01

3

20
13

/2
01

4

20
14

/2
01

5

20
15

/2
01

6

20
16

/2
01

7

 

CURS ESCOLAR CASOS 



Àrea de Ciutadania 
Seguretat, Mobilitat i Via Pública 

Policia Municipal 
 
 

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2012 135 

TRACTATS 

2006/2007 19 

2007/2008 30 

2008/2009 134 

2009/2010 60 

2010/2011 57 

2011/2012 101 
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3.7.3.1. Comparativa  i topología dels casos 

Per les característiques pròpies, el volum més gran de fets estan tipificats com a 
delictes i faltes contra el patrimoni. Aquests ocupen un 27% del total dels fets, dividits 
en un 12% de furts, un 11% de robatoris amb força i un 4% de robatoris amb violència. 
La següent tipologia més notòria té a veure amb l’ús de la violència. Així doncs les 
baralles i les agressions, amb un 13% cadascuna, sumen un total del 26% d’aquestes 
tipologies.  

Seguit d’això trobem el consum de substàncies estupefaents amb el 8%, les coaccions 
amb el 7% i els actes incívics també amb el 7%. 
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TIPUS DE CAS TRACTATS 

BARALLES 13 

PROBLEMES MENTALS 3 

AGRESSIÓ 13 

COACCIONS 7 

BANDAS 3 

VEXACIONS A UN ALTRE 
ESTUDIANT 
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ABÚS RESPECTE A ALTRES 
ESTUDIANTS 

4 

ROBATORI AMB FORÇA 11 

AMENACES 4 

FURTS 12 

CONSUM ESTUPEFAENTS 8 
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ALUMNE 
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ROBATORI AMB VIOLÈNCIA 4 

BARALLA PER FACEBOOK 2 
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3.7.3.2. Comparativa per sexe 

71%

29%

HOME

DONA 

 

SEXE CASOS TRACTATS 

NOI 72 

NOIA 29 

 

La tendència de la participació des de la comissió amb noies va a l’alça, l’any passat 
es van comptabilitzar 13 noies i aquest any 29. Cal destacar que fins l’any passat no 
era una data que teníem en compta. 

Des de la comissió no podem al·legar que  aquesta alça de casos tractats amb noies 
hagi estat per un augment de noies problemàtiques sinó, com abans s’havia comentat, 
els agents socials i centres educatius  que tracten amb menors cada vegada veuen 
més la necessitats d’abordar aquestes problemàtiques des una altra  perspectiva i 
deriven més casos a la comissió de conflictivitat.  

En la tipologia dels casos si que podem remarcar que de les 29 noies, 1 es  per 
problemes psíquics, una altra per consum d’estupefaents i el major número de casos 
tractats ha estat per baralles entre les mateixes noies  i intimidació a una altra 
estudiant.  Percebem que la dinàmica per solucionar els problemes entre elles té la 
mateixa tònica que la que fan servir els nois, fent servir la violència i les amenaces.   

3.7.3.3. Centres educatiu i alumnat 

La xifra de centres educatius que han participat amb la comissió ha estat de 15, 
enfront els 13 del curs anterior. Dels 15 centres, 12 són de secundària i 3 de primària. 
Aquesta darrera dada es correspon amb la xifra de participació del curs 2010-2011. 

En la memòria del curs 2009-2010  ja es va destacar que  s’havia treballat també amb 
7 alumnes d’escoles d’educació infantil i primària. Enguany també s’han treballat  4 
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menors més. És per la creixent presència de menors de primària, que ja es va 
incorporar una persona del Servei Municipal d’Educació de l’Ajuntament Girona.  

Aquest curs també s’ha tornat a var treballar amb centres de fora de la ciutat de Girona 
com va passar amb l’anterior,en concret amb l’Institut Vallvera 

3.7.3.4. Revisió del Protocol 

A mitjans de curs es va veure, de forma unànime, la necessitat de fer una revisió del 
Protocol inicial que defineix l’estructura, funcionament i composició de la Comissió. 

Després de parlar-ne amb les parts implicades, es va arribar a la conclusió que, ateses 
les circumstàncies de la imminència de les eleccions municipals, aquesta era un tasca 
que es deixava relegada per més endavant, a l’espera que s’ajustin les dinàmiques 
que han generat els canvis ocorreguts en el sí de la Comissió. 

3.7.3.5. Conclusions 

Aquest ha estat el segon curs consecutiu en què no s’ha tractat l’absentisme, però 
contràriament al curs anterior en què havien disminuït lleument els casos de 
conflictivitat, en el present s’han incrementat gairebé el 50%.   

Els procediments emprats en els casos més greus ha estat la intervenció directa amb 
les famílies i la implicació i interacció de totes les parts implicades. Aquests procés 
basat en la mediació ha resultat profitós en la major part dels conflictes detectats, 
sobretot quan parlem de baralles, assetjaments, vexacions i coaccions.  

Segueix preocupant la resolució de conflictes per mitjà de la violència i en aquests 
sentit és on s’esmercen més esforços. És clar que els resultats d’aquest treball de la 
Comissió no es poden mesurar a curt termini, ja que es un camí llarg i lent de 
recorregut. Així doncs els resultats no els podrem apreciar d’un curs per l’altre sinó que 
estem conscienciats que serà el pas del temps el que determinarà l’efectivitat de les 
estratègies utilitzades. 

La mediació, la intermediació, la facilitació, la negociació, són les eines que s’empren 
amb més assiduïtat ja que som partidaris de la implicació de les parts a l’hora de 
cercar alternatives i solucions.  

Amb la idea de fomentar l’ús del diàleg s’intenta caminar cap a la disminució de l’ús de 
la violència. Seguim així en la línia d’implicar els centres en aquesta fita, camí que ens 
està resultant positiu a jutjar per l’ increment de centres que han intervingut amb la 
Comissió. 

El proper curs 2012-2013, s’inicia amb un important canvi que és el nou horari escolar. 
La jornada intensiva a la major part dels institut de la ciutat pot influir en la variació de 
la intensitat dels conflictes o en la quantitat de casos. Estarem a l’expectativa dels 
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esdeveniments del nou curs amb la vista posada en el mateix objectiu: la disminució 
dels conflictes i l’augment del diàleg. 

3.8 – Agents cívics 

Per a l’equip d’Agent Cívics el 2012 també ha estat el quart any de 
funcionament a ple rendiment. Al llarg d’aquest exercici l’equip ha fet 
18.545 advertiments per comportaments inadequats i ha ofert informació 
ciutadana en 1.689 situacions  de demanda de la ciutadania, que troba en 
aquest agents un primer esglaó d’ajuda municipal.  

Pel que fa a la cura i manteniment dels espais públics, s’han xifrat en 1.689 
les comunicacions de deficiències i anomalies detectades a parcs i altres 
indrets de la ciutat. Tot plegat fa que la seva activitat es tradueixi en 
33.218 contactes amb els ciutadans d’una o altra forma  en el decurs del 
2012, xifres aquestes que posen de manifest la proximitat d’aquests agents 
amb la ciutadania. 

Atès l’èxit de l’edició de l’any anterior, en el període previ i també durant  
les Fires de 2012, van protagonitzar una campanya per informar els petits 
comerciants de la importància de no subministrar alcohol als menors. 

Els darrers dies de l’any 2011 al grup es van incorporar temporalment 8 
nous agents provinents d’un pla d’ocupació que va finalitzar el mes de juny 
de 2012. L’augment de 8 a 18 persones va suposar un alleujament en la 
pressió de la demanda de serveis i es va poder satisfer la major part de 
peticions provinents dels diferents col·lectius de la ciutat. Gràcies a això es 
va donar plena cobertura a barris que no tenien agent cívic com és el cas 
de: Germans Sàbat, Fontajau i Sant Ponç,  

Així, la nova distribució va quedar de la següent manera:  

° Sant Narcís, dividit en dos sectors: Pare Coll i Plaça Assumpció 
° Taialà-Germans Sàbat 
° Can Gibert, Vila-roja 
° Pont Major 
° Eixample 
° Barri Vell 
° Santa Eugènia sector Plaça del Barco 
° El Mercadal 
° Pel mateix motiu també es va incrementat la presència  als següents 

sectors:  
° Montilivi 
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° Santa Eugènia sector Maristes 
° Eixample Sud 
° Mercat setmanal de la Devesa 
° Mercat setmanal de Can Gibert 
° Mercat diari de la Plaça Calvet i Rubalcaba  

D’altra banda, es va poder donar cobertura també a les demandes insistents 
dels centres educatius de forma que es va ampliar un servei que fins llavors 
havia tingut una presència discontinua.  Els centres educatius són:  

° Escola Cassià Costal 
° Escola taialà 
° Col·legi Dalmau Carles 
° Col·legi Vila Roja 
° Col·legi Pare Coll  
° Escola Carme Huguet 
° Col·legi Dr. Mas Mitjà 
° Col·legi Verd 
° Escola Vedruna 
° Col·legi Montfalgars 
° Escola Bruguera 
° Escola Eiximenis 
° Col·legi Mare de Déu del Mont 
° Col·legi el Pla de Girona 
 

De l’observació de les gràfiques es desprèn que hi ha una disminució de 
l’activitat en comparació amb l’exercici anterior. Aquesta  diferència es 
constata en els mesos en els quals per motiu de les vacances anuals o per 
la finalització del Pla d’Ocupació hi ha hagut disminució de la plantilla. És 
destacable sobretot a ran de la finalització del Pla d’Ocupació que va 
suposar la pèrdua de 8 efectius. 
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Gràfica del total de serveis realitzats per tipus: 

Ordenaná Municipal

Informació Ciutadana

Peticions Ciutadans

Comunicacions Policials

Comunicats d'Incidéncies

 

° Ordenança Municipal:       18545 
° Informació Ciutadana:       12526 
° Peticions de Ciutadans:       170 
° Comunicacions Policials:       282 
° Comunicacions d’Incidències:      1689  
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Gràfica de quantitat de serveis per tipologia i mes: 
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4. Policia de circulació 
4.1. Estudi de l'accidentalitat 

L'any 2012, l'accidentalitat ha  experimentat un descens a tenir en compte 
respecte a l'any anterior en el total de sinistres ( -6,28 % ). Aquest descens 
correspon tant als accidents amb víctimes com als accidents sense víctimes. 
Així, si a l'any 2011 es van produir  un total de 450 accidents amb víctimes, 
a l'any 2012 n'han tingut  lloc un total de 402, el que representa un descens  
d'un 10,82 %, i amb el que respecta als accidents sense víctimes hem 
passat de 885 de l'any 2011 a 851 a l'any 2012, ho que representa un 
descens del 03,84 %. 

Els accidents amb víctimes mortals es manté la cota, ja que l'any 2011 va 
haver 2 i a l'any 2012 han estat 1. 

En la taula següent podem observar quin és l'índex d'accidentalitat amb 
víctimes de la ciutat amb relació a la seva població i el seu parc mòbil. 

Any POBLACIÓ VEHICLES ACC. AMB 
VÍCTIMES 

ACC. X 1000 
HAB. 

ACC. X   
1000 VEH. 

2003 84.723 27.307 516 6.09 9.00 
2004 87.330 59.843 569 6.52 9.51 
2005 91.136 61.932 502 5.51 8.11 
2006 93.119 65.294 534 5.73 8.18 
2007 95.899 66.023 468 4.88 7.09 
2008 96.916 66.946 426 4.40 6.36 
2009 97.026 66.127 450 4.64 6.81 
2010 96.236 65.380 474 4.93 7.25 
2011 97.841 65.265 450 4.60 6.89 
2012 97.297 64.108 402 4.13 6.27 

Taula - Evolució de l'accidentalitat amb víctimes 2003-2012 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Amb 
ferits 

571 568 536 464 423 449 474 450 401 

Amb 
morts 

3 3 0 4 3 1 2 2 1 

Total 574 571 536 468 426 450 476 452 402 

%(1)  -8.83 -6.62 -18.47 -25.78 -21.60 -17.07 21.25 
-

29.96

%(2)  0.00 -6.16 -12.69 -8.97 5.63 5.78 -5.04 
-

11.06

Taula - Evolució de l'accidentalitat amb víctimes 2004-2012 
(*)La mortalitat ha passat de 3 víctimes a l'any 2004 a 1 víctima a l'any 2012. 

(1) Evolució del percentatge amb relació a l'any 2004. 
(2) Evolució del percentatge amb relació a l'any anterior. 
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Gràfic - Comparatiu del total d'accidents amb víctimes 

Si a l'any 2011 s'havien produït dos accidents amb víctimes mortals a la 
ciutat de Girona, durant l'any 2012  han hagut un accident mortal. 

El total d'accidents han estat 1.251,  i d'aquests, 402 han estat amb ferits 
més o menys greus, i 885  han estat únicament amb danys materials. 

En la taula següent  podem observar com el tipus d'accidents que més 
freqüentment provoca víctimes, i per tant el més nombrós dels que 
succeeixen a la ciutat, és la col·lisió lateral o envestida, és a dir, aquell en 
què dos vehicles en moviment creuen les seves trajectòries, seguit per 
l'encalç o col·lisió pel darrere i aquells accidents en què l'implicat és un sol 
vehicle. 

TIPUS D’ACCIDENT TOTAL AMB MORTS AMB FERITS SENSE FERITS 
Un sol vehicle 177 0 59 118 
Atropellament 57 0 48 9 

Frontal o topada 32 0 17 15 
Lateral / envestida 545 1 163 381 
Posterior / encalç 308 0 90 218 

Lateral / fregament 76 0 13 63 
Altres 56 0 11 45 
Total 1.251 1 401 849 

Taula– Tipologia dels accidents 
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4.2. Principals tipus d’accidents 

Col·lisió frontal  
32 

 Col·lisió per encalç  
308 

 

 

 

   

Col·lisió frontó-lateral o envestida 
545 

 Un sol vehicle implicat  
177 

 

 

 
 

 

En l'apartat de vehicles observem que del total d'implicats en els accidents 
amb víctimes (705), la majoria han estat turismes (464), els quals 
representen el 69,72 %, i en segon lloc, amb el 14,16 %, han estat les 
motocicletes (100). 

De l'anàlisi dels informes dels agents de Policia Municipal es desprèn que un 
71,05 % dels presumptes causants han estat vehicles turismes i un 19,11 
% han estat els vehicles de dues rodes, 10,85 % les motocicletes i 8,26 % 
els ciclomotors (vegeu taula següent). 
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Turismes 44.700 69,72 464 65,81 0 0,00 275 71,05 
Motocicletes 9.084 14,16 95 13,47 1 100,00 42 10,85 
Ciclomotors 4.937 7,70 73 10,35 0 0,00 32 8,26 
Furgonetes 3.531 5,50 30 0,42 0 0,00 15 3,87 

Camions 440 0,68 10 1,41 0 0,00 8 2,06 
Autobusos 215 0,33 5 0,70 0 0,00 4 1,03 

Altres 1.201 1,9 28 3,97 0 0,00 11 2,84 
Total 64.108 705 1 387 

Taula - Comparativa del parc mòbil de Girona i tipus de vehicles implicats en accidents amb 
víctimes 
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Gràfic - Comparatiu del percentatge de vehicles implicats en accidents 
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Un altre aspecte que cal destacar és l'edat i el sexe dels conductors 
implicats en els accidents de trànsit. 

D'un total de 1.981 conductors, 1.490 són homes (75,22%) i 491 són dones 
(24,78%) i representen la taxa més alta (545) els conductors amb edats 
compreses entre 30 i 39 anys (27,10 % del total) seguits dels conductors 
amb edats compreses entre 20 i 29 anys (522),  (26,35%). Això vol dir que 
els conductors amb edats compreses entre 20 i 39 anys, representen més 
de la mitat dels implicats en accidents  (53,45 %). 

En la taula següent veiem representats els diferents grups d'edat tant dels 
conductors implicats com dels presumptes causants dels accidents 

GLOBAL PRESSUMPTES CAUSANTS 
Grup d’edat 

TOTAL HOMES DONES TOTAL HOMES DONES 
<10 7 7 0 5 5 0 

10-14 3 2 1 1 1 0 
15-19 74 58 16 45 37 8 
20-24 260 188 72 147 108 39 
25-29 262 193 69 144 107 37 
30-34 242 186 56 112 83 29 
35-39 222 167 55 121 93 25 
40-44 237 168 69 130 91 39 
45-49 194 148 46 93 76 17 
50-54 140 103 37 80 58 22 
55-59 110 82 28 59 42 17 
60-64 83 65 18 53 43 10 
65-69 67 50 17 34 23 11 
70-74 34 30 4 22 19 3 
75-80 29 26 3 19 17 2 
>80 17 17 0 14 14 0 

Total 1981 1490 491 1079 817 262 
Percentatge  75,22% 24,78%  75,71% 24,29% 

Taula - Edat dels conductors 
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EDAT TOTAL MORTS FERITS NO FERITS 

<10 9 0 9 0 
10-14 6 0 6 0 
15-19 2 0 2 0 
20-24 4 0 4 0 
25-29 3 0 3 0 
30-34 2 0 2 0 
35-39 2 0 2 0 
40-44 3 0 3 0 
45-49 4 0 4 0 
50-54 1 0 1 0 
55-59 10 0 6 4 
60-64 7 0 7 0 
65-69 5 0 5 0 
70-74 4 0 4 0 
75-80 2 0 2 0 
>80 7 0 7 0 

Total 71 0 67 4 

Taula -  Edat dels atropellats 

 

Il·lustració - Imatge d'un accident de trànsit
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4.3. Principals causes dels atropellaments 

 

 

 
Distracció  No respectar distància de 

seguretat 

 

 

 
Velocitat inadequada  Canvi o invasió de carril 

 

 

 

No respectar la prioritat  Altres 
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En les tres taules següents podem observar quina ha estat l'evolució dels 
accidents per franges horàries, dies de la setmana i mesos. 

 
TOTAL AMB MORTS AMB FERITS TOTAL VÍCTIMES 

SENSE 
FERITS 

00.01 - 04.00 60 0 15 15 45 
04.01 - 08.00 75 0 19 19 56 
08.01 - 12.00 281 0 91 91 190 
12.01 - 16.00 346 1 129 130 216 
16.01 - 20.00 336 0 97 97 239 
20.01 - 24.00 153 0 50 50 103 

Taula -  Evolució de l'accidentalitat per franges horàries 

 TOTAL AMB MORTS AMB FERITS TOTAL VÍCTIMES 
SENSE 
FERITS 

DILLUNS 185 1 57 58 127 
DIMARTS 205 0 72 72 133 

DIMECRES 195 0 65 65 130 
DIJOUS 198 0 73 73 125 

DIVENDRES 202 0 73 73 129 
DISSABTE 162 0 39 39 123 
DIUMENGE 104 0 22 22 82 

Taula - Evolució de l'accidentalitat per dies de la setmana 

 TOTAL AMB MORTS AMB FERITS TOTAL VÍCTIMES 
SENSE 
FERITS 

GENER 111 0 39 39 72 
FEBRER 98 0 25 25 73 
MARÇ 105 0 33 33 72 
ABRIL 98 0 28 28 70 
MAIG 114 0 37 37 77 
JUNY 98 0 30 30 68 

JULIOL 113 0 39 39 74 
AGOST 99 0 40 40 59 

SETEMBRE 90 0 27 27 63 
OCTUBRE 125 1 41 42 83 

NOVEMBRE 96 0 31 31 65 
DESEMBRE 104 0 31 31 73 

TOTAL 1.251 1 401 402 849 
%  0,07 32,05 32,13 67,86 

Taula - Evolució de l'accidentalitat per mesos 
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Gràfic - Comparatiu sobre l'accidentalitat per franges horàries 
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Gràfic - Comparatiu sobre l'accidentalitat per dies de la setmana 
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Gràfic - Comparatiu sobre l'accidentalitat per mesos 

Les causes més freqüents dels accidents han estat:  les distraccions dels   
conductors (286), no deixar un interval de seguretat (177), no respectar els 
senyals de stop i cediu el pas  (125), no respectar prioritat en general 
(109), canvi improcedent de carril (76),  velocitat inadequada (57),   
alcoholèmies o estupefaents (26), i no respectar prioritat en pas de vianants 
(25). 

En la taula següent es poden observar les causes que presumptament han 
originat la majoria dels accidents. 
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TRAMS DE CARRER 

Carrer principal entre c. i c. total 
Agudes   3 

Av. de França   20 
Av. Josep Tarradellas Rtda.Sta.Eugènia Rtda.Assemblea .Cat. 9 
Av. Josep Tarradellas Rtda.Assamblea. Cat. Rtda.Tarradellas 4 
Av. Josep Tarradellas Rtda.Tarradellas Rtda.Vila de Perpinyà 9 

Av. Lluís Pericot   20 
Av. Montilivi   2 

Av. Ramon Folch   6 
Av. Sant Francesc   5 

Av. Sant Narcís Santa Eugènia Oviedo 4 
Av. Sant Narcís Oviedo Ctra. Santa Coloma 3 

Barcelona Av. Àlvarez Castro Pare Claret 4 
Barcelona Pare Claret Creu 10 
Barcelona Creu Marquès Caldes M. 13 
Barcelona Marqués Caldes M. Cardener 6 
Barcelona Cardener Accés Autopista 7 
Barcelona Accés Autopista Avellaneda 10 

Carme   10 
Creu   14 

Crta Palamós   3 
Crta Sant Feliu   6 

Crta Sant Gregori   2 
Crta Santa Coloma   8 

Emili Grahit Barcelona Pl. Països Catalans 6 
Emili Grahit Pl. Països Catalans La Creueta 6 

Jaume I Ramon Folch Pl. Marqués Camps 9 
Jaume I Pl. Marquès Camps Pl. Calvet i Rubalc. 3 

Marqués Caldes Mont.   7 
Joan Maragall   8 

Migdia Bisbe Lorenzana Emili Grahit 2 
Migdia Emili Grahit Marquès Caldes M. 4 
Migdia Marqués Caldes M. Riu Cardener 0 

Passeig de la Devesa   17 
Passeig d'Olot Barcelona Pont del Dimoni 6 
Passeig d'Olot Pont del Dimoni Agudes 8 

Pg Sant Joan Bosco   4 
Pedret   12 

Pl. Calvet i Rubalcava   2 
Pl. Catalunya   7 

Pl. Països Catalans   17 
Güell   22 

Joaquim Vayreda   10 
Pont Major   10 

Rafael Masó   5 
Rambla Xavier Cugat   7 
Pl.Marqués de Camps   7 

Rotonda Devesa   5 
Rotonda Fontajau   8 
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Rotonda Mas Gri   25 
Rtda Assemblea Cat.   16 
Rtda. Plaça Europa   2 
Rtda. Plaça de Salt   10 
Rotonda de Pedret   11 

Rotonda del Rellotge   10 
Rtda. Santa Coloma   7 
Pl. Poeta Marquina   6 
Rtda.Vila Perpinyà   3 

Rda. Accés Autopista   12 
Rutlla   3 

Santa Eugènia Pl. Marquès Camps Rtda.Sta.Eugènia 5 
Santa Eugènia Rtda.Sta.Eugènia Trav.Sta.Eugènia 9 
Vitòria Gasteiz   24 

Pau Vila i Dinarés   4 
Altres   534 

Total en trams   1.051 

Taula– Accidents per carrers 

CRUÏLLES DELS CARRERS 
Pont de la Barca Rambla Xavier Cugat 4 
Av. Josep Tarradellas Antoni Varés i Martinell 2 
Rotonda Rellotge Avinguda de França 4 
Av. Josep Tarradellas Rotonda Fonatajau 5 
Av. Josep Tarradellas Rotonda Assemblea de Cat. 3 
Creu Migdia 2 
Barcelona Saragossa 5 
Av. Jaume I Miquel Blay 6 
Av. Ramon Folch Rotonda Rellotge 4 
Tuyet Santamaria Castell de Solterra 5 
Barcelona Marqués de Caldes de Mont. 4 
Reggio Emili Rotonda Mas Gri 5 
Sant Isidre Riu Terri 2 
Sant Isidre Riu Freser 2 
Av. Sant Narcís Ramon Muntaner 4 
Ctra. Santa Coloma Rotonda Santa Coloma 2 
Agudes Enric Marqués i Ribalta 10 
Barcelona Lorenzana 2 
Barcelona Rotonda Mas Gri 4 
Barcelona Emili Grahit 3 
Passeig d'Olot Güell 2 
Riu Cardener Riu Freser 2 
Passeig d'Olot Av. Sant Narcís 6 
Santa Eugènia Av. Sant Narcís 2 
Altres  112 

Total en cruïlles  202 
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TOTALS 
Total accidents en trams de carrer 1.051 
Total accidents en cruïlles 202 
Total accidents 1.253 

Taula– Accidents per cruïlles i totals
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Gràfic– Comparatiu del total d’accidents – Quadrienni 2008-2012 
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Gràfic– Comparatiu del total d’atropellaments – Quadrienni 2008-2012 
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Il·lustració - Protecció d’esdeveniments i accident de trànsit. 
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4.4. Denúncies a l'Ordenança municipal de 
circulació 

 Tipus d’infracció Totals 
Estacionar fora dels perímetres autoritzats 625 
Estacionar en lloc prohibit 1625 
Estacionar en lloc on és prohibida la parada 1642 
Estacionar obstaculitzant o destorbant la circulació 2003 
Estacionar en doble filera 171 
Estacionar en sentit contrari al sentit únic de circulació de la via 22 
Estacionar a menys de 5 m. de la cantonada destorbant la circulació 281 
Estacionar destorbant la sortida de vehicle estacionat 67 
Estacionar en pas de vianants 790 
Estacionar en rebaix de vorera per a discapacitats 5 
Estacionar en vorera, passeig, andana, zona enjardinada, etc. 3145 
Estacionar en parada de transport públic 532 
Estacionar en zona d'estacionament reservat 1942 
Estacionar en zona de càrrega i descàrrega i horari 4574 
Estacionar en gual 703 
Estacionar en un mateix lloc més de tres dies consecutius 987 
Estacionar en zona temporalment prohibida 1155 
Estacionar on impedeix la visibilitat del trànsit o els senyals 12 
Altres 2560 

Total 22.841 

 

4.5. Denúncies Reglament General de Circulació 

 Tipus d’infracció  Totals 
No utilitzar el conductor o passatger el cinturó de seguretat 674 
No utilitzar el conductor o passatger el casc de protecció 93 
Circular amb excés de velocitat 1841 
Circular en un ciclomotor amb excés de passatgers 11 
Conduir sota els efectes de begudes alcohòliques i/o psicòtrops 233 
Negar-se a la prova d'alcoholèmia 20 
No donar dades del vehicle sol·licitades pels afectats en un accident 51 
No obeir els senyals i les ordres de l'agent 55 
No obeir un conductor el llum vermell d'un semàfor 523 
No obeir el senyal d'stop o cediu el pas 42 
No obeir el senyal de circulació i/o direcció prohibida 577 
No obeir el senyal de limitació de pes de càrrega o dimensions 2 
No obeir un senyal de prohibició o restricció 132 
No obeir un senyal d'obligació 400 
No respecta una línia longitudinal contínua 142 
No respectar la prioritat de pas dels vianants en una zona senyalitzada 15 
Circular en sentit contrari a l'establert 12 
Circular un vehicle per zona de vianants 36 
Circular sense els llums d'encreuament encesos 11 
Circular dues persones en un ciclomotor no autoritzat 5 
Circular amb vehicles a motor amb silenciador ineficaç o sense 9 
Emetre sorolls per sobre de les limitacions establertes 1 
Conduir de forma negligent o temerària 73 
Conduir un vehicle sense llibertat de moviments 573 
Avançar un altre vehicle  de forma antireglamentària 6 
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Efectuar canvi de sentit de forma improcedent 3 
Altres 444 
Total 5.778 
*Diferència respecte a l’altre any 2011 – 11.747  ( - 29,10% )    
TOTAL DENUNCIES POLICIA MUNICIPAL 28.619 
 

 

TOTAL DENÚNCIES TRAMESES A L’AJUNTAMENT 49.643 

*Diferència respecte a l’altre any -13.973  ( - 22,03 % )    

 

 

Manca de tiquet en zona blava 15.594 
Superar límit horari zona blava 7.109 
Total denúncies en zona blava 21.024 
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Gràfic– Comparatiu de les denúncies de trànsit – Quadrienni 2008-2012 

4.6. Denúncies del Servei Català de Trànsit 

Tipus d’infracció Totals 
No portar o no tenir rebut de l'assegurança 480 
No portar o no tenir llicència o permís de conducció 669 
No portar o no tenir llicència o permís de circulació o targeta ITV 1.957 
No haver passat  la inspecció tècnica de vehicles (ITV) 13 
Relacionades amb el transport (tacògrafs, temps de conducció, etc.) 0 
Altres 9 
Total denúncies 3.128 

*Diferència respecte a l’altre any + 21,05 
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4.7. Denúncies de transports 

 
Normativa sobre transport de mercaderies 
Normativa sobre transport col·lectius de 
viatgers 
Normativa sobre transport escolar . 
Tacògrafs, temps de descans dels 
conductors, excés de pes, etc. 

  

Total denúncies de transports 34

*Diferència respecte a l’altre any -11,76 % 
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4.8. Vehicles retirats de la via pública 

Tipus d’infracció Totals 
Abandonats a la via pública 137 
Alcoholèmies 96 
Cedits 49 
Indocumentat 508 
Estacionar dificultant la circulació 1089 
Estacionar en doble filera 37 
Estacionar en gual 584 
Estacionar en lloc prohibit 1867 
Estacionar en parada de bus 266 
Estacionar en parada de taxis 26 
Estacionar en pas de vianants 164 
Estacionar en reservat de discapacitats 468 
Estacionar en zona de càrrega i descàrrega 2306 
Estacionar en zona de vianants 299 
Estacionar sobre la vorera 716 
Implicats en accidents 87 
Ordre judicial i/o altre organisme oficial 89 
Estacionar en reservat 686 
Trobar-se en requisitòria 57 
Altres 118 
Total 9.649 

*Diferència respecte a l’altre any -4,03% 
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Il·lustració - Vehicle retirat pel servei de grua 

DIA VEHICLES RETIRATS % 
Dilluns 1726 17,38 
Dimarts 1833 18,99 

Dimecres 1812 18,77 
Dijous 1849 19,16 

Divendres 1742 18,05 
Dissabte 397  04,11 

Diumenge 290  03,00 

 

VEHICLES TOTAL % 
DIFERÈNCIA 

RESPECTE 
2011 

% 

Camions 4    0,04 +1 33,33 
Furgonetes 38 0,39 -28 42,42 
Turismes 9163 94,99 -349 3,66 

Motocicletes 98 1,01 -19 6,66 
Ciclomotors 240 2,48 -7 13,04 

Bicicletes 94 0,97 -36 16,04 
Altres 12 0,12 -9 9,09 
Total 9.649 100,00 -405 -4,03 
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Gràfic– Comparatiu del total de vehicles retirats de la via pública – Quadrienni 2008-2012 
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Il·lustració – Infracció d’estacionament  
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4.9. Alcoholèmies 

ACCIDENTS 

PROVES DENÚNCIES 
ATESTATS 

(sense 
detinguts) 

ATESTATS 
(amb detinguts) 

Positives 67 67 67 0 
Extracció de sang 2 2 2 0 

Es nega a fer-la 1 1 1 1 
Negatives 46 0 0 0 
Subtotal 116 70 70 1 

 

INFRACCIONS 

PROVES DENÚNCIES 
ATESTATS 

(sense 
detinguts) 

ATESTATS 
(amb detinguts) 

Positives 47 47 11 0 
Extracció de sang 1 1 1 0 

Es nega a fer-la 4 4 4 1 
Negatives 11 0 0 0 
Subtotal 63 52 16 1 

 

CONTROLS PREVENTIUS 

PROVES DENÚNCIES 
ATESTATS 

(sense 
detinguts) 

ATESTATS 
(amb detinguts) 

Positives 219 219 37 0 
Extracció de sang 3 3 5 0 

Es nega a fer-la 1 1 0 2 
Negatives 4.395 0 0 0 
Subtotal 4.618 223 42 2 

 

RESUM GENERAL 

PROVES DENÚNCIES 
ATESTATS 

(sense 
detinguts) 

ATESTATS 
(amb detinguts) 

Positives 329 329 112 0 
Extracció de sang 2 2 2 0 

Es nega a fer-la 6 6 6 2 
Negatives 4.282 0 0 0 

TOTAL 4.618 337 116 2 
 

*Diferència respecte a l'any 2011 referent a denúncies i atestats - 146  ( - 23,08%) 
*Diferència respecte a l'any 2011 referent al total de proves realitzades  + 151  (+ 3,38%) 
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Gràfic– Comparatiu del total de proves efectuades – Quadrienni 2008-2012 
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Gràfic– Comparatiu del total de proves positives – Quadrienni 2008-2012 
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4.10. Velocitat 

LLOC LIMITACIÓ DE 
LA VIA 

VEHICLES 
CONTROLATS 

VEHICLES 
DENUNCIATS 

Avda. Josep Tarradellas 40 km/h 2010 33 
GI 533  (Ctra. Sta. Coloma) 50 km/h 11.221 521 

Roberto Bolaños 40 km/h 4.124 58 
Crta. Sant Gregori 50 km/h 2.876 93 

C. Emili Grahit 50 km/h 1.610 28 
Pont de Fontajau 50 km/h 2.100 109 

Pedret 50 km/h 1.610 27 
Font de l'Abat 40 km/h 3.501 71 

Ctra. de Barcelona 50 km/h 15.146 836 
C-255  (Campdorà) 50 km/h 3.302 46 

Altres punts de control 50 km/h 2.017 12 
TOTAL  49.517 1.834 

*Diferència respecte a l'any 2011 referent al total de vehicles controlats -41.286  (–54,53 %) 
*Diferència respecte a l'any 2011 referent al total de vehicles denunciats – 1.113 (–62,23 %) 

 

 

Il·lustració - Unitat de motoristes 
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Gràfic – Comparatiu del total de vehicles denunciats – Quadrienni 2008-2011 
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Gràfic– Comparatiu del total de vehicles controlats – Quadrienni 2008-2012 
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5. Policia de seguretat 
5.1. Seguretat Ciutadana 

El servei de Policia Municipal de Girona aposta decididament per augmentar la seguretat a la 
nostra ciutat, prova d'aquest esforç és l'increment de serveis relacionats en defensa dels drets i 
llibertats de tots els ciutadans. 

Per tant, dels 55.823 serveis originats per les diferents trucades rebudes a la sala del 092, 
9.085 han estat relacionats a tot el que fa referència a la seguretat ciutadana. 

A la següent taula es pot veure quins han estat els més significatius.  

MOTIU TOTAL 
Alarma en activitat comercial 63 
Alarma en Empresa Indústria 35 
Alarma en habitatge particular 21 
Alarma en organisme/edifici públic 708 
Alarma en vehicle o similar 30 
Aldarull/conflicte 743 
Altres alarmes 16 
Altres incendis 84 
Altres vigilàncies de seguretat 527 
Baralles entre persones (no agressió)  77 
Baralles multitudinàries 39 
Baralles /discussions en l’àmbit de la llar 79 
Concentració/reunió reivindicativa 100 
Control de grups en la via publica 223 
Control estàtic de seguretat  39 
Identificació de persones 156 
Identificació de seguretat 106 
Identificació /Vigilàncies/Control de Seguretat 84 
Incendi en activitat comercial 11 
Incendi en domicili particular 95 
Incendi en Institució/Edifici equipament 38 
Incendi en plantes o forestal 118 
Incendis en/de vehicles 28 
Incendis equipament/elements edificis  128 
Manifestació 51 
Persona que causa problemes sense identificar 19 
Pintades/grafits 37 
Vigilància preventives seguretat/protecció 969 
Vigilància en manifestació religiosa 6 
Vigilància seguretat en activitat esportiva 78 
Vigilància en seguretat en festa major 104 
Denuncies Llei 1/92 – drogues - 403 
Denuncies Llei 1/92  - armes - 35 
TOTAL 5.250 
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Il·lustració - Imatge de serveis de seguretat 

 

Il·lustració -Imatge de serveis de seguretat 
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5.2. Equip de contenció de masses 

El servei es divideix en dos equips/grups.  
 
L’equip A va portar a terme els següents serveis: 
 

° 17/02/12 Dispositiu estàtic de control a la zona de Santa Eugènia 
° 17/02/12 Protecció de l’Ajuntament en motiu de manifestació en 

contra de les retallades en sanitat 
° 18/02/12 Dispositiu estàtic de control a la zona de Pont Major 
° 19/02/12 Protecció de l’Ajuntament per manifestació en contra de la 

reforma laboral 
° 22/02/12 Protecció de l’Ajuntament per manifestació en suport a 

estudiants valencians detinguts 
° 29/02/12 Protecció de l’Ajuntament per manifestació en contra de les 

retallades en educació  
° 28/03/12 Protecció de l’Ajuntament per manifestació de l’empresa 

Musersa en contra de les retallades 
° 21/04/12 Dispositiu a la plaça Països Catalans per celebració d’una 

victòria de futbol del Reial Madrid 
° 23/04/12 Protecció de l’Ajuntament per concentració del grup 

d’afectats per les hipoteques 
° 01/05/12 Protecció de l’Ajuntament per concentració dels sindicats.  
° 02/05/12 Dispositiu a la plaça Països Catalans per celebració d’una 

victòria de futbol del Reial Madrid 
° 16/05/12 Dispositiu a l’Audiència Provincial en motiu de la celebració 

d’un judici entre agents policials i membres del moviment ocupa 
° 29/07/12 Dispositiu a la zona de la Devesa per concert 

independentista 
° 30/08/12 Dispositiu a la plaça Països Catalans per celebració de la 

victòria en la Supercopa de futbol del Reial Madrid 
° 07/10/12 Protecció de l’Ajuntament per manifestació del moviment 

Por el derecho a vivir.  
° 26/10/12 al 04/11/12 Dispositiu especial de Fires i Festes de Sant 

Narcís amb diversos dispositius estàtics de control i vigilància del 
sector firal 

° 21/12/12 Suport a les unitats del torn de nit en l’entrada a 
l’establiment “Bar musical” 
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L’equip B va portar a terme els següents serveis: 

° 13/01/12 Protecció de l’Ajuntament per concentració del sindicat 
° 25/01/12 Protecció de l’Ajuntament i barri vell pels actes de 

celebració de la victòria en els quarts de final de la Copa del Rei 
d’Espanya del FC Barcelona en front del Reial Madrid 
 

 
 

° 22/02/12 Protecció de l’Ajuntament per possibles aldarulls de la 
manifestació espontània en contra de les càrregues policials de la 
policia a València 

° 29/03/12 Protecció de l’Ajuntament per la vaga general 
° 21/04/12 Dispositiu per partit de futbol entre el FC Barcelona i Reial 

Madrid 
° 01/05/12 Protecció de l’Ajuntament per possibles disturbis durant la 

celebració de manifestació no comunicada d’un col·lectiu ocupa 
° 02/05/12 Dispositiu a plaça Països Catalans per celebració de la lliga 

aconseguida pel Reial Madrid 
° 15/05/12 Protecció del barri vell i oficines de La Caixa 
° 16/05/12 Dispositiu a l’Audiència Provincial en motiu de la celebració 

d’un judici entre agents policials i membres del moviment ocupa 
° 25/05/12 Dispositiu a la plaça Catalunya i Ajuntament per la 

celebració de la Copa del Rei aconseguida pel FC Barcelona 
° 04/06/12 al 15/06/12 Curs de la UIP a la zona franca de Barcelona 
° 09/08/12 Protecció de l’Ajuntament i de les dependències policials en 

motiu de manifestació del moviment ocupa 
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° 04/10/12 Suport a les unitats del torn de nit en l’entrada a 
l’establiment “Bar musical" 

° 20/12/12 Dispositiu per aplicació de la nova Ordenança de Civilitat i 
nova entrada a l’establiment “Bar musical” 

° 26/10/12 al 04/11/12 Dispositiu especial de Fires i Festes de Sant 
Narcís amb diversos dispositius estàtics de control i vigilància del 
sector firal 

 

 

Il·lustració– Equip de falcons en tasques de motoristes. 
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6. Policia Judicial 
6.1. Secció d'Investigació i Seguretat (SIS) 

Efectua tasques pròpies de d'investigació d'il·lícits penals 
o administratius; protecció de les autoritats municipal; 
proteccions especials amb risc ; coordinació amb els 
altres serveis policíacs d'investigació i informació. 

Cal esmentar que els resultats d'aquesta secció que amb 
deus anys d'experiència ha assolit un nivell de resolució 
de casos molt elevat, essent mereixedors de diverses 
felicitacions i guardons pel seu treball. Enguany han actuat en 2.325 
serveis. 

 

Il·lustració– Agents del SIS en tasques administratives. 
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TIPUS DE SERVEIS 

T
O

T
A

L
 

S
A

N
C

IO
N

S
 

IN
F

O
R

M
E

S
 

D
IL

IG
È

N
C
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S

 

D
E

N
U

N
C

IA
T

S
 

D
E

T
IN

G
U

T
S

 

Activitats no autoritzades/ OMCSC 13 13   13  
Agressió Sexuals 14  02 07  05 
Amenaces 07   05 01 01 
Cooperació amb Estrangeria 23 14 05 02  02 
Danys 20  03 11 03 03 
Actuacions Escoles 04     04 
Estafes / falsificació documentació 43  02 24  17 
Furts 195  05 101 45 44 
Grafits   7    
Identificacions 1494      
Incendis       
Policia Administrativa 39  39    
Lesions 11   05 03 03 
Manifestacions i concentracions 22  22    
Menors escapolits/ Menors 06   03  03 
Ocupació habitatges 62  53 08 01  
Plens 14      
Prostitució 38  38    
Proteccions autoritats 24      
Recerca implicats fets delictius 05   03  02 
Recuperació vehicles 03   03   
Requeriments judicials 37  01 20  16 
Robatori i furt d'ús vehicles 11   06  05 
Robatori interior vehicle 05   03  02 
Robatoris amb força 64  05 30  29 
Robatoris amb violència i/o 
intimidació 56  05 32  19 
Salut Pública 19  04 05  10 
Serveis Varis 23  06 15 02  
Venda de CD’s i DVD’s   2    
Violència de Gènere 02   01  01 
Llei 1/1992 60    46  
Receptació 07   3  4 
Apropiació indeguda 04   2  2 
TOTAL 2325 27 199 289 114 172 

Taula– Serveis realitzats per la unitat SIS. 
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6.2. Auxili a l'Administració de Justícia 

Tipus de servei Totals 
Citacions judicials a agents 1112 
Citacions judicials a particulars 1914 
Notificacions d'arrestos 146 
Control d'arrestos 112 
Precintaments i desprecintaments 602 
Esbrinaments de domicilis 297 
Informes socioeconòmics 19 
Altres 1392 
Total 5.594 

* Diferència respecte l’any 2011  -149 (-2,59) 

 

Il·lustració– Agents de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. 
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6.3. Atestats per delictes i faltes 

En la taula següent podem veure com ha estat la diferent tipologia dels atestats per il·lícits 
penals instruïts per la Policia Municipal de Girona durant l'any 2012.  

Total  Total D/F Patrimoni Persones S. Vial 
Altres 

D/F 

Drogues 

Armes 

Alt. 
Inf./ad. Altres

6.788 2778 2135 262 303 88 449 1087 2474 

ELS DELICTES/FALTES PER GRUPS

Patrimoni Persones S. Vial Altres del/faltes

TOTAL TRAMITACIONS NIP

Patrimoni Persones S. Vial

Altres del/faltes Drogues/armes Altres adminis.

Altres NIP
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6.4. Delictes i faltes per concepte   

(Comparativa amb l’any anterior) 

CONCEPTE 
ANY 
2012 

ANY 
2011 

FURT 1048 1027 

APROPIACIÓ INDEGUDA 6 3 

ESTAFA 76 42 

DANYS 460 483 

ROBATORI A INTERIOR DE VEHICLE 183 206 

ROBATORI DE VEHICLE 74 111 

ROBATORI INTERIOR DE LOCAL COMERCIAL 28 31 

ROBATORI EN INDÚSTRIA/DESPATX 
PROFESSIONAL 4 

6 

ROBATORI INTERIOR VIVENDA PRIVADA 44 68 

ROBATORI A INTERIOR INSTITUCIÓ/EDIFICI PÚBLIC 18 17 

ALTRES ROBATORIS AMB FORÇA 61 68 

ROBATORIS VIOLENTS 95 116 

ALTRES FETS CONTRA EL PATRIMONI 38 41 

TOTAL PATRIMONI 2135 2134 

VIDA 1 2 

LESIONS ENTRE PARTICULARS 60 90 

MALTRACTAMENT ÀMBIT LLAR 54 64 

AMENACES/COACCIONS 88 44 

AGRESSIONS/ABUSOS SEXUALS 2 8 
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EXHIBICIONISME/ALTRES LL.SEXUAL 4 0 

ALTRES FETS CONTRA PERSONES 53 56 

TOTAL PERSONES 262 264 

ALCOHOLÈMIA/ESTUPEFAENTS 121 125 

ORIGINAR RISC PEL TRÀNSIT 16 6 

PERMISOS/LLICÈNCIES 166 148 

TOTAL SEGURETAT VIAL 303 279 

ALTRES DELICTES/FALTES 88 103 

TOTAL ALTRES DELICTES/FALTES 88 103 

TOTAL DELICTES/FALTES 2778 2780 

TOTAL DETINGUTS 290 336 
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Gràfic– Atenció al ciutadà. 



 






