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1.1. Presentació 

Regidoria d’Ocupació i Empresa 

La Regidoria d’Ocupació i Empresa té com a missió planificar i executar les polítiques de promoció 
econòmica i desenvolupament local que porta a terme l’Ajuntament de Girona. Aquesta missió 
s’exerceix segons criteris i valors basats en la planificació, el treball en xarxa, la concertació 
publicoprivada, i la inclusió i responsabilitat social vers la població més vulnerable.  

Voldria posar de manifest en primer lloc que l’any 2014 és el de la consolidació d’una tendència cap a 
la millora econòmica de la ciutat, després de l’estabilització de 2013, que es manifesta en l’increment 
de l’ocupació i la disminució progressiva de l’atur. L’ocupació, mesurada en el volum de persones 
afiliades a la Seguretat Social, experimenta un increment de l’1,1% el quart trimestre de 2014 
respecte al mateix període de l’any anterior, en el qual hi ha 61.245 persones afiliades a la ciutat. Pel 
que fa a la situació d’atur, al desembre de 2014 ha caigut un 5,5% respecte al mateix mes de l’any 
anterior, i queden a final d’any un total de 7.096 registrades com aturades. Val a dir que si atenem la 
taxa d’atur registral que publica l’Observatori de la Generalitat de Catalunya, a la ciutat de Girona és 
del 15,1; 1 punt de percentatge inferior a la del mateix període de l’any anterior. El més significatiu, 
però, és que comparativament aquesta taxa és la més baixa de les ciutats de més de 90.000 
habitants de Catalunya, a excepció de Barcelona. 

En el marc de treball concertat amb el agents econòmics i socials, destaca la constitució de l’Agència 
de Promoció Econòmica, entesa aquesta com a xarxa col·laborativa i estable de concertació 
publicoprivada entre els diferents agents socioeconòmics del territori per impulsar i promoure el 
desenvolupament econòmic destinat a la creació i consolidació d’ocupació. La primera acció de 
l’Agència ha estat la constitució de la Taula de Treball d’Indústria. En aquest marc es desenvolupa el 
Programa operatiu per a la promoció, difusió i captació d’inversions a l’espai urbà, industrial i 
tecnològic de les àrees urbanes de Girona i de Figueres, en coordinació amb l’Ajuntament de 
Figueres. El seu objectiu és construir i implementar eines i accions per a la captació d’inversions de 
caràcter preferentment industrial que generin ocupació estable i de qualitat en el territori. 

En la lluita per combatre la situació d’atur, l’Ajuntament desenvolupa un conjunt de polítiques 
finançades amb fons propis i del Fons Social Europeu/SOC. Així, el pressupost total destinat a 
polítiques d’ocupació i integració laboral creix gairebé un 15% el 2014, i se situa per damunt dels 
3.000.000 €. Des del Servei Municipal d’Ocupació s’ha atès a més d’un 40% de la població en 
situació d’atur de Girona. Si atenem la relació directa en trobar un lloc de treball, el conjunt d’aquestes 
polítiques ha suposat la integració al mercat laboral de 754 persones. En aquest àmbit, cal destacar 
els resultats del primer any del programa Girona Actua, iniciativa d’ajudes ocupacionals que porta a 
terme l’Ajuntament amb fons propis, amb un total de 500.000 € anuals, i el suport del Consell de 
Cohesió i Serveis Socials, que desenvolupa una bateria d’accions formatives i d’acompanyament per 
incorporar al món laboral a persones aturades en situació de gran fragilitat econòmica i social, i en 
promou la contractació en una empresa ordinària a través d’incentius econòmics.  

A l’àmbit de la innovació i l’emprenedoria, destaca el programa Girona Emprèn, des del qual s’ha 
donat suport a la creació de 82 empreses que han suposat la creació de 108 llocs de treball. En 
l’àmbit del foment empresarial es porta a terme el programa d’ajuts Aixequem Persianes, orientat a 
incentivar l’activitat econòmica en les zones més afectades per la crisi, que s’ha dut a terme a Sant 
Narcís. Per últim, cal destacar l’activitat del Bloom, Centre 3D i de Tecnologies Emergents a Girona, 
que s’ha consolidat amb la seva activitat en la promoció i suport a la producció i/o l’assessorament de 
projectes com el Festival Internacional de Mapping de Girona, i l’assessorament a projectes 
cinematogràfics, videoclips i teasers. 

Marta Madrenas i Mir  

SEGONA TINENTA D’ALCALDE I REGIDORA D’OCUPACIÓ I EMPRESA  
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Regidoria de Turisme i Comerç 

El turisme és un element clau de la Girona del segle XXI. Des de l’inici de la legislatura hem apostat 
decididament per aquest sector, un dels grans motors de la ciutat, per convertir-lo en peça estratègica 
de la recuperació econòmica. Però no només això. Més enllà de la tasca diària que comporten 
esdeveniments ja calendaritzats, com Temps de Flors o les Fires de Sant Narcís, hi ha hagut una 
gran tasca per reconvertir el turisme tradicional en turisme de qualitat, un turisme que té en la cultura 
el seu eix fonamental. Aquesta transformació s’ha fet doncs partint de la tasca realitzada per impulsar 
una oferta cultural permanent al llarg de l’any, d’alta qualitat, fet que ens ha permès poder-nos oferir 
en sectors i territoris fins ara desconeguts per a la ciutat. 

Les dades de l’oficina de turisme o del punt de benvinguda mostren sense cap mena de dubte que la 
transformació que hem implantat els últims 4 anys estan donant resultats inqüestionables tan en 
nombre de visitants com en nombre de pernoctacions a la ciutat. Però el 2014 també hem volgut anar 
un pas més enllà de cercar nous targets, i hem aplicat una estratègia en comunicació i social media, 
amb l’ajuda inestimable del sector hoteler i de la restauració, que ens ha permès obtenir, per 
exemple, la millor reputació online de l’Estat espanyol. Per últim, cal remarcar també la tasca 
desenvolupada pels tècnics i tècniques de la casa per oferir pacs atractius als congressistes d’arreu 
del món.  Sens dubte és un element que  cal desenvolupar intensament i és per això que serà una de 
les nostres prioritats per al 2015. 

Coralí Cunyat i Badosa 

REGIDORA DE TURISME I COMERÇ 
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Regidoria d’Urbanisme i Activitats 

La regidoria d’Urbanisme i del projecte ferroviari tanca l’any amb dues mirades: la mirada enrere i la 
mirada endavant. La mirada enrere permet afirmar que el 2014 s'han consolidat diferents projectes de 
ciutat. S’han fet actuacions importants a equipaments municipals i llurs exteriors, arranjament i noves 
urbanitzacions, i amb una mirada especial als pressupostos participats de barri, que han consolidat 
una aproximació progressiva del consistori a problemàtiques concretes de barri. 

Altrament, cal remarcar que la finalització de l’obra de la plaça Montserrat, el carrer Bisbe Sivilla, la 
plaça Joan Brossa i part del Parc Central, executada íntegrament per l'ajuntament, ha permès 
normalitzar, a grans trets, la zona afectada de les obres del TAV. ara només resta pendent per part 
d’ADIF la urbanització de la coberta-llosa de l’estació soterrada, per tal de reordenar els espais i els 
fluxos generats per l’estació intermodal. 

Es consolida també la tendència a l'alça del nombre de llicències, però no de pressupost. Han 
augmentat un 13% el nombre  de tràmits de llicencies d’obres i un 27% el nombre de tràmits 
d’activitats en  relació a l’any anterior. Principalment degut a la simplificació dels tràmits i a la situació 
econòmica actual, hi ha hagut un increment significatiu del tràmits de llicencia per regim de 
comunicació i obres menors, que no s’ha traduït en un augment global a efectes de pressupost.  

D'altra banda, la mirada endavant d'aquest 2014 ha permès establir estratègies per al futur establint 
les eines necessàries per garantir l’evolució i adaptació de la ciutat a una permanent evolució. El 2014 
s’ha forjat dos fulls de ruta que engloben pràcticament tots els projectes importants que s’han anat 
desenvolupant i visualitza les línies de treball per a una estratègia de treball sòlida. 

Amb el projecte “Quatre rius i una sèquia" la ciutat no només recupera l’estructura fluvial, sinó que es 
canvia el sistema de valors, afrontant un nou model de ciutat fluvial i experimentant la nova realitat 
amb una interpretació delicada que relligui la trama urbana amb aquest nou entorn atenent els seus 
valors patrimonials i mediambientals. Començant pel Parc de la Devesa, on hi ha un apropament del 
riu Ter a la ciutat a través del parc tot eliminant el mur i l’espai asfaltat, com les actuacions 
plantejades al carrer del Carme, Pont Major, Mas Gri o les Hortes de Santa Eugènia. 

Amb el concepte de "teixir la ciutat" es reprèn el debat urbanístic municipal i metropolità de com vol 
desenvolupar-se el territori en funció dels nous inputs, les noves eines legislatives, les noves 
estratègies vinculades amb el creixement sostenible a tots nivells i l’escenari econòmic actual i 
previst. No cal dir, que una visió estratègica de ciutat i un discurs que ordeni les eines de 
desenvolupament urbà permetrà prioritzar aquestes actuacions i enfocar els esforços i recursos en 
cada moment.  

La regidoria, per tant, tanca una etapa de 4 anys de reestructuració mirant al futur. Es conscient, però, 
que no assolirà els objectius més ambiciosos de la construcció d’una ciutat moderna sense la màxima 
participació de la ciutadania, basada, necessariament, en un nou model de col•laboració ciutadana 
coresponsable entre el consistori i la ciutadania. 

Carles Ribas i Gironès 

REGIDOR D’URBANISME I ACTIVITATS I DEL PROJECTE FERROVIARI 



Àrea de Promoció i Ocupació 

Balanç executiu 

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2014 11 

1.2. Fitxa bàsica 

Àrea de Promoció i Ocupació 

Regidors responsables 
▪ Marta Madrenas i Mir (Ocupació i Empresa) 

▪ Coralí Cunyat i Badosa (Turisme i Comerç) 

▪ Carles Ribas i Gironès (Urbanisme i Activitats i Projecte 
Ferroviari) 

Pressupost 2014 14.788.136,14 € 

Pressupost 2013 11.847.160,98 € 

Increment pressupost  +24,82 % respecte el 2013 

1.3. Destacats de l’any 

Agència de Promoció Econòmica - Taula d’Indústria – Programa de 
captació d’inversions 
OCUPACIÓ I EMPRESA 

Destaca com a novetat més rellevant la constitució de l’Agència de Promoció Econòmica, entesa 
aquesta com una xarxa col·laborativa i estable de concertació publicoprivada entre els diferents 
agents socioeconòmics del territori, per fomentar-ne la participació activa i sumar capacitats. El seu 
objectiu és impulsar el desenvolupament econòmic i crear i consolidar ocupació de qualitat i, en 
definitiva, millorar el benestar de gironins i gironines. Està formada per la Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació de Girona; la FOEG - Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona; la 
PIMEC; l’Associació Gironina d’Empresàries (AGE); l’Associació de Joves Empresaris de Girona 
(AJEG); l’AENTEG; el Fòrum Carlemany; el Clúster Èxit Girona; el Banc Sabadell; Caixabank; la 
Caixa d'Enginyers; CCOO; UGT; la Generalitat de Catalunya - Delegació Territorial d'Empresa i 
Ocupació a Girona; al Diputació de Girona - Àrea de Règim Econòmic i Noves Tecnologies; el Parc 
Científic i Tecnològic de Girona; el Consell Social de la Universitat de Girona; AENA Aeroport de 
Girona, i RENFE. 

La primera acció de l’Agència ha estat la constitució de la Taula de Treball d’Indústria. Aquesta taula 
la formen els principals agents socioeconòmics i s’ha reunit en primera sessió el 26 de novembre. 
L’objectiu d’aquesta taula és treballar la dinamització del sector industrial com a activitat clau per a la 
recuperació econòmica del país i està reforçada per les estratègies i polítiques dissenyades en l’àmbit 
europeu.  

En aquest marc es desenvolupa el Programa operatiu per a la promoció, difusió i captació 
d’inversions a l’espai urbà, industrial i tecnològic de les àrees urbanes de Girona i de Figueres. 
Aquest projecte, realitzat en coordinació amb l’Ajuntament de Figueres i subvencionat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, té com a objectiu construir i implementar eines i 
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accions per a la captació d’inversions de caràcter preferentment industrial que generin ocupació 
estable i de qualitat en el territori. Una de les eines que tindrà aquest projecte serà la posada en 
marxa del portal Invest in Girona Figueres a través del qual es posarà en valor i es gestionarà, amb la 
col·laboració del Col·legi Oficial d’Agents Immobiliaris de Girona, l’oferta disponible d’espai econòmic 
per a activitats.  

Polítiques d’ocupació i Girona Actua 
OCUPACIÓ I EMPRESA 

Al llarg de l’any 2014 s’han dut a terme diferents programes i actuacions d’ocupació, en les quals han 
pogut participar al voltant de 2.000 persones, d’un total de més de 3.000 que han estat entrevistades. 
En aquest sentit, i prenent com a referència les dades d’atur registrat de la ciutat, es pot dir que des 
del Servei Municipal d’Ocupació s’ha arribat a atendre durant el 2014, a més d’un 40% de la població 
en situació d’atur del municipi, i que han estat beneficiaris/àries dels programes ocupacionals gairebé 
un 30% dels aturats/des de Girona. 

D’altra banda, cal destacar que s’han gestionat 769 ofertes de feina i 994 llocs de treball. Per sectors 
econòmics, l’hostaleria i el comerç concentren el 39,2% dels llocs de treball sol·licitats. Pel que fa a la 
inserció laboral, s’han registrat al llarg de l’any 541 insercions, xifra que representa un 27% de 
col·locacions sobre el total de persones participants en els programes. 

Les ofertes de feina s’han publicitat de forma majoritària al portal públic d’ocupació Feina Activa, i les 
inscripcions que s’han rebut mitjançant aquest aplicatiu han estat de 14.496, amb una mitjana de 26 
persones inscrites a cada oferta. 

L’any 2014 s’ha consolidat el programa Girona Actua, finançat íntegrament amb fons municipals. 
Aquest programa atén de forma prioritària les persones amb una situació de major vulnerabilitat 
socioeconòmica, dotant-les de competències per incrementar-ne l’ocupabilitat i finançant al teixit 
empresarial part dels costos de la seva contractació. Al llarg de l’any s’han atès en el marc del Girona 
Actua 551 persones, un 39% de les quals han pogut accedir a un contracte de treball.  

Si comptabilitzem el pressupost aportat pel SOC i pel propi ajuntament en matèria d’ocupació, el 2014 
s’ha comptat amb un finançament de 3.022.634,96 €, que supera en 448.449,55 € el que es va 
destinar l’any 2013 als mateixos conceptes.  

Oci nocturn  
OCUPACIÓ I EMPRESA 

La Comissió d’Oci Nocturn ha esdevingut un punt de trobada de totes les àrees de l’Ajuntament 
implicades de forma més o menys directa amb l’oci nocturn, en el qual es posa en comú la informació 
rebuda i es debaten els criteris d’actuació. Amb l’objectiu de pal·liar les molèsties provocades per l’oci 
nocturn s’han dut a terme una sèrie de mesures de control i de prevenció per promoure el civisme i el 
respecte als drets de les persones. Entre les mesures implementades destaquen la incorporació 
temporal d’un total de 14 conciliadors cívics nocturns subvencionats pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya, la regulació dels horaris de terrassa en període estival, en període festiu i en període 
d’esdeveniments a la ciutat o l’elaboració de protocols de terrasses en espais singulars. 

Aquestes mesures han permès reduir significativament el nombre de queixes ciutadanes per 
molèsties relacionades amb l’oci nocturn i millorar la convivència entre les activitats recreatives, els 
usuaris d’aquest tipus d’oci i el descans del veïnatge.  
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Dinamització del territori: Nou model de Fires / Circ de Nadal 
OCUPACIÓ I EMPRESA 

Dins de les activitats de dinamització del territori cal destacar especialment dos temes: la consolidació 
d’un model de Fires més participatiu i la creació del Gran Circ de Nadal de Girona, una nova 
producció d’àmbit nacional.  

Les Fires del 2014 suposen la consolidació d’un nou model tant pel que fa a la proposta ludicocultural 
com a la gestió. La voluntat de l’actual consistori ha estat incrementar la participació a tots els nivells, 
fomentant la participació per part de les entitats de Girona. Sota aquest concepte es porten a terme 
noves edicions del Sopar Popular i la Baixada d’Andròmines pel Riu Onyar del s.XXI -que fan els 
agrupaments escoltes de la ciutat-, o s’organitzen per primer cop la Penjada de Mosques de Sant 
Narcís –impulsada per part de l’AV de Sant Narcís i els esplais del barri- o els concerts al migdia, les 
accions de circ, els espectacles de foc i les activitats d’aventura a l’esplanada de la Copa –activitats 
promogudes per la Comissió de la Copa per donar un toc diferent a l’espai de “barraques”-. També 
cal mencionar les Fires Populars, una proposta que ha anat arrelant a la ciutat i que inclou accions 
fetes per part de l’Ateneu 24 de Juny, l’ADAC o El Forn, entre d’altres. Aquestes activitats remarquen 
el fet participatiu tant de la ciutadania com del teixit associatiu de la ciutat.  

La voluntat de fer les fires més participatives també té el focus en la varietat i millora de la qualitat de 
l’oferta musical, que va des de l’envelat, on han tocat les orquestres més importants del panorama 
català, fins a La Copa, l’escenari de Sant Feliu o l’Auditori. El concert del dia 1 de novembre, per 
exemple, de Txarango i Zebda, va registrar el màxim històric d’afluència de públic des que es fa en 
aquest espai amb unes 25.000 persones. El resultat final ha estat la concessió dels premis ARC 
2014, atorgats per l’Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya (XII Premis de 
la Industria Musical del Directe) a la programació de les Fires de Sant Narcís, com la millor 
programació de festa major de Catalunya. 

Una de les apostes més rellevants de l’any ha estat la posada en marxa per primera vegada del Gran 
Circ de Nadal de Girona. Aquest projecte cobreix una demanda latent de portar a la ciutat un gran 
espectacle/esdeveniment en la temporada nadalenca, amb projecció de territori i de país. L’èxit de 
l’activitat i la bona acollida del públic d’aquesta primera edició converteixen Girona en una de les 
capitals europees del circ per Nadal i redefineixen el Pavelló de Fontajau com a espai idoni per acollir 
espectacles d’aquesta naturalesa. Aquesta proposta ha estat avalada pels 17.354 espectadors que hi 
han assistit, dels quals només 1 de cada 3 era de la mateixa ciutat de Girona. L’ocupació ha estat 
xifrada en el 87,50% de l’aforament total, amb una mitjana de 2.478 localitats a la venda per funció. El 
Gran Circ de Nadal de Girona va construir una pista de gel de 500 m2 amb un gruix de 20cm per la 
qual hi han patinat 27 artistes que han ofert un total de 18 actuacions. 

Turisme actiu i de natura 
TURISME I COMERÇ 

Des del mes de febrer de 2014 ja és possible accedir a la Vall de Sant Daniel pel nou camí del marge 
esquerre del riu Galligants. Les obres de restauració i millora que s’hi han realitzat han permès obrir al 
públic el tram comprès entre el monestir de Sant Pere de Galligants i la font del Bisbe, oferint una 
alternativa d’accés molt més natural a un dels grans pulmons verds de la ciutat. 

L’any 2014 també ha estat el de la consolidació dels circuits d’orientació Descobrim Girona, els quals 
han doblat el nombre d’usuaris respecte l’any anterior, amb 4 noves propostes per descobrir la ciutat 
d’una manera diferent: Barri Vell, Els 4 Rius, El Calvari i Montjuïc-Sant Daniel. 
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Novetats als mercats 
TURISME I COMERÇ 

Per tal de donar un millor servei a paradistes i clients del mercat de marxants de les ribes del Ter, 
s’ha renovat l’instal·lació dels lavabos públics ubicats al mercat de la Devesa. Així mateix, s’ha 
reordenat el mercat, amb una nova numeració de les parades, pavimentació del terreny, canvi de 
numeració dels titulars, ampliacions de les parades i reordenació dels aparcaments. 

Per altra banda, i per tal de respondre a la demanda constant dels clients del Mercat del Lleó, s’ha 
aprovat l’obertura del mercat els divendres a la tarda, en horari de 17 a 20 h. Aquesta iniciativa ha 
estat ben acollida pels ciutadans i els visitants a la ciutat en l’any que el mercat celebrava els seus 70 
anys. 

Internacionalització del turisme de negocis 
TURISME I COMERÇ 

Per tal de captar congressos i esdeveniments de caràcter europeu, el turisme de reunions de la ciutat 
s’ha adherit a l’associació ICCA (International Congress and Convention Association) i ha estat 
present a les fires IMEX i EIBTM i a les accions comercials més rellevants del sector. 

Un exemple d’aquesta internacionalització ha estat l’acollida del Congrés Internacional d’Arxius 
(International Congress on Archives), que ha portat al Palau de Congressos més de 900 participants 
provinents d’una norantena de països. Aquest congrés ha suposat un gran impacte econòmic a la 
ciutat i ha fet projectar a Girona dins el circuit de ciutats congressuals de l’àmbit internacional. 

Promoció turística amb la taxa turística 
TURISME I COMERÇ 

Per primer any, l’Ajuntament ha rebut l’ingrés de la taxa turística que ha de servir per reinvertir en 
promoció del destí turístic. En total, l’any 2014 s’han ingressat 93.491,30€ que s’han destinat a 
diverses accions per millorar l’experiència turística del visitant en els equipaments d’informació i 
atenció turística; per prioritzar la captació de turisme interior, afavorint que el català faci turisme a les 
destinacions catalanes, i per portar a terme un pla de captació i retenció de mercats de proximitat: 
Espanya i França.  

Pla especial de la Devesa 
URBANISME I ACTIVITATS 

El Pla Especial Devesa proposa posar en valor el parc existent, tot partint de la seva estructura 
històrica. La proposta bascula en tres grans eixos: 

▪ Apropar el riu Ter a la ciutat a través del parc tot eliminant el mur i l’espai asfaltat  

▪ Garantir el futur dels plàtans de la Devesa vetllant per la seva salut 

▪ Facilitar l’accés a peu al parc fent més atractius i amables els punts d’entrada 

Conscients que aquesta és una proposta de ciutat, el Pla especial de la Devesa que s'inicia no 
assolirà els seus objectius sense la màxima participació de la ciutadania: ja sigui de forma individual a 
través dels diferents col·lectius que la integren. 
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Area Metropolitana Estratègica 
URBANISME I ACTIVITATS 

S’ha creat una entitat urbanística especial amb la finalitat de complir els objectius següents:  

▪ Coordinar les polítiques urbanístiques comunes  

▪ Estudiar, redactar i aprovar el planejament urbanístic supramunicipal  

▪ Coordinar les polítiques urbanístiques comercials  

▪ Desenvolupar una política de planificació urbanística comercial metropolitana 

▪ Planificar de manera conjunta les infraestructures de mobilitat  

▪ Prendre decisions comunes davant d’aquelles infraestructures viàries planificades per les 
administracions territorials superiors  

Reposicions d’obres properes al TAV  
URBANISME I ACTIVITATS 

Amb l’execució i finalització de l’obra de la plaça de Montserrat, el carrer del Bisbe Sivilla, la plaça de 
Joan Brossa i part del Parc Central, l’Ajuntament ha assolit i ha ampliat els compromisos inicialment 
establerts per a l’execució de les obres vinculades amb la reposició de l’entorn de l’estació que va 
quedar afectat amb les obres del tren d’alta velocitat. Simultàniament, s’ha continuat en contacte amb 
ADIF i el Ministeri de Foment per tal de garantir que la reposició de la zona sigui plena i que cada 
administració compleixi amb l’àmbit de responsabilitat que li pertoca. 

Oficina Municipal de Control d’Activitats i Obres 
URBANISME I ACTIVITATS 

Ha augmenta un 13% el nombre de tràmits de llicències d’obres i un 27% el nombre de tràmits 
d’activitats en relació amb l’any anterior. Aquest increment ha estat causat principalment per la 
simplificació dels tràmits i a la situació econòmica actual, hi ha hagut un increment significatiu dels 
tràmits de llicència per règim de comunicació i obres menors, fet que no s’ha traduït en un augment 
global a efectes de pressupost. Paral·lelament hi ha hagut un augment de les obres majors, cosa que 
ha representat un pressupost global inferior que l’any 2013. També hi ha hagut un augment global 
rellevant d’obertures d’activitats, especialment en règims de comunicació. 
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2. Ocupació i Empresa 
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EVOLUCIÓ AFILIACIÓ AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL
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2.1. Dades sobre l’estat general de l’economia 
gironina 

L’economia catalana durant el 2014 mostra símptomes de recuperació, presentant una millor evolució 
en els principals indicadors macroeconòmics. El producte interior brut de Catalunya acumula quatre 
trimestres consecutius de creixement interanual, com a conseqüència de la millora en la demanda 
interna, l’augment de la despesa en el conjunt de les llars i el reajustament dels sectors que 
conformen l’economia. La disminució dels preus de la vida durant els darrers anys també han servit 
d’incentiu per al consum, la inversió, la captació de capitals i la millora en la competitivitat en l’àmbit 
europeu, fet que ha dinamitzat de nou l’economia. No obstant això, una prolongació d’aquesta 
situació baixista en l’IPC podria frenar el creixement d’aquest dinamisme i paralitzar de nou 
l’economia.  

Actualment part dels països de l’eurozona es troben en una situació d’alentiment i estancament 
econòmic, fet que ha frenat de nou la recuperació econòmica iniciada dos anys enrere, amb baixos 
nivells de creixement en la majoria de sectors i amb inestabilitat en els preus corrents i financers. Tot i 
que aquest escenari pot afectar negativament a part de les exportacions, en el darrer any la balança 
comercial exterior gironina ha registrat resultats especialment positius, amb un clar avantatge de les 
exportacions sobre les importacions, i s’han assolit així els millors resultats dels que es té constància 
en vendes a mercats internacionals. 

La creació empresarial neta, la disminució dels expedients de regulació i la recuperació del sector 
turístic corroboren el canvi de cicle que es percep en el creixement econòmic gironí. Aquest 
dinamisme en les dades macroeconòmiques s’ha vist reflectit en els indicadors del mercat de treball. 
L’increment net d’ocupació del darrer trimestre esdevé un punt d’inflexió en la trajectòria empresarial i 
laboral registrada fins al moment si s’atén a mitjanes anuals de 2013 i 2014. En aquest sentit, les 
dades mostren un augment en l’afiliació, tant en termes anuals com trimestrals, i una disminució 
continuada en el nombre de persones que es troben en situació d’atur.  

Ocupació (afiliació Seguretat Social). Girona ciutat, IV trimestre de 2014 i variació
Període actual Variació període anterior Variació any anterior Variació any 2008

Període Valor Període Absoluta  % Absoluta  % Absoluta  %

Treballadors afiliats a la SS T des-14 61.245 set-14 1.125 1,9 683 1,1 -6.307 -9,3

RGSS (règim general) T des-14 54.753 set-14 1.320 2,5 694 1,3 -5.909 -9,7

RETA (autònoms) T des-14 6.492 set-14 -195 -2,9 -11 -0,2 -398 -5,8  
*T: Trimestre 
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EVOLUCIÓ DE L'AFILIACIÓ AL RÈGIM ESPECIAL DELS 
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Atur registrat. Girona ciutat, desembre de 2014 i variació
Període actual Variació període anterior Variació any anterior Variació any 2008

Període Valor Període Absoluta  % Absoluta  % Absoluta  %

Atur registrat total T des-14 7.096 set-14 15 0,2 -414 -5,5 466 7,0

Atur registrat a la indústria T des-14 703 set-14 1 0,1 -33 -4,5 -10 -1,4

Atur registrat a la construcc ió T des-14 949 set-14 -63 -6,2 -192 -16,8 -276 -22,5

Atur registrat als serveis/terc iari T des-14 4.779 set-14 -11 -0,2 -245 -4,9 606 14,5  
*M: Mensual 

EVOLUCIÓ DE L'ATUR REGISTRAT
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Indicadors d’evolució econòmica i del mercat de treball 

Indicadors 2013 2014 Variació 
2013/2014 

Girona ciutat    

Afiliació a la Seguretat Social (mitjana anual) 60.264 61.075 1,3% 

   Afiliació al Règim General 53.822 54.406 1,1% 

   Afiliació al Règim Especial d’Autònoms 6.442 6.669 3,5% 
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Afiliació total indústria 3.358 3.467 3,2% 

Afiliació total construcció  1.732 1.710 -1,3% 

Afiliació total serveis 55.044 55.774 1,3% 

Atur registrat (mitjana anual) 7.658 7.238 -5,48% 

   Atur masculí 4.029 3.709 -7,94% 

  Atur femení 3.629 3.529 -2,76% 

   Atur 16 a 29 anys 1.392 1.247 -10,42% 

   Atur 30 a 44 anys 3.244 2.967 -8,54% 

   Atur 45 anys i més 3.022 3.024 0,07% 

   Atur nacionalitat espanyola 5.521 5.162 -6,50% 

   Atur nacionalitat estrangera 2.137 2.076 -2,85% 

   Atur de llarga durada 2.861 2.856 -0,17% 

  Atur indústria 752 719 -4,39% 

   Atur construcció 1.216 1.022 -15,95% 

   Atur serveis 5.084 4.878 -4,05% 

   Sense ocupació anterior 438 439 0,23% 

Taxa d’atur registral1 16,11% 15,10% - 

Societats mercantils constituïdes (III T) 357 270 -24,37% 

Societats mercantils dissoltes (III T) 102 83 -18,62% 

Demarcació de Girona   

Taxa d’atur registral1 18,19% 16,90% - 

Exportacions comercials (milions €)2 4.257,42 4.353,28 2,25% 

Importacions comercials (milions €)2 2.041,42 2.066,73 1,24% 

Crèdits hipotecaris concedits (gen – oct)3 6.294 4.953 -21,31 

Import mig crèdits hipotecaris - € (gen – oct) 3 64.599 55.517 -14,06 

Euribor (novembre) 3  0,506 0,333 -34,19% 

IPC. Base 2011 (novembre) 3 104,5 104,1 -0,38% 

Tràfic passatgers aeroport Girona-Costa Brava  2.629.856 2.062.660 -21,62% 

Nombre de viatgers en establiments hotelers (nov) 3 5.112.181 5.120.445 0,16% 

Nombre de pernoctacions en establiments hotelers (nov) 3 15.087.587 15.067.703 -0,13% 

 

Fonts: Observatori d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya; Ajuntament de Girona; BORME; 
INE; COMEX; AENA. 



Àrea de Promoció i Ocupació 

Ocupació i Empresa 

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2014 21 

1.Dades a mes de desembre de l’any de referència. La taxa d'atur registral, extreta de l’Observatori 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, mesura la relació existent entre l'atur registrat i 
una aproximació a la població activa registrada (calculada com a suma de l'atur registrat i les 
afiliacions a la Seguretat Social de la població de 16 a 64 anys resident en el territori considerat). 

2. Dades 2013: de novembre de 2012 a octubre 2013; dades 2014: de novembre de 2013 a octubre 
de 2014.  

3. Dades només disponibles en l’àmbit de la demarcació.  

2.2. Estratègia i planificació 

2.2.1. Estudis estratègics i operatius 

Programa operatiu per a la promoció, difusió i captació 
d’inversions 
Des de l’Àrea de Promoció i Ocupació s’ha gestionat el Programa operatiu per a la promoció, difusió i 
captació d’inversions a l’espai urbà, industrial i tecnològic de les àrees urbanes de Girona i de 
Figueres, projecte que s’ha realitzat en coordinació amb l’Ajuntament de Figueres. Aquest projecte 
conjunt presenta un valor afegit per l’esforç que suposa en la coordinació de propostes territorials en 
els dos espais urbans amb més pes econòmic dins la demarcació de Girona. 

El projecte ha estat subvencionat pel Programa de suport i acompanyament a la planificació 
estratègica 2013 del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), amb el finançament del Servei Públic 
d’Ocupació Estatal i del Fons Social Europeu. 

L’objectiu d’aquest programa és activar i capitalitzar l’espai urbà, industrial i tecnològic de les àrees 
urbanes de Girona i de Figueres, per tal de crear i atraure activitat que diversifiqui l’estructura 
econòmica i generi ocupació de qualitat, posant especial atenció a la reactivació del teixit industrial. 
D’aquest projecte en destaca el caràcter innovador i el fet de centrar-se en dos territoris, Girona i 
Figueres, i el seu espai urbà. 

El desenvolupament de l’estudi ha implicat una fase d’investigació i una fase d’accions concretes que 
han establert eines destinades a captar inversió, a gestionar la demanda de sòl industrial i a millorar 
el posicionament competitiu del territori en l’esfera industrial. 

El programa s’ha centrat en treballar en dos fronts: 

a) Identificar, estructurar i valorar l’oferta d’espai econòmic per a activitats disponible mitjançant la 
gestió publicoprivada de les zones d’interès econòmic i comercial, atenent a les característiques de 
cada tipus d’espai. En aquest sentit s’ha creat un espai web en coordinació amb el Col·legi d’API de 
Girona per gestionar i actualitzar l’oferta existent a través de la col·laboració dels professionals 
immobiliaris, que seran els que mantindran actualitzada l’oferta del portal a través de la seva tasca 
diària. Aquest web ha d’entrar en funcionament en els primers mesos de 2015 sota el nom de Invest 
in Girona Figueres. 
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b) Desenvolupar eines i estratègies per activar i promocionar aquests espais i captar inversió 
estrangera i interior.  

Com a línies estratègiques, programes i accions s’han marcat:  

Línia 1. La gestió de processos  

▪ Establir una estructura organitzativa per a Girona i per a Figueres, i una taula de treball que ho 
impulsi, que en el cas de Girona ja està constituïda. 

▪ Establir processos interns, definint els procediments i el manual d’actuació.  

▪ Definir els processos de coordinació externa a través d’un mapa de clústers de coordinació, 
convenis de col·laboració i connexió dels agents privats.  

Línia 2. Pla operatiu de comercialització 

▪ Material de suport, especialment centrat en l’espai web i els books de promoció en diferents 
idiomes que redireccionen a la informació del portal web; logotips i components; material de 
marxandatge, i vídeo promocional. 

▪ Programa de recerca d’inversions, a partir d’activar les potencialitats del territori, definir el 
perfil empresarial inversor i els mercats potencialment atractius i realitzar comercialització 
directa. 

Línia 3. Gestió de territori 

▪ Programa d’actuacions en polígons, a partir de la identificació de l’oferta disponible, d’impulsar 
el teixit associatiu i un pla d’inversions. 

▪ Programa d’actuacions motores a partir de seguir les estratègies del RISC3CAT i grans 
projectes. 

▪ Programa d’incentius per a atracció d’inversions a través de cercar i establir línies de 
finançament pròpies i de l’homogeneïtzació fiscal i l’agilització dels tràmits. 
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Pla estratègic de promoció econòmica i ocupació 
Des de la Regidoria d’Ocupació i Empresa s’ha presentat un nou projecte al Programa de 
desenvolupament local 2014 del SOC per tal de formular un pla estratègic de promoció econòmica i 
ocupació de Girona i el seu entorn urbà (Ex. PE-24/14). El SOC ha concedit una subvenció de 
50.000€, corresponent al 80% del preu total, que ascendeix a 63.000€ (IVA inclòs). L’estudi s’ha de 
licitar i redactar durant el 2015. 

L’objectiu és definir i activar un pla estratègic dins del marc participatiu de l’Agència de Promoció 
Econòmica amb la voluntat de treballar per a la dinamització econòmica i la promoció de l’activitat i 
l’ocupació amb una perspectiva estratègica i a través de xarxes de col·laboració en què s’impliquin 
tots els agents socioeconòmics de la ciutat i el seu entorn.  

Els objectius específics són: 1. Articular i connectar els actors del territori per tal de crear sinergies de 
treball; 2. Facilitar la connexió capital/empresa que impulsi projectes empresarials sòlids i capti 
inversions; 3. Millorar les competències i capacitats professionals de la població; 4. Treballar per a 
una ciutat innovadora; 5. Posicionar i projectar la marca Girona internacionalment com a destí i origen 
d’activitat econòmica; 6. Impulsar el talent i l’emprenedoria; 7. Promocionar el treball conjunt entre el 
capital humà, els emprenedors i els agents econòmics per tal de potenciar un teixit econòmic 
diversificat basat en la tecnologia i el coneixement. 

2.2.2. Ordenació de les activitats d’oci nocturn 

Comissió d’Oci Nocturn 
Durant el 2014 la Comissió d’Oci Nocturn s’ha reunit en 28 ocasions per tal de dur a terme un 
seguiment de les accions i actuacions orientades a aconseguir un equilibri i garantir la convivència 
entre les persones que desenvolupen l’activitat empresarial en franja horària nocturna, i d’aquelles 
que volen gaudir de l’oferta de lleure, i de les persones que en aquesta mateixa franja horària volen 
descansar. 

Les reunions de la Comissió esdevenen un punt de trobada amb totes les àrees de l’Ajuntament 
implicades directament o indirectament amb l’oci nocturn, on es posa en comú la informació rebuda 
per les diferents àrees, es debaten els aspectes més importants, es prenen decisions en les 
actuacions que es duen a terme, s’estableixen criteris de prioritat, etc. Des de l’Àrea de Promoció i 
Ocupació es sistematitzen i classifiquen les queixes de veïns rebudes en qualsevol àrea de 
l’Ajuntament, així com també les actes policials aixecades per la Policia i el conjunt d’accions 
empreses per cadascun dels establiments. 

De totes les incidències remarcables, les conductes incíviques d’alguns dels consumidors d’aquest 
tipus d’oci és el major problema detectat, ja que afecta de manera intensa al descans de les 
persones. Tanmateix, i coincidint amb l’aplicació de l’Ordenança reguladora de les condicions 
d’instal·lació, funcionament i intervenció de determinats establiments públics dedicats a la restauració, 
espectacles i/o activitats recreatives i l’Ordenança de civilitat, ambdues aprovades l’any 2012, han 
disminuït substancialment les molèsties provocades pels establiments d’oci nocturn, tant causades 
per problemàtiques acústiques com per problemes derivats de la neteja de la via pública. 

Nombre de reunions 

Comissions 2012 2013 2014 

Comissió Oci Nocturn (plenari) 22 35 28 
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Integrants Comissió d’Oci Nocturn 

Àrea Regidoria o servei 

Sostenibilitat: Cap d’àrea i 1 tècnic 

Mobilitat: Cap d’àrea i 1 tècnica 

Ciutadania 

Seguretat: Sotsinspector, sergent de nit i caporal de nit  

Promoció (Regidora d’Ocupació i Empresa): Cap d’àrea, 1 
arquitecte tècnic, 1 tècnica i 1 aux. administratiu 

Urbanisme: Cap d’àrea, Cap de Serveis Jurídics, Cap de 
Servei de Planejament i Llicències d’Obres en Zones 
d’Especial Protecció 

Promoció i Ocupació 

Activitats: 2 tècnics 

Hisenda i Gestió Municipal Serveis Jurídics: Assessor de la Comissió Jurídica 

Mesures orientades a pal·liar les molèsties provocades 
per l’oci nocturn 
Amb la intenció de reduir les molèsties reiterades que provoca el desenvolupament de les activitats 
d’oci nocturn i amb la presència a la via pública de persones que fan ús del seu temps d’oci en 
aquesta franja horària, s’han seguit impulsant un seguit de mesures de control i prevenció per a la 
promoció del civisme i el respecte a les persones i els seus drets. En aquest sentit s’han portat a 
terme les mesures següents: 

▪ Declaració de la moratòria consistent en la suspensió de l’atorgament de llicències d’activitats 
relatives a l’hostaleria i l’oci a les zones amb més afluència d’aquests locals. 

▪ Major presència d’agents cívics a les zones d’oci nocturn per tal de reduir els comportaments 
incívics dels usuaris. 

▪ Protocols de terrasses per als establiments de restauració i oci, amb actuacions contundents 
en cas d’incompliment. 

▪ Determinació d’un horari de terrasses per als establiments de restauració i oci de la ciutat, 
tenint en compte la sensibilització acústica de barris i carrers. 

▪ Reunions i seguiment amb les diferents associacions de veïns afectades per les molèsties 
derivades de l’oci nocturn. 

▪ Reunions i seguiment amb els responsables dels establiments d’oci en què es detecta 
qualsevol tipus de problemàtica associada a l’establiment. 

Elaboració del projecte “Conciliadors nocturns” 

Amb la voluntat d’ampliar la presència de conciliadors nocturns a les zones d’oci nocturn de la ciutat i 
així reduir els comportaments incívics dels usuaris, des de l’Àrea de Promoció i Ocupació s’han 
contractat un total 14 conciliadors nocturns al llarg de l’any. Aquestes persones desenvolupen una 
tasca informativa i mediadora per tal d’evitar comportaments incívics que sovint es produeixen en 
horari de nit, centrant la seva presència a les zones amb més concentració d’establiments d’oci de 
dimecres a diumenge. Inicialment se’ls forma a partir de sessions informatives amb la Policia 
Municipal i es fa seguiment setmanal amb els tècnics de l’Àrea de Promoció així com amb 
responsables policials. 
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Aquest any s’ha comptat amb: 

▪ 6 conciliadors nocturns entre el gener i el juny, els quals varen ser contractats a partir del 
programa mixt Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya, adreçat a persones 
aturades prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o 
el subsidi, regulat per l’Ordre EMO, 210/2013, de 2 de setembre, cofinançat en un 50% pel 
Fons Social Europeu.  

▪ 4 conciliadors nocturns a partir del mes de juliol del 2014 i que han finalitzat la seva tasca el 
mes de gener de 2015. La contractació ha estat possible gràcies al programa Treball i 
Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya, adreçat a persones en situació d'atur 
beneficiàries de la renda mínima d'inserció, regulat per l’Ordre EMO 174/2014, de 5 de juny, 
cofinançat en un 50% pel Fons Social Europeu. 

▪ 4 conciliadors nocturns del mes de desembre del 2014 al mes de gener de 2015. La 
contractació ha estat possible gràcies al programa Treball i Formació del Servei d’Ocupació 
de Catalunya, adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima 
d'inserció, regulat per l’Ordre EMO 221/2014, de 21 de juliol, cofinançat en un 50% pel Fons 
Social Europeu. 

Regulació horaris de terrassa en períodes festius, de celebració d'esdeveniments i en 
període estival 

La constatació del correcte compliment de l’Ordenança, la millora en la situació general de les 
problemàtiques que pot presentar l’oci nocturn i la resposta favorable de l’Oficina d’Informació i 
Atenció a la Ciutadania, ha permès que l’Ajuntament de Girona establís el 19 de març del 2014 el 
decret que regula l’horari de tancament de terrasses en funció d’una tipologia establerta de zones. 
Aquesta regulació s’ha realitzat en aplicació de l'article 27 de l'Ordenança reguladora de les 
condicions d'instal·lació, funcionament i intervenció de determinats establiments públics dedicats a la 
restauració, espectacles i/o activitats recreatives i les seves terrasses (BOP núm. 210 de 2 de 
novembre de 2012), en què es determina que l'horari límit de l'ocupació serà establert amb atenció a 
les peculiaritats de l'establiment, de la zona i de l'època de l'any.  

Els horaris màxims per a les terrasses s’han ampliat en mitja hora a tota la ciutat durant el període de 
Setmana Santa, Temps de Flors i les Fires de Sant Narcís i en mitja hora a les zones B i C durant el 
període estival (del 24 de juny al 13 de setembre). L’ampliació ha estat d’una hora a totes les zones el 
dia 23 de juny amb motiu de la Revetlla de Sant Joan. 

2.2.3. Ordenació d’activitats en establiments en planta 
baixa 

Inventari de les activitats econòmiques dels 
establiments en planta baixa 
Amb l’objectiu de reforçar el teixit empresarial de la ciutat, a partir del qual es vertebra la riquesa i la 
creació d’ocupació al municipi, s’han detectat, identificat i les activitats econòmiques i empresarials 
actuals ubicades en porta baixa a la ciutat. D’aquesta manera s’ha obtingut, d’una banda, una 
radiografia del teixit comercial i de restauració local, i de l’altra, s’han pogut conèixer els locals i/o 
establiments que han quedat buits com a conseqüència del tancament d’una activitat. La mesura ha 
estat orientada tant a reforçar el teixit empresarial actual com a obtenir informació sobre els locals 
buits i les seves condicions, a fi i efecte de potenciar l’emprenedoria en diferents zones de la ciutat.  

En aquest sentit, es va partir de la base de dades d’activitats econòmiques de què disposa la 
Regidoria d’Urbanisme i es va actualitzar a partir del treball de camp que s’ha realitzat durant el 
primer semestre d’aquest any. En total s’han detectat de 9.522 activitats econòmiques de les quals 

https://legislacion.derecho.com/edicto-10-abril-2014-ajuntament-de-girona-5608920�
https://legislacion.derecho.com/edicto-10-abril-2014-ajuntament-de-girona-5608920�
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6.745 eren de planta baixa. De les activitats identificades en planta baixa, 4.047 (un 60% d’elles) eren 
locals en actiu, mentre que el 40% restant es tractava de locals sense activitat econòmica. En el 
mateix estudi de camp es van identificar 366 canvis de nom i/o de titularitat de l’establiment. Tota la 
informació recollida ha estat traspassada a Urbanisme per tal que es pogués incorporar i actualitzar la 
informació ja disponible de la base de dades d’activitats de la qual disposa el consistori. 

Per tal de dur-ho a terme, dues persones han donat suport a la mesura plantejada, gràcies al 
programa mixt Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya, adreçat a persones aturades, 
prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, 
regulat per l’Ordre EMO, 210/2013, de 2 de setembre, cofinançat en un 50% pel Fons Social Europeu, 
l’objectiu del qual és afavorir la inserció laboral de les persones participants i millorar la seva 
ocupabilitat mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic i interès social. 

Àmbits especials d’ordenació de terrasses 
L’Ordenança reguladora de les condicions d’instal·lació, funcionament i intervenció de determinats 
establiments públics dedicats a la restauració, espectacles i/o activitats recreatives i les seves 
terrasses, permet fer un tractament especial per a l’ordenació de terrasses en espais de major 
singularitat.  

En aquest sentit, durant l’any 2014 s’han redactat els criteris per a l’adjudicació de terrasses que han 
de permetre adjudicar espais de terrassa en les zones de major densitat amb la màxima objectivitat, 
evitant actuar amb arbitrarietat i acotant al màxim les pautes per a la seva assignació. Aquests han de 
permetre, a més, marcar i fer respectar els límits d’atorgament de les zones a ocupar, així com 
l’alineació d’elements exteriors, garantir la circulació i el pas dels vianants i, al mateix temps, millorar 
la imatge de la ciutat i el servei donat als clients que en fan ús. 

Aquests criteris s’han consensuat en 6 zones del centre de la ciutat, ja que és un dels llocs on es 
produeix una forta concentració d’establiments i de sol·licituds de terrassa en espais limitats i on l’ús 
de l’espai públic ha d’estar particularment cuidat i ben gestionat. Les zones de tractament especial 
han estat:  

▪ Rambla de la Llibertat (tram central, entre el carrer de Besadó i el carrer dels Abeuradors).  

▪ Carrer de la Cort Reial i rodalia (carrer del General Fournàs, carrer de les Ferreries Velles, 
plaça de l’Oli i plaça de les Voltes d’en Rosés). 

▪ Plaça del Correu Vell 

▪ Carrer del Pou Rodó 

▪ Plaça de Sant Feliu  

▪ Plaça de la Independència 

En aquests espais s’ha establert i fet públic l’espai disponible (nombre de zones o mòduls) per a 
ocupació de terrasses. Els criteris i el repartiment en cada àmbit s’ha fet informant en tot moment els 
establiments afectats i amb la seva col·laboració, tot revisant l’experiència prèvia de l’any 2013. 
Aquests protocols han de regir la sistemàtica d’adjudicació i control de les terrasses dels establiments 
des de l’aprovació dels mateixos fins a la finalització de l’any 2015.  

La tasca per a la gestió de les terrasses va dirigida també a donar suport en el dibuix dels límits de 
l’espai concedit a cada establiment a partir de una base georeferenciada. Durant el primer semestre 
de l’any s’han dibuixat el plànol de les terrasses dels dos espais de tractament especial i s’ha iniciat 
l’organització del treball en coordinació amb l’OMCA per tal de cobrir les terrasses dels establiments 
de tota la ciutat. Aquesta tasca s’ha dut a terme a partir del programa mixt Treball i Formació del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, amb un delineant que ha donat suport en el dibuix dels límits de les 
terrasses concedits. 
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Estudis operatius 

Informació econòmica i del mercat de treball 

Des d’Ocupació i Empresa es recull informació detallada i actualitzada sobre l’evolució de l’ocupació i 
l’economia gironina amb l’objectiu que pugui servir d’orientació i suport a l’hora de planificar les 
diferents actuacions a portar a terme.  

Especialment s’ha fet un seguiment de la situació i evolució del mercat laboral a la ciutat de Girona i 
la seva àrea d’influència en comparació amb la resta de territoris (demarcació de Girona i Catalunya). 
Aquest seguiment s’ha realitzat amb la redacció de diferents informes:  

▪ El mercat de treball a la ciutat de Girona (elaboració mensual) 

▪ Perfil de l’atur a la ciutat de Girona (elaboració trimestral) 

▪ Full mensual d’atur registrat i afiliació (elaboració mensual)  

▪ Butlletí econòmic i del mercat de treball de Girona (elaboració trimestral) 

▪ Informe sobre creació i destrucció d’empreses (elaboració trimestral) 

També s’ha elaborat informació per donar suport a altres serveis, com ara la redacció de l’Anàlisi del 
mercat de treball i de l’activitat econòmica pel Pla especial ciutat jardí de Sant Narcís. 

Per tal de donar seguiment a aquesta tasca i ampliar el coneixement, des de la Regidoria d’Empresa i 
Ocupació es va presentar un pla de treball al programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local 
(AODL) del SOC en la convocatòria 2013, sota el títol d’Observatori de l’Economia i l’Ocupació. 
Aquest AODL ha estat treballant durant el 2014 i s’ha renovat pel 2015. 

2.3. Agència de Promoció Econòmica 

2.3.1. Constitució de l’Agència de Promoció Econòmica 
L’Àrea de Promoció i Ocupació va assumir l’encàrrec de determinar la filosofia i els mecanismes 
d’articulació d’un ens de promoció econòmica, entès com a xarxa col·laborativa entre els diferents 
agents socioeconòmics del territori per a la dinamització de l’economia gironina i la creació i 
consolidació de l’ocupació.  

El 18 d’octubre de 2012 es va realitzar una reunió extraordinària del Consell Econòmic i Social de 
Girona (CESGI) en què es va exposar la intenció d’iniciar un procés encaminat a establir una nova 
forma de treball, un espai estable de col·laboració publicoprivada en el qual institucions, empreses i 
agents innovadors interactuïn en processos de reflexió, elaborin estratègies i executin accions i 
projectes destinats a promoure el creixement.  

Com a resultat de la participació àmplia de tots els agents i de la reflexió i treball intern, durant el 2014 
s’ha elaborat una proposta per posar en marxa aquest ens o xarxa col·laborativa. El 24 de juliol la 
Junta de Govern Local aprova la creació de l’Agència de Promoció Econòmica d’acord amb els 
objectius, estructura i funcionament que es recull en el document Agència de promoció econòmica. 
Girona 2020. Aquest document defineix l’estructura de funcionament i set línies de treball. 
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Estructura de funcionament 

 

Línies prioritàries d’actuació 

1. Articular i connectar els actors del territori per tal de crear sinergies de treball. 

2. Facilitar la connexió capital/empresa que impulsi projectes empresarials sòlids i capti 
inversions. 

3. Millorar les competències i capacitats professionals de la població. 

4. Treballar per una ciutat innovadora. 

5. Posicionar i projectar la marca Girona internacionalment com a destí i origen d’activitat 
econòmica. 

6. Impulsar el talent i l’emprenedoria. 

7. Promocionar el treball conjunt entre el capital humà, els emprenedors i els agents econòmics 
per tal de potenciar un teixit econòmic diversificat basat en la tecnologia i el coneixement. 

El 20 d’octubre s’ha celebrat una nova sessió extraordinària amb els membres del CESGI i amb altres 
agents per tal de plantejar-ne un nou funcionament i un canvi en la configuració del seu Plenari com a 
nucli impulsor de l’Agència. L’objectiu és que aquest sigui ampliat i integri altres agents i institucions 
que participen i estan implicats directament en les dinàmiques socioeconòmiqes del territori, en un 
moment especialment important per afrontar les noves estratègies de futur. En aquest plenari es 
presenta i s’aprova, d’una banda, l’Agència de Promoció Econòmica, els seus objectius i 
funcionament. D’altra banda, la proposta de modificació dels Estatuts del CESGI per tal de poder 
ampliar el Plenari i incloure altres institucions representatives, i fer la seva aprovació per poder iniciar 
la tramitació de modificació. Finalment s’inicia el treball de l’Agència de Promoció Econòmica amb 
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l’aprovació de les línies o eixos principals. S’acorda també, seguint el document de base de l’Agència, 
crear diverses taules de treball, prioritzant la taula de treball d’indústria. 

El Plenari del CESGI, després de la modificació dels seus estatuts, ha d’estar compost per vuit 
representacions de l’Ajuntament de Girona, una per cada grup municipal i la resta designades per 
l'Alcaldia, i 20 representants d’altres institucions i agents socioeconòmics de la ciutat, proposats per 
les seves organitzacions. 

Organismes i entitats de la ciutat que formen part del CESGI  

Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona 

FOEG - Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona 

PIMEC - Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 

AGE - Associació Gironina d'Empresàries 

AJEG - Associació de Joves Empresaris de Girona 

AENTEG - Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona 

Fòrum Carlemany 

Clúster Èxit Girona  

Banc Sabadell  

Caixabank  

Caixa d'Enginyers 

CCOO - Comissions Obreres 

UGT - Unió General de Treballadors 

Generalitat de Catalunya. Delegació Territorial d'Empresa i Ocupació a Girona 

Diputació de Girona. Àrea de Règim Econòmic i Noves Tecnologies  

UdG - Universitat de Girona 

Parc Científic i Tecnològic de Girona 

Consell Social de la Universitat de Girona 

AENA Aeroport de Girona - Costa Brava 

RENFE 

2.3.2. Taula de Treball d’Indústria  
La primera Taula d’Indústria, dins del marc de l’Agència de Promoció Econòmica, es constitueix com 
l’espai de treball conjunt, de consens, per avançar en acords i projectes que revitalitzin el sector 
industrial com un dels puntals de l’economia de la ciutat i el seu entorn.  

El 26 de novembre de 2014 ha tingut lloc la primera sessió en què s’han convocat tots els membres 
del Plenari del CESGI, fent extensiva la convocatòria a altres actors interessats a participar en 
aquesta taula, com ara el Col·legi d’API de Girona, gremis associats a la FOEG i a la PIMEC o la 
TEG-Taula d’Enginyeria de les Comarques Gironines. 

És una taula pensada amb una composició flexible perquè s’hi puguin incorporar en cada moment els 
agents que es considerin necessaris, però alhora amb el compromís i la implicació per part de les 
entitats i institucions per abocar-hi esforços compartits. 
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Un dels punts centrals de l’ordre del dia d’aquesta primera sessió ha estat la presentació dels 
objectius i estat de realització de l’estudi “Programa operatiu per a la promoció, difusió i captació 
d’inversions a l’espai urbà, industrial i tecnològic de les àrees urbanes de Girona i Figueres”, projecte 
presentat a la convocatòria 2013 del Programa de suport desenvolupament local del SOC, en 
col·laboració amb l’Ajuntament de Figueres, com a oportunitat per dinamitzar les dues àrees urbanes 
més importants de les comarques gironines. El projecte ha comptat amb el suport del Col·legi d’API 
de Girona. 

En la sessió s’ha insistit en què aquest és un projecte important per treballar des de la Taula 
d’Indústria. El seu èxit depèn de la participació activa de les entitats que hi són representades, 
aportant recursos des de les respectives organitzacions, facilitant col·laboracions i aliances, integrant 
les accions consensuades i generant, des del seu coneixement i expertesa, propostes encaminades a 
assolir el repte d’aconseguir captar inversions i generar activitat econòmica i ocupació de qualitat. 

En la sessió s’ha acordat, a part de la col·laboració en el programa operatiu, la creació, des de 
l’Ajuntament, d’una intranet destinada a compartir la informació i documentació que des de l’Agència 
de Promoció es vagi generant i, per part de les entitats i organismes, proposar altres projectes 
concrets que es puguin treballar des de la Taula d’Indústria. 

2.4. Empresa. Innovació i Promoció Empresarial 

Girona Emprèn és el servei municipal de suport i foment a la creació d’empreses de l’Ajuntament de 
Girona i forma part de xarxa d’entitats de suport a l’emprenedoria Catalunya Emprèn. Des del servei 
s’organitzen accions de sensibilització per valorar el fet d’emprendre; accions d’informació i orientació 
en relació amb els principals aspectes a tenir en compte a l’hora d’avaluar la viabilitat d’una idea de 
negoci i els passos per crear una empresa; accions d’assessorament en l’elaboració del pla de 
negoci, des de la proposta de valor fins a l’estructura de costos i necessitats de finançament i/o 
tresoreria; accions de formació adreçades tant a persones emprenedores com a empresaris/àries 
novells a l’entorn dels diferents àmbits de gestió de l’empresa com d’habilitats empresarials, i accions 
de consolidació i seguiment telefònic o presencial durant els primers anys de vida del projecte 
empresarial. 

2.4.1. Assessorament per a la creació d’empreses 
Descripció de les accions: 

▪ Sensibilització: Xerrades per sensibilitzar, fomentar l’esperit emprenedor i donar valor al fet 
d’emprendre. Dirigides a la població en general i en especial a joves i grups específics. 

▪ Informació i orientació: Accions individuals o grupals en què es tracten els principals 
aspectes a tenir en compte a l’hora d’avaluar la viabilitat d’una idea de negoci i els passos per 
crear una empresa. 

▪ Assessorament: Accions individuals per donar suport a l’elaboració del pla de negoci, des de 
la proposta de valor fins a l’estructura de costos i necessitats de finançament i/o tresoreria. 

▪ Formació: Adreçades tant a persones emprenedores com a empresaris/àries novells a 
l’entorn dels diferents àmbits de gestió de l’empresa com d’habilitats empresarials. 

▪ Consolidació: Seguiment telefònic o presencial durant els primers anys de vida del projecte 
empresarial. 
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Accions Total  
2014 

Nombre de 
participants 

Valoració 
de les 
accions 
sobre 10 
(2014) 

Total 
2013 

Nombre de 
participants 

Valoració 
de les 
accions 
sobre 10 
(2013) 

Variació 
del 
nombre 
d'accions 

Sensibilitzacions 63 661 9,3 49 435 9,22 28,57% 

Informació i 
orientació 

225 393 9,5 76 331 9,55 196,05% 

Assessoraments 507 389 9,76 491 343 9,82 3,26% 

Consolidacions 50 29 9,9 59 33 9,83 -15,25% 

Activitats 
formatives 

16 160 8,95 13 146 9,15 23,08% 

 

Han participat al servei 1.106 persones diferents i s’han obert 328 projectes.  

El 2014 s’han creat 82 empreses que han suposat la creació de 108 llocs de treball. 

Descripció 2014 2013 Variació 

Empreses creades 82 41 100,00% 

Llocs de treball 108 52 107,69% 

 

Plans d'empresa 
finalitzats 

53 

2.4.2. Serveis complementaris incorporats 
Durant el 2014 s’han dut a terme altres accions complementàries a l’assessorament per a la creació 
d’empresa. Descripció de les accions: 

▪ Finançament: Donar informació sobre els productes disponibles en matèria de finançament, 
assessorar a la persona emprenedora sobre el finançament que millor s’ajusta a les seves 
necessitats. 

▪ Autònoms: Accions i iniciatives específiques per promoure el treball autònom. 

Accions Total 
accions 
2014 

Nombre de 
participants 

Valoració de 
les accions 
sobre 10 

Finançament 93 90 9,76 

Autònoms 22 22 9,5 
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Tipologia projectes assessorats 

Forma jurídica

Empresari 
individual

72%

SLU
0%

SL
7%

Societat Civil 
Privada

13%

Associació
3%

Cooperativa
5%

Tipus d'activitat

Serveis a les 
empreses

15%

Comerç
29%

Hosteleria
12%

Serveis a les 
persones

43%

Agrari
1%

 

Tipologia usuaris 

Usuaris per sexe

Homes
46%

Dones
54%

Usuaris per edats

fins 25 anys
6%

entre 25 i 35
37%

entre 35 i 55
54%

més de 55
3%

 

Situació laboral dels usuaris

Actiu
54%

Aturats
41%

Inactius
5%

Tipologia dels usuaris actius

En actiu per 
compte propi

45%

En actiu amb 
contracte fix

29%

En actiu amb 
contracte 
temporal

22%

En actiu en 
règim de 

funcionariat
4%
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Nivell d'estudis del usuaris

Estudis bàsics
16%

Secundària
20%

Estudis 
universitaris o 

superiors
45%

Sense estudis
0%

Secundària 
superior

19%

Com han conegut el servei

Web Girona 
Emprèn

34%

Web Generalitat
13%

Altres
40%

Telefon 012
2%

Derivació d'un 
altre servei de 
l'Ajuntament

9%

Publicitat en 
premsa

2%

 

2.4.3. Formació per a les persones emprenedores 

Cursos “Forma’t en” 
Durant l’any 2014, s’han realitzat 16 cursos “Forma’t en”, en 10 especialitats diferents, que sumen un 
total de 132 hores de formació, amb una assistència de 240 persones. La puntuació mitjana 
obtinguda com a índex de satisfacció ha estat de 8,89 sobre 10. 

Amb la programació formativa del servei Girona Emprèn s’ha volgut millorar la competència de les 
persones emprenedores, tant a nivell actitudinal com de gestió empresarial, incidint especialment en 
l’ús de les TIC. 

Relació de cursos “Forma’t en” Edicions Durada Assistents Valoració 1 

Aprenent a ser emprenedor/a 2 8 h 31 9,75

Lidera els canvis posant les emocions al teu favor 1 8 h 15 9,23

Eines i conceptes bàsics d’economia i finances per 
emprendre un negoci 

2 8 h 24 9,35

L’estratègia comercial: definició i execució 2 8 h 35 8,75

Tècniques de venda amb PNL 2 8 h 39 8,93

Pla de màrqueting i comunicació low cost 2 8 h 27 8,75

Màrqueting digital a les xarxes socials 1 8 h 17 8,13

Excel aplicat a la gestió de comerços 2 8 h 24 9,53

Fer un web amb Wordpress 1 8 h 14 8,38

Què cal saber per obrir un e-commerce 1 12 h 14 8,08

                                                      

1 Índex de satisfacció per la formació rebuda: aquest valor sobre 10 s’obté com a puntuació mitjana de tots els qüestionaris recollits, on es valoren 
els següents aspectes (ha respost a les meves expectatives; els continguts han estat adequats; aplicació pràctica dels coneixements adquirits; 
valoració formador/a; valoració del material utilitzat pel formador/a; puntualitat; valoració global). 
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Càpsules per a autònoms 
A causa de l’elevat nombre d’emprenedors/res que opten pel treball autònom com a forma jurídica per 
crear empresa, s’han programat 4 càpsules formatives adreçades específicament a aquest col·lectiu, 
amb una participació de 61 persones. La puntuació mitjana obtinguda com a índex de satisfacció ha 
estat de 8,69 sobre 10. 

Aquestes activitats formatives tenen una durada inferior a 4 hores, d’aquí que es considerin càpsules 
formatives.  

Relació càpsules formatives per a autònoms Edicions Assistents Valoració 

Vull ser empresari/ària autònom: quins tràmits he de fer? 2 23 9,23 

Facturació i llibres de registres. Aspectes bàsics 1 16 7,95 

IRPF/IVA: aspectes bàsics dels impostos en la fiscalitat d’autònoms 1 22 8,88 

Sessions “A Girona Emprèn parlem de” 
Les sessions “A Girona Emprèn parlem de” són un espai de trobada d’emprenedors i emprenedores 
per compartir l’expertesa de professionals en actiu que presenten les seves empreses, serveis i 
productes, alhora que comparteixen coneixements i experiències d’interès a tenir en compte en la 
planificació d’un projecte empresarial. La puntuació mitjana obtinguda com a índex de satisfacció ha 
estat de 8,64 sobre 10. 

S’han dut a terme 12 sessions d’una durada entre 2 i 4 hores, a les quals han assistit un total de 161 
persones.  

Relació de sessions “A Girona Emprèn parlem de” Assistents Valoració 

Novetats en l’IVA: criteri de caixa i modificació de reglament d’IVA 20 9,35

Com aconseguir més i millors clients que contractin els teus serveis 24 8,48

Aspectes a tenir en compte en els contractes de lloguer 11 8,18

Criteris de sostenibilitat 2.0 8 8,03

Aprendre finances jugant 13 9,13

Comunicació escrita al teu negoci 8 8,75

“Retail coaching”. Estratègies per incrementar les vendes al comerç 10 8,20

Lidera la teva vida personal i professional a través de les emocions 19 8,60

El turisme creatiu i industrial: oportunitats innovadores per a empreses 
locals 

12 7,85

Instagram: la xarxa social de la fotografia, eines i tècniques per a 
empreses i particulars 

18 8,60

Aspectes tècnics i legals bàsics de la gestió de dades personals a 
l’empresa 

10 8,10

Del comerç físic al comerç en línia 8 9,15
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2.4.4. Dinamització digital TIC a persones emprenedores 
Des de Girona Emprèn s’ha continuat fomentant l’ús de les TIC des del moment d’inici dels projectes 
emprenedors. S’han ofert cinquanta assessoraments TIC a projectes empresarials i n’han estat 
beneficiàries 54 persones. El tipus de consultes que s’han resolt fan referència bàsicament a temes 
de posicionament web i rendibilitzar la presència en xarxes socials, entre d’altres. 

Paral·lelament s’han organitzat 22 càpsules formatives al voltant de les tecnologies de la informació i 
la comunicació, entre les quals s’ha tractat: e-mail màrqueting amb MailChimp, l’empresa a Internet, 
conceptes bàsics, habilitats digitals bàsiques amb eines de Google, introducció a les xarxes socials 
Facebook i Twitter, introducció als fulls de càlcul, generar codis QR, etc. Un total de 228 persones 
han assistit a les càpsules TIC el 2014.  

Relació càpsules TIC Inscrits Valoració 

E-mail màrqueting amb MailChimp  23 8.2

L'empresa a Internet, conceptes bàsics 13 8.92

Habilitats digitals bàsiques, eines de Google 8 8.65

Introducció a les xarxes socials Facebook i Twitter 17 8.45

Introducció als fulls de càlcul amb Excel 7 9.4

Aspectes legals de l'empresa a Internet 12 8.07

Generar codis QR 6 9.1

Habilitats digitals bàsiques, eines de Google 7 8.47

Elaborar presentacions i fer-les públiques a la xarxa (ALF) 8 8.57

Com millorar la posició del meu web als cercadors 
d'Internet 

12 8.27

E-mail màrqueting amb MailChimp 22 8

Eines bàsiques de MailChimp  2 7.85

Ús i generació de codis QR  5 8.27

Presentacions amb programes d'ofimàtica  6 8.75

Habilitats digitals bàsiques amb eines de Google 4 9.47

Presentacions amb eines 2.0 3 8.45

Google Analytics i Google Adwords 27 9.25

Què és l'ACTIC? 3 -

Introducció als fulls de càlcul  4 7.95

Eines bàsiques de MailChimp 9 7.97

Conceptes bàsics d’e-commerce 16 9.2

L'empresa a Internet, conceptes bàsics 14 8.82

http://www.girona.cat/gironaempren/ge/admin/formacions/view/2881�
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2.4.5. Yuzz Girona 
El 2014 s’ha portat a terme la 4a edició del programa Yuzz, impulsat per la División Universidades del 
Banco Santander, coordinat a Girona per l’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona 
(AENTEG) i amb el suport de l’Ajuntament de Girona. Un total de vint-i-cinc joves amb una idea de 
negoci de base tecnològica han pogut formar part d’aquest programa que els ha facilitat les eines per 
poder valorar-ne la viabilitat per poder fer realitat algun dia el seu projecte. El guanyador d’aquesta 
edició ha estat Marc Carreras Barnada amb el projecte Protect Therm. 

2.4.6. “Protagonistes” 
Sis projectes emprenedors gironins han estat “Protagonistes” de la sèrie d’entrevistes engegades pel 
servei de suport a l’emprenedoria, Girona Emprèn. Els emprenedors, que havien demanat 
assessorament del servei municipal en el moment d’engegar la seva idea de negoci, expliquen el 
procés que els va portar a iniciar aquesta etapa, els problemes i plantejaments que van adoptar així 
com les dificultats i nous reptes de futur. Els protagonistes han estat: Celeste Senés de CoEspai, 
Sergi Baster de Puntcentric, Sergi Fernández de GirTic, Sandra Ciurana del Grup Pronet, Ivon 
Martiza de la Cooperativa Avancem Santa Clara i David Huerva de ARInnova i Skitude. El cost 
d’aquesta actuació ha estat finançat amb fons propis de l’Ajuntament de Girona i un ajut econòmic de 
la Diputació de Girona. 

2.4.7. Girona, municipi cooperatiu 
L’Ajuntament de Girona ha continuat impulsant, durant l’any 2014, la fórmula cooperativa com a 
model de gestió empresarial. Ho ha fet a través del programa Girona Municipi Cooperatiu, en 
col·laboració amb la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. També s’ha adherit i ha 
donat suport al programa ARACOOP del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya.  

Per tal de fomentar la creació i el creixement d’empreses cooperatives, el Servei Girona Emprèn ha 
programat un total de 8 sessions introductòries a la fórmula cooperativa i 8 jornades; i ha assessorat 
específicament sobre la creació de cooperatives 16 projectes emprenedors en fase d’estudi. La 
puntuació mitjana obtinguda com a índex de satisfacció ha estat de 8.78 sobre 10. 

El total de persones beneficiàries del Programa de foment de la fórmula cooperativa ha estat de 294. 

Relació de jornades Participants 

Com i perquè transformar-se en cooperativa 15 

Emprenedoria col·lectiva: una opció de futur 16 

Fórmules de finançament per a projectes emprenedors 10 

Cooperativisme a les indústries culturals 8 

II Jornada tècnica sobre el procés de constitució de cooperatives 9 

Innovant amb Design Thinking 5 

Pensa en CO: emprèn de forma cooperativa 15 

Fes economia sostenible, fent economia social i cooperativa  9 

 

Les xerrades introductòries a la fórmula cooperativa s’han realitzat als IES Narcís Xifra i Masmitjà, 
IES Montilivi, Facultat de Lletres i Turisme, Escola Politècnica Superior, emprenedors del programa 
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Yuzz i col·lectiu de firaires del Centre Cívic Onyar. En aquestes sessions hi han participat un total de 
179 persones, la majoria joves d’entre 16 i 25 anys. 

2.4.8. Aixequem persianes 
L’objectiu del programa Aixequem persianes és fomentar la màxima implantació d'activitats 
econòmiques comercials en locals situats en els carrers i barris més afectats per la crisi en relació 
amb el nivell d'activitat econòmica i millorar la cohesió social.  

Aquest programa d’ajuts atorga una dotació econòmica als emprenedors que creen empreses 
destinada a sufragar despeses d’inici del negoci empresarial amb diners a fons perdut destinat a 
despeses de maçoneria, instal·lació, equipament, etc., sense les quals el negoci no podria dur-se a 
terme. Així mateix, el programa ofereix una línia d’ajuts econòmics a retornar en un termini màxim de 
5 anys i altres ajuts a retornar amb serveis al Banc del Temps per a despeses com la taxa de llicència 
d’obertura, l’impost sobre construccions i obres, la taxa d’escombraries o la prima d’assegurança de 
cobrament de la renda. Així mateix, des del programa està disponible un ventall d’ajuts de suport i 
acompanyament tècnic a l’activitat, mitjançant assessoraments tècnics que van des d’informació 
sobre noves tecnologies, interiorisme dels locals, o assessorament i acompanyament tècnic a 
l’establiment i consolidació de l’activitat.  

El programa Aixequem Persianes es va iniciar el juny de 2013 i es va impulsar inicialment com a 
prova pilot al barri de Sant Narcís, atès que és el barri que des de 2008 s’ha vist condicionat per 
l’impacte negatiu de les obres del TAV que han provocat el tancament de locals i l’aïllament urbanístic 
dels seus habitants. Fins a finals de 2014, van rebre assessorament específic 41 projectes 
empresarials i s’han beneficiat d’un ajut econòmic 7 projectes empresarials situats al barri de Sant 
Narcís amb una dotació de 13.582,80 €.  

Aquest ajut es gestiona en col·laboració amb el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària, el 
Col·legi d’Administradors de Finques de Girona, l’Associació de Comerciants i PIMES Sant Narcís – 
Zona Sud – Plaça de l’Assumpció i l’Associació de Comerciants i Petits Empresaris de Sant Narcís – 
Sector Dominiques.  

2.4.9. Bloom. Centre 3D i Tecnologies Emergents de Girona  
L'Ajuntament de Girona ha executat entre 2010 i 2013 el projecte Clúster TicMedia de Girona en 
col·laboració amb el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. El projecte Clúster 
TicMedia de Girona va obtenir un ajut de Fons FEDER del Programa Operatiu Catalunya 2007-2013. 

El Clúster TicMedia de Girona té per objectiu convertir la ciutat en un referent europeu en el 
desenvolupament de la tecnologia 3D. Amb aquest objectiu, el 20 de juny de 2012 es va inaugurar 
Bloom. Centre 3D i Tecnologies Emergents de Girona. Bloom és un centre singular a l'avantguarda de 
la tecnologia 3D i multimèdia que té el doble objectiu de promoure i atraure talent i empreses, així 
com fer de Girona el referent europeu en estereoscòpia. 

El Bloom treballa en 4 línies d’acció: 

▪ Infraestructura i serveis: posa a la disposició de les empreses, institucions i grups de recerca 
tecnologia d’avantguarda així com serveis de professionals. 

▪ Difusió dels avantatges de la tecnologia estereoscòpica i les seves aplicacions: creant 
necessitats i fent perdre la por a la innovació. 

▪ Formació: promou i col·labora en la formació dels professionals en les habilitats específiques 
que requereix la indústria. Bloom col·labora amb el Màster de Ficció Televisiva i Nous 
Formats que dirigeix Isaki Lacuesta.  
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▪ Promoció: promou i desenvolupa estratègies de networking, identificant els principals actors 
en 3D i multimèdia i connectant-los amb clients potencials tant en l’àmbit local com 
internacional. 

El Bloom disposa de tecnologia orientada al camp audiovisual i multimèdia: 

▪ Branca audiovisual: des de la preproducció fins a l’entrega del projecte, podem acompanyar i 
assessorar en totes les etapes, tant en 2D com en 3D, ja que disposem d’un complet workflow 
conformat per la darrera tecnologia en càmeres i equips d’edició i postproducció. 

▪ Branca multimèdia: 

o Sistemes de projecció immersiva, com a un sistema portàtil 3D, un full dome de 
360º/180º-240º o un hemisferi de 180º 

o Sistemes de captura de moviment de cos complet sense fils, fàcilment escalables i 
portàtils 

o Sistemes i perifèrics de realitat virtual/mixta, incloent cascos neuronals i guants de 
dades, així com superfícies tàctils 

o Complet testbed d’aplicacions i pàgines web conformat per Smart TV, pantalles 
tàctils, tauletes, mòbils de darrera generació o consoles de videojocs 

o Sistema de multiprojecció, capaç de controlar fins a 12 dispositius Full HD, llums, so, 
sistemes midi i amb capacitat de fer mapping de superfícies 

o Sistemes d'escaneig d’objectes i textures, per a la seva utilització en entorns virtuals, 
videojocs o industrials 

El 2014 ha estat l’any de promoció internacional de Bloom. El projecte més significatiu, fruit del treball 
d’anys anteriors relacionats amb els mappings a la ciutat de Girona, ha estat el Festival Internacional 
de Mapping de Girona, el FIMG. Distribuït en una trobada del sector en format de jornades tècniques 
(2 dies) i un concurs internacional de mapping, en la seva primera edició aquest festival va fer de la 
ciutat la capital mundial del mapping durant uns dies. Empreses de fins a 8 països es van presentar a 
la convocatòria, el mapping inaugural i la ponència central de les jornades tècniques realitzades per 
una empresa referent del sector, com és la canadenca Moment Factory, i un jurat internacional de 
reconeguts especialistes.  

Durant aquest 2014, a més, s’han continuat assessorant empreses del territori (més de 75 empreses), 
amb les qual s’han estudiat i valorat més de 75 projectes, 60 dels quals s’han pressupost i 45 han 
estat acceptats.  

D’aquests projectes en podem destacar molts, però els més significatius són els següents: 

▪ S’ha produït un mapping per al Festival MOT 

▪ S’ha produït un mapping per a les Festes de Sant Narcís, en col·laboració amb l’artista 
Domènec Fita, que ha signat l’obra 

▪ S’ha enregistrat un teaser 3D per a Art Infogràfic (client final: Turisme de Cataunya). 

▪ S’ha produït una sèrie documental per a la Diputació de Barcelona. 

▪ S’ha col·laborat estretament en el projecte cinematogràfic 3D Barça Dreams, de Jordi 
Llompart. 
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▪ El projecte cinematogràfic L’assaig, de Lluís Baulida, s’ha realitzat amb material de Bloom. 

▪ S'estrenen els projectes cinematogràfics Dos a la carta, de Robert Bellsolà i Murieron por 
encima de sus posibilidades, d’Isaki Lacuesta (al Festival de Sant Sebastià), amb presència i 
mencions al centre Bloom. 

▪ S’ha col·laborat estretament en el projecte de videodansa en 3D de NU2, que es presentarà al 
festival IDN. 

▪ S’ha produït un vídeo d’entrevistes per al Pen Català, inclòs en el Manifest de Girona. 

▪ S’ha impartit un workshop en tecnologia 3D, en col·laboració amb l’ERAM, i dues universitats 
europees. 

A més, Bloom s’ha posicionat com un centre tecnològic de referència europea, entrant com a partner 
en dos consorcis europeus amb l’objectiu de desenvolupar projectes rellevants vinculats a la realitat 
virtual, la realitat augmentada, la gamificació, els videojocs i la neurociència. Malgrat que ambdós 
projectes no van acabar essent concedits, el paper de Bloom va ser molt reconegut pels responsables 
dels consorcis i comptaran amb Bloom per a futures propostes. Bloom també ha participat en dos 
processos públics de contractació per a l’Ajuntament d’Hostalets de Pierola (Barcelona) i per al 
Museu de les Ruïnes d’Empúries (L’Escala). 

Tant en el cas dels projectes europeus, com en els processos de licitació local i en la resta de 
projectes impulsats (projecte per a la DIBA, mapping d’en Fita, FIMG, etc.), Bloom ha muntat equips 
de treball amb professionals i empreses del territori. 

Bloom també ha desenvolupat un projecte intern amb tecnologia BCI, amb el qual s’aconsegueix 
controlar dos cotxes d’Scalextric amb la ment. Aquest projecte es va presentar juntament amb una 
conferència sobre neurociència al SATE SPAIN 2014, fet al Tibidabo (Barcelona) el mes de setembre, 
davant de més de 40 empreses internacionals amb molt bona acollida. L’organitzador de la jornada, la 
TEA Internacional, ha convidat al Bloom a repetir la presentació i la conferència al SATE 
Internacional, trobada mundial que es farà a Londres el 2015.  

A més, s’han realitzat xerrades i conferències a: IV Fòrum del PCiTUdG, I Trobada del Observatorium 
3D, V Jornades TIC i Salut. 

2.5. Servei Municipal d’Ocupació 

El Servei Municipal d’Ocupació (SMO) és un servei públic d’ocupació de l’Àrea de Promoció i 
Ocupació que té com a objectiu principal dissenyar i desenvolupar actuacions en matèria de formació 
i ocupació, facilitant l’accés i la permanència al mercat laboral al conjunt de la població gironina. Tot 
plegat, mitjançant l’articulació i optimització de les polítiques actives d’ocupació desplegades al 
territori, aplicant una metodologia sistemàtica de concertació amb els agents socials i econòmics, 
d’acostament a la realitat de les empreses, i d’atenció personalitzada del col·lectiu de persones en 
situació d’atur. 

Entenent que el treball és un element clau per a la convivència, per millorar l’equilibri dels nivells de 
rendes de la ciutadania i per a la cohesió social, el Servei Municipal d’Ocupació ofereix una atenció 
personalitzada i de qualitat, prioritzant les accions que faciliten l’accés al treball de les persones que 
es troben allunyades dels circuits laborals normalitzats, així com l’estabilitat en el mateix, lluitant 
contra la precarització del treball de joves, dones i col·lectius en risc d’exclusió, mitjançant la 
qualificació professional i la promoció de mesures integradores. 

Per tal de desenvolupar aquestes actuacions, el servei s’estructura en dos grans eixos o unitats de 
treball: 
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1. La Unitat d’Intermediació, que ocupa un lloc central en les modalitats i estratègies d’inserció, 
considera com a objectiu principal la consecució de llocs de treball per a les persones desocupades, 
generant renda per a les famílies i potenciant la cohesió social. Aquest eix té considerats dins dels 
seus objectius específics, els següents aspectes: 

▪ Optimitzar l’ocupabilitat de les persones que es troben en situació d’atur, oferint serveis de 
formació transversal, orientació i assessorament laboral, a fi i efecte de millorar el seu 
posicionament en relació amb les exigències del mercat de treball i, en conseqüència, 
contribuir a augmentar les seves possibilitats d’inserció laboral. 

▪ Promoure la prospecció del mercat de treball local, per tal de captar ofertes de feina a fi i 
efecte de facilitar la inserció laboral de les persones participants dels programes del Servei 
Municipal d’Ocupació, i dels demandants de feina en general, mitjançant diferents actuacions: 
recerca informació sobre empreses, contacte i visites, promoció igualtat oportunitats, difusió 
del servei, etc.  

2. La Unitat de Formació i Programes, que per tal de promoure i garantir la formació i qualificació 
professional, desplega un conjunt de actuacions i projectes dirigits a la millora de les competències 
laborals de les persones en situació d’atur, especialment les que tenen més dificultats per incorporar-
se al mercat de treball. Aquest eix o unitat té com a objectius prioritaris, entre d’altres, els següents 
aspectes: 

▪ Promoure la qualificació professional de les persones en situació d’atur, oferint-los una 
formació ajustada a les necessitats del mercat de treball que respongui a criteris de 
competitivitat empresarial i capacitant-les per al desenvolupament qualificat de les diferents 
ocupacions i per l’accés al treball. 

▪ Propulsar el contacte i la col·laboració amb el sector empresarial, amb l’objectiu de detectar i 
respondre de millor manera a les necessitats de les empreses en matèria de formació i de 
capacitació professional dels treballadors.  

▪ Fomentar el reconeixement efectiu de la formació rebuda, mitjançant la coordinació i el treball 
en xarxa conjuntament amb el Projecte Integral de la Formació Professional a Girona. 

2.5.1. Actuacions d’intermediació laboral 

Acollida i accés al servei 
El Servei Municipal d’Ocupació ofereix, a través de la web municipal, informació sobre el servei i un 
sistema d’inscripcions per als cursos, activitats de formació, i programes d’ocupació que es porten a 
terme al llarg de l’any. Pel que fa a les entrades i/o visites al web, l’any 2014 el del Servei Municipal 
d’Ocupació va registrar 124.014 entrades de visitants, xifra que posiciona el servei com el 6è més 
visitat de tot l’Ajuntament. Pel que fa a les pàgines vistes, dada en la qual es comptabilitzen les 
visualitzacions repetides d’una mateixa pàgina, la xifra ascendeix fins a 224.857 pàgines consultades. 

Les estadístiques de visites al llarg de l’any són les següents:  

Període Pàg. vistes - consultes Entrades - Visites 

Gener 28.459 14.669 

Febrer 25.933 13.416 

Març 24.243 13.818 

Abril 20.384 11.648 
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Maig 19.811 11.829 

Juny 16.386 9.551 

Juliol 14.767 8.063 

Agost 10.583 6.271 

Setembre 17.681 9.609 

Octubre 17.421 9.740 

Novembre 17.013 8.987 

Desembre 12.176 6.413 

Total 224.857 124.014 

 

Rànquing de pàgines més visites (consultes) Pàg vistes 

Borsa de treball – Ofertes de feina 170.124 

Pàg. d’inici 19.030 

Formació per a l’ocupació 11.975 

Punt de feina 4.723 

Agenda 3.464 

Girona Actua 3.161 

Certificats de professionalitat 3.058 

Orientació professional 2.784 

Contacte 2.682 

Presentació 1.616 

Serveis a les empreses 1.392 

Serveis a les empreses – Borsa de treball 358 

Serveis a les empreses – Pràctiques en empreses 160 

Serveis a les empreses – Ajuts a la contractació 152 

Serveis a les empreses – Formació a mida 92 

Serveis a les empreses – Lloguer d’espais  84 

Serveis a les empreses – Empreses per l’ocupació 

(actualment aquest apartat no està visible) 

2 

 

Rànquing visites Entrades 

Borsa de treball – Ofertes de feina 113.047 

Pàg. d’inici 8.227 

Girona Actua  753 

Formació per a l’ocupació 748 
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Contacte 336 

Punt de feina 298 

Certificats de professionalitat 200 

Orientació professional 130 

Agenda 97 

Presentació 54 

Serveis a les empreses  47 

Serveis a les empreses – Lloguer d’espais 34 

Serveis a les empreses – Ajuts a la contractació  15 

Serveis a les empreses – Borsa de treball 12 

Serveis a les empreses - Pràctiques en empreses 12 

Serveis a les empreses – Formació a mida 4 

 

També s’han atès de manera personalitzada les persones que han fet demandes d’informació, 
assessorament i orientació laboral. A partir del mes de juliol de 2014 s’ha posat en funcionament un 
registre que permet conèixer les característiques de les persones que acudeixen al Servei Municipal 
d’Ocupació, així com el tipus de demanda que han fet. En aquest sentit, durant el segon semestre de 
l’any s’ha atès 856 persones, el detall de les quals és el següent: 

Sexe Inscripcions % 

Home 516 60,3% 

Dona 324 37,9% 

Ns/Nc 16 1,9% 

Total 856 100,0% 

 

Tram d'edat Inscripcions % 

16-24 188 22,0% 

25-29 79 9,2% 

30-34 123 14,4% 

35-39 138 16,1% 

40-45 118 13,8% 

45-50 116 13,6% 

50 anys o més 85 9,9% 

Ns/Nc 9 1,1% 

Total 856 100,0% 
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Població Inscripcions % 

Girona 687 77,1% 

Salt 102 11,8% 

Altres 58 10,1% 

Ns/Nc 9 1,0% 

Total 856 100,0% 

 

Barri Inscripcions % 

Santa Eugènia – Can Gibert del Pla 265 38,6% 

Sant Narcís 122 17,8% 

Eixample 79 11,5% 

Centre: Mercadal - Barri Vell - Carme 77 11,2% 

Sud: Montilivi - Palau - Avellaneda 55 8,0% 

Est: Pedreres - T.Gironella - St. Daniel – Vila-roja – 
Font de la Pólvora 

35 5,1% 

Oest: St. Ponç - Fontajau - Taialà - G. Sàbat - Domeny 32 4,7% 

Nord: P. Major - Campdorà 17 2,5% 

Montjuïc 5 0,7% 

Total 687 100,0% 

D’acord amb les dades, es pot observar que més de la meitat de les persones que acudeixen al 
Servei Municipal d’Ocupació per fer alguna demanda de manera presencial són homes, que gairebé 
una tercera part són joves de menys de 30 anys i que la demanda a partir de les persones de més de 
50 anys decreix, i que gairebé el 80% són persones residents a la ciutat de Girona. 

Tipus de demanda Inscripcions % 

Orientació professional 373 33,5% 

Formació ocupacional 386 34,6% 

Girona Actua 84 7,5% 

Punt de Feina 89 8,0% 

Programes joves 98 8,8% 

Altres 84 7,5% 

Total 1.114 100,0% 

La distribució per tipus de demanda indica que predomina l’interès per la formació ocupacional que es 
porta a terme des del Servei Municipal d’Ocupació, així com també per rebre orientació i 
assessorament laboral. A continuació, i amb percentatges similars, se situen les demandes 
d’informació per accedir a altres programes del servei, com ara Girona Actua, Punt de Feina i 
programes dirigits a joves (Joves per l’Ocupació i Fem Ocupació per Joves). 
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Pel que fa a les persones que sol·licitaven orientació laboral, en cas de tractar-se de residents als 
barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla, se’ls ha ofert la possibilitat de participar en el Dispositiu 
d’Inserció Sociolaboral (projecte de Treball als Barris), mentre que a la resta se’ls ha atès al marge 
d’aquest dispositiu. D’aquesta manera s’ha ofert formació, assessorament i orientació laboral a 306 
persones dels barris esmentats i a 104 persones de la resta de la ciutat de Girona. 

Analitzant les demandes ateses per mesos, s’observa una distribució similar a les ofertes de treball 
rebudes, amb una evolució descendent durant els mesos d’estiu i un punt d’inflexió el mes de 
setembre, que gradualment va disminuint durant el darrer trimestre de l’any amb una mitjana de 143 
persones mensuals ateses els darrers 6 mesos de l’any. 

 

Dispositius d’Inserció Sociolaboral 
Durant l’any 2014 s’ha desenvolupat un Dispositiu d’Inserció Sociolaboral, emmarcat en el Projecte de 
Treball als Barris, amb l’objectiu d’oferir mesures ocupacionals d’intermediació laboral i suport en la 
recerca de feina per a la població dels barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla, atès que es 
tracta de barris amb una taxa d’atur important respecte del conjunt de la ciutat de Girona. 

Han participat en aquest dispositiu un total de 306 persones en situació d’atur, de les quals un 58% 
són dones i el 42% restant són homes.  

Si tenim en compte les edats de les persones participants, el percentatge més significatiu ha estat la 
franja compresa entre els 30 i 45 anys, que representa el 45% del total, mentre que el 29% tenen més 
de 45 anys i finalment el 26% restant són joves d’entre 16 i 29 anys. Aquesta distribució s’explica pel 
fet que durant l’any 2014 des del Servei Municipal d’Ocupació s’han portat a terme programes 
ocupacionals dirigits específicament als joves, per la qual cosa aquest col·lectiu ha estat menys 
representat en aquest dispositiu. 

En relació amb el nivell formatiu, podem destacar que la major part de les persones ateses, el 25%, 
tenen un nivell formatiu equivalent als estudis primaris complets, en molts casos complementat per 
cursos de formació ocupacional o formació contínua. D’altra banda, el 15% té estudis de batxillerat, 
l’11% graduat en ESO, també l’11% cicle formatiu de grau mig, el 9% cicle formatius de grau superior 
i el 12% té ensenyaments universitaris. Finalment destacar que el 10% restant dels/de les participants 
no ha finalitzat l’etapa d’estudis primaris. 

Pel que fa a actuacions individuals, s’han dut a terme un total de 306 diagnòstics ocupacionals i 627 
tutories. Pel que fa a les accions grupals de formació, destacar que aquest dispositiu ofereix flexibilitat 
en la participació, a fi i efecte de poder dissenyar itineraris d’inserció personalitzats que s’ajustin a les 

Distribució persones ateses 2014
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necessitats individuals. Les accions grupals portades a terme, són les que es detallen en la següent 
relació: 

Accions Nom de l’acció Hores / 
participant 

Total 
participants 

Alfabetització digital 24 32 

Orientació Laboral 16 45 

Formació 
transversal 

Coaching 16 48 

Espai català per a la recerca de 
feina 

27 7 

Anglès per a hostaleria 60 8 

Manipulació d’aliments 6 18 

Atenció al públic 24 28 

Gestió de magatzem 30 7 

Tècniques de neteja 36 15 

Taller de marca personal 3 12 

Formació 
professionalitzadora 

Taller de Programació 
Neurolingüística (PNL) 

15 10 

 

En total han participat 115 persones a les accions grupals, amb una mitjana d’assistència de 30 hores 
per persona. La resta de participants s’ha atès de manera individual, mitjançant tutories 
personalitzades. 

En el moment de finalitzar el programa es registra una inserció laboral del 37% (114 participants) 
dels/de les participants del dispositiu, percentatge que supera la previsió inicial situant-se a un nivell 
similar respecte a anys anteriors, i es preveu que s’anirà incrementat al llarg dels propers mesos. 

Punt de Feina 
Els serveis que s’han dut a terme des del Punt de Feina han estat els següents: 

Punt de recerca activa de feina 

El Punt de Feina és un espai tutoritzat per un tècnic d’ocupació que l’Ajuntament de Girona posa 
diàriament a disposició de les persones per facilitar-los la recerca activa de feina. Aquest servei 
ofereix informació, assessorament i orientació laboral amb l’objectiu de proporcionar les eines i els 
recursos necessaris per facilitar la incorporació i/o reincorporació de les persones al món laboral.  

Durant l’any 2014 s’han atès 516 persones usuàries, amb un total de 2.464 visites, la qual cosa 
representa una mitjana de 4,8 visites per persona. D’aquestes, un 65,5% eren homes (338) i un 
34,5% eren dones (178).  

El percentatge de visites per trimestre ha estat el següent:  

Visites 

1r trimestre 855 – 34,70% 
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2n trimestre 669 – 27,15% 

3r trimestre 304 – 12,34% 

4t trimestre 636 – 25,81% 

 

Cal destacar que un 74,81% (386) dels usuaris/àries eren residents a la ciutat de Girona, dels quals 
un 45,35% (234) residents al barri de Santa Eugènia o Can Gibert del Pla. Un 8% provenia de la 
ciutat de Salt; la resta, en un percentatge inferior, provenien d'altres municipis de la comarca del 
Gironès, el Pla de l’Estany, la Selva i el Baix Empordà.  

Pel que fa a l'avaluació de l'activitat diària del Punt de Feina, els usuaris enquestats de manera 
aleatòria, van valorar amb un 4 (puntuació màxima) l'atenció rebuda pel personal del servei, la 
claredat en les explicacions i la resolució de dubtes. 

Informàtica bàsica per a la recerca de feina 

La formació en informàtica bàsica per a la recerca de feina ha tingut com a objectiu ajudar als 
participants a saber aplicar les tecnologies de la informació a la recerca de feina: introducció a la 
informàtica, tractament de textos per fer un currículum, correu electrònic i cerca de feina per Internet. 
Aquesta formació ha tingut una durada total de 24 hores, distribuïdes en sessions de 2 hores tres dies 
a la setmana. Al llarg del 2014 s’han realitzat 6 tallers als quals han assistit un total de 92 persones.  

Monogràfics per a la recerca de feina 

Entre els mesos de febrer i desembre s’han realitzat un total d’11 monogràfics sobre temes 
relacionats amb l’ocupació i la recerca de feina, de dues hores i mitja de durada cadascun. En total hi 
han assistit 125 persones distribuïdes al llarg de l’any.  

Sobre un total de 4 punts, el 76,98% dels usuaris/àries valora l’atenció rebuda pel servei amb un 4 i el 
19,84% amb un 3; un 65,87% valora la infraestructura del servei amb un 4 i un 29,37% amb un 3 i pel 
que fa als efectes sobre la inserció un 30,16% ho valora amb un 4, mentre que el 43.65% ho fa amb 
un 3.  

Monogràfic Data 

L’entrevista de selecció. L’Elevator Pitch: una nova forma de presentar-nos 21 de febrer 

Crea i amplia la teva xarxa de contactes professionals amb LinkedIn 7 de març 

Coaching per a la recerca de feina: aprèn a gestionar els canvis 21 de març 

Intel·ligència emocional en la recerca de feina 25 d’abril 

Les empreses de treball temporal, una altra via de recerca de feina 6 de juny 

Treballar a Girona: coneix el mercat de treball 20 de juny  

Practiquem l’entrevista de selecció. El role playing 3 d’octubre 

La comunicació efectiva per a la recerca de feina  17 d’octubre 

L’art de vendre les teves competències com a candidat 7 de novembre 

Aprèn a diferenciar-te amb la carta de presentació  21 de novembre 

Circuits de formació per a persones en situació d’atur 22 de desembre 
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Borsa de treball i prospecció empresarial 
Durant l’any 2014, des del Servei Municipal d’Ocupació s’ha continuat la tasca d’intermediació laboral 
mitjançant la gestió d’ofertes de feina, donant suport tant a les empreses com a les persones en 
recerca d’ocupació. 

L’eina de treball utilitzada ha estat el portal públic d’ocupació Feina Activa, atès que l’Ajuntament de 
Girona, el juliol de 2013, es va adherir al programa d’intermediació i orientació laboral “Feina en 
Xarxa”, impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i la Diputació de Girona. Un dels 
objectius principals d’aquest programa consisteix a treballar de manera coordinada amb tots els 
agents que donen suport a la inserció laboral des del territori de Girona, a fi i efecte de millorar 
l’atenció a les persones usuàries i potenciar un ús més eficient dels recursos. 

Pel que fa a la prospecció empresarial, les principals línies de treball que han marcat aquesta activitat 
durant l’any 2014, han estat les següents: 

▪ Informar i apropar els serveis del Servei Municipal d’Ocupació a les empreses 

▪ Captar ofertes de treball per facilitar la inserció dels usuaris/es del servei 

▪ Cercar la col·laboració de les empreses per acollir alumnes en pràctiques  

▪ Informar, assessorar i fomentar la col·laboració de les empreses vers els programes 
ocupacionals executats 

A aquests efectes, l’equip de prospecció ha realitzat 477 visites i reunions amb les empreses. Aquest 
treball de contacte amb les empreses per informar-les, assessorar-les o per a la gestió d’ofertes de 
feina, ja sigui de forma telefònica o presencial, ha permès ampliar en 445 empreses la cartera 
d’empreses del servei. 

Sector econòmic: Noves empreses registrades  Quantitat % 

Hostaleria 65 14,6% 

Comerç 115 25,8% 

Noves tecnologies 21 4,7% 

Construcció 36 8,1% 

Indústries manufactureres 35 7,9% 

Assessories, gestories i consultories 21 4,7% 

Neteja 16 3,6% 

Altres 136 30,6% 

Total 445 100,0% 

 

Els sectors més representatius han estat el sector comerç i el de l’hostaleria, que sumats representen 
un 40,4% del total de les noves empreses registrades al Servei Municipal d’Ocupació. 

Desglossant el sector comerç, el comerç al detall representa un 70% de les empreses noves 
contactades. Dins d’aquest sector, les empreses dedicades al comerç d’alimentació i begudes són les 
més significatives i representen un 23% del total. 

Es tracta principalment d’empreses privades petites i mitjanes, ubicades majoritàriament a la ciutat de 
Girona i la seva àrea urbana. Concretament 209 noves empreses estan situades a Girona ciutat i 110 
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empreses a l’àrea urbana de Girona, destacant les poblacions de Salt, Vilablareix, Bescanó, 
Riudellots de la Selva, Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis. 

Pel que fa a les ofertes de feina, durant l’any 2014 s’han gestionat 769 ofertes, que han suposat 994 
llocs de treball. Un total de 556 ofertes (73%), s’han publicat a la web del servei, mitjançant el portal 
públic d’ocupació Feina Activa, mentre que la resta s’han gestionat internament i s’han cobert 
mitjançant els usuaris/es dels diferents programes ocupacionals gestionats des de l’SMO. 

Les inscripcions que s’han rebut mitjançant aquest aplicatiu han estat 14.496, amb una mitjana de 26 
persones inscrites a cada oferta. 

Principals indicadors Borsa de treball  Quantitat 

Ofertes de feina gestionades 769 

Llocs de treball gestionats 994 

Inscripcions rebudes borsa online 14.496 

 

El sector serveis, en general, ha concentrat la gran majoria d’ofertes de feina. El perfil més sol·licitat 
ha estat el de personal del sector d’hostaleria (cambrer, cuiner, ajudant de cuina, ajudant de cambrer, 
cocteler, recepcionista bar-restaurant, etc) amb 128 ofertes gestionades, que representen 155 llocs 
de treball. Seguidament, les ofertes de caire administratiu (administratiu/va, auxiliar administratiu/va, 
comptable) ha concentrat 99 ofertes, que han suposat 103 llocs de treball. També han tingut un pes 
molt important les ofertes del sector comerç, com a dependent/a de comerç, amb un total de 86 
ofertes. El perfil de comercial i venedor/a ha aportat un total de 82 ofertes. Del sector industrial, el 
perfil d’operari/a industrial, amb 58 ofertes, i de mecànic/a industrial amb 43 ofertes, han estat els més 
sol·licitats. 

La resta de perfils sol·licitats més significatius, han estat el de netejador/a, formador/a, mosso de 
magatzem i operari/a del sector de la construcció. Per últim, han destacat les ofertes del sector de les 
noves tecnologies (programadors/es, dissenyadors/es web,) i el del personal sanitari (auxiliar de 
clínica, infermers/es, cuidadors, terapeutes, etc). 

Ocupació Ofertes % Llocs de treball % 

Personal d'hostaleria 128 16,6% 155 15,6% 

Personal administratiu 99 12,9% 103 10,4% 

Dependent/a de comerç 86 11,2% 131 13,2% 

Comercial i venedor/a 82 10,7% 103 10,4% 

Operari/a industrial 58 7,5% 98 9,9% 

Netejador/a 44 5,7% 66 6,6% 

Mecànic/a industrial 43 5,6% 49 4,9% 

Formador/a 33 4,3% 34 3,4% 

Mosso Magatzem 27 3,5% 36 3,6% 

Operari/a construcció 27 3,5% 31 3,1% 

Programador/a, disseny web 26 3,4% 32 3,2% 

Personal sanitari 25 3,3% 33 3,3% 

Logística i transport 22 2,9% 23 2,3% 
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Activitats recreatives 16 2,1% 24 2,4% 

Serveis personals 8 1,0% 13 1,3% 

Altres 45 5,9% 63 6,3% 

Total 769 100,0% 994 100,0% 

 

En conseqüència, l’activitat de gestió de la borsa de treball ha generat un total de 416 contractes 
laborals per als usuaris/es del servei.  

Una altra de les activitats que s’han realitzat des de prospecció ha estat la recerca d’empreses 
col·laboradores per a què els usuaris/es dels diferents cursos de Formació Ocupacional i del 
programa Joves per l’Ocupació hagin pogut realitzar les pràctiques incloses en els respectius 
programes formatius. En aquest sentit, s’han signat convenis de col·laboració amb un total de 78 
empreses. 

Llocs de treball i pràctiques d’empresa  Quantitat 

Llocs de treball coberts 541 

Llocs de pràctiques en empreses gestionats 78 

2.5.2. Programes de qualificació professional 

Programa “Joves per l’Ocupació” 
El programa combina accions d’orientació, seguiment individualitzat, formació i adquisició 
d’experiència professional en empreses amb l’objectiu de facilitar la inserció laboral de els/les 
participants i, alhora, fomentar el seu retorn al sistema educatiu. El programa està regulat per l’Ordre 
EMO/251/2014, de 4 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya Joves per 
l'ocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014 i la convocatòria anticipada per a l'any 2015. 

El col·lectiu destinatari són joves d’entre 16 i 25 anys en situació d’atur amb dèficits formatius i baixa 
qualificació. S’entén per a persones joves amb baixa qualificació, aquelles que no disposen del 
graduat en ESO o que, tot i haver-lo obtingut, no han continuat amb els estudis postobligatoris i han 
abandonat el sistema educatiu. 

Els itineraris formatius impartits han estat: auxiliar de cambrer/a, auxiliar de cuina, recepcionista 
d’oficina, instal·lació i manteniment industrial, operacions auxiliars a la indústria alimentària, activitats 
auxiliars de comerç.  

Per tal de cobrir les 90 places atorgades pel SOC, s’han derivat al programa un total de 815 persones 
procedents de les fonts que tot seguit es detallen: 

Font de derivació Quantitat % 

Ajuntament de Girona: Servei Municipal d’Ocupació 267 32,76% 

Ajuntament de Girona: Estació Jove 39 4,79% 

Generalitat de Catalunya. Servei d’Ocupació de Catalunya: OTG 383 46,99% 

Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament: CFA Girona 85 10,43% 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6680/1368110.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6680/1368110.pdf�
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Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament: Centres Educació 
Secundària 

23 2,82% 

Altres 18 2,21% 

Total 815 100,00% 

 

Els resultats obtinguts, a nivell general, són molt positius. Totes les accions formatives s’han finalitzat 
dintre del calendari previst i amb la totalitat d’hores previstes. En relació amb l’assistència, tot 
l’alumnat ha superat el 80% d’assistència adquirint el dret a obtenir el certificat del curs.  

Un dels trets característiques del programa és l’etapa d’adquisició d’experiència pràctica que segueix 
a la formació professionalitzadora, ja sigui a través de pràctiques laborals no remunerades o de 
contracte. Aquesta acció ha tingut molt bona acollida per part del teixit empresarial, que valora de 
forma molt positiva la possibilitat de contribuir a la formació pràctica dels joves adaptant-la als 
requeriments reals de l’empresa, tal com demostra l’elevat nombre d’empreses col·laboradores. 

Empreses que han 
contractat 

Empreses que han ofert 
pràctiques 

Total empreses 
col·laboradores 

30 20 50 

 

Pel que fa a les pràctiques en empreses, permeten complementar la formació professionalitzadora i 
incrementar l’ocupabilitat de els/les joves que no han consolidat de manera suficient les competències 
transversals i/o tècniques per optar a la contractació. En aquesta edició del programa, s’han 
formalitzat 27 convenis de pràctiques:  

Especialitat formativa Pràctiques + 
contracte(1) 

Pràctiques + 
contracte 
extern(2) 

Només 
pràctiques 

Activitats auxiliars de magatzem 0 0 1 

Auxiliar de cambrer 2 1 0 

Auxiliar de cuina 5 0 2 

Recepcionista d’oficina 1 0 3 

Electromecànica industrial 2 0 0 

Operacions auxiliars a la indústria 
alimentària 

6 2 2 

Total alumnes 16 3 8 
 

(1) contractes en la mateixa empresa on s’han realitzat les pràctiques 

(2) contractes en empreses diferents a les que s’han realitzat les pràctiques 

El 59,26% de les persones que han realitzat pràctiques han continuat a la mateixa empresa amb un 
contracte laboral, l’11,11% s’han inserit en una empresa diferent i un 29,62% no ha accedit a cap 
contracte laboral. En aquest sentit, les pràctiques es presenten com una eina molt efectiva per l’accés 
al mercat laboral, en tant que més del 70% d’alumnes que hi ha accedit ha obtingut un contracte 
laboral posterior.  

La durada mitja ha estat de 45 hores i el 92,3% de l’alumnat les ha finalitzat amb èxit.  
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Pel que fa a la contractació laboral, la part d’experiència professional s’ha reservat a l’alumnat que, 
durant el curs, ha demostrat tenir assolides les competències tècniques, transversals i de base per a 
l’accés al mercat laboral. Així el 88,1% d’experiències han arribat a la finalització tal com estava 
previst i amb una molt bona valoració, tant per part de les empreses com de els/les participants.  

El 79,25% dels contractes s’han acollit a la subvenció establerta pel programa. Les empreses valoren 
molt positivament el fet de rebre una compensació pel cost d’aprenentatge que suposa la 
contractació. A continuació es mostren els contractes per itinerari formatiu:  

Especialitat formativa S’acullen a la 
subvenció 

No s’acullen a 
la subvenció 

Total 
contractes 

Activitats auxiliars de magatzem 8 2 10 

Auxiliar de cambrer 6 2 8 

Auxiliar de cuina 7 4 11 

Recepcionista d’oficina 2 2 4 

Electromecànica industrial 8 0 8 

Operacions auxiliars a la indústria 
alimentària 

11 1 12 

Total contractes 42 11 53 

 

En total, s’han formalitzat 60 contractes: 53 relacionats amb l’itinerari formatiu i 7 en altres sectors. La 
previsió era de 40 contractes relacionats amb l’itinerari, per tant s’han formalitzat 13 contractes més 
dels que estaven inicialment previstos al projecte.  

Contractes previstos Contractes subscrits Desviació 

40 53 +32,5% 

Programa “Fem Ocupació per a Joves” 
Fem Ocupació per a Joves (FOJ) és un programa innovador i integral que combina accions de 
formació, adquisició d’experiència professional en empresa i seguiment individualitzat. El programa 
s’ha adreçat a joves de 18 a 30 anys en situació d’atur amb formació d’ESO i/o batxillerat i/o CFGM. 
El programa s’ha desenvolupat des del 18 de desembre del 2013 i té vigència fins al 17 de març de 
2015. Hi han participat 30 persones, és a dir que s’han realitzat 30 contractes de treball lligats a una 
subvenció per a la contractació dels joves durant 6 mesos.  

En el procés de selecció de candidats/es s’han entrevistat a 182 joves. La selecció de participants 
s’ha realitzat principalment per derivació de joves des de l’OTG de Girona, per inscripció a les ofertes 
de feina de l’aplicatiu de Feina Activa i la web de l’Ajuntament de Girona i finalment per derivació 
d’ens locals i entitats del tercer sector de Girona.  

A partir de la prospecció del teixit empresarial gironí, associacions empresarials i gremials i diferents 
accions de difusió del programa, s’han generat contractacions dins el programa i s’ha assolit l’objectiu 
del 100% de les contractacions previstes inicialment. S’han gestionat 26 ofertes i s’han cobert 16 
d’elles en els següents llocs de treball: 

Ocupació Insercions 

Comercial 2 
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Teleoperadors/ores 3 

Reposadors/es - logística/magatzem 10 

Tècnics/iques 2 

Auxiliars comptables-administratius/ives 6 

Auxiliars d’ajuda a domicili 5 

Netejadors/ores 2 

 

En finalitzar el programa el 33,4%% dels participants han continuat la seva contractació.  

El 60% dels participants tenien experiència laboral prèvia i el 40% han accedit a la primera ocupació 
mitjançant aquest programa. D’aquest 60% amb experiència laboral prèvia, un 77,8% han estat 
persones en situació d’atur de més de 6 mesos i el 22,2% han estat aturats de menys de 6 mesos. 

S’ha donat un predomini de dones que han participat en el programa. El 60% de les participants han 
estat dones i el 40% homes. Quasi la meitat dels participants han presentat formació a nivell d’ESO, 
concretament el 47%, un 20% han presentat formació a nivell de Batxillerat i un 33% formació d’un 
Cicles Formatiu de Grau Mig. 

El 71% dels/de les participants ha estat d’origen autòcton i el 29%, provinent de l’estranger. Els 
països d’origen de procedència més destacats són Amèrica Central 10% i el Magreb 10%. En un 3% 
respectivament han quedat representats els participants provinents d’Àsia, resta d’Àfrica i Europa de 
l’Est. 

El 64% dels/de les participants residien a la ciutat de Girona. El 87% dels/de les participants residien 
a la comarca del Gironès, un 7% a la comarca de la Selva, un 3% a l’Alt Empordà i un 3% al 
Maresme.  

Pel que fa a la formació, s’han gestionat 18 accions formatives diferents, entre 120h i 250h. La 
formació s’ha dissenyat en funció de les necessitats reals de l’empresa amb l’objectiu de millorar les 
competències tècniques al lloc de treball. Les accions formatives que han realitzat els/les participants 
del programa, han estat:  

▪ Anglès: atenció al públic 

▪ Auxiliar de comerç i atenció al públic 

▪ Administratiu amb comptabilitat 

▪ Venedor tècnic 

▪ Delineant de construcció/CAD 

▪ Auxiliar administratiu amb atenció al client 

▪ Auxiliar administratiu polivalent 

▪ Programador d’aplicacions informàtiques  

▪ Guia de ruta 

▪ Auxiliar de magatzem i comerç 

▪ Informació al client 
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▪ Auxiliar de magatzem 

▪ Iniciació a les tasques bàsiques de pisos d’allotjaments 

Formació ocupacional (FOAP) 
La formació ocupacional té com a finalitat oferir a les persones treballadores, prioritàriament a les 
desocupades, una formació ajustada a les necessitats del mercat laboral i afavorir així la productivitat 
i competitivitat de les empreses, així com la qualificació i la promoció dels les persones treballadores. 

El SOC prioritza la impartició d’aquelles especialitats formatives conduents a l’obtenció de certificats 
de professionalitat. Els Certificats de Professionalitat són instruments d'acreditació de les 
qualificacions professionals, tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional. Un certificat de 
professionalitat configura un perfil professional entès com un conjunt de competències professionals 
identificable en el sistema productiu i reconegut i valorat en el mercat laboral. El SMO va iniciar el 
procés d’homologació d’espais per a l’obtenció de CP el 2009 i en aquests moments ja estem en 
disposició d’impartir 10 titulacions de CP; tot i així continuem treballant per a poder disposar de més 
espais conduents a l’obtenció d’aquestes titulacions que acrediten qualificacions professionals del 
Catàleg nacional de qualificacions professionals. 

Per a la convocatòria de subvencions per la realització d’accions de formació d’oferta adreçades 
prioritàriament a treballadors/res desocupats/des que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya per 
a l’any 2013, regulada per l’Ordre EMO/248/2013, de 14 d’octubre, es van atorgar a l’Ajuntament de 
Girona 24 accions que formen part de 6 itineraris formatius, tots ells associats a certificats de 
professionalitat: 

▪ Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes (AGAO0208) 

▪ Activitats de venda (COMV0108) 

▪ Activitats auxiliars de comerç (COMT0211) 

▪ Atenció sociosanitària de persones al domicili (SSCS0108) 

▪ Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (SSCS0208) 

▪ Sacrifici, preparació de canal i especejament (INAI0208) 

Les accions formatives es van desenvolupar entre el 20 de desembre de 2013 i el 31 de juliol de 
2014, essent així que les accions desenvolupades es consideren de l’edició 2013. 

En la totalitat de les accions formatives s’hi van preinscriure un total de 449 persones, d’aquestes es 
va contactar per iniciar el procés de selecció amb 224 persones. Finalment, un total de 101 alumnes 
(51 dones i 50 homes) van participar en el programa. 

El total d’alumnes que ha realitzat pràctiques en empresa ha estat de 68, això representa un 44% 
més d’alumnes en pràctiques que en l’edició de FOAP 2012. A raó de les pràctiques s’ha produït una 
inserció laboral directa de 12 persones, essent la mateixa empresa on s’han realitzat les pràctiques, la 
que ha contractat a l’alumne/a. Així doncs, l’índex d’inserció de l’alumnat en pràctiques ha estat del 
17,6%. Enguany s’ha produït un augment en el percentatge d’inserció lligat a les pràctiques, ja que en 
l’edició de l’any anterior aquest percentatge va ser d’un 12,8%. 

Pel que fa a la inserció laboral, un total de 41 alumnes han obtingut un contracte de treball, dada que 
representa un índex d’inserció del 40,6%. Això significa un augment del 4,8 punts respecte l’índex 
d’inserció de FOAP 2012, on aquest índex va ser d’un 35,8%. 
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Edició FOAP Índex d'inserció 

FOAP 2012 35,80% 

FOAP 2013 40,60% 

 

Si ens fixem en les insercions segons gènere, del total d’alumnes que han participat en la formació 
ocupacional, s’ha produït un índex d’inserció del 44% en els homes (22 homes inserits) i del 37% (19 
en total) en el col·lectiu de les dones. 

Pel que fa als intervals d’edat, el nombre de contractacions s’ha concentrat majoritàriament dins 
l’interval d’edat entre 25 i 45 anys, amb 29 insercions, dada que representa un 70,6% del total, 
seguida dels intervals d’edat de menors de 25 anys i majors de 45 amb un 6 contractacions (14,6%) 
cadascun.  

En relació al nombre d’alumnes inserits, l’índex d’inserció per especialitat formativa queda reflectit en 
la taula següent: 

Especialitat % Inserció 

Activitats de venda 29,40% 

Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes 23'5% 

Activitats auxiliars de comerç 38,80% 

Atenció sociosanitària a persones al domicili 56,20% 

Atenció sociosanitària a persones en institucions 
socials 

44,50% 

Sacrifici, preparació de la canal i especejament 46,60% 

 

Es pot observar per tant, que són les especialitats sanitàries i la indústria alimentària, les que 
registren un major nombre d’insercions, seguides de les accions formatives del sector comerç.  

Casa d’Oficis 
Les Cases d’Oficis són programes mixtos de formació i treball adreçats a joves menors de 25 anys en 
situació d’atur que consten de dues fases de sis mesos cadascuna. Durant la primera fase els 
participants han rebut una formació professional adequada als continguts mínims dels certificats de 
professionalitat de les corresponents ocupacions. A la segona fase els participants han complementat 
la formació en alternança amb el treball i la pràctica professional, contractats mitjançant la modalitat 
de contracte per a la formació i l’aprenentatge i percebent una retribució econòmica equivalent al 75% 
del Salari Mínim Interprofessional (SMI). 

L’objectiu final del projecte és la qualificació professional i la inserció laboral dels participants a través 
de la formació en alternança amb el treball, mitjançant la seva participació en els treballs de viverisme 
i manteniment de les Hortes de Santa Eugènia, en el marc del Pla especial aprovat l’any 2006 per 
aquest parc agrícola de la ciutat de Girona. 

Aquesta actuació s’emmarca dins el projecte Treball als Barris i hi han participat 10 alumnes-
treballadors/es, tots/es ells/es residents al barri de Santa Eugènia-Can Gibert del Pla. 

Els treballs realitzats el marc d’aquest programa han estat els següents: 
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▪ Condicionament de parcel·les municipals per a l’arrendament a ciutadans per a la pràctica de 
l’horta: S’ha fet el desbrossat de parcel·les en l’estrat herbaci per a nous hortolans. S’han 
col·locat estaques amb la numeració pertinent per a la identificació de les subparcel·les 
després de la seva adequació. S’han creat recs interns per connectar amb els perimetrals des 
de les arquetes i en els espais comuns, s’han plantat arbres i barreres naturals segons 
indicacions dels tècnics de l’àrea de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona. 

▪ Manteniment zona d’hortes: S’han desbrossat periòdicament els marges dels camins 
principals, les parcel·les públiques de lloguer que han estat abandonades pels usuaris, les 
zones comuns dins l’àmbit de les parcel·les municipals i les dues zones de pícnic situades a la 
zona d’aiguamolls, on també s’han plantat arbres i plantes herbàcies i llenyoses i s’ha fet el 
manteniment del reg dels arbres i arbustos. 

▪ Manteniment i desenvolupament de parcel·les del viver municipal: Manteniment del viver 
municipal situat a la zona d’hortes, pràctiques de reproducció i conreu de plantes de jardineria, 
arbres i arbustos autòctons, i viverisme en general. 

Formació professionalitzadora: patronatge i costura 
Aquestes accions tenen com objectiu bàsic la millora de les competències professionals, així com la 
millora de les competències transversals i clau, amb la finalitat de facilitar la posterior inserció de les 
persones participants en el mercat laboral. 

Les accions de formació professionalitzadora estan adreçades a persones inscrites com a 
demandants d’ocupació, preferentment aquelles que hagin assolit uns coneixements bàsics, com 
poden ser les persones que hagin superat l’educació secundària obligatòria o bé cicles formatius de 
grau mitjà o superior o tenen experiència professional. Es tindrà especialment en compte els 
col·lectius més vulnerables.  

Aquesta actuació s’emmarca dins el projecte Treball als Barris i hi han participat 10 persones, totes 
elles residents al barri de Santa Eugènia-Can Gibert del Pla. 

L’acció professionalitzadora de patronatge i costura està vinculada a un programa d’experienciació 
laboral en el que es contractarà el 75% de les persones participants, és a dir a 8 de les 10 persones 
participants. 

La formació ha tingut un total de 346 hores, i s’ha dividit en dos grans blocs: 

▪ Formació professionalitzadora (300 h) on s’han treballat els continguts tècnics de la professió: 
disseny, patronatge, confecció a mà i a màquina, tractament dels teixits, figurinisme, confecció 
per a esdeveniments, etc. 

▪ Formació transversal (46 h) on s’han impartit mòduls de recerca de feina, coaching, PNL, 
Emprenedoria i Prevenció de riscos laborals. 

El perfil de les persones participants va ser de 10 dones, amb edats compreses entre els 24 i 49 anys. 
Segons el nivell d’estudis, 3 amb estudis primaris, 1 amb educació secundària, 2 amb Formació 
professional, 2 amb batxillerat i 2 amb estudis universitaris.  

Programa de Qualificació Professional “Pla de 
transició al treball” 
Els programes de qualificació professional inicial (PQPI) són el primer nivell de formació professional i 
s'adrecen a joves de 16 a 20 anys que han acabat l'ESO i que no n'han obtingut la titulació.  
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El Pla de Transició al Treball (PTT) és una modalitat de PQPI organitzat conjuntament entre 
l’Ajuntament de Girona i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i fa 20 anys 
que està en funcionament. 

El curs dura 9 mesos, de setembre a juny, és de caràcter voluntari i està dividit en tres mòduls: 

▪ Mòdul B (310 hores): que té com a objectiu millorar les competències bàsiques necessàries 
per a la vida quotidiana, per al món laboral (contacte directe amb empreses) i per la 
continuïtat educativa. Es fa un acurat treball d’atenció individualitzada i tractament 
personalitzat a través de les tutories. 

▪ Mòdul A (650 hores): que té com a objectiu assolir les competències professionals de nivell 1 
del Catàleg de Qualificacions Professionals. Inclou una part de formació teoricopràctica i una 
part de formació en centres de treball (pràctiques en empreses) relacionats amb les 
especialitats. A Girona s’imparteixen les formacions de: 

o Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic 
o Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar 

▪ Mòdul C (optatiu): Permet cursar, amb exempcions i si s’aproven els mòduls A i B, uns curs a 
l’Escola d’Adults per obtenir el Graduat en Educació Secundària Obligatòria. 

Els alumnes que superen el curs també poden accedir a les proves d’accés a cicle formatiu de grau 
mig amb exempcions i fins i tot en funció de la nota poden tenir accés directe a aquests cicles. 

El PTT té un període de transcripcions durant el mes de maig i el curs 2013-2014 va rebre unes 100 
sol·licituds, de les quals van ser seleccionats, en funció d’un barem estipulat, 32 alumnes, 16 a 
hoteleria i 16 a vendes. 

La procedència d’aquest alumnat majoritàriament és dels instituts de Girona i rodalia, per la qual cosa 
es fa una campanya de difusió uns dies abans de les preinscripcions per informar de les condicions 
d’entrada al programa i de la baremació a l’hora de realitzar la selecció de l’alumnat. 

Al llarg del curs s’han produït 8 baixes, 4 per inserció laboral, 3 per manca d’adaptació al curs i 1 per 
causa de força major. 

Pel que fa a les estades en empreses, 24 alumnes han realitzat pràctiques, dels quals 9 van ser 
contractats per aquestes empreses en finalitzar-les. 

Pel que fa a les qualificacions finals de l’alumnat el 88% dels que van acabar-lo van aprovar i l’any 
següent un 75% va tenir una continuïtat educativa: 

Cicles formatius de grau mig Mòdul C 

8 14 

 

Pel que fa a la inserció laboral en acabar el curs era del 70%, però bàsicament eren ocupacions 
d’estiu, perquè la majoria dels alumnes l’any següent van tornar a estudiar. 

2.5.3. Programes d’experienciació laboral 
Les actuacions que s’emmarquen en aquest tipus de programes consideren la contractació laboral de 
persones treballadores en situació d’atur per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social 
durant un període de 6 mesos. Durant l’any 2014 les accions d’experienciació laboral que s’han dut a 
terme han estat en el marc dels programes Treball i Formació i Treball als Barris 2013. 
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Programa Treball i Formació 
Programa adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la 
prestació per desocupació i/o el subsidi per afavorir-ne la inserció laboral i millorar la seva 
ocupabilitat. 

Està regulat per l’Ordre EMO/210/2013, de 2 de setembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió del Programa mixt Treball i Formació adreçat a persones aturades, 
prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, i 
s’obre la convocatòria per l’any 2013.  

En aquest programa es tenen en compte tres tipus d’accions:  

1. Accions d’experiència laboral que es realitzen mitjançant la formalització de contractes 
laborals, de durada obligatòria de 6 mesos i jornada laboral del 100%, per a la realització dels 
projectes aprovats. Aquestes accions s’han iniciat el 30 de desembre de 2013 i han finalitzat 
el 29 de juny de 2014. L’objectiu de les accions d’experiència professional és facilitar la 
pràctica laboral de les persones participants mitjançant el desenvolupament de treballs de 
caràcter públic i interès social.  

2. Accions formatives amb l’objectiu de desenvolupar una activitat formativa 
professionalitzadora durant l’acció d’experiència laboral que ha de correspondre 
obligatòriament a formació vinculada a certificat de professionalitat. Aquestes accions s’han 
desenvolupat des del mes de març al juny de 2014.  

3. Accions de coordinació i prospecció d’empreses que es realitza mitjançant la 
formalització d’un contracte laboral de durada de 7 mesos i una jornada laboral del 70%. La 
contractació de la tècnica s’ha iniciat el 19 de desembre de 2013 i ha finalitzat el 18 de juliol 
de 2014. 

Les accions d’experiència laboral s’han realitzat amb la contractació de 28 persones per desenvolupar 
els 6 projectes aprovats i s’han realitzat, en el marc de les accions formatives, mòduls de quatre 
certificats de professionalitat.  

▪ Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals (SSCM0108)  

▪ Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (AGAO0108) 

▪ Activitats de venda (COMV0108) 

▪ Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions (SSCS0208) 

L’acció de coordinació i prospecció d’empreses s’ha dut a terme amb la contractació d’una tècnica per 
a la gestió del programa i per donar suport als processos ocupacionals que desenvolupin les 
persones participants en les accions d’experiència laboral. 

Accions d’experiència laboral  Participants Durada 
(mesos) 

Conciliació cívica  6 6  

Inventari de les activitats econòmiques dels establiments en planta 
baixa de la ciutat 

3 6  

Intervenció integral de la millora de l’accessibilitat i seguretat de 
l’espai públic  

8 6  

Manteniment i millora de boscos, espais de ribera i del sistema 
periurbà d’espais verds  

5 6  
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Suport als serveis socials bàsics  5 6  

Suport en comunicació on-line del destí turístic  1 6  

 

Accions formatives Participants Durada 
(hores) 

Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals  8 90  

Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria  5 90  

Activitats de venda  9 90 

Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions 6 80  

Sensibilització ambiental  8+5+6 9  

 

Coordinació i prospecció d’empreses  Participants  Durada 
(mesos) 

Personal tècnic i/o de suport  1 7  

 

Els treballs de caràcter públic i d’interès social que s’han desenvolupat en els sis projectes han estat 
els següents: 

Conciliació cívica 

Donar suport a la regulació de les activitats de restauració i oci nocturn, realitzant una tasca 
informativa de la normativa existent entre els establiments, veïns i ciutadans que fan ús d’aquest tipus 
d’oci. 

Inventari de les activitats econòmiques dels establiments en planta baixa 
de la ciutat 

Obtenir informació sobre el teixit empresarial actual i sobre els locals buits i les seves condicions a fi 
de potenciar l’emprenedoria en diferents zones de la ciutat.  

Intervenció integral de la millora de l’accessibilitat i seguretat de l’espai 
públic 

Millorar, en termes d’accessibilitat i seguretat, la vida de les persones amb mobilitat reduïda.  

Manteniment i millora de boscos, espais de ribera i del sistema periurbà 
d’espais verds 

Realitzar actuacions de manteniment en aquelles infraestructures de prevenció d’incendis així com 
també tasques de manteniment i conservació de ribes i boscos de ribera molt degradats dels diversos 
espais fluvials que travessen el municipi. 
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Suport als serveis socials bàsics 

Col·laborar en els diferents serveis de la ciutat en vessants tals com les d’atenció a la gent gran, 
atenció a persones i famílies, i atenció grupal i d’associacions.  

Suport en comunicació on-line del destí turístic 

Potenciar l’activitat turística de la ciutat de Girona, i totes les accions de promoció i comercialització, 
per tal de que arribin als agents prescriptors i al públic final.  

Programa Treball i Formació adreçat a persones que 
perceben la RMI 
El programa consisteix en la realització d’accions ocupacionals que integren formació ocupacional 
transversal i la pràctica laboral mitjançant la contractació de persones en situació d’atur perceptores 
de la renda mínima d’inserció (RMI), entre 25 i 60 anys i amb experiència laboral prèvia, amb 
l’objectiu d’afavorir-ne la inserció laboral i millorar l’ocupabilitat. 

Està regulat per l’Ordre EMO/281/2013, d’11 de novembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa de Treball i Formació 
adreçat a persones aturades perceptores de la renda mínima d’inserció, i s’obre la convocatòria per a 
l’any 2013. 

L’objectiu del programa és facilitar la pràctica laboral de les persones participants mitjançant el 
desenvolupament de treball de caràcter públic i interès social.  

En aquest programa es consideren dos tipus d’accions, per una banda les accions d’experiència 
laboral que es realitzen mitjançant la formalització de contractes laborals per a la realització dels 
projectes aprovats i, per l’altra, les accions formatives. Les accions d’experiència laboral s’han iniciat 
el 30 de desembre de 2013 i han finalitzat el 29 de juny de 2014.  

Les accions d’experiència laboral s’han realitzat amb la contractació de 18 persones per desenvolupar 
els 7 projectes aprovats i s’han realitzat 2 mòduls de formació ocupacional transversal de les 
contemplades en l’annex 7 de l’ordre de bases. 

Accions d’experiència laboral Participants  Durada 
(mesos) 

Rehabilitació de l’espai urbà i el seu mobiliari 4 6  

Millora dels serveis i atenció a usuaris de l’Espai Marfà  1 6  

Suport a les biblioteques escolars 3 6  

Dóna 6 6  

Millora del sistema organitzatiu i d’arxiu del servei d’atenció a la 
gent gran i dependència. 

1 6 

Suport a la consergeria al centre de formació d’adults 2 6  

Gestió de magatzems i suport als mercats municipals 1 6  

 

Accions formatives Participants Durada 
(hores) 

Competències digitals  18 15 
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Aprendre a aprendre 18 10  

 

Els treballs de caràcter públic i d’interès social que s’han desenvolupat en els set projectes han estat 
els següents: 

Rehabilitació de l’espai urbà i el seu mobiliari 

Garantir un espai públic de qualitat, optimitzar els recursos econòmics que disposa l’Ajuntament en 
allargar la vida útil del mobiliari urbà.  

Millora dels serveis i atenció a usuaris de l’Espai Marfà 

Millorar el servei directe als/les usuaris/es i entitats, així com en el suport logístic i el manteniment de 
l’Espai Marfà.  

Dóna 

Donar suport, des dels Centres Cívics de la ciutat, als seus equips en la dinamització d’espais, 
d’acompanyament i suport bàsic a entitats, en aspectes de gestió administrativa i formació.  

Suport a les biblioteques escolars 

Actualitzar el catàleg i millorar l’accessibilitat als fons de les biblioteques escolars de la ciutat.  

Millora del sistema organitzatiu i d’arxiu del servei d’atenció a la gent gran 
i dependència 

Millorar l’organització de tots els documents que el servei genera, així com un sistema d’arxiu que 
permeti la seva classificació i la recuperació de la informació d’una forma eficient. 

Suport a la consergeria al centre de formació d’adults 

Millorar l’atenció als usuaris de l’escola d’adults de Girona, donar suport a l’equip directiu i cobrir la 
franja horària del servei. 

Gestió de magatzems i suport als mercats municipals 

Realitzar tasques de gestió i logística de magatzems així com tasques de manteniment en els 
mercats municipals de la ciutat de Girona. 

Programa Treball als Barris 

Brigada de microurbanisme i manteniment d’equipaments i Brigada de 
microurbanisme i supressió de barreres arquitectòniques 

S’han dut a terme al llarg de l’any dues brigades de microurbanisme que van tenir cadascuna una 
durada de 6 mesos; la brigada de microurbanisme i manteniment d’equipaments entre els mesos de 
febrer i agost de 2014, i la brigada de microurbanisme i supressió de barreres arquitectòniques entre 
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els mesos de juliol i desembre de 2014. Es van contractar un total de 24 persones (12 per cada 
brigada) del sector de la construcció en situació d’atur del barri de Santa Eugènia-Can Gibert, per a 
dur a terme el manteniment i millora general d’espais públics i equipaments del barri de Sta. Eugènia - 
Can Gibert del Pla, a fi i efecte d’afavorir l’accessibilitat i la mobilitat dels ciutadans i per adequar 
equipaments municipals vinculats al barri. 

L'execució dels Plans d'Ocupació Treball als Barris s'ha dut a terme segons les indicacions dels 
responsables de les àrees de Ciutadania i de Promoció i Ocupació. Amb la supervisió tècnica dels 
treballs per part dels tècnics de Mobilitat i Via Pública, i de l'Oficina Tècnica del Servei Municipal 
d'Ocupació. 

Pel que fa a la repercussió social del projecte, cal destacar la incidència que ha tingut el projecte en 
l'entorn urbà i en els ciutadans de Sta. Eugènia i Can Gibert del Pla, afavorint l’accessibilitat als 
equipaments i serveis del barri, facilitant la mobilitat dels veïns i adequant-los per la seva sostenibilitat 
i correcte manteniment. El fet que tots els participants visquin a l'entorn els ha fet augmentar la 
motivació i la cura en les intervencions, tenint una repercussió immediata en ells mateixos com a 
usuaris de la ciutat i del barri. 

Les obres executades han estat les següents: 

Brigada de microurbanisme i manteniment d’equipaments 

Activitat Detall de l’obra 

Rambla de Catalunya Les obres en aquest carrer han consistit en l’extracció de l’actual 
pavimentació de panot, inclòs el paviment base malmès. S’han substituït les 
vorades i configurat nous guals i s’ha pavimentat tot el conjunt. 

Sector carrer d’Enric Marquès i 
Ribalta 

S’han hagut de fer rebaixos puntuals del paviment existent i per l’extracció 
d’arrels, i s’ha fet la reposició de la pavimentació anivellada amb les vorades 
existents. S’han reparat el conjunt d’arquetes d’instal·lacions que havien 
quedat afectades per les arrels de la vegetació. 

Sector Centre Cívic Can 
Ninetes 

S’ha extret la pavimentació fent rebaixos puntuals del paviment en aquells 
sectors afectats per assentaments, i s’ha fet la reposició de la pavimentació. 
S’han substituït les vorades, configurant nous guals adaptats per a vianants. 
S’han reparat el conjunt d’arquetes d’instal·lacions que havien quedat 
afectades pels assentaments. 

Sector plaça de Santa Eugènia Als carrers paral·lels i perpendiculars, sector sud d’aquesta plaça, s’hi ha 
realitzat treballs que han consistit en l’extracció puntual de l’actual 
pavimentació de panot. S’han substituït les vorades i configurat nous guals 
per a vianants i pavimentat les parts afectades. 

Rehabilitació parcial coberta 
Servei Municipal d’Ocupació 

Extracció de teula, sanejament i reforç de la solera de suport. 
Impermeabilització amb productes bituminosos. Fixació de plaques 
d’aïllament tèrmic d’alta densitat. Renovació de teula fixada amb morter. 

Brigada de microurbanisme i supressió de barreres arquitectòniques 

Activitat Detall de l’obra 

Sector de l’entorn de l’avinguda 
Santa Eugènia i carrer Güell 

Ampliació de la vorera al C/ M. Francesc Civil. Augment de la capacitat 
d’escocells de l’arbrat, reposició de pilones, i repassos del paviment 
malmès per les arrels, en una part del C/ Güell. Construcció d’encaixos 
pels contenidors de deixalles, repassos de paviment de vorera malmesos 
per l’arbrat, a banda i banda des del C/ M. Francesc Civil fins el C/ Güell. 
S’han substituït les vorades i configurat nous guals. 
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Sector rambla de Ramon 
Berenguer II 

Reparació de la pavimentació del centre de la rambla i posterior reposició 
del mateix, fixació de mobiliari urbà. Construcció d’un pas per minusvàlids 
en un pas de zebra del C/ Valladolid, i extracció d’un gual existent. 

Sector Sant Narcís Extracció de la pavimentació fent rebaixos en aquells sectors afectats per 
assentaments i reposició de la pavimentació anivellada. S’han reparat 
arquetes d’instal·lacions afectades pels assentaments. 

Sector plaça de Pere Calders Construcció d’uns lavabos públics d’11,15 m² construïts amb dos serveis 
adaptats i armari de centralització d’instal·lacions adossat. L’interior s’ha 
revestit amb rajola ceràmica i l’exterior amb façana ventilada de fusta 
tractada. També s’han col·locat els sanitaris, i la resta d’instal·lacions 
d’electricitat i d’enllumenat. S’ha pavimentat l’accés des del C/ St Sebastià 
amb paviment base i posterior paviment d’acabat.  

S’han fet petites reparacions del paviment i vorades al C/ Campcardós, 
Agudes i Montseny. 

Agents cívics 

Els agents cívics tenen com a principal funció millorar la qualitat de vida de la ciutadania, a través de 
la vigilància i supervisió del compliment de l’Ordenança de Convivència Ciutadana i Via Pública.  

Per tal de dur a terme aquesta tasca, s’han contractat 2 agents cívics durant sis mesos, entre els 
mesos d’abril i octubre de 2014. El seu àmbit d’acció ha estat el barri de Santa Eugènia-Can Gibert 
del municipi de Girona, especialment en aquells llocs del barri on hi ha més presència ciutadana 
(parcs, places, etc.) i en els punts on amb més freqüència es detecten actituds incíviques reiterades. 

Les tasques que han dut a terme els agents cívics són les següents:  
 

▪ Tractar directament amb els ciutadans en parcs, jardins, places, etc. vetllant perquè el 
comportament dels ciutadans sigui l’adient i respectin tant el mobiliari urbà com el 
comportament a la via pública. 

▪ Vigilar i ajudar a les entrades i sortides dels col·legis per tal que els alumnes, pares i mares 
respectin els passos de vianants i no estacionin en llocs on poden posar en perill als nens. 

▪ Controlar i avisar les persones que incompleixen l’ordenança circulant amb les bicicletes per 
les voreres, sobretot a aquelles que per la seva forma de circular posen en perill els vianants. 

▪ Repartir avisos als domicilis on incompleixen l’ordenança de tenir testos i objectes 
susceptibles de caure a la via pública, advertint del perill que provoquen en cas de que 
caiguin. 

▪ Posar advertiments al vidre davanter dels cotxes mal estacionats. 

▪ Informar els ciutadans i ciutadanes que incorren en una infracció de l’Ordenança Municipal de 
Circulació i/o de l’Ordenança Municipal de Convivència.  

Patronatge i costura 

El programa s’ha dut a terme en el període comprès entre els mesos de juliol i desembre de 2014, i 
va comportar la contractació de 8 persones en situació d’atur del barri de Sta. Eugènia-Can Gibert, 
que havien participat prèviament en l’acció de formació professionalitzadora de Patronatge i costura, 
de 346h, realitzada entre els mesos de març a juny de 2014, en el marc del Programa Treball als 
Barris 2013. 
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La finalitat del programa ha estat que les participants adquireixin experiència laboral, en relació amb 
els continguts apresos en la formació de patronatge i costura, per millorar la seva ocupabilitat i facilitar 
d’aquesta manera, l’entrada al mercat de treball.  

El taller de costura ha realitzat feines d’arranjaments de vestuari i elements tèxtil d’espais de 
l’Ajuntament de Girona i altres entitats, així com el disseny i creació de peces per a diferents 
esdeveniments del barri de Santa Eugènia-Can Gibert i la resta de la ciutat de Girona. La participació 
de les treballadores en aquests projectes ha afavorit la integració i la participació de les mateixes en 
actes culturals de la ciutat.  

Gràcies a aquesta intervenció, la ciutat ha pogut gaudir de millores en equipaments tèxtils (cortines, 
banderoles, faldons, tovalles per actes, etc) i en l’arranjament i creació de la vestimenta de símbols 
culturals de la ciutat com pot ser la Mula Baba, el Tarlà, Gegants, Capgrossos, etc. 

Aquestes accions s’han dut a terme de manera transversal conjuntament amb la Xarxa de Centres 
Cívics i la secció de Dinamització del Territori. 

Patronatge i confecció 

Activitat Detall de l’activitat 

Arranjament del vestuari dels 
Setges Napoleònics 

Les recreacions compten amb un vestuari de 36 peces que s’ha arranjat, 
rentat, planxat i protegit amb la creació d’unes fundes de roba. 

Confecció banderoles del Barri 
Vell 

El Barri Vell de Girona compta amb 9 banderoles que representen els 
diferents carrers del barri. S’han fet 2 rèpliques del model original i 90 
banderoles de mida més petita per guarnir els carrers del barri. 

Confecció banderoles del barri 
de Santa Eugènia 

S’han creat 80 banderoles amb l’escut del barri pintat a mà. 

Cortines i faldons centres 
cívics i equipaments 
municipals 

Confecció de diferents peces per vestir taules i espais dels diferents centres 
cívics de la ciutat i equipaments municipals. 

Vestits dels Gegants  Arranjaments als vestits dels Gegants del Museu d’Història. 

Senyeres de la Plaça 
Catalunya 

Arranjament de les senyeres de la plaça Catalunya i confecció d’una senyera 
nova. 

La Mula Baba L’associació cultural Baba Babarota ha recuperat l’antiga mulassa de Girona, 
batejada amb el nom de la Mula Baba. 

Aquesta iniciativa recupera el seguici festiu i el foc de baixa intensitat i 
esdevé un element de transmissió de la cultura popular, ja que el cos de la 
figura està dissenyat per transformar-se en un teatret de titelles.  

Des del taller de costura, s’ha realitzat tota la cobertura tèxtil de la Mulassa i 
la gualdrapa que cobreix la porta que en obrir-se es converteix en un teatre 
de carrer de titelles. 

Domassos de la pPlaça del Vi S’han confeccionat 60 domassos color bordeus que han vestit els balcons de 
la plaça del Vi, que s’han engalanat per primera vegada amb motiu de les 
fires i festes de Sant Narcís 

S’ha elaborat també una rèplica dels domassos que vesteixen els balcons 
presidencials de l’Ajuntament de Girona amb materials més actuals 
caracteritzats per la lleugeresa i solidesa dels colors. 
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Capgrossos Museu d’Història El Museu d’Història de la Ciutat té dipositats vuit capgrossos de personatges 
emblemàtics de la ciutat: la Bruixa de la Catedral, el Cap d'Estopes, Ossiris 
rei d'Egipte, en Pepet Gitano, el Tarlà de l'Argenteria, el general Napoleó, el 
lladre de Sant Feliu i la comtessa Ermessenda. 

S’ha volgut vestir aquests capgrossos i formar part d’aquesta manera d’un 
projecte educatiu en el que diverses escoles de la ciutat apadrinaran aquests 
personatges i en faran ús, cedits pel Museu, en diversos actes i activitats 
escolars. 

Vestuari del Tarlà S’ha elaborat una rèplica del vestit d’arlequí i s’ha confeccionat un vestuari 
per a cada estació de l’any amb l’objectiu de donar més protagonisme a 
aquest personatge, a fi i efecte que la ciutat pugui gaudir durant les festes de 
tot l’any, de la presència del Tarlà. Així doncs s’ha fet un vestit de pagès per 
la primavera coincidint amb la sega, un de festa major per fires de Sant 
Narcís i un de vellut pel Nadal. 

Vestuari Cavalcada de Reis Arranjaments del vestuari de la cavalcada 

2.5.4. Projecte “Treball als Barris” 
La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció 
especial reconeix l'existència, arreu del país, d'àrees urbanes afectades per processos de regressió 
urbanística, demogràfica, econòmica o social que condicionen el benestar del conjunt de la població 
que hi resideix. La pervivència d'aquests barris s'integra, sovint, en ciutats que gaudeixen d'una 
qualitat global superior. 

Justament, aquesta diferència caracteritza el barri de Santa Eugènia - Can Gibert respecte del conjunt 
de la ciutat de Girona. La necessitat d'una intervenció global, transversal, en aspectes socials, 
econòmics, demogràfics i urbanístics era i és un fet indiscutible. L'anàlisi detallada del sector conclou 
amb l'evidència d'un procés de pèrdua de pes específic en la ciutat i l’acumulació de problemàtiques 
que s’han d’abordar amb una intervenció integral i de conjunt.  

El Pla d’execució 2013/14 del programa Treball als Barris es fonamenta en les recomanacions 
realitzades a partir del diagnòstic urbanístic, econòmic i social del barri de Sta. Eugènia-Can Gibert, 
amb la finalitat de respondre a les necessitats d’atenció especial detectades des de l’àmbit de 
l’ocupació i la promoció econòmica. 

Mitjançant aquesta convocatòria l’Ajuntament de Girona ha dut a terme un projecte integral de treball 
que contempla el desplegament de 9 accions, algunes de les quals tenen una línia continuista 
respecte de les anteriors edicions, a fi i efecte de mantenir una constant que ens ha permès de 
treballar en el barri tant a nivell de desenvolupament territorial, com d’atenció a determinats col·lectius 
amb especials dificultats d’inserció; i d’altres són noves, amb l’objectiu de potenciar aspectes 
relacionats amb la planificació estratègica i el coneixement de la realitat socioeconòmica i sociolaboral 
del barri, que en plena crisi econòmica, evidencia uns dèficits importants respecte de la resta de la 
ciutat. Les actuacions dutes a terme, han respost als objectius i línies d’intervenció que es detallen tot 
seguit: 

▪ Enfront de l’agreujament de la situació del mercat de treball durant els darrers anys, cal 
reforçar les actuacions ocupacionals, de desenvolupament local i de cohesió comunitària 
adreçades als sectors més vulnerables i desafavorits de la població del barri, així com crear 
nous instruments que facilitin la dinamització socioeconòmica.  

▪ Desenvolupar actuacions específiques per als joves, per tal d’estimular el seu procés 
d’inserció laboral, treballar de prop amb les famílies, i aconseguir el seu retorn al sistema 
educatiu reglat. 
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▪ Articular els diferents recursos i actuacions existents en el barri en l’àmbit de la promoció 
econòmica i dels serveis, així com dels dispositius d’informació, orientació, intermediació i 
formació ocupacional. 

▪ Desenvolupar iniciatives i projectes ocupacionals de proximitat adreçats a determinats 
col·lectius amb especials dificultats del barri, combinant formació de qualitat i treball 
remunerat, i realitzant treballs i serveis d’interès comunitari. Acostar les iniciatives 
ocupacionals a la població, reforçant la seva participació i mobilització.  

▪ Impulsar actuacions de caire comunitari, de desenvolupament local, i de dinamització cultural, 
a fi i efecte de reforçar la cohesió social del barri i de promocionar-lo culturalment. 

▪ Analitzar i dinamitzar el sectors del comerç i serveis en general, detectant les principals 
problemàtiques i oferint suport en el disseny i desplegament de noves iniciatives.  

▪ Analitzar i diagnosticar la realitat socioeconòmica del barri, planificar accions encarades a 
millorar el projecte ocupacional i establir estratègies de promoció econòmica, tenint en compte 
el context global de la ciutat. 

▪ Acostar el barri a la resta de la ciutat, creant sinèrgies positives que contribueixin a normalitzar 
i integrar les dinàmiques de l’entorn al conjunt de Girona.  

▪ Amb tot, fomentar itineraris ocupacionals i de dinamització local per tal de no realitzar 
actuacions puntuals i aïllades, sinó projectes que contribueixin al desplegament integral de 
polítiques actives d’ocupació i de desenvolupament local amb una incidència real sobre els 
col·lectius i el barri.  

Les actuacions dutes a terme en el marc d’aquest programa són les següents: 

Programa Actuació Nombre d’usuaris 

Programes específics de caràcter 
experimental i innovador per afavorir 
la inserció sociolaboral de col·lectius 
amb dificultats d’inserció 

Dispositiu d’inserció sociolaboral de 
col·lectius amb dificultats especials 

300 

Programes de qualificació professional Formació professionalitzadora Patronatge i 
costura 

10 

Programes mixtos de formació i treball Casa d'oficis de viverisme i manteniment de 
les hortes de Santa Eugènia 

10 

Brigada microurbanisme i manteniment 
d’equipaments 

12 

Brigada microurbanisme i supressió de 
barreres arquitectòniques 

12 

Agents cívics 2 

Programes d’experienciació laboral 

Patronatge i confecció 8 

Tècnica dinamització socioeconòmica, 
comercial i de serveis 

- Programes de desenvolupament local 

Tècnica diversificació sectorial i promoció de 
l’ocupació 

- 
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2.5.5. Girona Actua 
L’Ajuntament de Girona ha destinat l’any 2014 un pressupost de 500.000€ per a continuar treballant, 
mitjançant el programa Girona Actua, endegat l’any 2013, per afavorir la incorporació al món laboral 
de les persones en situació d’atur mitjançant la contractació en empresa ordinària a través d’incentius 
econòmics, el 100% del SMI en el cas de les persones majors de 30 anys, i el 50% en el cas dels 
joves entre 16 i 29 anys. 

El Pla de Mesures Ocupacionals Girona Actua ha focalitzat l’atenció i la intervenció sobre aquells 
col·lectius amb un major nivell de vulnerabilitat socioeconòmica. En aquest sentit s’ha prioritzat 
persones detectades i derivades dels equips d’atenció primària dels Serveis Socials de l’Ajuntament 
de Girona i de les entitats del tercer sector representades al Consell de Cohesió i Serveis Socials. 

En total han estat derivades al programa 1.553 persones, amb les quals s’ha dut a terme un procés 
selectiu per tal de focalitzar l’atenció sobre aquelles persones amb un perfil de major vulnerabilitat 
socioeconòmica. Per a realitzar aquesta selecció, s’han dut a terme un total de 1.140 entrevistes 
personals, on s’han prioritzat els següents perfils:  

▪ Joves entre 16 i 29 anys: de nuclis familiars amb baixos nivells d’ingressos i/o amb itineraris 
formatius de fracàs escolars. 

▪ Adults a partir de 29 anys: aturats de llarga durada, majors de 45 anys, famílies 
monoparentals i/o de nuclis familiars sense o amb baix nivell d’ingressos. 

Finalment han participat en el programa un total 551 persones, de les quals el 67% tenen 40 anys o 
més. Del total dels 551 participants, el 45% són dones i el 55% homes. 

En funció del temps en situació d’atur, el 68% de les persones participants són aturats/des de llarga 
durada (més d’1 any a l’atur), i el 46% porten 2 anys o més en situació d’atur. 

Accions Nombre 
accions 

Persones 
beneficiàries 

Plans de treball iniciats _ 551 

Tutories individuals en itinerari inserció 1.187 - 

Formació de joves en competències de base 2 37 

Tutories individuals de joves en itinerari formació competències de base 157 37 

Tutories famílies de joves 11 - 

Formació en competències per l’ocupació 17 448 

Formació en competències instrumentals 9 109 

Formació competències transversals 7 86 

Formacions professionalitzadores: 

Aprovisionament i emmagatzematge, atenció al client, neteja i 
manteniment, ajudant de cuina, auxiliar de cambrer/a, cambrer/a 
habitacions, barista, anglès atenció al client, operador de carretó elevador, 
indústria càrnia 

10 130 

Pràctiques en empresa (cursos: ajudant cuina, auxiliar cambrer/a, 
cambrer/a habitacions) 

3 20 

 

Al llarg de l’any s’han produït 210 insercions laborals, el detall de les quals és el següent: 



Àrea de Promoció i Ocupació 

Ocupació i Empresa 

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2014 67 

Col·lectiu Dones Homes Total % 

16-20 3 3 6 2,9% 

21-25 7 7 14 6,7% 

26-29 11 5 16 7,6% 

30-39 26 29 55 26,2% 

40-49 28 40 68 32,4% 

>50 22 29 51 24,3% 

Total 97 113 210 100,0% 

 

Gairebé un 63% de les persones inserides portaven un any o més en situació d’atur, el 18% eren 
persones amb famílies monoparentals i, el 55% amb menors i/o adults dependents a càrrec. 

Pel que fa a l’ajut a les empreses, s’han resolt favorablement les sol·licituds de subvenció per a 33 
empeses que han contractat un total de 67 persones. 

Empreses amb sol·licitud subvenció 
aprovada 

Nombre 
contractes 

% 

Activitats artístiques, recreatives i 
d’entreteniment 

1 1,5% 

Activitats sanitàries i de serveis socials 13 19,4% 

Altres serveis 4 6,0% 

Comerç 3 4,5% 

Construcció 13 19,4% 

Entitats tercer sector 1 1,5% 

Hostaleria 15 22,4% 

Indústria manufacturera 10 14,9% 

Transport i emmagatzematge 7 10,4% 

Total 67 100,0% 

 

Cal destacar que a través del programa Girona Actua, s’ha creat un circuit de comunicació i treball 
conjunt entre les àrees de Promoció i Ocupació i Serveis a les Persones, fet que ha comportat una 
intervenció integral sobre el perfil dels participants, facilitant la millora competencial i la inserció al 
mercat de treball. De la mateixa manera, s’ha contribuït al treball en xarxa i a l’establiment de 
sinèrgies entre els diferents agents que intervenen en les polítiques d’inclusió social a la ciutat. 

Workshops 
A partir de la programació de formació professionalitzadora realitzada a través de les polítiques 
actives d’ocupació que s’han dut a terme que s’han dut a terme al Servei Municipal d’Ocupació de 
l’especialitat de Serveis de Bar i Cafeteria (HOTR0508), s’ha organitzat dues jornades de treball 
(Workshops) entre empresaris de d’Hostaleria i de Comerç amb domicili social a la ciutat de Girona i 
participants formats en els programes de formació. 
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Workshop d’hostaleria 

Data: 10/03/2014 

Nombre d’usuaris/es participants 39 

Empreses participants 10 

Entrevistes realitzades 195 

 

Workshop de comerç 

Data: 08/04/2014 

Nombre d’usuaris/es participants 44 

Empreses participants 11 

Entrevistes realitzades 264 

 

L’objectiu era aconseguir l’encaix entre les necessitats que tenen les empreses i els perfils 
professionals de les persones demandants d’ocupació a partir de l'organització d'una agenda 
d'entrevistes creuades que tindrien una durada màxima de 10 minuts en els que s’exposaran els 
interessos i/o preferències de cadascun d’ells. Es pretenia crear un espai propici a la identificació de 
perfils laborals susceptibles a ser seleccionats i contractats. 

Les empreses que hi van participar van ser: Casa Ana María, Hotel Carlemany, Hotel Costabella, 
Hotel Peninsular, Hotel Sidorme, Hotel URH, Restaurant Angelus, Restaurant l’Alqueria, Restaurant 
L’Argadà i Restaurant Bar Porta Bellini 

Les empreses que han participat en el Workshop de Comerç han estat les següents: Casa Malé, Lidl, 
Aldi, Second G, Abacus, Casa Ametller, Guanter, Doble D, Mili, Calçats G i Sephora. 

A partir d’aquestes accions s’han produït 5 insercions laborals immediates i la creació d’una borsa de 
candidats/es seleccionats/es per a possibles insercions. 

2.5.6. Projecte de rehabilitació de l’Espai Rosaleda per al 
desenvolupament d’accions formatives per a joves amb 
risc d’exclusió social 

A partir de l’anàlisi de l’estructura econòmica de la ciutat en termes d’ocupació i, de forma especial, a 
partir de les dades obtingudes des del Servei Municipal d’Ocupació es determina l’existència d’un 
col·lectiu de joves en situació de risc d’exclusió social i especial dificultat d’inserció al mercat de 
treball. Per la qual cosa s’ha elaborat un projecte d’inserció laboral que combina la formació i la 
pràctica en un espai de treball real. 

Aquest projecte s’articula a l’entorn de la rehabilitació de l’espai Rosaleda del parc de la Devesa, que 
es destinarà a portar a terme accions d’aprenentatge amb pràctiques de les professions de serveis de 
bar i cafeteria en un entorn empresarial real. Així, es preveu que albergui un servei de bar-cafeteria, 
on els alumnes puguin adquirir els coneixements pràctics necessaris pel desenvolupament adequat 
de l’ocupació.  

La primera fase d’aquest projecte ha estat l’aprovació de l’obra del nou espai formatiu Rosaleda amb 
una dotació econòmica que ascendeix a 152.325,96€. 



Àrea de Promoció i Ocupació 

Ocupació i Empresa 

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2014 69 

Una vegada aprovat el projecte de reforma i rehabilitació de l’espai, s’inicia el procés de licitació de 
l’obra. Aquesta es portarà a terme durant el primer semestre de 2015. Es preveu l’inici del projecte 
formatiu a l’estiu de 2015. 

El col·lectiu destinatari seran els joves amb dificultats d’inserció laboral, preferentment sense 
qualificació. L’objectiu competencial del projecte formatiu serà que els alumnes puguin i prestar tot 
tipus de serveis d’aliments i begudes en bar-cafeteria i preparar elaboracions culinàries pròpies 
d’aquest servei, aplicant amb autonomia les tècniques corresponents, combinat amb el treball pràctic. 
Les ocupacions i llocs de treball que s’hi desenvoluparan són les de barman, cambrer/a de bar-
cafeteria, cambrer/a de barra i/o dependent/a de cafeteria, encarregat/ada de bar-cafeteria, cap de 
barra en bar o cafeteria. 

El perfil dels col·lectius sobre els quals revertirà la formació que es durà a terme en aquest 
equipament seran les persones joves amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en 
situació de vulnerabilitat social. Aquests col·lectiu són els de persones joves desocupades entre 16 i 
24 anys i menors de 30 anys en cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 
33%, amb baixa qualificació i/o dèficits formatius. 

Les persones beneficiàries del programa rebran formacions transversals per garantir l’adquisició de 
competències bàsiques i específiques dels seus llocs de treball per tal d’afavorir la seva posterior 
inserció en el món laboral, així com una beca econòmica. 

El projecte formatiu i educatiu el desenvoluparà una entitat/empresa adjudicatària especialitzada en 
col·lectius vulnerables joves que se’n ocuparà de la docència, el contingut educatiu i el seguiment i 
acompanyament psicosocial i professional de manera integral per a cada un dels beneficiaris. 

2.6.  Dinamització del Territori 

Dinamització al Territori és una secció de l’Àrea de Promoció i Ocupació que té com a objectiu 
emprendre accions per dinamitzar la vida cultural i la cohesió social de la ciutat. Les seves activitats 
se centren en l’organització i gestió de diferents activitats culturals i de cultura popular als barris i 
sectors de la ciutat amb accions diverses com poden ser les festes de Carnestoltes, les festes majors 
de barri, les festes de primavera, les activitats durant la campanya de Nadal i l’organització de les 
Fires de Sant Narcís, la festa major de la ciutat, que és quan Girona rep una major afluència de 
visitants. Durant els deu dies que dura la festa s’organitzen tot un seguit d’activitats culturals, tant als 
espais tradicionals com a diferents barris. A banda d’això, també se centra a programar accions 
culturals per donar suport a altres activitats que es fan a la ciutat, com ara Girona 10, Temps de Flors 
o la Fira Modist.  

Per poder desenvolupar aquesta tasca s’ha subscrit un seguit de convenis amb entitats que treballen 
dins el món de la cultura popular i tradicional: 

Entitat Actes que organitzen Dates 

Junta de Confraries de Setmana 
Santa de Girona 

Processó de Setmana Santa Setmana Santa 

Confraria de Jesús Crucificat – 
Manaies de Girona 

Cavalcada de Reis 5 de gener 

Associació Colla Gegantera 
Fal·lera Gironina 

Trobada de gegants per fires i 
diferents actuacions periòdiques 

Per Fires de Girona i al llarg de tot 
l’any 

Amics de la Sardana Terranostra Audicions de sardanes Per Fires de Girona i al llarg de tot 
l’any 



Àrea de Promoció i Ocupació 

Ocupació i Empresa 

 Memòria 2014 AJUNTAMENT DE GIRONA 70 

Marrecs de Salt Actuacions castelleres, 
especialment el pilar de quatre a 
les escales la Catedral 

Per Fires de Girona i al llarg de tot 
l’any 

Diables de l’Onyar Correfoc i espectacle de foc Per Fires de Girona 

Girona Banda Band Concert de música de banda Per Fires de Girona 

GEiEG Lleuresport (Parc infantil de Nadal) Nadal 

2.6.1. Actes de festivitats tradicionals: Setmana Santa, 
Nadal i Cavalcada de Reis 

Setmana Santa 
La Processó del Sant Enterrament del Divendres Sant és una activitat de caire religiós, tradicional i 
popular. És una manifestació ordenada de persones amb vesta (confrares), en silenci, agrupades en 
confraries, que acompanyen dotze passos i dues grans creus. Participen també el maniple amb 120 
manaies i quatre bandes de música (uns 100 músics en total). La processó dura unes tres hores. 

Hi participen activament unes 1.220 persones. La processó té un seguiment important de gent que la 
veu passar per la ciutat, en especial al Barri Vell. S’estima que poden seguir la processó unes 12.000 
persones. Comença i acaba en el mateix punt: les escales de la Catedral. 

El conjunt d’actes de Setmana Santa estan coordinats per la Junta de Confraries, que aglutina el 
conjunt de confraries, associacions religioses formades generalment per laics, antigament molt 
lligades a gremis. En ella s’agrupen les 12 confraries de la ciutat de Girona: Confraria de Jesús i els 
Nens, Confraria Sant Honorat, Sant Isidre Llaurador i Sant Galderic, Confraria del Silenci, Confraria 
de la Santa Faç, Confraria de la Passió, Confraria de la Passió i Mort de Nostre Senyor Jesucrist, 
Confraria de la Puríssima Sang, Confraria del Davallament, Confraria de la Mare de Deu dels Dolors, 
Confraria del Sant Sepulcre i la Confraria de Jesús Crucificat, altrament anomenada Manaies de 
Girona. Aquesta darrera confraria desenvolupa accions molt representatives durant la Setmana Santa 
de manera particular. Cadascuna d’elles està lligada a un pas en concret o misteri com se’ls anomena 
en altres indrets, que són les representacions escultòriques d’escenes de la Passió. 

Des de Dinamització del Territori s’ha coordinat la logística dels següents actes: 

Els actes de Setmana Santa 

Conferència “Les meves vivències de Setmana Santa” 3 abril Junta de Confraries 

Exposició de l’església de Sant Lluc - Castrum dels Manaies 13 a 18 d’abril Manaies de Girona 

Pregó 2014 10 d’abril Junta de Confraries 

Exposanta 2014 12-17 d’abril Junta de Confraries 

Fira del Ram 12 d’abril Junta de Confraries 

Benedicció de palmes de Diumenge de Rams 13 d’abril Junta de Confraries 

Concert de música sacra 12 d’abril Junta de Confraries 

Concert de música de Setmana Santa 13 de març Junta de Confraries 

http://www.juntaconfrariesdegirona.cat/confraria.php?PAR_ID=5�
http://www.juntaconfrariesdegirona.cat/confraria.php?PAR_ID=6�
http://www.juntaconfrariesdegirona.cat/confraria.php?PAR_ID=6�
http://www.juntaconfrariesdegirona.cat/confraria.php?PAR_ID=4�
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Nadal 
Durant el Nadal 2014 s’han fet més visibles alguns elements de la cultura popular tradicional catalana 
com ara el Tió, els fanalets de Reis i Els Pastorets, fets aquests últims amb la tècnica de la titella 
catalana.  Les accions s’han portat a terme a diferents barris de la ciutat: Santa Eugènia, Germans 
Sàbat, Sant Narcís, Can Gibert del Pla, Vista Alegre, Pont Major i Barri Vell. 

Tallers 

▪ 2 tallers de construcció de fanalets de Reis 

▪ 1 taller de construcció de llufes  

▪ 6 tallers de construcció de tions  

Titelles 

3 espectacles relacionats amb Els Pastorets fets amb titelles catalanes 

Cant Coral. Cantada de Nadales 

▪ Punt de trobada de la Rambla, a càrrec del Cor Pla de Girona 

▪ Plaça de la Independència, a càrrec del Cor Àkan 

▪ Pont de Pedra, a càrrec de la Coral Preludi 

Pessebre 

El pessebre del Nadal 2014 ha estat un pessebre fet seguint els paràmetres de la línia tradicional. El 
pessebre ha presidit l’entrada de l’edifici consistorial, per segon any consecutiu, donant la benvinguda 
als visitants de l’Ajuntament de Girona durant les festes de Nadal. S’ha realitzat sota la coordinació de 
Dinamització del Territori, a través de les brigades municipals de fusteria, pintura i lampisteria. Es 
tracta d’una obra basada en la proposta artística del pintor gironí Josep Perpiñà i Citoler i l’Associació 
de Pessebristes de Girona  

El pessebre inclou, a part del Naixement, la representació del tres Reis d’Orient, els pastors, una 
bugadera, una filadora, ases i altres animals. Totes les peces incorporen un llum interior que serveix 
per realçar les diferents formes del poblat. 

Lleuresport – Parc Infantil de Girona 

Aquesta ha estat la 30a edició del Lleuresport, Parc Infantil de Nadal de Girona, i cal destacar que els 
esforços sorgits de les sinèrgies entre l’Ajuntament de Girona i el GEiEG han donat resultats. La 
col·laboració de l’Ajuntament ha ajudat a superar lleugerament el nombre de visitants respecte l’any 
anterior i s’ha arribat a les 10.041 persones, que han passat enguany pel Lleuresport, cosa que 
representa un augment del 8,7% respecte a l’edició anterior. També es manté l’excel·lent qualitat 
tècnica assolida en les últimes edicions. 

▪ Dies d’obertura: 24, 27, 28, 29 i 30 de desembre de 2014 i 2, 3 i 4 de gener de 2015 

▪ Horari: De 10.30h a 14h i de 16.30h a 20.30h, excepte dia 24 (10.30h a 14h) 
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S’ha portat a terme al complex esportiu GEiEG Sant Narcís. El parc es va crear l'any 1985 amb 
l'objectiu d'oferir a la ciutat de Girona un servei per a les famílies durant el període de vacances 
escolars. 

El Lleuresport s’ha organitzat en 3 àrees diferenciades, l’àrea lúdica, l’àrea de tallers i l’àrea 
d’aventura amb les següents activitats: 

Activitats Lleuresport 

Àrea Lúdica Tennis taula, inflable gran (granja), inflable mitjà (titanic), inflable petit (caseta del mar), 6 
llits elàstics, ludoteca, gimcana del Lleuresport. I a la zona exterior activitats diverses amb 
els Bombers de Girona. 

Àrea de Tallers Jumping Clay (tallers i venda), braçalets, fanalets, globoflèxia, maquillatge, desig de Nadal, 
trenets de fils, 2 circuits d’slot i parc infantil. 

Àrea d’Aventura Tir amb arc (4 unitats), pont de fusta, pont tibetà, rocòdrom, tirolina, jocs electrònics amb 
M@tic, circuit de patinets i circuit de segways amb Ocitània, Jocs electrònics: 4 taules 
grosses, 8 cadires, 4 ordinadors (pc+pantalla), mampara, tanca i pantalla retroprojecció.  

 

El Lleuresport ha comptat, també, amb una agenda d’actes i espectacles, com són els capgrossos de 
Girona, taller de castells, contes de Nadal, visita del Patge Reial dels Reis Mags d’Orient o story time 
(contes en anglès), entre d’altres. 

Circ de Nadal 

Des de Dinamització i conjuminant dos termes de les seves activitats, circ i Nadal, l’any 2014 s’ha dut 
a terme una de les activitats més innovadores i originals a la ciutat de Girona: el Gran Circ de Nadal 
de Girona. L’èxit de l’activitat i la bona acollida del públic d’aquesta primera edició converteixen 
Girona en una de les capitals europees del circ per Nadal i redefineixen el Pavelló de Fontajau com a 
espai idoni per acollir espectacles d’aquesta naturalesa. Aquesta proposta queda avalada pels 17.354 
espectadors que hi han assistit, dels quals només 1 de cada 3 espectadors era de la mateixa ciutat de 
Girona. 

La incidència del Gran Circ de Nadal de Girona al territori s’ha pogut demostrar en la participació de 
públic l’assistència de les diferents comarques de Girona (40,52%) com de les diferents demarcacions 
de Catalunya (6,81%). Les compres d’espectadors de fora de l’Estat s’han efectuat des d’Estats Units, 
Canadà, Brasil i França.  

Les funcions al Pavelló de Fontajau, que es varen repartir en 8 representacions, els dies: 

▪ Dijous 25 a les 18h  

▪ Divendres 26 a les 11.30h i 17h 

▪ Dissabte 27 a les 17h i 20.30h 

▪ Diumenge 28 a les 11.30h , 17h i 19 h 

L’ocupació ha estat xifrada en el 87,50% de l’aforament total, amb una mitjana de 2.478 localitats a la 
venda per funció.  

Per dur a terme aquesta tasca organitzativa, el Gran Circ de Nadal de Girona va comptar amb la 
col·laboració de 26 voluntaris gironins. El Gran Circ de Nadal de Girona va construir una pista de gel 
de 500 m2 amb un gruix de 20cm, per on hi han patinat 27 artistes oferint un total de 18 actuacions. 
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Cavalcada de Reis 

El diumenge 5 de gener de 2014 va tenir lloc la popular desfilada de Ses Majestats els Reis Mags de 
l’Orient a la ciutat de Girona. Aquesta és una activitat de caire religiós, tradicional i festiva popular 
dirigida especialment al públic infantil. És una manifestació ordenada de carrosses i persones 
caracteritzats i acompanyats de música. La desfilada comença des del Campament Reial, ubicat als 
Jardins de la Muralla. Seguidament i juntament amb la comitiva reial, fan una cavalcada pels carrers 
de la ciutat i acaben la visita amb un acte de comiat a la plaça de Vi. 

Coordinació de la cavalcada de reis 

Entitat organitzadora Confraria de Jesús Crucificat – Manaies de Girona 

Persones participants de la cavalcada 250/300 persones 

Composició de la cavalcada 10 carrosses engalanades i un total de 29 cavalls 

Comitives 5 

Dispositiu de la cavalcada 1 coordinador, 1 sotscoordinador, 3 responsables de comitiva, 1 
responsable de la plaça del Vi, entre 250 i 300 participants a la 
cavalcada, 2 persones servei sanitari, 32 agents de la Policia 
municipal i 6 agents cívics vinculats a la Policia Municipal.  

En total: 300 / 350 persones. 

Kg de caramels repartits 1.500 Kg 

 

La secció de Dinamització del Territori s’ocupa de la coordinació logística i de la comunicació entre 
les diferents àrees de l’Ajuntament que hi estan implicades, així com amb els mateixos organitzadors 
de la cavalcada. 

2.6.2. Festes de Primavera – Tarlà i VI Festa Reviu els 
Setges Napoleònics 

Festes de Primavera 
Aquesta ha estat la tercera edició de la Festa a la qual col·laboren l’Ajuntament de Girona juntament 
amb l’Associació de Veïns de Rambla Argenteria i l’Associació de Comerciants del Centre per tal de 
dinamitzar la figura del Tarlà durant les Festes de Primavera. 

D’acord amb la llegenda, el Tarlà era una figura que sobretot feia acrobàcies i per aquest motiu es va 
decidir organitzar unes festes amb actes de circ de carrer per lligar així l’esperit del Tarlà i el projecte 
de ciutats amigues del circ, promogut per a Generalitat de Catalunya. Als diferents indrets on s’han 
programat espectacles i tallers hi ha hagut una nombrosa assistència de públic i els comerciants han 
constatat un augment de les visites i les compres als comerços. Un dels punts positius que s’han 
pogut constatar és que gran part del públic era gent vinguda de fora Girona. Per aquest motiu es 
considera oportú mantenir aquest projecte per tal de consolidar i que esdevingui un esdeveniment de 
referència de la ciutat. 

Festes de Primavera – Tarlà 

Cercavila amb El Tarlà 19 d’abril 

Penjada del Tarlà i Pregó  19 d’abril 

Lectura de l’Auca del Tarlà  19 d’abril 
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Taller de circ: Espectacle Circ a les Golfes a càrrec de cia. Los Herrerita a la rambla de la Llibertat 19 d’abril 

Espectacle de circ: Enllaçades a càrrec de cia. Telatramas al Pont Eiffel 26 d’abril 

Espectacle de circ: Soliloqui a càrrec de la Cia. Katraska a la rambla de la Llibertat 26 d’abril 

Espectacle de circ: La Caravana a càrrec de Circ Pànic a la pl. Independència 26 d’abril 

Cavallets Ecològics a càrrec de The Fabula Mobile 26 d’abril 

 

A banda d’aquests actes, del 11 al 21 d’abril al passeig de la Copa s’hi han instal·lat 22 atraccions i 
paradetes, la majoria de les quals adreçades al públic infantil. 

VI Festa Reviu els Setges Napoleònics 
Del 20 al 21 de setembre ha tingut lloc una nova edició dela Festa Reviu els Setges Napoleònics, 
recreacions històriques dels fets ocorreguts a la ciutat de Girona entre 1808 i 1809, quan va tenir lloc 
la Guerra del Francès o Guerra de la Independència, durant la qual la ciutat va patir tres setges 
davant de les tropes napoleòniques abans de capitular el desembre del 1809.  

Les activitats són organitzades per l’Associació Girona 1809 – Amics de la Girona Napoleònica amb 
la coordinació i de la secció de Dinamització del Territori. Les activitats que s’han dut a terme són les 
següents: recreacions històriques en diferents escenaris de la ciutat com són la plaça de la 
Independència, els carrers del Barri Vell o el Castell de Montjuïc; teatre de carrer; actes culturals o 
jocs de guerra napoleònics, o la recreació del Gran Dia de Girona, dividit en sis escenes. 

2.6.3. Fires de Sant Narcís 
Del 24 d’octubre al 2 de novembre s’han celebrat les Fires de Sant Narcís, la festa major de la ciutat 
de Girona, l’esdeveniment que atrau més visitants a la ciutat al llarg de tot l’any. Amb la programació 
de les Fires i Festes de Girona del 2014 s’ha fet un pas endavant per marcar un procés més 
participatiu per part de les entitats de la ciutat. Les entitats gironines prenen, de manera pausada, 
protagonisme en la programació, així per exemple en el món de la cultura popular i tradicional els 
Diables de l’Onyar han consolidat una activitat com és el Retrò de Coets. El dia de la inauguració de 
les Fires, fan una anella de foc i llum que fa l’efecte crida a la festa a tota la ciutat, i així tots els barris 
tenen el seu protagonisme, 9 punts en concret de la ciutat serveixen de llançament d’aquesta 
pirotècnia inaugural. Una altra participació d’entitats a destacar és la 3a Baixada d’Andròmines pel 
Riu Onyar del s. XXI organitzada pels Minyons Escoltes i Guies de Girona (MEG). La Comissió de La 
Copa ha organitzat per primer cop la programació del segon dissabte de Fires, presentant una oferta 
musical de qualitat aportant-hi els recursos econòmics necessaris. El col·lectiu Restaurants amb Cor 
de Girona ha impulsat i col·laborat en la celebració del segon sopar de festa major de les Fires de 
Girona. 

La col·laboració amb l’Ajuntament de Blanes i els seu concurs internacional de Castell de Focs ha 
comportat l’actuació de la pirotècnia M. Angustias de Granada, guanyadora del concurs internacional 
de Focs de Blanes de 2014, que ha fet la cloenda amb un espectacle pirotècnic a les Ribes del Ter, el 
darrer diumenge de Fires, el 2 de novembre.  

Enguany, la programació musical de les Fires de Sant Narcís va ser premiada com a millor 
programació de festa major de Catalunya pels premis ARC (Associació de Representants, Promotors 
i Managers Musicals de Catalunya), que són els premis de referència per la música en directe i 
l’espectacle a Catalunya. L’acte de lliurament dels mateixos suposa per al sector un punt de trobada 
entre artistes, professionals de la cultura i les arts, institucions públiques, mitjans de comunicació i la 
indústria musical. 
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A banda del ja coneguts i tradicionals concerts a la Copa, de caràcter gratuït, que van tenir lloc els 
dies 24, 25, 28, 30 i 31 d'octubre i l'1 de novembre, cal destacar la consolidació de l’escenari de la 
plaça Sant Feliu, que va entrar per segon any consecutiu a formar part de la programació de Fires, 
amb un camió-escenari que es muntava i desmuntava abans i després de totes les actuacions i que 
va programar concerts amb estils diversos. Totes les activitats musicals, des de la Bateria de Girona 
fins a Boomerang fa festa! -espai d’oci en un context musical inexistent a Girona per les persones 
amb DI o altres discapacitats-, van tenir un gran èxit de públic. 

A l’envelat de la plaça de Miquel de Palol es varen desenvolupar un seguit d’activitats enfocades a 
cobrir les demandes d’una franja de població que fins al moment tenia poca oferta. En aquest espai 
es donaren cita les millors orquestres de ball del moment que roden pel país: l’Orquestra Selvatana, 
l’Orquestra Maravella i La Principal de la Bisbal. Tant enels concerts oferts per les orquestres com en 
els balls que oferiren a continuació, es poden qualificar les jornades de reeixides, atès que el públic 
va omplir de gom a gom l’espai. Per altra banda, el món sardanista va tenir cabuda en aquesta vela, 
mitigant d’aquesta manera les possibles inclemències del temps.  

Activitats coordinades per les Fires de Sant Narcís 

Tipus Quantitat Activitats 

Actes populars 18 Castellers, focs artificials, gegants i capgrossos, caminada nocturna, mapping, 
sopar popular, campionat de botifarra. 

Musicals 27 Concerts, orquestres, sardanes, havaneres. 

Esportius 5 Tornejos, trofeus, matinals esportius. 

Infantils 11 Jocs i tradicions populars catalanes, concerts matinals, contes, teatre, circ. 

Fires participatives 
En les darreres edicions de les Fires de Sant Narcís, s’ha volgut posar deixar palès el fet de la 
participació per part de les entitats de Girona. Sota aquest concepte neix l’activitat del Sopar Popular. 
Aquesta va ser al segona edició i es va superar la primera convocatòria, amb més de 340 persones 
inscrites al sopar, que varen gaudir de la cuina feta per part de l’entitat Restaurants amb Cor. Aquest 
sopar és concebut com una espècie de revetlla de sant Narcís, amb ball final. Cal ressaltar que per al 
muntatge i el servei de cambrers es contracta una empresa del tercer sector, en aquest cas la 
fundació Oscobe.  

Entitats com l’AV Sant Narcís i els esplais del barri, amb el suport de la secció de Dinamització, van 
dur a terme la primera Penjada de Mosques de Sant Narcís, activitat que va fer-se el primer dissabte 
de Fires. Els nens i nenes de Girona acompanyats pel monitoratge de les entitats del barri varen 
portar a terme la penjada de mosques al campanar del barri. Aquesta activitat neix amb la pretensió 
de consolidar-se en properes edicions. 

Enguany la 3a Baixada d’Andròmines pel riu Onyar del s.XXI es va portar a terme el segon dissabte 
de Fires, coincidint amb el dia 1 de novembre. Gràcies a l’entusiasme mostrat per part dels 
agrupaments escoltes de la ciutat es van omplir els ponts de la ciutat des de la Sant Feliu al Pont de 
Pedra. 

Les activitats desenvolupades per la Comissió de La Copa, com concerts al migdia, accions de circ, 
espectacles de foc i activitats d’aventura a l’esplanada de La Copa, van donar un toc diferent a l’espai 
de “barraques”. 

Les Fires Populars, propostes que ja han anat arrelat a la ciutat, són accions fetes per part de 
l’Ateneu 24 de Juny, ADAC i El Forn, entre d’altres. Aquestes entitats fan un compendi d’accions que 
fan remarcar el fet participatiu tant de la ciutadania com del teixit associatiu de la ciutat.  
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2.6.4. Festes de barris 
Al llarg de tot l’any s’han celebrat 22 festes als diferents barris i sectors de la ciutat durant les quals 
s’organitzen actes de caire local que mantenen la idiosincràsia de cada barri, que ajuden a la 
convivència veïnal i a la cohesió social dels diferents barris, pel fet de sentir-se part i copartícips de la 
ciutat i del barri o sector en concret de la ciutat. Aquestes es desenvolupen en els espais més 
emblemàtics de cada sector, així per exemple al barri de St. Narcís pren com a referència la plaça de 
l’Assumpció; a Fontajau, la plaça de la Font; a Sta. Eugènia, la plaça de Sta. Eugènia, coneguda com 
a “plaça del barco”; a Palau, la plaça de Palau, o a Montilivi, la plaça de la Ciutat de Figueres. 

A les diferents entitats participants se’ls ha concedit un total de 18.900,00 € en subvencions 
econòmiques per facilitar la seva consecució i, així mateix, s’ha prestat servei de coordinació 
logística, contractació d’equipament musical, mobiliari, equipaments sanitaris, premis, transports, 
accessos, seguretat general i coordinació organitzativa amb diferents àrees de l’Ajuntament, com la 
Policia o l’àrea de Sostenibilitat. 

Requisits per ser objecte de subvenció 

Requisits 

Les entitats han d'estar inscrites al Registre d'Entitats de l'Ajuntament de Girona i han de tenir la documentació 
actualitzada (memòria de l'any anterior i programació de l'any en curs, així com el corresponent pressupost 
anual d'ingressos i despeses). 

Cal estar al corrent de les obligacions fiscals amb la Hisenda Local. En cas de tractar-se de comissions 
integrades per més d'una entitat, aquests requisits seran exigibles a cadascuna d'elles. 

De manera excepcional, i en el cas que cap entitat o grup d'entitats s'encarregui de l'organització de la festa 
major d'algun barri o sector de la ciutat, es podran atendre les sol·licituds de subvenció que hagin presentat 
col·lectius de ciutadans i ciutadanes que, de forma puntual, promoguin la festa major del barri o sector on 
visquin. 

Subvencions atorgades per festes majors 

Festa Dates Dies durada Import subvencionat 

Eixample 17-18 maig  3 756 

Mercadal 29,30 i 31 maig 3 702 

Sant Narcís 29 maig al 2 juny 5 1.188 

Montilivi 6,7 i 8 de juny 3 1.134 

Germans Sàbat 13 al 15 juny 3 1.026 

Fontajau-X.Cugat 19-24 de juny 5 1.026 

Les Pedreres-Fora Muralla 28 de juny 1 756 

Pla de Palau 27 al 28 de juny 2 972 

Carme Vista Alegre 21 al 23 de juny 3 810 

Can Gibert del Pla 23 de juny 1 540 

Font de la Pólvora 4 i 5 de juliol 2 432 

Mas Ramada 25 al 26 de juliol 2 432 

Pont Major 18 al 21 de juliol 3 1.080 
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Pujada a la Torrassa 19 i 20 de juliol 2 702 

Campdorà 25 al 27 de juliol 3 432 

Barri Vell - Sant Feliu 26/07 al 3/08 5 1.080 

Vall de Sant Daniel 5a 7/0 – 12 a 14/09 5 1.080 

Santa Eugènia 5 al 14 setembre 9 1.350 

Taialà 19 a 21 de setembre 1 756 

Montjuïc 13 de setembre 1 756 

Devesa-Güell 13 i 14 de set. 2 810 

Palau-sacosta  20/09 – 05/10  5 1.080 

Total   18.900 

2.6.5. Suport a la cultura popular: Carnestoltes 

Carnestoltes 
El març de 2014 Girona ha celebrat el Carnestoltes mitjançant l’organització, de forma directa o a 
través d’entitats diverses i Dinamització del Territori, d’actes de caràcter popular i festiu que 
contribueixen a fomentar la vida social als diferents barris de la ciutat i l’impuls econòmic comercial 
que repercuteix a partir d’aquests actes festius. 

L’any 2014 s’han celebrat les festes de carnestoltes següents: Sector Esquerre del Ter, Sector Est, 
Sant Narcís, Santa Eugènia, Montilivi, Pla de Palau, Montjuïc, Pont Major, Vista Alegre, Devesa-Güell, 
així com les escoles del sector Est i l’AMPA del Col·legi Verd o el col·lectiu de ciutadans bolivians 
varen organitzar un carnaval al Camp de Mart de la Devesa 

Aquestes entitats han rebut suport de manera infraestructural (escenari, llum i altres) i un ajut 
econòmic: 

Ajut econòmic per entitats organitzadores 

Entitats Import 

Associació de veïns/es de Sta. Eugènia 450 

Associació de veïns/es de Montilivi 225 

Associació de veïns/es de Mas Ramada (Sector Est) 450 

Associació de veïns/es de Montjuïc 225 

Associació de Lleure Les Mosques - Pont Major  225 

Associació de Veïns/es de Sant Narcís 225 

Associació de Veïns/es de Pla de Palau 225 

Barri Vell  450 

Coordinadora d'Entitats de l'Esquerra del Ter 450 

Total 2.832 
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Seguint les línies d’austeritat, les ajudes s’han reduït en un 10% en relació amb les quantitats rebudes 
els darrers anys. Cal tenir en compte però que, al moment de donar l’ajut, s’ha valorat la suma 
d’esforços fets en els sectors o barris a l’hora d’aplegar col·lectius i coorganitzar el Carnestoltes en 
una zona concreta.  

Les accions necessàries pel bon desenvolupament dels carnestoltes són responsabilitat de diverses 
àrees: 

Àrees participants 

Regidoria Delegada de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana Àrea de Ciutadania 

Regidoria Delegada de Seguretat, Mobilitat i Via Pública 

Regidoria d’Educació i Esports Àrea de Serveis a les Persones 

Regidoria de Serveis Socials, Cooperació i Participació 

Àrea d’Alcaldia Presidència, Oficina de Comunicació 

Àrea de Promoció i Ocupació Regidoria Delegada d’Ocupació i Empresa, secció de 
Dinamització del Territori 

2.6.6. Suport a accions estratègiques per a la ciutat: 
Girona 10, Temps de Flors, Fira Modist 

Des de Dinamització del Territori s’ha donat suport a accions estratègiques per la ciutat com són 
Girona 10, Girona Temps de Flors o la Fira Modist, atesa la seva complexitat i la important 
repercussió econòmica per al conjunt de la ciutat. 

Girona 10 
Els dies 25 i 26 de gener de 2014 ha tingut lloc la 3a edició de Girona 10, un esdeveniment 
promocional organitzat per l’Associació d’Hostaleria i Radial, consistent a oferir serveis i béns de la 
ciutat a un preu de 10€ i que ha comptat amb el suport de Dinamització del Territori en accions de 
programació i coordinació com són: 

Actes coordinats per Girona 10 

Acte Data Lloc 

Concert amb el Cor Gospelians 25/12/2014 Pl. Miquel Santaló 

Girona Marxing Band 25/12/2014 Cercavila musical 

Mercat a toc de Swing 25/12/2014 Pl. Salvador Espriu 

Cobla La Pubilla Gironina (sardanes) 26/12/2014 Pl. Independència  

Jove Big Band de Girona  26/12/2014 Rambla de la Llibertat 

Fira Modist 
La Fira Modist (Mostra de Dissenyadors Tèxtils), impulsada per l’Associació de Disseny i Nova 
Creació Tèxtil (ADN tèxtil), pretén ser una plataforma perquè nous/ves dissenyadors/es de la zona 
donin a conèixer les seves creacions. La Fira Modist ha tingut lloc el diumenge 27 de setembre a la 
plaça dels Jurats de Girona. 



Àrea de Promoció i Ocupació 

Ocupació i Empresa 

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2014 79 

Aquesta segona edició ha complert les expectatives que tenia l’organització, ja que s’ha aconseguit 
una gran afluència de públic, amb aproximadament 1.000 persones que han conegut l’associació i 
els/les seus/ves dissenyadors/es. 

La fira ha constat d’un showroom en el que els/les dissenyadors/es han pogut presentar les seves 
creacions al públic, i desfilades durant tot el dia.  

La secció de Dinamització del Territori ha donat suport infraestructural a l’activitat. 

2.6.7. Atraccions firals 
Tradicionalment s’instal·len al parc de la Devesa diversitat d’atraccions de fires al llarg de l’any: 

▪ Fires de Sant Narcís, del 24 octubre al 2 de novembre 

▪ Festes de Primavera, de l’11 al 21 d’abril 

▪ Temps de Flors, del 9 al 18 de maig 

La recaptació total per atraccions del 2014 va ser de 518.773,50 euros. 

Pel que fa a les mes destacades, aquelles que s’instal·len per les Fires de Sant Narcís, val a dir que 
l’any 2014 han estat 166 atraccions entre casetes, atraccions infantils i aparells majors, parades de 
venda de llaminadures i menjars i begudes.  

Enguany en el procés d’adjudicació d’espais vacants s’han incorporat uns nous criteris quant a 
modernitat de les atraccions, novetat de les mateixes, mesures d’estalvi energètic i valoració estètica. 
S’ha constituït una comissió de valoració de composició mixta publicoprivada composta per membres 
de l’Ajuntament i de l’Associació de Firaires de les Comarques Gironines.  

Per fer-les mes assequibles a les famílies més perjudicades per la crisi econòmica, es va celebrar el 
dia 24 d’octubre a la tarda el dia de l’euro (totes les atraccions a un euro). Un acord entre l'Ajuntament 
de Girona i els firaires ha permès per tercer any consecutiu una tarda les atraccions de la Devesa 
costin un sol euro. La voluntat és que les famílies que més malament ho estan passant en l'actual 
context de crisi en puguin gaudir, sense preocupacions per la despesa que suposen les atraccions, i 
garantir que els infants puguin també gaudir de les Festes de Sant Narcís. Cal tenir en compte que 
les parades tenen preus habituals entre els 3 i 3,5 €, entre les atraccions infantils, i arriben als 4 € 
algunes atraccions per a adults. 

L’Ajuntament de Girona exerceix un control estricte per tal que totes les parades i atraccions disposin 
d’una certificació de muntatge i assentament expedida per un tècnic qualificat i són objecte d’un 
control inicial per part d’una entitat de control autoritzada que inspecciona el seu muntatge, comprova 
el seu funcionament i verifica seguretat exterior i global de cada instal·lació. 

Així mateix, des de l’Ajuntament de Girona es treballa per garantir que la llengua catalana sigui 
present en els rètols i en les falques informatives de les parades, i també en la música de les 
atraccions, mitjançant un servei de fil musical unificat que emet cançons en català. Es van dissenyar i 
distribuir més de 300 cartells per facilitar i garantir la presència de la llengua catalana a la majoria de 
parades. També es van enregistrar 7 falques publicitàries noves amb missatges de veu en català per 
a les atraccions que en feien ús. 

Per evidenciar el compromís de l’Ajuntament en l’aposta per la música en català, es va decidir 
celebrar un acte públic que simbolitzés la connexió del fil musical. Aquest acte es va dur a terme el 
dissabte 25 d’octubre a l’escenari de la Copa, amb la col·laboració dels Diables de l’Onyar.  
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2.7. Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor 

2.7.1. Informació i ajuda als consumidors i usuaris 
L’any 2014 s'han atès un total de 8.608 consultes, 4.452 presencials, 3.396 telefòniques i 760 via 
telemàtica, i s’han presentat un total de 805 reclamacions. D'aquests 805 expedients de 
reclamació/denúncia, 587 s'han tramitat amb mediació prèvia per part dels serveis de l’OMIC, 185 
d'ells amb resultats satisfactoris (reparació/substitució de l'objecte reclamat o indemnització 
econòmica), 78 en els que s’ha aconseguit un acord parcial entre les parts, 234 en els quals no ha 
prosperat la nostra mediació i 66 en què no s’ha acceptat per part de les empreses afectades la 
nostra mediació. Entre les reclamacions en què no ha prosperat la nostra mediació n’hi ha 47 en què 
ambdues parts han acceptat dirimir el conflicte via arbitral. Estan en tràmit un total de 24 expedients 
en via de mediació i 8 en els que no ha prosperat la mediació i estan pendents d’acceptació per part 
dels usuaris de la via arbitral. 

2.7.2. Recepció de denúncies i reclamacions 
25 expedients s’han tramitat com a queixa, per no constituir els fets exposats objecte de mediació ni 
apreciació d’infracció administrativa, i 29 han estat arxivats (13 per no poder identificar o localitzar 
l’empresa reclamada, 8 perquè els fets exposats no corresponen a matèria de consum ni 
competència de l’administració pública, 7 per manca de documentació acreditativa de la reclamació i 
1 per improcedent). 

56 reclamacions no s’han admès a tràmit de mediació per haver estat objecte de mediació anterior o 
bé pendent de laude arbitral o sub-iudice. 

Per raó de competència material o territorial s’han traslladat 108 expedients als organismes públics 
corresponents (17 al Centre Europeu del Consumidor, 59 a diverses OCIC i OMIC i 5 a altres 
organismes dependents de la Generalitat), i 27 a l’Agència Catalana del Consum, 23 com a denúncia 
en apreciar-se presumpta infracció administrativa tipificada en el Codi de Consum de Catalunya i 4 
per raó de competència. 

Les consultes han augmentat un 43% respecte a l’any anterior (han augmentat un 32% les consultes 
telefòniques, les presencials han augmentat un 45% i les consultes via telemàtica han augmentat en 
un significatiu 82%), i hi ha hagut una disminució del 10% de les reclamacions presentades i d’un 
5,6% quant a expedients de mediació. 

2.7.3. Conflictes i sectors més destacats 
Les problemàtiques més destacades de l’any 2014 han estat amb relació a presumptes fraus 
comesos per usuaris del subministrament elèctric i freqüents talls en el subministrament que han 
afectat sectors de la nostra ciutat; talls que, segons la distribuïdora elèctrica, han estat causats per 
sobresaturacions de xarxa per aquests presumptes fraus. 

Quant a sectors, el més reclamat ha estat el de serveis postals i comunicacions, amb 419 
reclamacions; els serveis d’energia i aigua amb 115 reclamacions, i béns de consum/productes amb 
116 reclamacions. 

2.7.4. Col·laboracions 
Al llarg de l’any s’han mantingut reunions trimestrals i actuacions conjuntes amb l’Agència Catalana 
del Consum. Així mateix s’ha col·laborat en la difusió de publicacions de l’Agència Catalana del 



Àrea de Promoció i Ocupació 

Ocupació i Empresa 

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2014 81 

Consum, entre d’altres el Reglament (UE) 1169/2011, de 25 d’octubre, sobre la informació alimentària 
facilitada a les persones consumidores que ha esdevingut d’aplicació obligatòria a partir del 13 de 
desembre de 2014, i en la difusió del concurs escolar Consumòpolis, de caràcter estatal i organitzat 
per l’Instituto Nacional del Consumo.  

També s’ha col·laborat amb l’Institut de Dret i Tecnologia de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(IDT-UAB) en l’aplicació Geoconsum. En relació amb les dificultats que moltes famílies tenen per fer 
front a les factures energètiques, el que es coneix com a pobresa energètica, hem mantingut una 
col·laboració constant i permanent al llarg de l’any amb la Regidoria de Serveis a les Persones de 
l’Ajuntament. 

2.7.5. Novetats 
El juliol de 2014 es va procedir al canvi de denominació de l’Oficina Municipal d’Informació al 
Consumidor pel de Oficina Municipal d’Informació de Consum, per tal d’adequar-lo a les exigències 
del Pla Transversal de Gènere i al Codi de Consum de Catalunya. 

Com a principals novetats cal destacar la publicació del Decret 98/2014, de 8 de juliol de 2014 sobre 
el procediment de mediació en les relacions de consum, que va entrar en vigor el dia 30 de juliol de 
2014, amb l’adaptació dels procediments de mediació previstos en l’esmentat Decret, així com la 
signatura a l’octubre de 2014 d’un conveni de col·laboració de l’Ajuntament amb l’associació de 
consumidors AICEC-ADICAE, entitat especialitzada en temes financers i d’assegurances 

Precisament, en relació amb la problemàtica generada per la comercialització de productes híbrids 
participacions preferents i deute subordinat 10/03/2014 també l’OMIC ha col·laborat amb l’associació 
de consumidors AUSBANC en la presentació de l’associació a Girona el mes de març de 2014. 

Detall de les reclamacions presentades agrupades per sectors i subsectors 

Sector  Quantitat Subsector Quantitat 

Articles vestir/calçat 10 

Altres 1 

Mobles i accessoris 3 

Electrònica/electrodomèstics 73 

Automoció 8 

Animals domèstics 2 

Béns consum/productes 116 

Comerç electrònic 19 

Serveis immobiliaris 6 

Automoció 8 

Tèxtil / neteja i reparació 1 

Sat electrònica/electrodomèstics 10 

Serveis a les persones 5 

Serveis generals. Consum 61 

Banca / assegurances 31 

Telefonia fixa 46 

Telefonia mòbil 126 

Serveis postals i comunicacions 419 

Internet 138 
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Tarifació addicional 88 

Serveis de televisó de pagament 14 

Serveis postals i missatgeria 7 

Transport /aviació 17 

Transport/ferrocarril 3 

Transport/bus 1 

Transport/marítim 0 

Serveis de transport 31 

Lloguer de vehicles 10 

Restauració / hostaleria 18 

Agències de viatge 8 

Serveis d'oci 29 

Oci 3 

Subministrament electricitat 61 

Gas 47 

Aigua 6 

Energia i aigua 115 

Carburants 1 

Salut 5 Productes sanitaris 5 

Educació 12 Centres docents 12 

Altres 17 Altres 17 

Total per sector 805 Total per subsectors 805 
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3. Turisme i Comerç 
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3.1. Turisme 

3.1.1. Informació turística 

Catalogació de l’Oficina Municipal de Turisme com a oficina de primera 
categoria dins la Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya 

L’any 2012, l’Ajuntament de Girona va remodelar l’Oficina Municipal de Turisme ubicada a la Rambla 
de la Llibertat. El projecte de reforma es va realitzar amb l’objectiu de modernitzar les instal·lacions de 
l’Oficina de Turisme i integrar-la a la Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya. 

L’any 2013, el servei de Turisme i Comerç va realitzar la tramitació per integrar l’Oficina Municipal de 
Turisme de Girona a la Xarxa d’Oficines de Turisme de la Generalitat de Catalunya, assolint la 
distinció d’oficina de segona categoria. 

L’any 2014, el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha establert una 
nova normativa, el Decret 66/2014, de 13 de maig, de regulació dels Serveis d’Informació, Difusió i 
Atenció Turística de Catalunya a partir del qual les oficines de turisme adscrites a la Xarxa han de 
catalogar-se de nou seguint els criteris establerts en l’esmentat Decret. En aquest sentit, el servei de 
Turisme i Comerç ha tramitat la catalogació de l’Oficina Municipal de Turisme com a oficina de 
primera categoria, la qual cosa implicarà un reconeixement als nous serveis implementats, els quals 
permeten oferir una millor atenció i informació als turistes que visiten la ciutat de Girona. 

Per altra banda, s’ha renovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Girona i la Generalitat 
de Catalunya, a través del qual s’unifiquen els serveis d’informació turística municipal i de la 
Generalitat, centralitzant el servei d’atenció turística en les instal·lacions de l’Oficina de Turisme de la 
Rambla de la Llibertat.  

Nous serveis a l’Oficina de Turisme: tax free i productes de marxandatge 

Des del mes d'agost de 2014, l'Oficina de Turisme de Girona ofereix un nou servei al visitant, la 
devolució de l'IVA (tax free) per a turistes extracomunitaris. Aquest servei té un doble objectiu, per 
una banda establir un punt de diferenciació respecte altres destinacions catalanes, i per altra 
dinamitzar econòmicament les empreses turístiques, comercials i de restauració de la ciutat, ja que 
molts dels turistes que fan us del servei realitzen despesa directa a la ciutat abans de tornar als seus 
països d’origen.  

Des de la posada en funcionament del servei fins a data 31 de desembre de 2014, s’han gestionat 54 
devolucions de taxes a l’Oficina de Turisme.  

Així mateix, l’Oficina de Turisme ha posat en marxa el servei de comercialització de productes de 
marxandatge (relacionats amb la ciutat i amb Catalunya) i de serveis turístics diversos (excursions, 
experiències turístiques, entrades a museus, visites guiades...).  

Pel que fa al marxandatge, s’han comptabilitzat un total de 404 vendes, d’entre les quals destaquen 
com a productes més sol·licitats per part dels visitants la bossa de record amb la imatge de les Cases 
de l’Onyar, el pòster de les façanes del Barri Vell, i el bolígraf i el paraigües promocional de Catalunya 
entre d’altres. 

Balanç de la temporada turística 

A continuació es detallen dades estadístiques recollides a les oficines de turisme:  
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▪ Comparativa de les consultes ateses a l’Oficina Municipal de Turisme, Oficina de Turisme de 
la Generalitat, el Punt de Benvinguda i el Servei de guies entre els anys 2014 i 2013 

▪ Procedència de les consultes registrades a l’Oficina de Turisme de la Rambla, Punt de 
Benvinguda i Oficina de Turisme de la Generalitat. Comparativa 2014 – 2013. 

▪ Tipologia de les consultes ateses a l’Oficina Municipal de Turisme l’any 2014. 

Comparativa de les consultes ateses a l’Oficina Municipal de Turisme  

Mesos 2014 2013 % variació 

Gener 3.120 2.976 4,84 

Febrer 2.803 2.899 -3,31 

Març 4.276 5.435 -21,32 

Abril 7.804 5.786 34,88 

Maig 12.429 11.143 11,54 

Juny 6.429 5848 9,94 

Juliol 10.268 8.566 19,87 

Agost 13.597 11.485 18,39 

Setembre 9.302 8.594 8,24 

Octubre 7.308 6.792 7,60 

Novembre 3.237 3.409 -5,05 

Desembre 2.840 2.821 0,67 

Total  83.413 75.754 10,11 

 

*Nota: els mesos de gener, febrer, març i abril de 2013 incorporen les dades de les consultes ateses 
a l’Oficina de Turisme de la Generalitat que va tancar al públic l’abril de 2013. 

Com a conseqüència de les polítiques turístiques dirigides a promocionar el turisme individual i 
familiar que cerca oferta cultural, gastronòmica i comercial i que genera més despesa econòmica a la 
ciutat, s’ha produït un increment de les consultes realitzades en un 10,11%. 

Tal i com s’observa, les consultes realitzades pel turista individual ha crescut en un 10,11%.  

Comparativa de les consultes ateses al Punt de Benvinguda 

Mesos 2014 2013 % variació 

Gener 2.591 3.188 -18,73 

Febrer 2.176 3.222 -32,46 

Març 3.508 3.906 -10,19 

Abril 4.708 5.933 -20,65 

Maig 7.928 9.720 -18,44 

Juny 4.150 4928 -15,79 
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Juliol 6.352 4.772 33,11 

Agost 5.990 4.684 27,88 

Setembre 4.872 2.885 68,87 

Octubre 4.357 3.846 13,29 

Novembre 3.145 2.960 6,25 

Desembre 2.341 1.979 18,29 

Total  52.118 52.023 0,18 

 

*Nota: l’any 2014 el Punt de Benvinguda ha modificat l’horari d’obertura al públic, concentrant el 
servei d’atenció en horari de matins.  

Si comparem les dades de 2013 i 2014, el turista que visita la ciutat en grup s’ha mantingut en quant 
a xifres. 

Servei de guies del Punt de Benvinguda 

Visites guiades 2014 2013 

Català 420 395 

Castellà 440 357 

Francès 319 296 

Anglès 777 878 

Alemany 35 28 

Italià 65 19 

Rus 119 37 

Altres 7 5 

Total 2.182 2.015 

 

Increment d’un 8,29% respecte l’any anterior que es pot atribuir a una millor prestació del servei, 
donat que el nombre de persones per grups es redueixen per millorar la qualitat de la visita.  

En quant als serveis de guies del grups que arriben amb el Bus Turístic, hi ha hagut un 10% 
d’increment. 

Procedència de les consultes registrades a l’Oficina de Turisme de la Rambla, Punt de 
Benvinguda i Oficina de Turisme de la Generalitat. Comparativa 2014 – 2013 

Si desglossem les dades del 2014, tal com s’observa en el gràfic, per nacionalitats, el gruix més 
important de les consultes provenen dels visitants d’Espanya (55,20%), seguit de França (12,54%), 
resta d’Europa (7,71%), Regne Unit (5,13%), Països Baixos (3,54%) i Alemanya (3,32%).  
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En la següent taula es poden observar els increments detectats pel que fa a l’origen de les consultes 
entre els anys 2014- 2013 

País 2014 2013 % variació 

Espanya 74.811 72.148 3,69% 

França 16.989 14.197 19,67% 

Alemanya 4.495 4.198 7,07% 

Regne Unit 6.953 7.007 -0,77% 

Itàlia 2.508 2.234 12,26% 

Bèlgica 1.746 1.567 11,42% 

Països Baixos 4.792 4.266 12,33% 

Suïssa 344 294 17,01% 

Noruega 176 324 -45,68% 

Suècia 410 656 -37,50% 

Dinamarca 276 370 -25,41% 

Finlàndia 343 298 15,10% 

Islàndia 18 29 -37,93% 
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Resta d'Europa 10.449 10.332 1,13% 

Estats Units d'Amèrica 3.152 2.612 20,67% 

Canadà 726 650 11,69% 

Resta d'Amèrica 3.087 2.723 13,37% 

Índia 117 128 -8,59% 

Xina 211 215 -1,86% 

Japó 546 437 24,94% 

Resta d'Àsia i Oceania 3.242 2.928 10,72% 

Àfrica 140 164 14,63% 

Total 135.531 127.777 6,07% 

Procedència de les consultes dels visitants de l’estat Espanyol l’Oficina de Turisme de la 
Rambla, Punt de Benvinguda i Oficina de Turisme de la Generalitat. Comparativa 2014 – 
2013 

Si desglossem les dades de les consultes procedents de l’estat Espanyol durant el 2014, s’observa 
que els visitants catalans són els que han fet el major nombre de consultes (72,99%), seguits dels de 
Madrid (6,97%), dels de la Comunitat Valenciana (3,37%), del País Basc (2,91%) i d’Andalusia 
(2,79%).  
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En la següent taula es poden observar els increments detectats pel que fa a l’origen de les consultes 
dels turistes procedents de l’estat Espanyol els anys 2014 – 2013. 

Comunitat autònoma 2014 2013 % variació 

Andalusia 2.085 2.185 -4,58% 

Aragó 1.011 976 3,59% 

Astúries  351 387 -9,30% 

Balears 681 746 -8,71% 

Canàries 494 385 28,31% 

Cantàbria 254 245 3,67% 

Castella – La Manxa 577 498 15,86% 

Castella – Lleó 1305 1.359 -3,97% 

Catalunya 54605 52.861 3,30% 

Comunitat Valenciana 2.519 2.447 2,94% 

Extremadura 160 213 -24,88% 

Galícia 829 874 -5,15% 

Madrid 5.211 5.147 1,24% 

Múrcia 456 407 12,04% 

Navarra 530 447 18,57% 

País Basc 2.180 1.665 30,93% 

La Rioja 231 163 41,72% 

Ceuta – Melilla 13 14 -7,14% 

No indicada  1.319 1.129 16,63% 

Total 74.811 72.148 3,69% 

Valoració del tipus de consultes ateses 

D’entre la diferent tipologia de consultes que han fet els visitants que s’han adreçat a l’Oficina 
Municipal de Turisme al llarg de l’any 2014, destaquen en primer lloc les consultes relacionades amb 
el Barri Vell de la ciutat (48,78%), seguit dels carrers (11,50%), dels museus (10,72%), dels serveis 
(8,14%), del Barri Jueu (5,81%) i de Girona Temps de Flors (5,11%). 

Informe Exceltur 

No només les dades recollides a través dels gestors estadístics de les oficines de turisme mostren un 
creixement del nombre de visitants a la ciutat, sinó que altres informes independents, constaten un 
creixement en la rendibilitat turística de la ciutat, situant Girona com a capdavantera a nivell estatal. 

L’Informe Exceltur 2014 evidencia que la ciutat ha passat, en tres anys, d’estar a la cua a ocupar la 
primera posició en creixement de llocs de treball turístics i en creixement dels ingressos per habitació 
disponible.  
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Evolució de les consultes ateses a les Oficines de Turisme.  Període 2012- 2014 

Any   2012 2013 2014 

Total 94.797 127.777 135.531 

 

 

3.1.2. Serveis turístics 

Esdeveniments turístics 

25 - 26 de gener: Girona 10 

L’Associació d’Hostaleria de Girona, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona, ha tornat a 
organitzar en una tercera edició de l’esdeveniment Girona 10. Una iniciativa que ofereix places 
d’hotels i menús gastronòmics al preu simbòlic de 10€ per persona, complementada amb ofertes a 
comerços, jornada de portes obertes als museus de la ciutat, activitats esportives, visites guiades, 
tastos al Mercat del lleó, gratuïtat en els busos urbans, entre d’altres promocions. 

La col·laboració de la Regidoria de Turisme i Comerç en la campanya es concreta en: 

▪ Suport en l’acte de presentació a premsa  

▪ Difusió de la campanya amb anuncis en premsa  

▪ Ampliació dels horaris d’obertura de l’Oficina Municipal de Turisme durant el cap de setmana 
del 25 i 26 de gener  

▪ Ubicació de dos punts de informació a l’estació de ferrocarril, un d’ells al vestíbul de l’AVE i 
l’altra al de l’estació de trens convencional 

▪ Coordinació amb l’àrea de Mobilitat per a la gratuïtat dels busos urbans 

▪ Coordinació amb l’àrea de Cultura per la jornada de portes obertes als equipaments culturals i 
les promocions especials al Teatre Municipal i a l’Auditori Palau de Congressos 

▪ Organització de fires i mercats al carrer durant tot el cap de setmana 

▪ Edició d’un fulletó amb les activitats programades 

▪ Difusió de la campanya a través de les xarxes socials, web de turisme i newsletter 

▪ Suport tècnic a l’Associació d’Hostaleria per al desenvolupament de la campanya: elaboració 
del material promocional, reforç en la comunicació...  

La campanya ha tornat a assolir un èxit rotund, amb una plena ocupació als hotels i restaurants de la 
ciutat i en les diferents activitats programades al llarg de tot el cap de setmana. A continuació es 
detallen algunes dades estadístiques de la campanya. 
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Comparativa de les consultes ateses a l’Oficina de Turisme de la Rambla 

        
Procedència de les consultes ateses 

Procedència 2014 2013 % variació 

Espanya 243 245 -0,82% 

Franca 38 19 100% 

Resta 32 20 60% 

Total 313 284 10,21% 

 

CCAA procedència 2014 2013 % variació 

Catalunya 218 213 2,35% 

Madrid 4 16 -75% 

Resta 21 16 468,75% 

Total 243 245 -0,82% 

 

A nivell de Comunitats Autònomes, igual que la darrera edició, la majoria de consultes ateses a 
l’Oficina de Turisme durant el cap de setmana del Girona 10 procedeixen de Catalunya (89,71%).  

Visitants als museus i monuments (portes obertes dissabte i diumenge) 

Museus  Cap setmana 
Girona 10 - 2014 

Cap setmana 
Girona 10 - 2013 

% variació 

Banys Àrabs 1.169 1.232 -5,11% 

Catedral + Sant Feliu 1.621 1.957 -17,17% 

Museu Cinema 1.200 1.143 4,99% 

Museu Jueus 1.011 598 69,06% 

Museu Història 983 614 60,10% 

Fundació Masó 200 200  

Total  6.184 5.765  

 

Cal destacar l’interès que han suscitat durant l’edició del Girona 10 - 2014 els museus del Jueus i el 
d’Història amb un increment de visitants del 70 i el 60% respectivament. El museu del Cinema també 
ha presentat un augment del 5% de vistes respecte l’any anterior.  

2014 2013  

Ds 25 Dg 26 Total Ds 26 Dg 27 Total % variació 

213 100 313 218 66 284 10,21% 
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16 de febrer: 2a Marató Vies Verdes 

En aquesta segona edició Vies Verdes va sol·licitar la col·laboració de l’àrea de turisme per coordinar 
diversos aspectes de l’organització de les activitats i serveis turístics pels acompanyants. Les accions 
es van concretar en:  

▪ Preparació de bosses amb material informatiu pels participants i acompanyants 

▪ Coordinació de tarifes especials dels hotels i activitats pels acompanyants 

6 - 9 de març: Girocamping 

Segona edició d’una fira de lleure dedicada al món del càmping, amb oferta de la demarcació de 
Girona i moltes activitats per a tota la família. Des del servei de Turisme i Comerç s’ha col·laborat en 
diverses actuacions logístiques i s’ha estat present amb un estand d’informació conjuntament amb 
altres municipis. 

13 - 15 de març: 62è Rally Costa Brava 

Els dies 11 i 12 d’octubre, la ciutat ha acollit la 61ena edició del Rally Costa Brava. L’actuació de la 
regidoria de Turisme i Comerç en aquesta acció es concreta en: 

▪ Assistència a les reunions tècniques de coordinació amb l’organització 

▪ Intermediació amb l’Associació d’Hostaleria per ubicar un servei de bar al village del rally 

▪ Difusió a través de les xarxes socials, web de turisme i newsletter 

10 - 12 de maig: Interquilt 

La Fira de Girona ha acollit aquest saló dedicat a totes les disciplines de l’art tèxtil, el patchwork i 
aquest any ha inclós també l’Scrapbooking, hobby que està augmentat els seus aficionats. L’actuació 
del servei de Turisme i Comerç en aquesta acció es concreta en: 

▪ Estand promocional de la ciutat a la Fira de Girona per facilitar informació als visitants 

▪ Difusió a través de les xarxes socials, web de turisme i newsletter 

10 - 18 de maig: Girona Temps de Flors 

Girona, Temps de Flors s’ha convertit en un dels esdeveniments de caràcter anual més importants de 
la ciutat i possiblement el de major impacte a nivell turístic i econòmic. Amb aquesta 59a edició s’ha 
consolidat en un referent nacional i internacional en aquest tipus de manifestació expositiva i creativa 
efímera.  

El servei de Turisme i Comerç coordina tot el festival, des del suport als organitzadors, la coordinació 
de projectes, la promoció, la comunicació i difusió del mateix. Totes les accions que s’han 
desenvolupat queden recollides en el proper apartat. 

15 - 18 de maig: Open d’Espanya de golf 

Aquest any, el camp de golf de la PGA de Catalunya, ubicat a Caldes de Malavella, ha acollit l’Open 
d’Espanya de Golf, un dels esdeveniments esportius més importants a nivell estatal. L’Ajuntament de 
Girona ha col·laborat amb l’organització, facilitant espais per la difusió de l’esdeveniment, i coordinant 
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l’intercanvi promocional i de comunicació entre el campionat de golf i el festival Girona Temps de 
Flors.  

L’actuació del servei de Turisme i Comerç en aquesta acció es concreta en: 

▪ Difusió de la inauguració del campionat, amb un cop del golfista Sergio Garcia sobre el Pont 
de Pedra (acció coordinada des d’Alcaldia) 

▪ Projecte floral al riu Onyar pel cop inaugural de l’Open d’Espanya, vinculant l’esdeveniment 
esportiu amb el festival Girona Temps de Flors 

▪ Coordinació de les banderoles col·locades als carrers de Girona per fer difusió de 
l’esdeveniment esportiu 

▪ Adaptació d’un vídeo promocional per fer difusió a les pantalles de televisió instal·lades al 
Club Premium 

▪ Estand promocional de la ciutat al village de la PGA de Catalunya durant els dies del 
campionat 

▪ Difusió a través de les xarxes socials, web de turisme i newsletter 

30 i 31 de maig i 1 de juny: Tocs de Vi de l’Empordà 

Durant els dies 30 i 31 de maig i 1 de juny s’ha celebrat la segona edició de “Tocs de vi de l’Empordà” 
una activitat enogastronòmica que té per objectiu donar a conèixer l’oferta de vins i cellers del territori. 
L’activitat ha estat organitzada pel Consell Regulador de la Denominació d’Origen Empordà i per 
l’Associació de Bars i Restaurants de la Plaça de la Independència amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Girona, el Fons Europeu de Desenvolupament Rural i el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. L’actuació del servei de 
Turisme i Comerç en aquesta acció es concreta en: 

▪ Signatura d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Girona, la DO Empordà i 
l’Associació de Bars i Restaurants de la Plaça de la Independència per al desenvolupament 
de l’activitat 

▪ Suport en la distribució del material promocional editat (cartells i fulletons) 

▪ Coordinació de l’activitat amb les àrees de l’Ajuntament implicades per al seu correcte 
desenvolupament (Via Pública, Sostenibilitat, Comunicació, Policia Municipal) 

▪ Difusió a través de les xarxes socials, web de turisme i newsletter 

11-13 de juliol: Firatast Estiu 

Coincidint amb la celebració del Concert per la Llibertat, Fira de Girona ha acollit una edició estiuenca 
de la ja coneguda fira gastronòmica Firatast, per degustar productes i noves elaboracions 
d’empreses, restaurants, càterings, food tracks, etc.  

Per donar suport a aquesta fira, el servei de Turisme i Comerç ha col·laborat en:  

▪ Estand promocional de la ciutat a la Fira de Girona per facilitar informació als visitants 

▪ Difusió a través de les xarxes socials, web de turisme i newsletter 
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30 de juliol – 3 d’agost: Festival Internacional de Mapping 

Per primer any, l’Ajuntament de Girona ha organitzat un Festival Internacional de Mapping, festival 
d’estiu que enllaça el patrimoni cultural de Girona i la creació contemporània mitjançant la innovació i 
les arts audiovisuals.  

Des del servei de Turisme i Comerç s’ha coordinat amb l’organitzador del festival, Bloom, tot 
l’allotjament dels participants i del jurat en diferents establiments de la ciutat, així com el sopar de 
cloenda de l’esdeveniment.  

Per tal de donar suport a la difusió d’aquest esdeveniment, i atreure públic de Barcelona i la seva àrea 
metropolitana, així com els turistes que fan estada a la Costa Brava, s’ha plantejat una campanya 
publicitària específica per aquests públics amb diferents suports:  

▪ Producció i distribució de 90.000 bosses de pa distribuïdes en fleques de la Costa Brava i de 
la Costa del Maresme 

▪ Producció de roll-ups per promocionar el festival en diferents concerts dels festivals de 
Perelada, Cap Roig i Porta Ferrada 

▪ Producció i distribució de flyers i cartells en comerços i establiments de Girona ciutat i de la 
Costa Brava, així com a la Catalunya Nord.  

▪ Campanya promocional amb hostesses, distribuint material i informant als clients de 8 
càmpings de la Costa Brava, i en 7 concerts dels festivals de Peralada, Cap Roig i Porta 
Ferrada 

▪ Difusió a través de les xarxes socials, web de turisme i newsletter 

26 - 31 d’agost: FITAG 

El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG) s’ha anat consolidant any rere any en 
l’oferta d’arts escèniques de les comarques gironines i de la ciutat de Girona. Més enllà dels valors de 
la lliure expressió i la convivència de llengües i cultures a l’entorn del fet creatiu i artístic, cal valorar 
també l’impacte que produeix el FITAG en l’economia local. Els actors i les actrius que participen en 
aquest festival internacional són agents difusors de la identitat del país i del seu potencial turístic i 
cultural arreu del món. L’actuació del servei de Turisme i Comerç en aquesta acció es concreta en: 

▪ Col·laboració amb l’organització cobrint part de les despeses d’allotjament de diversos 
representants institucionals del festival 

▪ Difusió a través de les xarxes socials, web de turisme i newsletter 

24 d’octubre - 2 de novembre: Fires de Sant Narcís 

Girona expressa la seva vitalitat més genuïna renovant cada any una tradició que ve de lluny, que ens 
identifica com a col·lectivitat i que, al mateix temps, palesa el nostre esperit més hospitalari i 
cosmopolita als nombrosos visitants que se senten atrets pel magnetisme d’aquesta ciutat i per la 
gran diversitat d’actes de la seva Festa Major.  

Aquest any s’ha volgut captar l’atenció dels visitants a la Fira de Mostres per tal de promocionar la 
marca “Ciutat de Festivals”, i per aquest motiu, el Servei de Turisme i Comerç ha coordinat diverses 
accions:  

▪ Creació, disseny i producció d’un estand promocional amb la imatge dels festivals que se 
celebren a la ciutat durant tot l’any 
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▪ Suport amb personal en l’estand promocional de la ciutat  

▪ Dinamització de l’estand amb una actriu que captava públic per fer-se fotos a l’estand i 
compartir-les a les xarxes socials.  

▪ Coordinació de les activitats proposades per determinats festivals per donar-se a conèixer al 
públic final. 

▪ Coordinació, difusió, jurat i cerca de premis pel concurs de fotografia instagram #firesgirona 

▪ Difusió a través de les xarxes socials, web de turisme i newsletter 

Paral·lelament s’ha col·laborat amb l’Oficina de Comunicació en l’organització d’una trobada 
d’Instagramers per tal de donar a conèixer aspectes arquitectònics de la ciutat.  

▪ Coordinació i col·laboració amb aspectes logístics de l’activitat: guies, àpat, allotjament del 
ponent 

▪ Coordinació, difusió, jurat i cerca de premis pel concurs de fotografia instagram 
#arkiromantix_girona 

Octubre – Desembre: Festival Internacional de Teatre Temporada Alta 

El festival de tardor de Catalunya, Girona / Salt ha proposat aquest any 90 propostes de teatre, 
música, dansa, performance, circ, familiars i nous llenguatges. Per tal d’atreure el públic de Catalunya 
i sobretot de Barcelona, s’ha fet un acord amb agències de viatges receptives de Girona que han 
preparat propostes de paquets, que incloent els espectacles del Festival permetien la descoberta de 
Girona i els seus atractius turístics. Aquests paquets turístics es composaven dels següents elements: 
allotjament, experiències gastronòmiques, entrades al festival Temporada Alta i visita guiada a la 
ciutat de Girona. 

20 de desembre: Street Food Market 

Nova iniciativa del servei de Turisme i Comerç per dinamitzar les compres durant els dies previs a les 
festes de Nadal. L’acció va consistir en una trobada de caravanes de menjar (Food Trucks) en un dels 
eixos comercials més importants de la ciutat.  

Per tal d’impulsar l’activitat mateixa i la seva difusió, el Servei de Turisme i Comerç ha treballat en 
diversos àmbits: 

▪ Coordinació de l’activitat amb l’empresa productora i els establiments comercials de la zona 

▪ Coordinació de les activitats musicals 

▪ Dinamització de l’activitat amb la contractació de models i fotògraf 

▪ Difusió a través de la web de turisme, newsletter i xarxes socials 

Desembre: Campanya de Nadal 

Per tal de donar un impuls a la campanya comercial de Nadal, i donar suport al sector, fent difusió de 
l’oferta turística i comercial de la ciutat, s’han realitzat diverses accions:  

▪ Coordinació de projectes d’il·luminació a tres rotondes d’entrada a la ciutat 
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▪ Producció d’un nou espot de 30” amb els productes turístics de gastronomia, esport i 
shopping, que s’ha fet servir per la campanya televisiva i per les xarxes socials.  

▪ Contractació de campanya televisiva a 8TV durant els dies previs a les festes, i tot just 
desprès de les festes per allargar la temporada de compres i gastronomia. 

▪ Producció de flyers per fer difusió de l’encesa de llums i activitats inicials. 

▪ Traducció de les activitats més susceptibles d’interès turístic i difusió del material entre 
oficines de turisme i hotels de la ciutat. 

▪ Coordinació d’una campanya de publicitat en ràdios. 

▪ Concurs de fotografia per Instagram #nadademocions, organització, jurat i premis. 

Productes turístics 

Turisme cultural 

Les accions destacades de l’any 2014 han estat:  

▪ Participació en el Club de Turisme Cultural de l’Agència Catalana de Turisme  

▪ Actualització de les dades de Girona del web del Club de Turisme Cultural de l’ACT 

▪ Xarxes socials mitjançant el Club de Turisme Cultural 

▪ Presència a la guia i catàleg d’ofertes culturals de l’ACT (Agència Catalana de Turisme) 

▪ Assistència fires i workshops per donar a conèixer l’oferta cultural al públic professional (Fitur, 
SITC, Toulouse, Saragossa) 

▪ Assistència a la reunió de la FEMP per l’elaboració del document que definirà els Municipis 
Turístics amb el consens de la Secretaria d’Estat de Turisme 

▪ Falques de ràdio: propostes culturals per a tot l’any amb el Club Turisme Cultural 

▪ Girona a la Guia dels Camins de Sant Jaume de l’ACT 

▪ 49 visites guiades amb els guies de la ciutat, oferint explicacions dels principals atractius 
patrimonials i històrics, destacant el barri jueu, la Catedral, els Banys Àrabs, Sant Feliu o els 
diferents museus de la ciutat, com el del Cinema o la Casa Masó entre d’altres 

▪ Paquets Temporada Alta: l'Ajuntament de Girona en col·laboració amb Bitó Produccions i les 
agències de viatges receptives de la ciutat que s’han interessat, han editat un tríptic amb 
ofertes de paquets pels usuaris i potencials clients del festival 

Turisme cultural 

Fires i Congressos      

FITUR- 2 pax 22-24 gener Madrid 

Girocamping – 2 pax 6-9 març Girona 

SITC – 3 pax 4-6 abril Barcelona 

Interquilt – 1 pax 9-11 març Girona 



Àrea de Promoció i Ocupació 

Turisme i Comerç 

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2014 97 

Open de golf d’espanya – 1 pax 15-18 maig Caldes de Malavella 

Firatast estiu – 1 pax 11-13 juliol Girona 

Fira de mostres – 1 pax 29 octubre – 2 
novembre 

Girona 

Workshops     

Workshop Toulousse  20 maig Toulousse 

Workshop Saragossa  12 juny Saragossa 

Presentacions/ Col·laboracions      

Temps de Flors a l’Oficina de Turisme de 
Vic 

23 abril – 18 maig Vic 

Dia Mundial del Turisme  26 setembre Calella de la Costa 

Fam Trips    Organitza  

FT Tumlare (Hong Kong) 14 gener Patronat de Turisme 

FT Tez Tours (Rússia) 27 març Patronat de Turisme 

FT Xina 28 març Patronat de Turisme 

FT Tez Tours (Rússia) 22 abril Patronat de Turisme 

FT Concurs online (Xina) 23 abril Patronat de Turisme 

FT TGV Toulousse (França) 24 abril Patronat de Turisme 

FT Azerbaijan 11 maig Patronat de Turisme 

FT Braztoa 12 maig Patronat de Turisme 

FT Virtuoso – luxe (Estats Units) 17 maig Patronat de Turisme 

FT Unió Agències de Viatges (Espanya) 18 maig Servei de Turisme i 
Comerç 

FT Salaün (França) 24 maig Patronat de Turisme 

FT Ofakim – jueus (Israel) 13 juny Patronat de Turisme 

FT Itineraris culturals (Itàlia) 14 juny Patronat de Turisme 

FT In2Events 21 juny Patronat de Turisme 

FT TBEX 6 agost Patronat de Turisme 

FT Aida – creuerista (Estats Units) 11 setembre Patronat de Turisme 

FT Aida – creuerista (Estats Units) 19 setembre Patronat de Turisme 

FT Xina 28 setembre Patronat de Turisme 

FT Buy Catalunya – Ciutats AVE 
(Mundial) 

7 octubre Agència Catalana de 
Turisme 

FT Orbridge / Transcoma – creuerista 
(Estats Units) 

25 octubre Patronat de Turisme 

FT Decision Makers – jueus (Israel) 30 octubre Patronat de Turisme 

FT Xina – luxe  26 novembre Patronat de Turisme 

FT Online Training Guangdong (Xina) 10 desembre Patronat de Turisme 
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Press Trips    Organitza  

PT Locations and more – cine (India) 23 gener Patronat de Turisme 

PT Meyer – cine (Alemanya) 27 gener Patronat de Turisme 

PT Ryanair Bristol (Regne Unit) 5 març Patronat de Turisme 

PT Condé Nast Traveler –familiar 
(Espanya) 

29 març Patronat de Turisme 

PT Gotosefarad – jueus (Sudamèrica) 31 març Patronat de Turisme 

PT Holidea (Bèlgica) 3 abril Agència Catalana de 
Turisme 

PT Temps de Flors Madrid (Espanya) 30 abril Servei de Turisme i 
Comerç 

PT Temps de Flors OET Alemanya  10 maig Patronat de Turisme 

PT Australia i Malasia 14 maig Patronat de Turisme 

PT Temps de Flors OET La Haya 14 maig Patronat de Turisme 

PT tusdestinos.com 17 maig Servei de Turisme i 
Comerç 

PT Rússia 30 maig Patronat de Turisme 

PT Air Xina 11 juny Patronat de Turisme 

PT Regina Winkle (Estats Units) 8 setembre Patronat de Turisme 

PT Irlanda 15 setembre Patronat de Turisme 

PT Rússia 25 setembre Patronat de Turisme 

Blog Trips    Organitza  

BT David Hoffman (Regne Unit) 6 març Patronat de Turisme 

BT França 5 abril Patronat de Turisme 

BT Trace ta route (França) 16 abril Patronat de Turisme 

BT Exeriences Expedia 2 maig Patronat de Turisme 

BT Festivals Incostabrava (Europa) 1 agost Patronat de Turisme 

BT Doris Casares (Espanya) 30 agost Patronat de Turisme 

BT Pau Garcia Solbes (Espanya) 19 novembre Patronat de Turisme 

Altres visites guiades    Organitza  

VG Jazz al dia (Espanya) 9 maig Patronat de Turisme 

VG Sponsors Temps de Flors (Catalunya) 10 maig Servei de Turisme i 
Comerç 

VG Jornada #instaGirona (Catalunya) 22 maig Turisme i Comerç + 
PTCBG 

VG Acció Mumbai (Índia) 24 maig Patronat de Turisme 

VG Premi OET Viena (Austria) 7 setembre Patronat de Turisme 

VG Dani Karavan – jueus (Israel) 6 octubre Patronat de Turisme 
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VG Ulls del món 22 novembre Servei de Turisme i 
Comerç 

Turisme gastronòmic 

La gastronomia és un dels recursos turístics amb més potencialitat de Girona. En el marc d’aquest 
producte turístic, s’han desenvolupat les següents actuacions i esdeveniments amb la gastronomia 
com a eix central.  

Cal destacar les següents actuacions:  

▪ Participació en el Club de Turisme Gastronòmic de l’Agència Catalana de Turisme  

▪ Assistència a la jornada del Club de turisme Gastronòmic 

▪ Actualització de les dades de Girona del web del Club de Turisme Gastronòmic de l’ACT 

▪ 4 visites guiades amb els guies de la ciutat, destacant els atractius gastronòmics de la ciutat, 
des del mercat, als productes autòctons, establiments singulars, especialitats de la 
restauració, etc.  

El Celler de Can Roca, segon millor Restaurant del món 

El restaurant El Celler de Can Roca ha estat nomenat com el segon millor restaurant del món segons 
la prestigiosa revista Restaurant Magazine, un reconeixement que projecta Girona internacionalment i 
reverteix de forma directa en la promoció turística exterior de la ciutat.  

Col·laboració amb els col·lectius gastronòmics 

S’ha donat suport a les activitats que l’Associació d’Hostaleria Girona i Radial ha programat al llarg 
del 2014, com la Setmana Gastronòmica Gironina, la mostra de tapes Destapa’t Girona, la Mostra de 
Cuina amb Flors, Jornades de la cuina de la tòfona o de l’arròs, o el Rambleja i Tasta, entre d’altres.  

S’han portat a terme, amb el suport de l’Associació d’Hostaleria i el Grup Girona Bons Fogons, 
activitats de promoció i d’acompanyament per tal de donar projecció a la gastronomia de la ciutat en 
el marc de viatges de familiarització (fam trips), de viatges de premsa (press trips), els sopars 
gastronòmics d’estiu, etc. Per altra banda, s’ha coordinat la presència al Saló Internacional de 
Turisme de Catalunya, en el marc del qual s’ha fet difusió de l’oferta gastronòmica de la ciutat, oferint 
tastos elaborats amb productes del territori gironí, així com s’ha assistit a la Fira Firatast Estiu amb un 
estand de turisme per a promocionar la gastronomia i l’oferta turística de la ciutat en general.  

Turisme gastronòmic   

Fires i Congressos      

FITUR- 2 pax 22-24 gener Madrid 

SITC – 3 pax 4-6 abril Barcelona 

Firatast estiu – 1 pax 11-13 juliol Girona 

Presentacions/ Col·laboracions      

Jornada de Turisme Gastronòmic 21 octubre Barcelona 

Fam Trips    Organitza  

FT Senderisme i Gastronomia (Països Nòrdics) 21 maig Patronat de Turisme 
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Press Trips    Organitza  

PT Uday (Índia) 23 gener Patronat de Turisme 

PT Sudamèrica gastronòmica 28 març Patronat de Turisme 

PT CpT New York I OET Canadà 3 octubre Patronat de Turisme 

PT Gastronomia (Estats Units) 15 octubre Patronat de Turisme 

PT Revista Origen (Espanya) 2 novembre Patronat de Turisme 

Turisme de compres 

Girona com a capital de demarcació, fa que sigui un nucli amb una alta potencialitat de visites. El 
62,7% de les persones atretes provenen de més de 50 Km del radi de la ciutat amb una intenció 
clarament comercial, que es complementa amb una bona i diversificada oferta d’establiments, d’oci i 
de restauració. 

L’oferta comercial és també un atractiu més per als milers de turistes que visiten cada any la ciutat. 
Cada cop es detecten més turistes entre els clients dels comerços, fet que ens demostra per una 
banda que el visitant assumeix la unió entre els dos sectors i per l’altra, que el comerciant s’involucra 
en l’activitat diària del turisme.  

Les dades indiquen que aquest 2014, el comerç i les compres són la tercera consulta més 
realitzada als punts d’informació turística, fet que demostra que el comerç a Girona és una part 
imprescindible en la llista de preferències del visitant. L’activitat comercial és considerada d’interès 
pels turistes i assimilada com una activitat turística més de Girona.  

L’oferta de fires i mercats al carrer també és molt important ja que molts turistes dediquen una part de 
la seva estada a visitar aquests esdeveniments. La promoció del turisme de compres s’ha concretat 
en:  

▪ Girona 10 

▪ Manteniment de la ruta turística pels comerços amb encant desenvolupada amb els guies de 
l’Associació de Guies i consensuada amb l’Agrupació de Comerç Girona Centre Eix Comercial 

▪ Promoció dels mercats: Mercat Municipal d’Abastaments, el mercat ambulant de la Devesa i 
les fires i mercats al carrer durant tot l’any 

▪ Ser membre de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la província de Girona 

▪ Accions de dinamització per complementar els esdeveniments de la ciutat, com la botiga al 
carrer, concurs d’aparadors per Girona Temps de Flors, Fires de Sant Narcís, nit de compres, 
concurs Instagram de Nadal, etc. 

▪ Conveni entre l’Agrupació de Comerç Girona Centre Eix Comercial i el Palau de Congressos 
per oferir condicions especials pels assistents als esdeveniments congressuals 

▪ Campanyes de rebaixes comercials 

▪ Campanya de Nadal i enllumenat ornamental 

Turisme de compres 

Fires i Congressos      

FITUR- 2 pax 22-24 gener Madrid 
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SITC – 3 pax 4-6 abril Barcelona 

Fira interquilt – 1 pax 9-11 maig Girona 

Turisme actiu i de natura 

Finalització del projecte transfronterer Res’pir 

L’any 2014 les actuacions de turisme actiu i de natura s’han desenvolupat encara en el context del 
projecte transfronterer RES’PIR, en el seu darrer any de vigència. Les actuacions més destacades 
portades a terme durant el 2014 han estat: 

▪ Finalització de les obres d’arranjament i millora del camí del marge esquerre del Riu 
Galligants i la plaça de la Sardana, que permet accedir a la vall de Sant Daniel per un tram 
que transcorre essencialment per un entorn natural. El cost total de les obres ha estat de 
91.373,57 €, havent-se realitzat actuacions molt diverses com pavimentació amb materials 
naturals, instal·lació de mobiliari, revegetació, estabilització de talussos, recuperació 
d’elements patrimonials i senyalització. 

▪ Recuperació i senyalització d’un corriol que connecta la ruta de les Fonts amb Can Lliure 
passant pel Puig Miralles. Aquest sender contribueix a ampliar l’oferta de senderisme de la 
ciutat. 

▪ Millora de la senyalització d’itineraris de natura a la Vall de Sant Daniel, amb la instal·lació de 
senyalització direccional i piques. D’aquesta manera, s’ha revisat i millorat la senyalització de 
l’Anella Verda, itinerari de Sant Daniel i Muntanya de la O i Galligants. 

▪ Edició de 4 fulletons d’itineraris de natura, disponibles en 4 idiomes a les oficines de turisme i 
a la web www.girona.cat/turismeactiu: Sant Daniel, Anella Verda, Muntanya de la O i 
Galligants i Ruta de la Pedra. 

▪ Atorgament del certificat de Qualitat Turisme Actiu Natura RES’PIR a 11 empreses de la 
ciutat. Aquest segell de qualitat distingeix aquelles empreses que desenvolupen la seva 
activitat segons un estàndards de qualitat en el servei i en consonància amb els 3 pilars del 
turisme sostenible (econòmic, social i ambiental). 

▪ Edició d’un vídeo promocional de les empreses certificades RES’PIR, disponibles a 
www.girona.cat/turismeactiu. 

▪ Reedició del Tríptic Girona Turisme Actiu: Tria la teva activitat, amb noves propostes 
d’activitats per realitzar a la ciutat ofertes per part de les empreses amb certificat de qualitat 
RES’PIR. 

▪ Accions formatives: Desenvolupament de la segona edició del programa Coneixem Girona, 
consistent en un conjunt de visites guiades realitzades per experts per donar a conèixer als 
empresaris de turisme actiu de la ciutat els principals espais naturals i recursos turístics de la 
ciutat. Durant el 2014 es van programar visites a la Casa Masó i a la Girona Monumental i 
Històrica, comptant amb l’assistència de professionals del turisme i del comerç. 

▪ Durant el 2014, es va organitzar també el Curs d’Iniciació a Tècnic Esportiu Ciclista (50h), al 
qual va assistir personal de pràcticament totes les empreses de cicloturisme locals. 

▪ Circuits d’orientació 2014, amb 4 nous circuits: Barri Vell, El Calvari, Montjuïc i Sant Daniel i 4 
Rius. Fins al desembre de 2014, havien participat en aquesta activitat més de 1.200 usuaris, 
el que suposa més del doble que dels registrats el mateix període de l’any anterior. El circuit 
més realitzat va ser el del Barri Vell (78,4%), amb usuaris bàsicament gironins però amb una 
presència important d’usuaris de l’àrea de Barcelona (20,9%) i internacionals (16,6%). 

http://www.girona.cat/turismeactiu�
http://www.girona.cat/turismeactiu�
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▪ Campanya Girona Primavera Activa 2x1, consistent en 22 propostes d’activitats de turisme 
actiu i de natura entre el 26 d’abril i el 6 de juliol, amb una oferta promocional del 2x1. 

Projecte NATUR’ACC 

Durant l’any 2014, s’ha iniciat també el projecte NATUR’ACC, l’objectiu del qual es promoure una 
oferta de turisme de natura accessible a l’eix transfronterer Girona-Perpinyà. Entre d’altres 
actuacions, el projecte preveu la creació d’itineraris de natura accessibles a Girona i Perpinyà, l’edició 
de material d’interpretació adaptat, activitats de formació i sensibilització al sector turístic, la millora de 
la informació disponible sobre recursos turístics accessibles i actuacions de comunicació i difusió. 

Formen part del projecte l’Ajuntament de Girona, el Consorci de les Vies Verdes de Girona i 
l’Ajuntament de Perpinyà, amb un pressupost total de 664.257,05€, dels quals 242.857,05€ 
corresponen a la part a executar per part de l’Ajuntament de Girona. Aquest projecte està cofinançat 
pel programa POCTEFA de la Unió Europea. 

Celebració del Dia de la Terra Timberland 

El 7 de maig de 2014, el servei de Turisme i Comerç va col·laborar en la celebració del Dia de la 
Terra Timberland, en una activitat promoguda per l’empresa gironina Calçats Peacock. En el marc 
d’aquesta jornada, es va rehabilitar l’itinerari natural dels Aiguamolls de les Hortes de Santa Eugènia, 
creant un mirador accessible per a persones amb mobilitat reduïda, reparant i restaurant mobiliari i 
instal·lant senyalització identificativa de l’itinerari. 

Turisme actiu i de natura 

Fires i Congressos      

FITUR- 2 pax 22-24 gener Madrid 

Girocamping – 2 pax 6-9 març Girona 

SITC – 3 pax 4-6 abril Barcelona 

Presentacions/ Col·laboracions      

Dia de la terra  7 maig Girona 

Fam Trips    Organitza  

FT Golfresepti (Finlandia) 3 abril Patronat de Turisme 

FT Golf (Alemanya) 12 abril Patronat de Turisme 

FT Natura i pobles amb encant (Alemanya) 8 maig Patronat de Turisme 

 FT Senderisme i Gastronomia (Països Nórdics) 21 maig Patronat de Turisme 

FT Proscott (Alemanya) 1 octubre Patronat de Turisme 

FT Turisme actiu (Irlanda) 17 octubre Patronat de Turisme 

Press Trips    Organitza  

PT Open d’Espanya de golf (Europa) 13 maig Patronat de Turisme 

PT Vies Verdes (Regne Unit) 17 octubre Patronat de Turisme 

Altres visites guiades    Organitza  

VG Atletes suecs 15 abril GEIEG – Turisme I Comerç 
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Turisme de negocis 

El turisme de reunions és un segment plenament consolidat i que s’ha situat dins el turisme com un 
dels motors més importants com a generador de ingressos, llocs de treball i inversions.  

Si afegim les importants oportunitats de negoci que generen, podem dir que el turisme de reunions 
produeix uns importants beneficis a l’economia, és a dir un fort impacte econòmic a les ciutats i 
destinacions on es produeix. D`altre banda redueix l’estacionalitat i contribueix a la regeneració de les 
destinacions, contribuint a l’especialització dels agents implicats, a la creativitat i la innovació. 

Segons els estudis existents en el segment de turisme de negocis, fets per entitats públiques com el 
Spain Convention Bureau ( organisme que està dins la federació Espanyola de Muncipis) , la majoria 
de jornades i congressos petits o mitjans es fan als hotels de 4 estrelles que disposen de sales de 
reunions, però les jornades i congressos grans, es fan al Palau de Congressos de Girona.  

Durant l’any 2014 el total d’actes celebrats al Palau de Congressos han estat els següents:  

Esdeveniments celebrats al Palau de Congressos de Girona 

Turisme de negocis 

Nombre d’actes 

Tipus d’esdeveniment  2011 2012 2013 2014 

Congressos 11 12 14 14 

Jornades 5 3 2 4 

Convencions  21 26 26 33 

Esdeveniments 19 13 6 15 

Total  56 54 48 66 

Dies d’ocupació 

Tipus d’esdeveniment  2011 2012 2013 2014 

Congressos 45 44 47 50 

Jornades 7 3 2 5 

Convencions  29 33 33 37 

Esdeveniments 37 19 12 17 

Total  118 99 94 109 

Nombre d’assistents 

Tipus d’esdeveniment  2011 2012 2013 2014 

Congressos 9.000 6.710 11.329 9.600 

Jornades 1.950 1.175 650 1.350 

Convencions  6.180 7.340 7.388 9.729 

Esdeveniments 9.875 9.000 3.850 7.220 

Total  27.005 24.225 23.217 27.899 
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Congressos realitzats 

▪ Congrés Testimonis de Jehovà: Dates: 15 i 16 de març. No pax: 1.200  

▪ Jornades SIG Lliure: Dates: 27 i 28 de març. No pax: 200 

▪ ICCA Iberian Chapter Annual Meeting: Dates: del 02 al 04 d’abril. No pax: 80  

▪ XIII Reunión Anual de la sección Electrofisiología y Arritmias: Dates: del 23 al 25 d’abril. No 
pax: 500 

▪ III Congrés català Infermeria en salut mental: Dates: 15 i 16 de maig. No pax: 270 

▪ Congrés Prostate MRI: Dates: 06 i 07 de juny. No pax: 250 

▪ 5a Edició del Fòrum Impulsa: Dates: 26 i 27 de juny. No pax: 1.200 

▪ Congrés de Cáritas : Dates: 3 i 4 d’octubre. No pax: 1.200 

▪ Congrés Internacional d’Arxivística: Dates: del 11 al 15 d’octubre. No pax: 950` 

▪ Congrés Europeu d’Arxivística: Dates: del 11 al 15 d’octubre. No pax: 950 

▪ Congrés Camfic : Dates: 17 d’octubre. No pax: 150 

▪ Congrés INNY: Dates: 5 de novembre. No pax: 1200 

▪ Congrés Testimonis de Jehovà: Dates: 8 i 9 novembre. No pax: 1.200  

▪ XXV Reunió GTEIS de SMICYUC: Dates: del 13 al 15 de novembre. No pax: 250 pax 

Impacte econòmic del turisme de reunions 

Les repercussions econòmiques i la incidència dels congressos, les jornades i les convencions en 
l’economia local és una dada que s’obté per diferents mitjans i constaten el paper dinamitzador del 
turisme de reunions en el teixit econòmic local. 

Es tracta de valorar la riquesa complementària que la economia local obté cada vegada que 
s’organitza un congrés a la ciutat. 

L’impacte econòmic directe és el volum de despeses que es generen a la seu on s’organitza el 
congrés. 

L’impacte econòmic indirecte és l’import de les despeses efectuades pels congressistes a la ciutat, 
incloent hotels, restaurants, comerços i altres serveis locals. 

L’any 2014 s’ha realitzat a la ciutat el congrés més gran a nivell internacional des que es va obrir el 
Palau de Congressos de Girona. Analitzarem el congrés internacional “Girona 2014, Arxius i 
Industries Culturals” celebrat al Palau de Congressos de Girona de l’11 al 15 d’octubre. 

Durant 6 dies es varen utilitzar totes les sales i auditoris del Palau de Congressos de Girona i dues 
sales de la Fira de Girona. Es va contractar a tot els personal tècnic necessari per donar servei a les 
necessitats dels organitzadors del congrés (OPC). Es van contractar 75 persones entre tècnics, 
hostesses i personal de càtering. En total les despeses generades al Palau de Congressos va superar 
els 110.000€, aquest seria l’impacte econòmic directe i caldria afegir-li l’import del càtering. 

Aquests congrés internacional va tenir 922 inscrits d’arreu del món, de 90 països diferents, cal 
destacar, 41 congressistes dels Països Nòrdics, 37 del Regne Unit, 26 dels Estats Units, 24 
d’Alemanya, 20 de la Xina,19 de la República de Corea, 18 de Canadà i França, 16 de Mèxic, 13 de 
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Brasil, 10 d’Arabia Saudí, 7 d’Austràlia, 3 de Nova Zelanda i un degoteig de congressistes d’altres 
països com Armènia, Bangladesh, Bielorússia, Barbados, Botswana, Burkina Faso, Camerún, 
Colòmbia, Congo, Egipte, Etiòpia,Gàmbia, Geòrgia, Haití, India, Iran, Islàndia, Japó, Kenia, Líbano, 
Malasia, Perú, Polònia, Rúsia, Senegal, Singapur, Tailandia, Turquía, Vietnam i Zimbabwe. 

Els congressistes varen fer una mitjana de sis nits d’allotjament a la ciutat de Girona ja que es varen 
organitzar reunions prèvies i posteriors al congrés. Els hotels que l’OPC (organitzador professional del 
congrés) va reservar pels congressistes tant al centre de la ciutat com als voltants, varen ser: AC 
Palau de Bellavista, Carlemany, Ciutat de Girona, Melià Girona, Melià Golf Vichy Catalan, Ultonia i 
Gran Ultonia, URH, Peninsular, Sidorme i varen arribar al 100% d’ocupació durant tots aquests dies. 

Segons l’Spain Convention Bureau, organisme que fa estudis del segment del turisme de negocis a 
l’Estat espanyol, en el darrer estudi aparegut que és el del 2012, la despesa mitjana diària va ser de 
90€ ( que inclou alimentació, compres, transport intern, oci i altres despeses), a aquest import cal 
afegir el cost mitjà d’allotjament, que va ser de 97€, el cost mitjà del viatge 233€ i el cost mitjà de la 
inscripció que son 322€. 

En el cas de la ciutat de Girona es calcula que la despesa mitjana per congressista es de 230€, això 
va en funció del nombre d’habitants de les diferents ciutats. Per tant 230€ per les 6 nits de 
pernoctacions i pels 922 congressistes inscrits, fa un total de 1.272.360€ d’impacte econòmic a la 
ciutat. 

Un altre aspecte important a tenir en compte sobre l’impacte que tenen els congressos a la ciutat son 
les visites turístiques que es generen a “posteriori” del congrés ja que alguns assistents aprofiten per 
portar a la seva família una vegada ha acabat el congrés o bé tornen a la ciutat per les seves 
vacances privades. 

L’experiència de la destinació es converteix en part important del viatge que genera el turisme de 
reunions. 

Elaboració de candidatures per a l’organització de congressos 

Un dels passos previs a la captació d’un congrés és la presentació d’una candidatura, en la qual es 
presentes tots els recursos i els serveis que disposa la ciutat de Girona per poder acollir un 
esdeveniment, que pot ser un congrés, una jornada o una convenció. 

Durant l’any 2014 s’han presentat 24 candidatures per a la celebració de possibles congressos a la 
ciutat de Girona. 

Les candidatures s’han elaborat en col·laboració amb el Palau de Congressos, ja que és la 
infraestructura que pot acollir els esdeveniments més grans i sobre tot la millor equipada de la ciutat; 
amb una àmplia experiència en aquest segment. El document de candidatura descriu la situació 
estratègica de la ciutat, les comunicacions, la capacitat hotelera, la descripció tècnica de tots els 
auditoris del Palau de Congressos, els serveis tècnics de que disposa i les activitats culturals i d’oci 
que es poden fer a Girona.  

La mida idònia de congrés per una ciutat com Girona en que la capacitat hotelera no és excessiva, i 
en la que la capacitat màxima de l’auditori més gran del Palau de Congressos és de 1.200 persones; 
hem de dir que es entre 300 i 700 persones. En base a aquests paràmetres es presentes 
candidatures per captar esdeveniments d’aquesta dimensió, si bé sempre que hi ha oportunitat de 
presentar una candidatura, encara que sigui una mica més gran, també es presenta. 

Les candidatures per a congressos presentades durant l’any 2014 han estat les següents: 

▪ 9 Candidatures per a l’any 2015  

▪ 9 Candidatures per a l’any 2016  
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▪ 4 Candidatures per a l’any 2017  

▪ 2 Candidatures per a l’any 2018  

Altres esdeveniments 

Girona va acollir per primera vegada la reunió anual del ICCA Iberian Chapter, és a dir la reunió de 
tots el membres d’Espanya i Portugal que pertanyen a l’Associació Internacional de Congressos i 
Convencions (ICCA).  

El Palau de Plau de Congressos va acollir aquest esdeveniment durant els dies 2,3 i 4 d’abril. Durant 
aquests dies més de 80 membres de ICCA varen poder descobrir els atractius i els serveis que 
ofereix la ciutat i varen destacar que l’arribada del tren d’alta velocitat (AVE) suposarà una gran 
oportunitat per atraure moltes més reunions a la ciutat.  

Durant els dies del congrés el participants varen visitar els espais singulars de la ciutat on es poden 
organitzar esdeveniments com son la Casa masó, el pati del Museu dels Jueus, la Catedral i Sant 
Pere de Galligants, on es va celebrar el sopar de cloenda del congrés. A més durant aquest sopar es 
va fer en el claustre un muntatge de “Temps de Flors” , un dels esdeveniments més emblemàtics i 
característics de la ciutat.  

Activitat comercial 

L’any 2014 s’ha fet una aposta ferma per la difusió i comercialització a nivell internacional, sobretot en 
els mercats de més proximitat com el mercat francès, alemany, anglès i benelux.  

Es va elaborar un Pla d’Accions Comercials en el que s’inclou la assistència a Fires internacionals, la 
participació en “workshops”, la col·laboració en viatges de familiarització, les agendes comercials i les 
presentacions de “Girona ciutat de Congressos”  

La primera acció de l’any va ser l’Assistència a la Fira Internacional Fitur a Madrid, on es va renovar el 
conveni amb Renfe per tot l’any 2014. Aquest conveni permet als congressistes obtenir un 35% de 
descompte en els trens d’alta velocitat (AVE) i mitja distància (MD), per assistir a congressos o 
esdeveniments de més de 75 persones que es celebrin a Girona.  

D’aquesta manera s’incentiva la utilització del tren d’alta velocitat i és un valor afegit pels 
organitzadors del congrés i els assistents.  

Adjuntem el llistat de les accions comercials més representatives realitzades durant l’any 2014 en les 
que l’objectiu principal és donar a conèixer la ciutat de Girona i els serveis i equipaments que ofereix 
per a realitzar-hi tot tipus de reunions ( Congressos, convencions, jornades, etc). Els objectius 
secundaris són poder presentar el màxim nombre de candidatures per tal de captar aquests 
esdeveniments a la ciutat, especialment grans congressos que es realitzin al Palau de Congressos de 
Girona. 

Activitat comercial 

Fires i Congressos      

6th Congreso Efapco 17-18 gener Málaga 

FITUR- 3 PAX 22-24 gener Madrid 

ICCA ROMA, 2 PAX  2-4 febrer  ROMA  

Congres EMEC Istanbul (MPI) 23-25 febrer Istanbul 

Congrés ICCA IBERIAN CHAPTER  2 - 4 d'abril  Girona  
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Fira IMEX Frankfurt 3 pax  19-22 maig Frankfurt 

Congres Assemblea General ECM  4-6 juny  Dresden  

EIBTM (mostrador compartit) 19-21 de novembre Barcelona 

Workshops     

Fòrum Mice 11-feb Barcelona 

Visites comercials Hamburg i Berlin CCB 24-mar Berlín-Hamburg 

Workshop ICCA Girona 04-abr Girona 

Acció Tolousse CBGCB+ ajt  20 maig Toulousse 

WS Invers Mercat Francés  19- 21 de setembre  Sevilla  

WS Mercat UK  25 setembre  Castelldefels  

Workshop Meeting &Incentive Forum 21-25 octubre Sitges 

Roadshow França octubre Lió/Toulouse 

WS Evento Mice  4 de desembre  Brusel·les  

Presentacions/ Col·laboracions      

Hotel N.H. Frankfurt city  20 de maig  Frankfurt 

Stand Turespaña Fira Imex  20 al 22 de maig  Frankfurt  

Convenció Internacional Amex /Barcelo  13 juny  Girona- Mas Marroch  

Fam Trips      

FT Associatiu mercat espanyol  26 setembre  Girona 

FT M&I Fòrums 24 d'octubre  Girona  

FT Post Tour EIBTM 23 de Novembre Girona 

 

De totes aquestes accions caldria destacar:  

M&I Europe Autumn Fòrum a Sitges 

Aquest any s’ha participat al M&I Europe Autumn Fòrum a Sitges, un esdeveniment de vendes B2B 
(Workshop) on compradors principalment de Regne Unit, Alemanya, França, Bèlgica entre d’altres 
tenen cita amb les principals ciutats del turisme de negocis. L’alt nivell de compradors que s’hi 
reuneixen (organitzadors d’esdeveniments, empreses internacionals, associacions mèdiques) fan 
d’aquesta acció una de les cites imprescindibles del turisme congressual. 

Fira Imex Frankfurt 

Amb més de 12 edicions, aquesta fira representa l’esdeveniment mes important dins el sector 
d’esdeveniments i es donen cita mes de 4.000 compradors i 150 països representats. 

La ciutat de Girona ha estat representada sota la marca “Girona city welcome “ amb la qual es 
representa a tots els equipament de la ciutat destinats a acollir esdeveniments. S’ha contractat un 
mostrador dins l’Stand de “TurEspaña” i durant els tres dies de Fira s’han pogut realitzar 7 
presentacions de la ciutat als compradors i s’han mantingut cita amb 98 contactes 

Aquesta presencia ha suposat la visibilitat de la marca Girona en el circuit internacional de 
congressos i esdeveniments. 
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3.1.3. Eines de promoció turística 
La secció de turisme ha completat el pla d’accions previst per difondre la imatge de la ciutat de Girona 
com a destinació turística de city break, amb els productes cultural, gastronòmic, negocis, de compres 
i natura.  

Durant el 2014 s’han centrat els esforços en els mercats espanyol i francès, per tal d’aprofitar les 
connexions ferroviàries d’alta velocitat, que han resultat un revulsiu pel sector turístic i comercial de la 
ciutat 

Assistència a fires i accions de promoció 

▪ FITUR, Madrid, del 22 al 26 de gener al 3, compartint mostrador amb el Patronat de Turisme, 
amb una informadora turística i desplaçament de tècnics i regidora per atendre diverses 
reunions.  

▪ Girocamping, Girona, del 6 al 9 de març, estand amb mostrador i informadora turística 

▪ SITC Barcelona, del 4 al 6 d’abril, espai de turisme i gastronomia amb informadora turística. 
Part gastronòmica coberta a través d’Incatis. 

▪ Fira Interquilt, Girona, del 9 a l’11 de maig, amb mostrador propi i informadora turística 

▪ Open de Golf d’Espanya, Caldes de Malavella, del 15 al 18 de maig, amb mostrador propi i 
informadora turística 

▪ Workshop a Toulouse, 20 de maig, amb taula de treball per atendre diverses reunions amb 
agents de viatges, principalment de MICE 

▪ Promoció a Vic, del 23 d’abril al 18 de maig, amb material promocional de Temps de Flors a 
l’Oficina de Turisme de Vic 

▪ Workshop a Saragossa, 12 de juny, amb taula de treball per atendre diverses reunions amb 
agents de viatges 

▪ Firatast Estiu, de l’11 al 13 de juliol, amb mostrador propi 

▪ Dia Mundial del Turisme, participació en el debat organitzat per l’Ajuntament de Calella 

▪ Fira de mostres de Girona, del 29 d’octubre al 2 de novembre, amb estand institucional 
promocionant “Girona Ciutat de Festivals”, hostessa d’atenció al públic i dinamitzadora de 
l’espai de fotografies. 

Fam trips 

▪ 33 fam trips, relacionats per productes anteriorment 

▪ 412 prescriptors a la ciutat, entre tour operadors i agents de viatge.  

▪ Origen per països: Espanya, Brasil, França, Finlàndia, Russa, EUA Xina, Alemanya, etc.  

Visites guiades institucionals 

▪ 13 visites guiades institucionals  

▪ 162 participants  

▪ Origen per països: Espanya, Europa, Romania, Suècia, Regne Unit, Israel, etc.  
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▪ Representants de festivals de la ciutat, representants institucionals internacionals, concursos 
fotogràfics, etc.  

3.1.4. Màrqueting turístic 

Desenvolupament de les eines TIC 

▪ Actualització de nous continguts d’agenda i noticies per la web de Turisme Girona 

▪ Salt qualitatiu amb traduccions oficials de tots els textos que es publiquen 

▪ 273.391 visitants únics durant tot l’any a la web de turisme (+1,07% respecte el 2013), 
1.458.867 pàgines vistes i una durada mitjana de 3:37 minuts per visita 

▪ Esponsorització de la pàgina de Girona al principal portal d’opinions de viatges TripAdvisor 

▪ Nous continguts audiovisuals pel canal youtube:  

o Vídeo resum de Temps de Flors 2013 

o Espot de Temps de Flors 2014: Benvinguts a la primavera (espot de TV3) 

o Càpsula resum acció amb premsa de Madrid a l’AVE per Temps de Flors 

o Difusió de l’espot del Mapping (coordinat des de l’Oficina de Comunicació) 

o Difusió de la càpsula dels 70 anys del mercat del Lleó (coordinat des de l’Oficina de 

Comunicació) 

o Espot de turisme de gastronomia, esport i shopping (espot de 8TV) 

▪ Actualització i potenciació de tots els perfils a les xarxes socials:  

o Facebook: hem passat de 909 a 2.638 fans (+1.729) 

o Twitter: hem passat de 6.268 a 9.786 seguidors (+3.518) 

o Instagram: hem passat de 1.773 a 3.118 seguidors (+1.345) 

o Youtube: hem passat de 107 a 188 subscriptors (+81) 
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▪ Trobada d’Instagrammers el 22 de maig, en motiu de Girona Temps de Flors (#instaflors), 
amb lliurament de premis, i més de 150 participants, coincidint amb l’acció #instaGirona 
organitzada pel Patronat de Turisme 

▪ Col·laboració amb l’Oficina de Comunicació per l’organització de la trobada d’igers de Girona i 
Barcelona amb un walking tour d’arquitectura, i promoció a través del concurs 
#arkiromantix_Girona 

▪ Dinamització de les campanyes de Temps de Flors, Fires de Sant Narcís i festes de Nadal a 
través de concursos d’Instagram  

Material i recursos propis per a la promoció 

▪ Reedició del plànol turístic de la ciutat desplegable en 7 idiomes 

▪ Nou plànol turístic en format talonari per l’oficina de turisme 

▪ Nou fulletó desplegable amb el calendari d’activitats de tot l’any Girona Emociona 

▪ Adquisició de noves fotografies pel banc d’imatges 

Insercions publicitàries 

Per tal de fer difusió genèrica del destí turístic, s’han contractat diverses insercions:  

▪ Suports digitals: femturisme.cat, visitgirona.com, abcviajes.com 

▪ Mitjans audiovisuals: 8TV 

▪ Premsa escrita: Empordà guia, Revista AENA Barcelona, Revista Das Erbe unsere welt 
(National Geographic), programes de les festes de la Mercè, suplement de turisme per la 
revista Apicius, Cap Catalogne, Revista Oficial de la Selecció Catalana al partit Catalunya – 
Euskadi, revista Exclusive Magazine, La Vanguardia, diari ARA 

▪ Suports exteriors: vehicle vinilat pel sud de França, pantalles digitals i mupis a les estacions 
de Barcelona Sants, Madrid Atocha i Saragossa Delicias. 

Destacar la campanya realitzada per Temps de Flors, que ha inclòs suports audiovisuals, com TV3, 
mitjans escrits com la Revista Exclusive Magazine (El Corte Inglés), encartament de la revista a La 
Vanguardia i al diari ARA, suports digitals com el portal dels diaris francesos L’Independant i Midi 
Libre, o suports exteriors, com vehicle vinilat pel Sud de França, pantalles digitals i Mupis a les 
estacions de Barcelona Sants, Madrid Atocha i Saragossa Delicias, per tal d’arribar al públic del 
mercat espanyol i francès, a més de 200 kms de distància, per tal de captar l’atracció cap aquest 
esdeveniment, i originar pernoctacions als establiments turístics.  

Suport especial a l’Àrea de Cultura amb la difusió i promoció del nou festival internacional Mapping, 
per tal d’atreure turistes de la Costa Brava cap a la ciutat, amb diversos suports publicitaris, com 
bosses de pa, cartells i flyers, i acció promcoional d’hostesses en diversos càmpings de la 
demarcació.  

Recull de premsa especialitzada en viatges 

En motiu de Temps de Flors, es va preparar una acció especial per a prop de 50 periodistes de 
Madrid que van venir a Girona en AVE, i en el recorregut es van anar mostrant diversos actes que 
tenen lloc a la ciutat durant l’esdeveniment, com degustacions gastronòmiques, mostra de creacions 
florals, actuació del festival A Capella, etc. Aquesta acció va donar com a resultat nombrosos articles 
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abans, durant i desprès de Temps de Flors, que han ajudat a fer difusió de l’esdeveniment al mercat 
espanyol. 

També s’ha recollit el resultat dels molts press trips i bloc trips organitzats anteriorment, i continua la 
tendència de creixement d’articles sobre la ciutat de Girona apareguts en mitjans. S’han registrat més 
de 100 articles en mitjans nacionals i internacionals, entre els quals destaquen:  

▪ Geniesen und Reisen (Alemanya): “Im land der Farben”  

▪ Irish Times (Irlanda): “Spread your wings beyond Barcelona” 

▪ Travel AGE West (USA): “Visiting Barcelona and the Costa Brava” 

▪ Aftonbladet (Suècia): “Spaniens bästa mat finns vid flygplatsen” 

▪ Lonely Planet Traveller (Espanya): “10 Escapadas. Girona, Cataluña, tiempo de flores”  

▪ Wings of China (China): “Sound from heaven” 

▪ Condé Nast Traveler (Espanya): “GIRONA Aquí estuvo...” 

▪ Sunday Independent (Irlanda): “Greatness and grandeur of the “other Barcelona”” 

▪ Irish News (Irlanda) “Castles of Catalonia” 

▪ Belfast Telegraph (Irlanda): “Captivating Catalonia” 

▪ The Huffington Post (USA): “The quintessential Spanish town you didnt’ know you wanted to 
visit”  

La valoració parcial del recull de premsa especialitzada en viatges està per sobre els 327.500€ 

Accions amb els mitjans de comunicació 

▪ 21 Press trips o Viatges de premsa  

o 146 periodistes.  

o Origen per països: Espanya, Xina, Rússia, Austràlia, Sud-Amèrica, Canadà, Holanda, 
Índia, Alemanya, Regne Unit, Bèlgica, Estats Units...  

▪ 8 Blog trips o viatges per blocaires 

o 20 blocaires especialitzats en viatges, turisme, gastronomia, tendències, etc.  

o Provinents de Regne Unit, França, Europa, Espanya, Estats Units, etc.  

▪ 30 col·laboracions amb mitjans de premsa i portals on line, facilitant informació, documentació 
i material fotogràfic 

3.1.5. Girona tot l’any 
S’ha reforçat la comunicació i la difusió de les activitats del calendari anual “Girona tot l’any” a través 
de la pàgina web de turisme i dels perfils creats a les xarxes socials.  

Com a novetat, aquest any, s’ha produït un nou fulletó que recull totes les activitats que es duen a 
terme al llarg de l’any a la ciutat, i s’ha distribuït a les oficines de turisme, fires, etc. 
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D’aquesta manera s’ha incidit no només en les cites més consolidades del calendari de Girona, sinó 
també en els esdeveniments més puntuals, com poden ser els concerts, les fires, els congressos, els 
mercats, les fires al carrer, etc. Cal destacar, les següents activitats:  

Gener – febrer – març 

▪ 5 de gener - Cavalcada de Reis  

▪ 23 gener al 4 febrer- 7è Festival d’Art Independent Pepe Sales 

▪ 25 i 26 de gener – Girona 10 

▪ 26 de gener al 18 de maig- 7a temporada musical Ibercamera 

▪ 31 de gener al 23 de febrer- Jornades de la Tòfona 

▪ 5 a 9 de febrer – Firarebaixa 

▪ 1 al 22 de març- Black Music Festival 

▪ 21 al 30 de març – 34a Setmana Gastronòmica Gironina  

▪ 6 a 9 de març – Girocamping 

▪ 14 i 15 de març- 62a edició del Rally Costa Brava 

▪ 15 i 16 març- Expo Canina 

▪ 25 de març - Volta Ciclista a Catalunya 

▪ 27 de març al 13 d’abril – Festival Strenes 

Abril – maig – juny 

▪ 1 al 5 d’abril- MOT 

▪ 18 al 21 d’abril - Setmana Santa 

▪ Abril – Maig – Juny – Botigues al carrer 

▪ 19 a 27 d’abril - Festes de primavera  

▪ 23 d’abril - Diada de Sant Jordi 

▪ 26 – 27 d’abril – Trailwalker Intermón Oxfam 

▪ 30 abril al 4 de maig- Festival In- Somni  

▪ 5 de maig – Cavalcada de Sant Antoni 

▪ 9 al 11 de maig- Interquilt 

▪ 10 – 18 de maig - Girona, Temps de Flors  

▪ 10 – 18 de maig - #Gastroflors 

▪ 10 – 18 de maig – A Capella Festival 
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▪ 14 al 18 de maig- Open de Golf d’Espanya 

▪ 18 de maig - Dia Internacional dels Museus  

▪ 22 de maig – #Instagirona i #instaflors 

▪ 30 de maig – 1 de juny – Eco Sí 

▪ 30, 31 de maig – 1 de juny – Tocs de vi de l’Empordà 

▪ 6 al 8 de juny- Inund’art 

▪ 9 al 15 de juny – Milestone Project 

▪ 10 juny al 10 juliol- Jornades Gastronòmiques de l’arròs  

▪ 21 de juny - Dia Internacional de la Música  

▪ 27 de juny al 13 de juliol- Nits de clàssica 

Juliol – agost – setembre 

▪ 5 i 6 de juliol – Chic & Cheap 

▪ 15 al 20 de juliol - Festival de Cinema  

▪ 15 al 31 de juliol- XI Festival de Guitarra de Girona 

▪ 30 de juliol al 3 d’agost- FIMG  

▪ Agost i setembre – Nits gastronòmiques d’estiu 

▪ 26 a 30 d’agost – FITAG 

▪ 31 d’agost - Jornada de cuina al carrer 

▪ 15 a 28 de setembre –– Festival de Jazz de Girona 

▪ 27 de setembre – Compra i somia 

▪ 20 i 21 setembre – VII Festa Reviu els setges napoleònics 

▪ 25 a 28 de setembre – Girona Nova Cultura  

▪ 26 a 28 de setembre – Fira de la cervesa artesana 

Octubre – novembre – desembre 

▪ Octubre i novembre- Acocollona’t 

▪ 9 a 12 d’octubre – Firatast 

▪ 11 i 12 d’octubre – Rally Costa Brava 

▪ 9 a 19 octubre – Destapa’t Girona 

▪ 19 d’octubre – Cursa del carrer Nou 

▪ D’octubre a desembre – Festival de Teatre Temporada Alta  
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▪ Del 24 d’octubre al 2 de novembre – Fires i Festes de Sant Narcís  

▪ Desembre– Campanya de Nadal 

▪ 20 de desembre – Street Food Market 

3.1.6. Trenet turístic 
La primavera de 2013 es va posar en marxa el nou trenet turístic de la ciutat: “Girona City Tour”. Les 
principals característiques del servei del mini tren turístic es concreten en:  

▪ La informació turística retransmesa dins el tren es fa a través d’un equip de so amb receptors 
individuals. Les persones usuàries poden escollir la locució en 9 idiomes diferents.  

▪ El servei està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda 

▪ Funciona tots els mesos de l’any  

L’any 2014 s’ha instal·lat un tòtem expenedor de bitllets al Pont de Pedra amb l’objectiu de facilitar i 
agilitzar l’adquisició dels bitllets a les persones usuàries del servei.  

Variació d’usuaris del trenet 2014-2013 

2014 2013 Variació 

35.184 23.158 +51,93% 

Nota: el trenet es va posar en funcionament a partir del dia 6 de juliol de 2013. Excepcionalment, 
durant el mes de Maig 2013, va funcionar per atendre als visitants del festival Girona Tempde Flors. 

A continuació es detallen les dades dels usuaris del trenet turístic durant el 2014:  

Dades usuaris 2014    

Passatger: adults 28417 100,00% 

Pont de Pedra 20798 73,19% 

Sant domenec 2363 8,32% 

Catedral 2251 7,92% 

Estacio 1489 5,24% 

Totem (Pont de Pedra) 1516 5,33% 

Passatger: nens 3640 100,00% 

Pont de Pedra 2614 71,81% 

Sant domenec 404 11,10% 

Catedral 296 8,13% 

Totem (Pont de Pedra) 229 6,29% 

Estacio 97 2,66% 

Passatger: grups 3127 100,00% 

Pont de Pedra 2648 84,68% 
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Estació 479 15,32% 

 

Parades  

Parades 35184 100,00% 

Pont de pedra 26060 74,07% 

Sant domenec 2767 7,86% 

Catedral 2547 7,24% 

Estacio 2065 5,87% 

Totem (Pont de Pedra) 1745 4,96% 

3.1.7. Col·laboracions amb la Universitat de Girona i 
l’Escola d’Hostaleria i Turisme 

Durant el 2014, la regidoria de Turisme i Comerç ha realitzat diferents col·laboracions amb la Facultat 
de Turisme de la Universitat de Girona i l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona: 

Universitat de Girona 

▪ Estudi de l’impacte econòmic de l’esdeveniment “Girona Temps de Flors” 

▪ Convenis de col·laboració per estudiants en pràctiques a l’Oficina Municipal de Turisme 

▪ Presentació dels resultats de l’estudi que s’ha desenvolupat per a conèixer els itineraris que 

realitzen els visitants durant la seva estada a la ciutat de Girona mitjançant l’ús de GPS. 

D’aquest estudi es desprenen algunes conclusions rellevants com són: 

o Girona emergeix com a destinació turística en sí mateixa 

o S’han incorporat noves icones turístiques que el visitant reconeix com a 

representatives de la ciutat com són la Lleona, la basílica de Sant Feliu o el Passeig 

Arqueològic (que es posicionen per davant d’altres icones com les Cases de l’Onyar)  

o L’itinerari turístic de la ciutat s’estén més enllà de la Catedral, avarcant nous espais 

com el Passeig Arqueològic i les muralles 

o S’ha passat de la ciutat nodal a la ciutat polinodal, si el turista abans visitava les 

icones clàssiques de la ciutat com la Catedral, actualment aquesta visita s’ha extès a 

un ampli ventall d’elements patrimonials del Barri Vell  

Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona 

▪ Convenis de col·laboració per estudiants en pràctiques a l’Oficina Municipal de Turisme 
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3.2. Comerç 

El comerç és un dels principals sectors de l’economia del municipi. Concretament els treballadors al 
RGSS (Règim General de la Seguretat Social) del comerç al detall al desembre del 2014 són 4.767 
persones, mentre que els treballadors al RETA ascendeixen a 1.051 persones, cosa que representa 
la tercera activitat econòmica en major ocupació de la ciutat. 

L’any 2013 hi havia un total de 753 persones (209 homes i 544 dones) aturades en el sector del 
comerç mentre que al 2014 han estat 728 persones (194 homes i 534 dones), la qual cosa representa 
un descens del 3,3%. 

Girona disposa d’aproximadament 5.298 establiments comercials on predominen els pertanyents al 
sector d’Equipament de la persona i on les franquícies o cadenes representen el gairebé el 30% del 
total d’establiments. 

La ciutat gaudeix d’una oferta variada de models comercials que es complementen entre sí: els nous 
formats (franquícies, grans superfícies especialitzades, etc.) i comerç tradicional amb el valor afegit 
de fires i mercats regulars durant tot l’any. Aquesta integració s’aconsegueix gràcies al treball de tots 
els sectors implicats que treballen de manera conjunta per fomentar la convivència i coexistència 
d’aquests models. 

La seva condició de capital de demarcació fa que també rebi multitud de gent de fora d’aquest àmbit, 
el que fa que sigui un nucli amb una alta potencialitat de visites. El 62,7% de les persones atretes 
provenen de més de 50 Km del radi de la ciutat amb una intenció clarament comercial, que es 
complementa amb una bona i diversificada oferta d’establiments, d’oci i de restauració. 

L’oferta comercial és també actualment un atractiu més per als milers de turistes que visiten cada any 
la ciutat, concretament és la tercera consulta més realitzada a les oficines de turisme. 

Alhora, potenciar els establiments agrupats i organitzats pel que fa al comerç de barri i de proximitat, 
és una de les bases de la política comercial que la Secció de Turisme i Comerç intenta fomentar entre 
el comerç de la ciutat. 

3.2.1. Dinamització comercial 
Girona té un comerç ric en varietat d’oferta, tant adreçada a residents com a turistes i visitants, i ric en 
formats comercials, amb diferents zones clarament identificables com: 

▪ Eix Comercial Girona Centre amb una gestió professionalitzada i un pla de dinamització, que 
delimita la zona centre i Eixample i actua com a nucli de centralitat per a tot el municipi. 

▪ El mercat municipal, principal centre de distribució d’aliment fresc. 

▪ Els mercats no sedentaris i les fires i mercats al carrer que complementen el comerç sedentari 
de la ciutat. 

▪ Els comerços de proximitat que hi ha a la resta de barris, molt centrats en sectors quotidians, 
que presten servei als residents de la seva àrea d’influència més propera. 

▪ Grans i mitjanes superfícies ubicades als accessos de la ciutat. 
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Comerç d’atractivitat 
Per tal de dissenyar unes estratègies que permetin augmentar la competitivitat dels comerços urbans 
i poder competir amb èxit amb els centres comercials de nova generació i les àrees comercials 
d'atracció externa, l'Ajuntament de Girona col·labora estretament amb els comerciants per tal d'oferir-
los eines de suport en el desenvolupament de la seva tasca. 

Girona Centre Eix Comercial 

És l'associació que agrupa els comerços i tot tipus de negocis ubicats a la zona que comprèn el 
centre històric de la ciutat fins al carrer d’Emili Grahit de Girona. Des de la seva creació, l’any 1998 
s’ha convertit en l’eix comercial per excel·lència de la ciutat tant per a residents com per a visitants. 

El centre de Girona té el 57% de la zona ocupada per activitat econòmica amb una concentració molt 
elevada i molt ben posicionada. Els carrers amb més intensitat comercial són: Rambla Llibertat, 
Ultònia, Calvet i Rubalcava, Cort Reial, Argenteria, Plaça Catalunya, Migdia, Plaça Santa Susanna, 
Creu, Santa Clara i Sant Francesc. 

Durant l’any 2014 han desenvolupat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona mitjançant 
convenis i suport tècnic: 

▪ Campanyes publicitàries, durant tot l’any, en premsa, ràdio, Internet i televisió, amb l’objectiu 
de donar a conèixer l’oferta comercial de l’Eix Comercial per incentivar i fidelitzar la compra en 
el client, a través de les promocions (vals descompte, xecs regal bescanviables, hores 
d’aparcament, promocions lúdiques, estades de cap de setmana, viatges, etc.) 

▪ Campanyes de comunicació d’esdeveniments estacionals (temporada de Nadal, rebaixes, 
Sant Jordi, etc.) 

▪ Organització d’algunes activitats de les festes de la Primavera de la Rambla 

▪ Participació en l’Exposició de Flors, monuments, patis i jardins de Girona 

▪ Organització de la botiga al carrer 

▪ Organització de la cursa Popular del Carrer Nou 

▪ Edició del plànol comercial i turístic de la ciutat 

▪ Aparadors relacionats amb activitats de la ciutat 

▪ Activitats de dinamització comercial durant la campanya de Nadal 

Conveni de col·laboració per promoure la dinamització comercial 

10.000 euros per afavorir la dinamització i promoció del comerç integrat en l’àmbit de l’associació, 
com a objectiu d'interès econòmic i social general de la ciutat mitjançant el suport als treballs 
d'execució del programa anual d'activitats de promoció, difusió i dinamització comercial. 

Suport en la campanya de Nadal 

L’Ajuntament de Girona ha finançat la il·luminació nadalenca de tota la zona de l’Eix Comercial Girona 
Centre per fer una campanya de Nadal de comerç i turisme que contingui elements d’atracció basats 
en el reforç de les activitats de dinamització comercial i la il·luminació dels carrers comercials. 

Alhora ha establert un conveni de col·laboració durant la campanya de Nadal atorgant una subvenció 
de 4.500 euros per desenvolupar activitats encarades a dinamitzar i potenciar el comerç durant 
aquests dies. 
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A més, la secció de Turisme i Comerç ha organitzat diverses actuacions musicals en emplaçaments 
de l’àmbit de l’eix comercial com són la Plaça de la Independència, Plaça Pompeu Fabra i carrer 
Migdia, el cost del qual ha estat assumit per l’àrea de Cultura. 

Comerç de proximitat 
El suport al comerç de proximitat mitjançant accions de dinamització comercial té per objectiu la 

millora i el desenvolupament competitiu de l'activitat comercial alhora que pretén avaluar quins són els 
potencials dels comerços de cada barri i dissenyar serveis i productes que li donin valor afegit. 

Amb la intenció de fomentar la dinamització i promoció del comerç integrat en el teixit urbà de Girona, 
com a objectiu d’interès econòmic i social general de la ciutat, s’han atorgat unes subvencions per a 
les associacions de comerciants de Girona que han dut a terme activitats de dinamització comercial 
durant la campanya de Nadal.  

Els beneficiaris han estat les següents associacions:  

Associació de Comerciants Carme – Vista Alegre 

1.000 euros per dur a terme accions destinades a la promoció comercial i dinamització i cohesió 
social durant la campanya de Nadal 2014. 

Les principals accions que han dut a terme amb aquesta subvenció són:  

▪ L’actuació d’un patge reial 

▪ Tallers infantils 

▪ Animació musical 

▪ Sorteig d’una panera de Nadal 

▪ Material de difusió 

A més, la secció de Turisme i Comerç ha sufragat les despeses d’una actuació musical als jardins del 
Carrer del Carme amb un cost de 544,5 euros. 

Associació de Comerciants Sant Narcís Zona Sud 

1.000 euros per dur a terme accions destinades a la promoció comercial i dinamització i cohesió 
social durant la campanya de Nadal 2014. 

Les principals accions que han dut a terme amb aquesta subvenció són:  

▪ Material de difusió per la campanya de Nadal. 

▪ Cagatió gegant 

▪ Animació infantil 

A més, la secció de Turisme i Comerç ha sufragat les despeses d’una actuació musical a la Plaça 
Assumpció amb un cost de 544,5 euros. 
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Associació de Comerciants de Santa Eugènia 

1.000 euros per dur a terme accions destinades a la promoció comercial i dinamització i cohesió 
social durant la campanya de Nadal 2014. 

Les principals accions que han dut a terme amb aquesta subvenció són:  

▪ Taller de cartes de Reis 

▪ Material de difusió per la campanya 

▪ Cavalcada reial 

A més, la secció de Turisme i Comerç ha sufragat les despeses d’una actuació musical a la Plaça 
Santa Eugènia amb un cost de 544,5 euros 

Associació de Comerciants de Can Gibert del Pla 

1.000 euros per dur a terme accions destinades a la promoció comercial i dinamització i cohesió 
social durant la campanya de Nadal 2014. 

Les principals accions que han dut a terme amb aquesta subvenció són:  

▪ Animació infantil 

▪ Xocolatada 

▪ Campanya de Nadal 

A més, la secció de Turisme i Comerç ha sufragat les despeses d’una actuació musical a la Plaça 
Pere Calders amb un cost de 544,5 euros. 

Associació de Comerciants de Sant Narcís Dominiques 

45.000 euros de caràcter extraordinari donades les dificultats afegides que unes obres de tal 
envergadura com són les obres del Tren d’Alta Velocitat, poden tenir en les accions de dinamització 
del comerç del barri de Sant Narcís, així com en concepte de col·laboració municipal per sufragar les 
despeses derivades dels treballs d'execució del programa anual d'activitats de promoció, difusió i 
dinamització comercial per l’anualitat 2014. 

Les principals accions que han dut a terme amb aquesta subvenció són:  

▪ Campanya “Per Carnaval vine a fer l’animal” 

▪ Campanya “Sant Jordi més a prop teu” 

▪ Campanya “Fem florir Sant Narcís” 

▪ Temps de flors 

▪ Festa Major de Sant Narcís 

▪ Un viatge pel comerç del barri 

▪ Campanya “Puja a fires” 

▪ La Gran Castanyada 
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▪ Gospel amb el cor 

▪ Targeta de fidelització 

▪ Finançament per la campanya de Nadal: 

▪ Material de difusió  

Associació de veïns i comerciants de Fontajau 

1.730 euros per dur a terme accions destinades a la promoció comercial i dinamització i cohesió 
social. 

Les principals accions que han dut a terme amb aquesta subvenció són:  

▪ Cagatió 

▪ Xocolatada 

▪ Regals i obsequis pels nens i nenes que han participat a l’activitat 

Associació de comerciants de Sant Fèlix 

544 euros per cobrir una actuació musical a la Plaça Sant Fèlix 

Comerciants de Montilivi 

1.573 euros per cobrir actuacions musicals al carrer Tuyet Santa Maria i al carrer Castell de Peralada 

Associació de comerciants de la Zona U 

Al mes de novembre es va presentar aquesta nova associació de comerciants amb el suport de la 
regidoria de Turisme i Comerç. Aquesta associació comprèn el carrer Nou, el petit Santa Clara i 
l'avinguda Sant Francesc. Actualment té una quarantena d'associats i han realitzat diverses 
campanyes de dinamització comercial. 

1.000 euros per dur a terme accions destinades a la promoció comercial i dinamització i cohesió 
social. 

Les principals accions que han dut a terme amb aquesta subvenció són:  

▪ Vals regal per gastar a la zona de l’associació  

▪ Material de difusió 

▪ Campanya de Nadal 

A més, la secció de Turisme i Comerç ha organitzat diverses cantades de Nadales al carrer Nou. 
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Esdeveniments comercials 

10 – 18 de maig: Concurs aparadorisme i decoració interior Girona Temps 
de flors 

La regidoria de Turisme i Comerç va organitzar el X Concurs d’Aparadorisme i Decoració interior que 
coincidia amb la 59ª edició del “Girona, Temps de Flors” 

El Concurs d’Aparadorisme i Decoració interior s’organitza amb el principal objectiu de fomentar la 
participació dels comerços i establiments en l’esdeveniment que tindrà lloc a la ciutat durant aquests 
dies. Amb aquesta iniciativa es pretén alhora promoure la integració del sector comercial i turístic en 
el conjunt d’activitats que acull la ciutat al llarg de tot l’any. 

En el desè aniversari del concurs es denota un augment constant de participants en cada edició amb 
42 inscrits el primer any i 120 en la darrera convocatòria. 

El jurat estava format per representants de l’Ajuntament de Girona, Associacions de Comerciants i 
restaurants i Hostaleria i entitats vinculades a l’organització de “Girona, Temps de Flors”. Els criteris 
que va valorar el jurat van ser l’originalitat, la qualitat artística, el disseny, el grau de vinculació al tema 
del concurs i la utilització de flors naturals en la composició de l’obra.  

Enguany com a principal novetat hi va haver el premi popular que va decidir el públic participant en 
les votacions a través de la xarxa social Facebook. Es van penjar les fotografies dels aparadors 
participants al facebook.com/GironaTurisme i la gent va poder votar l’aparador que més va agradar.  

Els establiments premiats van ser: 

▪ Primer premi: Pa del Baró 

▪ Segon premi: Xerrac Fusters 

▪ Tercer premi: Eurovacances 

▪ Premi popular: l’establiment més votat pel Facebook amb 294 vots la fleca Pa del Baró 

▪ Accèssit: Fortià Perruquers 

▪ Accèssit: The Little Shop  

▪ Accèssit: Hotel Ciutat de Girona  

Des de la regidoria de Turisme i Comerç s’han realitzat les tasques de: 

Preparació del concurs d’aparadors de Temps de Flors 

▪ Redacció de les bases del concurs  

o Difusió i publicació de les bases i terminis d’inscripció  

o Cartes a les associacions de comerciants  

o Nota de premsa  

▪ Gestió de les inscripcions  

o Seguiment i actualització  

o Inscripció en línia de les butlletes en paper  
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▪ Crear els itineraris pels diversos grups de jurat  

o Confecció dels plànols  

▪ Lliurament dels adhesius identificatius als participants  

▪ Campanya d’incentivació a les inscripcions als comerços “in situ”  

o Explicació del concurs  

o Ajuda en la realització de les inscripcions  

▪ Valoració aparadors  

o Acompanyament i suport al jurat  

o Fotografies aparadors participants  

o Preparació dossiers valoració del jurat  

o Guiatge dels itineraris marcats per la valoració  

▪ Elaboració dels premis i diplomes  

Acte de lliurament dels premis del concurs d’aparadors de Temps de Flors 

▪ Nota premsa lliurament premis  

▪ Escaleta lliurament premis  

o Protocol de l’acte  

o Full de ruta  

▪ Premiats  

o Control i gestió dels premis  

o Encarregar els diplomes dels participants  

▪ Durant l’acte  

o Assistència i suport logístic  

o Lliurament dels diplomes  

o Control de la sala 

10 de maig – 1 de juny: Un museu a l’aparador 

Enguany, Gironamuseus, amb l’objectiu de promocionar el patrimoni de la ciutat i crear un lligam amb 
la comunitat, es va sumar a la celebració de Temps de Flors amb la iniciativa Un museu a l’aparador. 
Sota aquest títol, el Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona, el Museu d'Art, el Museu d'Història 
de Girona, el Museu d'Història dels Jueus, la Casa Masó i el Museu del Cinema van traçar un itinerari 
singular on dues peces de cadascun d’aquests museus es van exposar en aparadors d’algunes 
botigues emblemàtiques de la ciutat com són: Recorda-te’n, Zeppelin, Pere Quera, Llibreria Geli, Can 
Pujadas, Ulyssus, Peacock, Perfumeria Jordà, Cal Rei, Carles Falcó, Sedes i La Noucentista.   
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Una iniciativa on el museu surt al carrer per crear una interacció entre el ciutadà i el seu patrimoni, en 
unes dates tan assenyalades per a la ciutat. L’itinerari es va realitzar del 10 de maig al 1 de juny.  

Des de la regidoria de Turisme i Comerç es van realitzar les següents tasques: 

▪ Colideratge en la elaboració del llibret descriptiu de les peces d’art i els establiments 
comercials 

▪ Proposta dels establiments comercials emblemàtics per incloure’ls al projecte 

▪ Coordinació de l’enllaç entre museus i establiments comercials 

▪ Conveni de col·laboració entre les escoles d’art floral que van realitzar els projectes artístics 
pels establiments comercials 

▪ Centralització de la informació i elaboració del contingut de l’apartat dels establiments 
comercials 

▪ Coordinació de l’enllaç entre els artistes que van elaborar les creacions florals i les botigues i 
museus 

30 de maig – 1 de juny: Fira DO Empordà 

El passat 30, 31 de maig i 1 de juny es va realitzar la segona edició de la fira “Tocs de Vi de 
l’Empordà a Girona”, a la plaça Independència on es va poder gaudir de tastets de vi i gastronòmics 
als estands dels cellers i restauradors del voltant de la plaça. 

L’èxit de la primera edició va portar a gironins i visitants a acostar-se a la plaça de la Independència a 
gaudir del maridatge de vins de la DO Empordà amb una mostra gastronòmica en un dels punts 
turístics més interessants i d’un dels millors ambients de la ciutat.  

Els cellers de la DO Empordà van oferir una completa selecció de vins blancs, rosats, negres i dolços. 
De la seva banda, els restauradors de la plaça Independència van oferir un assortiment cosmopolita 
de degustacions culinàries que inclouen tapes de cuina catalana, mediterrània, creativa, basca o 
japonesa, entre altres. El preu del tastos de vi és de cinc euros i inclou la copa i cinc tiquets per 
degustar vi. El preu del tiquet de les tapes és també de 5 euros i inclou 4 degustacions.  

Aquesta acció va implicar una elevada dinamització econòmica dels establiments de la plaça de la 
Independència a més de la promoció dels productes gastronòmics de la zona, ja que en un cap de 
setmana van haver-hi més de 8.000 participants i més de 40.000 degustacions. 

Des de la regidoria de Turisme i Comerç es van realitzar les següents tasques: 

▪ Signatura d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Girona, la DO Empordà i 
l’Associació de Bars i Restaurants de la Plaça de la Independència per al desenvolupament 
de l’activitat 

▪ Suport en la distribució del material promocional editat (cartells i fulletons) 

▪ Coordinació de l’activitat amb les àrees de l’Ajuntament implicades per al seu correcte 
desenvolupament (Via Pública, Sostenibilitat, Comunicació, Policia Municipal) 

▪ Difusió a través de les xarxes socials, web de turisme i newsletter 
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19 de juliol: Mercat nocturn Cheap and Chic 

La regidoria de Turisme i Comerç, ha donat suport per segon any consecutiu al mercat nocturn 
Cheap&Chic que es va dur a terme el 19 de juliol de 19h a 1h.  

Chic&Cheap és un mercat nocturn organitzat per l’empresa Le Papier Vell, que és realitza a la ciutat 
per a potenciar i promocionar el comerç de Girona.  

Empreses d’àmbits diferents relacionades amb la moda, complements, oci, gastronomia, mobiliari i 
decoració ofereixen els seus productes a preus especials, creant una ocasió diferent de venta i 
donant una alternativa a l’oci de la ciutat. Un concepte nou de rebaixes, utilitzant un dels espais verds 
més extensos i relaxants de la ciutat. 

L’oferta comercial i gastronòmica es va combinar amb diverses activitats i actuacions paral·leles com 
classe de ioga, zumba, actuacions musicals i sessió de DJ que van amenitzar una velada per la que 
van passar més de 4.000 persones majoritàriament famílies que buscaven una tarda a la fresca 
diferent. 

26 – 28 de setembre: Fira de la Cervesa Artesana 

El cap de setmana del 26 al 28 de setembre va tenir lloc a la plaça Independència, la primera fira de 
la cervesa artesana i de restauració. 

Una tretzena de cervesers van oferir els seus productes mentre que els locals de la plaça van 
preparar petits tastos gastronòmics que es podien degustar a canvi de tiquets.  

El sistema per fer els tastets estava basat en la compra de tiquets que es podien canviar per les 
begudes o per menjar. 4 tiquets valien 5 euros i cada tapa i cervesa equivalia a un tiquet. 

La fira va tenir un gran nombre d’assistència i satisfacció per part dels paradistes. 

29 de novembre – 6 de gener: Campanya de Nadal 

La il·luminació de Nadal 

L’Ajuntament de Girona decideix donar suport un any més al sector del comerç mitjançant la 
convocatòria d’un concurs públic per tal de sufragar aquestes despeses, motivat per la gravetat de la 
situació de crisi econòmica general i la continuada destrucció de llocs de treball que pateix la ciutat i 
el sector en concret, a més de facilitar als ciutadans i visitants els recorreguts i circuits de passeig i 
contribuir a fer desaparèixer les zones fosques que no conviden a circular-hi. 

Aquesta acció està consensuada amb les associacions de comerciants de la ciutat, que degut a la 
manca de recursos i la falta de dotació econòmica que sofreixen en l'actualitat, deleguen la 
coordinació i lideratge de la campanya de Nadal al consistori. 

L'objectiu és desenvolupar una proposta d'incentivació empresarial i foment de l'activitat comercial i 
turística amb la realització d'una campanya de Nadal que contingui elements d'atracció basats en la 
il·luminació dels carrers comercials. 

S'estableixen com a principis orientadors del projecte l'estalvi energètic i la sostenibilitat, per la qual 
s'escull les lluminàries tipus LED per a la seva realització. 

Amb aquesta campanya es pretén incentivar l'activitat comercial, de restauració, turística i hotelera i, 
com a conseqüència, augmentar el consum i els ingressos de la ciutat. 

Es procedeix a la licitació del concurs públic per la contractació en règim de lloguer del 
subministrament d’enllumenat ornamental nadalenc 2014 a la ciutat de Girona per un import de 
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95.000 euros, 114.950 euros IVA inclòs, on l’empresa Iluminaciones Ximenez SL surt amb la millor 
puntuació i amb un import total de 85.025 euros, 102.880,25 euros IVA inclòs.  

Llocs 

Carrers 

C. Argenteria  

Rbla. Llibertat  

C. Ballesteries 

C. Barca 

C. Calderers 

C. Ciutadans + C. Cort Reial 

C. Nou 

C. Hortes 

C. Nord 

C. Anselm Clavé 

C. Santa Clara 

C. Creu 

C. Migdia 

C. Joan Maragall 

C. Juli Garreta 

C. St. Joan Baptista de La Salle (Del nº 1 al 33) 

C. Francesc Ciurana 

C. Sant Antoni Maria Claret 

C. Carme (Pda. Pedreres fins C. Riu Onyar) 

Pg. Ramon Berenguer II “Cap d’Estopes” (fins C. Pamplona) 

C. Pare Coll 

Av. Sant Narcís ( Pl Mare Déu Montserrat a Ramon Berenguer) 

C. Santa Eugènia (des de la Punxa fins Centre Cívic Santa Eugènia) 

Carrer Ramon Muntaner 

Rambla Xavier Cugat 

Places 

Pl. Catalunya 

Pl. Independència 

Pl. Santa Eugènia 

Pl. Pere Calders 

Pl. Assumpció 
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Pl. Miquel de Palol 

Pl. Europa 

Marquès de Camps 

Hospital Josep Trueta 

Pl. Pomeu Fabra (Casa Cultura) 

Pl. Santa Susana 

Plaça Calvet i Rubalcava 

Plaça Lluís Companys 

Pujada Pedreres 

Girona Street Food Market 

El 20 de desembre de 2014 va tenir lloc al carrer Migdia el primer Girona Street Food Market, una 
trobada de food trucks amb encant que van estar tot el dia oferint productes alimentaris per degustar 
en taules i cadires ubicades a cada extrem del carrer.  

Aquest esdeveniment va estar organitzat per Le Papier Esdeveniments amb la col·laboració de l’àrea 
de Turisme i Comerç i s’hi van poder degustar des de crepes veganes, entrepans de disseny, menjar 
Tailandès, pastissos fins pasta italiana i menjar colombià entre altres. 

Durant el dia van tenir lloc tres actuacions musicals: una actuació de vermut a les 12h, una actuació 
infantil a les 17h i un DJ a les 20h. Amb un cost de 544,5 euros assumits per l’àrea de Turisme i 
Comerç i 544,5 euros assumits per l’àrea de Cultura. 

A més,la jornada es va amenitzar amb un grup de models de l’agència Model On Top i un fotògraf 
amb un cost de 1.979,58 euros que van portar un vestuari customitzat amb el logotip del Street Food 
Market. Durant tota la jornada van passejar pel carrer Migdia i voltants, per atraure al públic cap a 
l’esdeveniment a més d’anar a totes les botigues del carrer per crear notorietat, provant els productes 
i fent-se fotografies in situ, fet que va desplegar molta atenció per part dels vianants. També van fer-
se fotografies degustant els productes de les food trucks. 

Aquesta acció innovadora a les comarques gironines, creada amb l’objectiu de dinamitzar la zona 
comercial durant la campanya de Nadal va tenir un gran èxit de públic i satisfacció per part dels 
establiments comercials. 

El cost dels generadors i quadres elèctrics per abastir d’electricitat les food trucks van ser assumits 
per l’àrea de Turisme i comerç amb un cost de 1.412,02 euros. 

Un Nadal Ple de Llum 

Per primer cop, la il·luminació dels carrers de Girona per Nadal ha estat acompanyada d’instal·lacions 
efímeres en tres rotondes de la ciutat. Les tradicionals ofrenes dels Reis d’Orient (l’or de Melcior, 
l’encens de Gaspar i la mirra de Baltasar) han servit d’inspiració als autors i autores dels projectes 
artístics amb llum de les rotondes. 

▪ Rotonda dels Països Catalans (Or) 

▪ Rotonda entre el carrer Joaquin Vayreda i el carrer de Caterina Albert (Encens) 

▪ Rotonda del Pont de Pedra (mirra) 
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Per part de Turisme i Comerç s’han sufragat les despeses de material i execució d’aquests projectes 
amb un pressupost de 9.142,20 € pel projecte ENCENS, 9.353,61 € pel projecte MIRRA i 9.922 € pel 
projecte OR. 

Firanadal 

La Firandal té lloc a la Plaça de la Independència durant quasi tot el mes de desembre fins reis. 

És el mercat al aire lliure de referència per les compres d’artesania durant la campanya nadalenca. A 
les parades s'hi poden comprar objectes nadalencs de diferent tipologia. Hi ha una trentena de 
parades amb productes d'artesania, d'alimentació, de regal, peces per fer un pessebre, ornaments, 
plantes i arbres de Nadal, entre d'altres.  

Des de la regidoria de Turisme i Comerç es realitzen les tasques de: 

▪ Gestió amb els proveïdors de serveis: lloguer carpes, llum, so, neteja, vigilància, difusió, 
assegurances... 

▪ Contacte amb els marxants: tramitació sol·licituds, recull documentació, autorització, control 
del primer pagament 

▪ Seguiment muntatge carpes, inauguració i desenvolupament de la Fira 

▪ Resolució d’incidències puntuals del muntatge, la vigilància, assentament dels paradistes 

▪ Seguiment del segon pagament 

▪ Difusió i promoció a través de premsa, web i xarxes socials 

Enguany la Diputació de Girona ha tret la convocatòria i les bases reguladores de les subvencions a 
ajuntaments i entitats per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, any 2014. L’Àrea de 
Turisme i Comerç s’ha acollit a aquest incentiu a través de la Firanadal resultant un informe favorable 
d’atorgament de 4.000 euros per la realització d’aquesta. 

Autoritzacions a la via pública 
La regidoria de Turisme i Comerç ha tramitat durant el 2014 les següents accions de dinamització 
comercial organitzades per col·lectius i/o professionals del sector, donant el suport necessari per dur 
a terme l’esdeveniment fent d’enllaç entre les diverses àrees (Mobilitat, Atenció al Ciutadà, Policia 
Municipal, etc.) com en la cessió de material municipal o en alguns casos col·laborant en la mateixa 
organització. 

▪ Destino Euskadi, del 16 al 18 de maig de 2014 organitzat per Destinos Euskadi per 
promocionar el país Basc.  

▪ Entruita’t, el 13 de desembre de 2014 organitzat per l’Associació d’Empresaris i Majoristes de 
Mercagirona per promocionar la fruita i verdura fresca. 

▪ Fira de la Cervesa Artesana del 26 al 28 de setembre de 2014 organitzada per l’Associació de 
Bars i Restaurants de la Plaça Independència per promocionar la cervesa artesana catalana i 
la gastronomia local. 

▪ Fira Estelania, el 22 de març organitzada per Estelania per promocionar els productes i cultura 
catalans. 

▪ Mercat nocturn Chic & Cheap, el 19 de juliol de 2014 a la zona verda de Fontajau organitzat 
per Le Papier Barri Vell per ampliar la oferta d’oci a l’estiu i promocionar els comerços i la 
gastronomia local de disseny. 
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▪ Acció promocional DO Oli de l’Empordà el 13 de desembre de 2014 organitzada pel Consell 
Regulador de la DO Oli de l’Empordà. 

▪ Música en viu de jazz, el 27 de juny organitzat per Girona Centre Eix Comercial per dinamitzar 
els carrers comercials. 

▪ Regalar Fruita, el 5 de juny organitzat per l’Associació d’Empresaris i Majoristes de 
Mercagirona per promocionar la fruita i verdura fresca. 

▪ Botiga al carrer 

Organitzador Data Ubicació 

Girona Centre Eix Comercial 25 d’abril Rambla Llibertat, Argenteria, Plaça 
Catalunya, Plaça del Vi i Abeuradors 

Associació comerciants de la Plaça Marquès 
de Camps i Santa Eugènia 

3 de maig Plaça Marquès de Camps, carrer Santa 
Eugènia (del principi fins a la via 

Girona Centre Eix Comercial 31 de maig Migdia, Creu i Sant Antoni Ma. Claret 

Associació comerciants Rodalies del Mercat 23 maig Plaça Salvador Espriu 

Associació de comerciants de la Devesa 6 de juny Sota les voltes de la Plaça Miquel de Palol 

Girona Centre Eix Comercial 23 maig Hortes, Nou, Santa Clara, Sant Francesc i 
Joan Maragall  

Botiguers de Taialà 13 de juny Carretera de Taialà (entre el carrer del Cadí 
i carrer Josep Maria Prat) 

Associació comerciants de Sant Fèlix i 
Associació de comerciants del carrer 
Ballesteries 

7 de juny Mercaders, Plaça Castanyes, Cort- Reial, 
Ballesteries, Quatre Cantons, Calderes, La 
Barca 

Girona Centre Eix Comercial 27 setembre Migdia, Creu i Sant Antoni Ma. Claret, 
Hortes, Nou, Santa Clara, Sant Francesc, 
Rambla Llibertat, Argenteria, Plaça 
Catalunya, Plaça del Vi i Abeuradors 

3.2.2. Màrqueting comercial 

Desenvolupament de les eines TIC 

S’han desenvolupat les següents eines i instruments relacionades amb les noves tecnologies: 

▪ Web comerç 

▪ Creació i dotació de continguts de l’apartat de comerç de la web municipal www.girona.cat 

▪ Destaca la informació: 

o Associacions de comerciants 

o Fires i mercats al carrer 

o Serveis al comerç i comerç tot l’any 

▪ Web Santa Eugènia. Gestió i seguiment: http://comersantaeugenia.entitatsgi.cat/ 

http://www.girona.cat/�
http://comersantaeugenia.entitatsgi.cat/�
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▪ Web Can Gibert. Gestió i seguiment : http://comerciantsgibert.entitatsgi.cat/ 

▪ Web Turisme. Creació i dotació de continguts de l’apartat de comerç a la web de turisme 
www.girona.cat/turisme 

▪ Xarxes socials. Perfil específic de turisme i comerç amb dotació diària de continguts a: 
Facebook, Twitter, Youtube, Instagram 

▪ Girona in. Validació de dades i dotació contingut de l’apartat de “compres” i “professionals” de 
l’aplicatiu Girona in. Atenció al usuari, gestió d’incidències i intermediació entre els serveis 
tècnics i el beneficiari. 

▪ Actualment hi ha 660 empreses i 711 negocis que s’han donat d’alta d’aquest servei. 
www.gironain.cat 

Material i recursos propis per la promoció 

▪ Producció d’un nou espot de 30” que inclou el producte de turisme de shopping per fer difusió 
del destí al territori català a través de mitjans audiovisuals i a mercats més llunyans a través 
de les xarxes socials.  

▪ Adquisició de noves fotografies pel banc d’imatges 

Insercions publicitàries 

▪ Mitjans audiovisuals: campanya publicitària de turisme de shopping a TV3 abans de les festes 
de Nadal, i just desprès de reis, per impulsar les rebaixes d’hivern. 

▪ Premsa escrita: Empordà guia, programes de les festes de la Mercè, Cap Catalogne 

▪ Ràdios: campanya publicitària de Girona Street Food Market a Ràdio Platja d’Aro, Ràdio 
Osona – Vic i Ràdio Olot 

▪ Adquisició de noves fotografies pel banc d’imatges 

3.2.3. Concertació 

Reunions associacions de comerciants 

Reunions periòdiques amb totes les associacions de comerciants de la ciutat i establiments de grans 
superfícies per tractar temes d’interès general i d’importància pel sector, per exemple: llums de Nadal, 
Girona Temps de Flors, Girona 10 o els festius d’obertura comercial. 

Concretament aquest darrer esmentat, la Generalitat de Catalunya regula cada any el calendari de 
festius que els establiments comercials poden obrir. Al mateix temps també permet que dos festius 
estipulats puguin ser canviats per cada Ajuntament que consideri que té més interès.  

Per primer cop, la regidoria de Turisme i Comerç va reunir el sector comercial de la ciutat 
(associacions de comerciants i grans superfícies) per acordar aquestes dates i consensuà demanar 
els dies 14 i 28 de desembre de 2014 com a festius d’obertura autoritzada, i canviar el festiu del 12 
d’octubre pel 11 de maig per donar notorietat al cap de setmana de Girona temps de flors.  

Després d’aquesta reunió, es va acordar entre els presents seguir mantenint aquest tipus de 
trobades, entre comerç de proximitat i grans superfícies i la regidoria de comerç, per tal de debatre i 
decidir temes d’importància comercial i dinamització per la ciutat. 

http://comerciantsgibert.entitatsgi.cat/�
http://www.girona.cat/turisme�
http://www.gironain.cat/�
http://www.girona.cat/turisme�
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Junta de marxants 

Reunions periòdiques amb el gremi de marxants de les comarques gironines, l’associació de 
marxants de Girona i l’associació cultural monàrquica de Girona per tractar temes d’importància del 
mercat de les Ribes del Ter, com escombraries, aparcament, distribució del mercat, altes i baixes,etc. 

Mercat del Lleó 

Reunions periòdiques amb el representant del Mercat del Lleó per tractar temes d’importància del 
Mercat i de Mercagirona, amb qui és té interlocució específica i a qui es convida també a les reunions 
periòdiques amb la resta d’associacions de comerciants. 

Reunions de turisme 

Reunions periòdiques amb el sector d’hostaleria i turisme i comerç per decidir temes i accions 
importants per a la ciutat, per exemple: campanyes de difusió, Girona 10, estratègies conjuntes. 

Primera Jornada de Mercats Municipals de Girona 

La regidoria de Turisme i Comerç juntament amb la Diputació de Girona va organitzar el passat 6 
d’octubre, la Primera Jornada de Mercats Municipals de Girona al Auditori Palau de Congressos. 

Va reunir paradistes d’arreu de les comarques gironines que van poder escoltar diverses ponències 
de representants de l'Administració pública, paradistes, economistes i experts en l'anàlisi del consum, 
la comunicació i la gastronomia. 

Entre els temes que es van tractar a la jornada, destaquen el debat al voltant de la normativa derivada 
de la directiva de serveis als mercats municipals, les necessitats actuals dels clients dels mercats, els 
serveis que s’han d’oferir, la innovació o la necessitat de reinventar-se. A més també es van presentar 
iniciatives reeixides de dinamització als mercats.  

Aquesta primera Jornada de Mercats Municipals ha servit per posar en comú els problemes que 
afecten els 9 mercats de la demarcació de Girona i els reptes que afronten en un sector comercial 
molt competitiu i en constant transformació.  

Es va remarcar la importància dels mercats municipals com a element dinamitzador del comerç dels 
municipis. Així mateix, va quedar palesa la necessitat de millorar diversos aspectes, com la gestió, 
tant pública com privada; la qualitat dels productes que s’ofereixen, o el fet de marcar la diferència 
amb les grans superfícies. També es va concloure que són necessaris més esforços per donar-se a 
conèixer al públic més jove, tot adaptant-se als temps actuals pel que fa a horaris, difusió a les xarxes 
socials o serveis diferenciadors. 

3.2.4. Estudis i recerca 
S’han portat a terme els estudis i recerques: 

▪ Diagnosi socioeconòmica de Santa Eugènia i Can Gibert 2014 

▪ Diagnosi comercial i de serveis de Santa Eugènia i Can Gibert 2014. Inventari comercial i de 
serveis, explotació 

D’aquesta diagnosi es desprèn que són barris amb un alt índex d’envelliment de la població i 
dependència així com els que tenen més immigració de la ciutat i disposen de més baixos 
comercials tancats. 
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▪ Estudis varis personalitzats a demanda per a la realització d’altres treballs a partir de 
l’inventari comercial i de serveis (comerç, prospecció, observatori...) 

▪ Càlcul de la densitat comercial per carrers a la ciutat. (relació de locals i metres lineals de 
carrer) 

3.2.5. Comerç no sedentari (mercats a la via pública) 

Mercat de Can Gibert 
El dijous 16 d'abril de 2009 es va inaugurar el mercat setmanal de Can Gibert del Pla, un dels barris 
més poblats de la ciutat, amb més de 12.000 habitants, que té greus mancances de producte fresc i 
comerç en general. 

La particularitat d'aquest mercat resideix en l'adquisició d’unes parades unificades per tal de garantir 
la modernització i adequació de mercats al context actual en el servei públic de subministrament de 
productes alimentaris i d'altres mercaderies, fomentar les relacions comercials de la ciutat, la lliure 
concurrència dels articles i productes en les condicions sanitàries més adients i permetre l'adequada 
regulació dels seus preus amb l'objectiu de prestigiar la producció local i la recerca de qualitat. 

▪ Situació: Carrer de Sant Sebastià 

▪ Horari: Dijous de 9 a 13 h 

▪ Nombre parades 23 (1 xurreria, 6 fruita i verdura, 2 embotits/pesca salada, 14 varis) 

▪ Total metres 185  

Serveis auxiliars d’assentament i neteja del Mercat de Can Gibert 

Segons el Capítol XII - Del Mercat de Can Gibert s'estableix que: l'Ajuntament proveirà la parada i 
disposarà el muntatge i desmuntatge de les mateixes, assumint els marxants individualment el cost 
derivat.  

És per aquest motiu que mitjançant Decret de l'Alcaldia de data 17 d’abril de 2014, s'ha adjudicat el 
servei auxiliar corresponent a la guarda, neteja, muntatge i desmuntatge de les parades del mercat 
ambulant de Can Gibert del Pla a la Fundació Mas Xirgu per un període de 2 anys prorrogable per un 
any més per un cost de 21.417,43 euros anuals IVA inclòs.  

Mercat de les Ribes del Ter 
El mercat de les Ribes del Ter ha estat testimoni de continus canvis al llarg de la seva història: els 
canvis en els hàbits dels consumidors, l’alta competitivitat, el ressorgiment de noves fórmules 
comercials, etc. Tot i això, el sector de venta ambulant a la ciutat, continua esdevenint un dels 
elements més carismàtics i representatius, conservant la seva essència com a lloc d’intercanvi, de 
negocis i de punt de trobada social. 

Així ho demostra un recompte d’usuaris del mercat que es va realitzar l’any 2010 mitjançant uns 
Plans d’Ocupació Laboral on es va deixar palès que més de 5.000 persones accedeixen al mercat 
cada dissabte i més de 3.000 ho fan els dimarts per realitzar les seves compres. El que implica que 
més de 9.000 persones assisteixen setmanalment a les Ribes del Ter amb aquest propòsit. 

▪ Situació: Ribes del Ter. Estiu 

▪ Horari: Dimarts i dissabtes al matí 
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Parades: 

▪ ▪ Dimarts 198 parades 1.610 metres 

▪ ▪ Dissabte 217 parades 1.788 metres  

▪ Serveis: Tant els marxants com els usuaris del mercat poden gaudir dels serveis de recollida 
selectiva de brossa, oficines per a atenció personalitzada, lavabos a disposició del públic i els 
marxants, canviador de nadons, zona de pícnic propera al mercat.. 

▪ Al mercat trobem els següents productes: 

o Articles de fusta Gèneres de punt 

o Articles de regal Joguines 

o Bar Llanes i escuma 

o Bijuteria Pells adobades 

o Catifes Perfumeria 

o Ceràmica Pisa i cristall 

o Cistelleria Plàstics 

o Confecció Queviures 

o Cotilleria Records 

o Cristalleria Retalls 

o Roba 

o Flors i plantes Sabates 

o Fruita i verdura Xurreria 

o Fruita seca 

Baixes i canvis de titularitat 

Durant el 2014 s’han produït 4 baixes al Mercat de les Ribes del Ter. 

Així mateix, s’han produït un total de 48 canvis de titularitat diferenciats per: 

▪ 18 canvis per familiars tal com es contempla al article 18 del Reglament de Règim Interior del 
Mercat de Marxants de Girona:  

Art 18.-Traspàs dels llocs de venda. Les autoritzacions municipals per a l’ocupació d’un lloc 
de venda no són transferibles per cap títol. Únicament per mort, impossibilitat física, jubilació 
o cessament voluntari serà anul·lada l’autorització i lliurada nova llicència, si ho sol·liciten dins 
del termini de sis mesos d’haver-se produït les causes d’anul·lació en aquest mateix article 
explicitades, a favor de seu cònjuge o persona amb que es trobi lligat per anàloga relació 
d’afectivitat i convivència, en aquest cas acreditant la inscripció en el registre de parelles de 
fet del seu municipi o una convivència de dos anys, i familiars de 1er grau o 2on grau, o en 
defecte d’aquest a favor de l’auxiliar en les tasques de venda que estiguin en correcta situació 
legal i que portin un mínim de cinc anys treballant en el mateix establiment. 
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▪ 30 canvis de titular per cessions de parades tal com es contempla en l’informe jurídic de 
l’Ajuntament de Girona sobre el dret e transmissió de les parades del Mercat de marxants del 
25 de juny de 2013: 

A partir del dia 07/10/2010, totes les transmissions de parades de mercats, ja sigui mortis 
causa o inter vivos, han de ser sotmeses a les regles de la legislació i normativa 
reglamentària de contractació pública (Text refòs de la Llei de Contractes del Sector, aprovat 
per Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre- BOE núm. 276, de 16-11-2011 i a les 
normes que regulen l’ús i explotació dels béns de domini públic, contingudes a la Llei 
33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, fent prevaldre el 
principi de lliure concurrència i eliminant qualsevol preferència per raó de consanguinitat i/o 
parentiu.  

Tal i com s’indica a l’ordenament jurídic nacional de la Directiva 2006/123/CE, del Parlament 
Europeu i del Consell, de data 12/12/2006, referents als serveis en el mercat interior de la UE. 

Instal·lació de lavabos al mercat de marxants de les Ribes del Ter 

El passat mes d’abril, es van reformar els mòduls de lavabos municipals situats al Mercat de les Ribes 
del Ter realitzant les obres pertinents per suplir els antics serveis sanitaris per uns de nous per tal 
d’oferir la millor atenció a clients, paradistes i usuaris del mercat de la Devesa que accedeixen a 
aquests lavabos cada dimarts i dissabte durant l'activitat del mercat. 

El cost de la instal·lació d'uns lavabos de sis places amb minusvàlids inclòs i vinilat a quatre cares va 
ser de 7.865 euros IVA inclòs. 

Nova numeració i reordenació del Mercat de marxants 

En la última reunió de la Junta Local de Mercat Ambulant de la Ciutat de Girona, de data 4 de juliol de 
2013, s'acordà per unanimitat ubicar el mercat en forma de "P", per tal d'equilibrar la ubicació de totes 
les parades i per millorar el seu funcionament i imatge de cares als usuaris i ciutadans. 

El passat 8 de febrer de 2014 es va iniciar la nova distribució del mercat basada en la reordenació del 
circuit de parades al Passeig de la Sardana, Vial Perimetral i Passeig del Ter entre l’Auditori i el 
Passeig de la Sardana. El tram de parades més properes al Pont de la Barca s’ubiquen al Passeig del 
Ter. 

Aquesta nova distribució deixa palesa la voluntat conjunta de crear un circuit comercial més homogeni 
i establir un mercat compacte que millori l’actual assentament. Un exemple és regularitzant les 
ampliacions de parades actuals que havien estat sol·licitades històricament i no eren viables per la 
distribució. 

Aquest acord ha donat pas a: 

▪ Pavimentació del terreny per l'adequació de la zona del mercat Ribes del Ter/Devesa en motiu 
de la nova distribució. 

Aquesta nova distribució s'ajusta al Pla d'Usos de la Devesa i està consensuada amb les 
diverses àrees de l'Ajuntament implicades en la gestió i conservació del parc de la Devesa. 

Per tal de garantir el pas d'usuaris des de la zona central de les Ribes del Ter a la zona del 
Passeig de la Sardana, al lloc a on hi ha la rampa d'accés d'un sector a l'altre cal millorar 
l'estat del terreny que en aquest moments presenta desnivells i sots. Aquets treballs 
consisteixen en la adequació i posterior pavimentació del terreny i s'han encarregat a 
l'empresa per Construccions Pere Miquel amb un cost de 2.178 euros IVA inclòs. 
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▪ Canvi de numeració dels titulars del Mercat per tal d’actualitzar la numeració identificativa del 
conjunt de parades del mercat ambulant de dissabte com a conseqüència d'aplicar les baixes 
produïdes i el canvi en la distribució del mercat. Atès que al Mercat ambulant de la Devesa 
s’han anat produint puntualment baixes de titulars per causes diverses com jubilació, 
impossibilitat d’assistència per diversos motius, etc. 

▪ Ampliacions de les parades del mercat 

Amb motiu de la reordenació del mercat i amb la finalitat de millorar la seva distribució, la 
mobilitat dels usuaris, la recuperació de metres per les baixes produïdes aquests darrers anys 
i per tal de millorar l'oferta comercial, la competitivitat lligada a una oferta de més qualitat així 
com la imatge general de les parades del propi Mercat, és fa necessari resoldre les demandes 
existents per part dels marxants sobre les peticions d’ampliació de les seves parades. 

Donat que el mercat dels dimarts té un volum important de parades que han sol·licitat la seva 
ampliació general de dos metres i amb la finalitat de fer una millora equitativa a 

tothom que beneficiï el propi mercat, fetes les comprovacions oportunes, s’ha ampliat dos 
metres a tots els titulars de parada de 6 metres que ho han sol·licitat, a excepció dels titulars 
regularitzats a principis de l'any passat del programa de reinserció social Onyar-Est, passant 
així de 7 a 8 metres. 

▪ Reordenació dels aparcaments 

En motiu de la nova distribució de les parades s’han dut a terme treballs de senyalització i 
pintura que responen a les modificacions de la ordenació del Mercat i a la nova regulació dels 
accessos al Parc de la Devesa. 

S’han pintat els aparcaments i reordenat els accessos des de l’Auditori cap al Passeig del 
Güell (Camp de Mart) i el Passeig del Ter (vial piscina) i s’han pintat els aparcaments al 
Passeig de la Devesa en el tram comprès entre el passeig de la Sardana i el Pont de la Barca 
i s’ha senyalitzat verticalment tot el Passeig de la Devesa. 

Des del 2 de juliol, a la zona més propera al mercat i a les seves oficines, s’han habilitat dues 
places d’estacionament per discapacitats amb accés des de les Ribes del Ter per una rampa 
pavimentada al Passeig de la Sardana. 

Fires i mercats al carrer 
Girona acull al llarg de l'any una gran varietat de fires i mercats al carrer, activitats que esdevenen un 
atractiu més per a molts dels seus visitants, i que la converteixen en una ciutat activa i plena de vida. 

S’ha renovat el permís anual de les Fires d’artesania setmanals al Pont de Pedra i Santa Clara, 
Mercat de la Lleona, Mercat Filatèlic, Artistes Plàstics, Mercat d’alimentació artesana i Artesans de la 
terra i se n’ha fet el seguiment.  

Control i seguiments els dissabtes del mercat de les flors de la Rambla de la Llibertat.  

Relació de fires i mercats al carrer a la ciutat 

Fira d'artesania i productes artesans alimentaris 

▪ Lloc: Plaça Miquel Santaló 

▪ Dates: Segon i quart divendres de cada mes. De febrer a juny i de setembre a desembre a la 
plaça Miquel Santaló 
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▪ Horari: De 9 a 20 h 

▪ Organització: Artesans de la Terra 

Fira de productes artesans 

▪ Lloc: Pont de Pedra 

▪ Dates: Dissabtes de març a juny i d'octubre a desembre, Fires de Sant Narcís i Nadal 

▪ Horari: De 9 a 20 h 

▪ Organització: Associació d'artesans Pont de Pedra 

Fira de productes artesans 

▪ Lloc: Carrer de Santa Clara 

▪ Dates: Dissabtes (excepte juliol i agost), Fires de Sant Narcís, Nadal, Setmana Santa, durant 
Girona Temps de Flors (mitjans de maig) i el pont de la Constitució (del 6 al 8 de desembre) 

▪ Horari: De 9 a 20 h 

▪ Organització: Regidoria de Turisme i Comerç de l'Ajuntament de Girona 

Mercat de les flors 

▪ Lloc: Rambla de la Llibertat 

▪ Dates: Dissabtes 

▪ Horari: Matí. 

▪ Organització: Regidoria de Turisme i Comerç de l'Ajuntament de Girona 

Mercat de la Lleona 

▪ Lloc: Carrer de Jaume Pons Martí, plaça Sant Feliu 

▪ Dates: 1r i 2n dissabte del mes 

▪ Horari: De 9 a 14 h 

▪ Organització: Associació de veïns i comerciants plaça Sant Fèlix 

Fira setmanal d'art 

▪ Lloc: Plaça Miquel Santaló 

▪ Dates: Dissabtes i Nadal 

▪ Horari: De 10 a 20.30 h 

▪ Organització: Associació d'artistes plàstics de la ciutat 

Fira d'alimentació artesanal 

▪ Lloc: Rambla i Argenteria 
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▪ Dates: 1r dissabte de cada mes, Fires de Sant Narcís i Nadal, Setmana Santa i durant Girona 
Temps de Flors (mitjans de maig) 

▪ Horari: De 9 a 20 h 

▪ Organització: Artesans de la Terra 

Fira del col·leccionisme 

▪ Lloc: Plaça Catalunya 

▪ Dates: Diumenges i festius 

▪ Horari: De 10 a 13 h 

▪ Organització: Societat Filatèlica Gironina 

Productes artesans d'alimentació i llibres 

▪ Lloc: Plaça Independència 

▪ Dates: Fires de Sant Narcís 

▪ Horari: Tot el dia 

▪ Organització: Regidoria de Turisme i Comerç de l'Ajuntament de Girona 

Alimentació i artesania 

▪ Lloc: Carrer de Berenguer Carnicer i avinguda Ramon Folch 

▪ Dates: Fires de Sant Narcís 

▪ Horari: Tot el dia 

▪ Organització: SCATA 

Fira del dibuix 

▪ Lloc: Plaça del Vi, Pont de Pedra, rambla de la Llibertat i plaça Catalunya 

▪ Dates: 1 de novembre 

▪ Horari: Tot el dia 

▪ Organització: Llibreria Les Voltes 

Fira d'alimentació 

▪ Lloc: Carrer dels Ciutadans, pujada de Sant Martí, plaça de l'Oli i Cort Reial 

▪ Dates: 1 de novembre 

▪ Horari: Tot el dia 

▪ Organització: Associació de Veïns i Comerciants Rambla i Argenteria 

Fira del mineral 

▪ Lloc: Carrer dels Ciutadans 
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▪ Dates: 1 de novembre 

▪ Horari: Tot el dia 

▪ Organització: Associació Comerciants i Veïns Cor de Girona 

Fira de brocanters i demostració artesana 

▪ Lloc: Carrer Ballesteries, pujada de Sant Feliu, plaça de St. Feliu, carrer de Jaume Pons 

▪ Dates: 1 de novembre 

▪ Horari: Tot el dia 

▪ Organització: Associació de comerciants de Sant Fèlix, Associació de comerciants del carrer 
Ballesteries 

Firanadal 

▪ Lloc: Plaça de la Independència 

▪ Dates: Festes de Nadal 

▪ Horari: Tot el dia 

▪ Organització: Regidoria de Turisme i Comerç de l'Ajuntament de Girona 

Les actuacions per aquestes fires s’han concretat en:  

▪ Gestió amb els proveïdors de serveis: lloguer carpes, llum, so, neteja, vigilància, difusió, 
assegurances... 

▪ Contacte amb els marxants: tramitació sol·licituds, recull documentació, autorització, control 
del primer pagament 

▪ Seguiment muntatge carpes, inauguració i desenvolupament de la Fira 

▪ Resolució d’incidències puntuals del muntatge, la vigilància, assentament dels paradistes 

▪ Seguiment del segon pagament 

Enguany la Diputació de Girona ha tret la convocatòria i les bases reguladores de les subvencions a 
ajuntaments i entitats per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, any 2014. L’Àrea de 
Turisme i Comerç s’ha acollit a aquest incentiu a través de la Firanadal resultant un informe favorable 
d’atorgament de 4.000 euros per la realització d’aquesta. 

Mercat d'arbres i productes de Nadal 

▪ Lloc: Rambla de la Llibertat 

▪ Dates: Del 18 al 24 de desembre 

▪ Horari: Tot el dia 

▪ Organització: Regidoria de Turisme i Comerç de l'Ajuntament de Girona 

Fira del Ram 

▪ Lloc: Rambla de la Llibertat 
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▪ Dates: Dissabte abans de Rams 

▪ Horari: Tot el dia 

▪ Organització: Regidoria de Turisme i Comerç de l'Ajuntament de Girona 

▪ (6 parades) 

Fira de Sant Jordi 

▪ Lloc: Rambla de la Llibertat, Argenteria i plaça Catalunya 

▪ Dates: 23 d'abril 

▪ Horari: Tot el dia 

▪ Organització: Regidoria de Turisme i Comerç de l'Ajuntament de Girona 

▪ (preparació, marcatge, autoritzacions i assentament) amb un total de 208 parades. 

Emplaçament Nombre de parades 

▪ Rambla i Plaça de Catalunya 152 

▪ Pont de Pedra 18  

▪ Santa Clara 7  

▪ Altres indrets 28 

▪ Ràdios 2 

▪ Televisió 1 

Total 208 

3.2.6. Mercats coberts 

Mercagirona 
MercaGirona és el centre d’abastament a l’engròs de producte fresc més important de la província de 
Girona i exerceix com a un dels eixos dinamitzadors del comerç de producte fresc. Té presència 
destacada als mercats municipals, a l’hostaleria, a la restauració i en instal·lacions diverses com 
escoles, residències i hospitals. Un 67% dels seus productes són gironins o catalans, un 24% del 
País Valencià, Múrcia i Almeria, i un 9% provenen de diferents zones de l’estat espanyol.  

L’any 2010, es va constituir amb l’impuls de l’Ajuntament de Girona, l’Associació d’Empresaris 
majoristes de fruites i verdures de Mercagirona amb noves eines de comunicació, una marca 
identificativa, una web i material de difusió per establir relacions de comunicació professionals del 
sector com associacions i escoles d’hostaleria, com així també participar en esdeveniments de la vida 
social gironina. 

Parades 

Consta de 24 parades repartides entre un total de 8 majoristes i un cafè bar. 
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Administració 

▪ S’han efectuat les liquidacions dels convenis 2014 de promoció subscrits amb l’Associació 
d’Empresaris Majoristes de Mercagirona i renovat pel 2015. 

▪ S’ha efectuat valoració i informe de dos traspassos concessionals (llocs 19 i 20). S’ha finalitzat 
amb adjudicació el procés per a la licitació de la parada caducada (lloc 23). 

▪ Setmanalment s’ha fet control, liquidació i ingrés de les entrades de vehicles a Mercagirona. 

▪ Mensualment s’ha elaborat i evacuat a l’entitat financera designada, el contret de taxes a girar 
als concessionaris i titulars dels Empresaris de Mercagirona. 

▪ Mensualment s’ha informat i adjuntat certificats d’ingressos, als serveis de tresoreria 
municipal, del conjunt de taxes girades, liquidades i pendents de pagament. 

▪ S’han realitzat les propostes dels respectius pressupostos i taxes per a 2015. 

▪ S’ha formulat proposta de calendari 2015 i distribució del conjunt de vigilants 

Vigilància 

▪ Setmanalment s’ha fet seguiment, control i arxiu dels comunicats diaris efectuats pel servei de 
vigilància. 

▪ Mensualment s’ha fet control del calendari rotatiu de vigilància. Ajustament i informes de 
retribució de serveis extraordinaris. 

Neteja i desinfecció 

▪ Setmanalment s’ha fet seguiment, control i arxiu dels comunicats diaris efectuats pel servei de 
neteja. 

▪ Trimestralment s’ha comunicat i fet seguiment del conjunt de tasques de rotació trimestral a 
realitzar. 

Objectius complerts 

▪ S’ha informat del procés d’adjudicació d’un nou contracte de recollida selectiva. 

▪ S’ha participat, amb els tècnics de l’àrea de Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Girona, 
en la proposta i millora dels accessos al mercat. 

▪ S’ha informat les sol·licituds de l’Associació d’Empresaris Majoristes de Mercagirona pel que 
fa a la possibilitat d’instal·lar un dipòsit de gasoil per a autoconsum, per a l’aprofitament de 
l’energia generada per les plaques fotovoltaiques de la teulada de l’edifici i per a la dotació 
d’un aparell DEA. 

▪ S’ha informat i col·laborat amb els actes promoguts per l’Associació d’Empresaris Majoristes 
de Mercagirona, “Entruita’t” “Concurs de receptes” “Visites alumnes Escola d’Hostaleria”. 

Mercat Municipal d’Abastaments 
El Mercat Municipal d'Abastaments és el centre de distribució de producte fresc de la ciutat: carn, 
peix, fruites i verdures, queviures... El mercat, que es troba situat a la plaça Francesc Calvet i 
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Rubalcaba, popularment coneguda com la plaça del Lleó, destaca per l'excel·lent qualitat dels seus 
productes i el tracte personal i quotidià al client. 

El seu horari és de dilluns a divendres de 7 a 15 h. Divendres tarda de 17 a 20.30h. Dissabtes i 
vigílies de festius de 7 a 15 h 

Té una superfície de planta de 1.712 m² distribuïts, quasi a parts iguals, entre parades i passadissos i 
amb un lineal de venda de quasi mig quilòmetre.  

Parades 

Hi ha 58 punts de venda: 12 carnisseries- cansaladeries- xarcuteries, 9 de fruites i verdures, 9 de peix 
i marisc, 5 d'aviram i cacera, 4 de plats cuinats, 3 de pesca salada, 2 fleca, 3 fruits secs i 
llaminadures, 1 menuderia, 1 pasta fresca i 9 d'altres activitats. 

A l'exterior, encerclant l'edifici, hi ha diversitat de parades amb productes de pagès i venedors 
d'articles no alimentaris. 

Administració 

▪ S’han efectuat les liquidacions dels convenis 2014 de promoció subscrits amb l’Associació de 
Comerciants del Mercat Municipal. Tanmateix s’han renovat vers 2015 

▪ S’ha efectuat valoració i informe de cinc traspassos concessionals (llocs 117, 132, 134, 164 i 
199). 

▪ Setmanalment s’ha fet control, liquidació i ingrés dels tiquets de cobrament directe dels 
productors eventuals situats a l’exterior del Mercat.  

▪ Mensualment s’ha elaborat i evacuat a l’entitat financera designada, el contret de taxes a girar 
als concessionaris i titulars del mercat. 

▪ Mensualment s’ha informat i adjuntat certificats d’ingressos, als serveis de tresoreria 
municipal, del conjunt de taxes girades, liquidades i pendents de pagament. 

▪ S’han realitzat les propostes dels respectius pressupostos i taxes per a 2015. 

▪ S’ha modificat el calendari de vigilància pel Mercat als efectes de cobrir el servei dels 
divendres per la tarda en raó de l’obertura, en període de prova, del mateix. 

▪ S’ha formulat proposta de calendari 2015 i distribució del conjunt de vigilants. 

Vigilància 

▪ Setmanalment s’ha fet seguiment, control i arxiu dels comunicats diaris efectuats pel servei de 
vigilància. 

▪ Mensualment s’ha fet control del calendari rotatiu de vigilància. Ajustament i informes de 
retribució de serveis extraordinaris. 

Neteja i desinfecció 

▪ Setmanalment s’ha fet seguiment, control i arxiu dels comunicats diaris efectuats pel servei de 
neteja. 
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▪ Trimestralment s’ha comunicat i fet seguiment del conjunt de tasques de rotació trimestral a 
realitzar. 

Manteniment 

▪ S’han atès i derivat les reparacions ordinàries. 

▪ Setmanalment s’ha realitzat un control, llistat i arxiu dels 10 registres de temperatures 
corresponents a les 8 cambres frigorífiques d’ús comú o particular i als 2 generals. 

▪ Trimestralment s’ha fet seguiment i control d’execució dels contractes de manteniment 
concertats (cambres frigorífiques, aire condicionat, muntacàrregues, portes automàtiques, 
extintors, bàscula pública...) 

Objectius complerts 

▪ S’ha participat, amb els tècnics d’Urbanisme, en la proposta i recollida de diferents 
pressupostos per a l’arranjament o substitució del paviment del mercat. 

▪ S’ha iniciat l’estudi, valoració i viabilitat de la instal·lació d’un sistema CTTV pel mercat. 

▪ S’han formulat propostes per a la reordenació de la Plaça Calvet i Rubalcaba i distribució dels 
situats exteriors, zones d’aparcament i de càrrega i descàrrega. 

▪ S’ha informat el conveni de col·laboració per a l’ús de l’Aula Gastronòmica del mercat. 

▪ S’ha informat i col·laborat amb els actes promoguts per l’Associació de Comerciants de la 
Plaça Mercat, “Girona-10”, “Carnestoltes” “Nit de Flors” i “Celebració dels 70 anys” 

3.3. Girona Temps de Flors 

3.3.1. Introducció 
La il·lusió que any rere any mou a milers de voluntaris participants arriba a la 59ena edició de 
l’Exposició de flors, monuments, patis i jardins amb un èxit de visitants. 

La qualitat dels projectes florals i l’encant dels espais més emblemàtics, així com la riquesa de les 
activitats culturals complementàries, han complert, un any més, les expectatives dels més exigents. 
Aquest any es compta amb la reobertura d’antics espais, com els soterranis de la Catedral i la Casa 
Pastors, que enriqueixen el caràcter històric d’aquesta exposició. 

S’ha aconseguit repartir el públic de cap de setmana, derivant-lo cap als dies entre setmana seguint 
diferents accions estratègiques com l’ ampliació de l’horari d’obertura durant tres nits (dos dissabtes i 
un dimecres) i potenciant altres activitats fora del nucli antic. 

D’altra banda, un dels grans reptes organitzatius, ha estat gestionar l’afluència massiva de visitants, 
estudiant els circuits d’accés, incrementant la informació i la senyalització, així com el reforç en 
seguretat i control a la via pública, donant un servei afegit d’informació al visitant. 

Aquesta edició 2014 ha estat especialment emotiva donat que és la primera mostra que s’ha viscut 
sense Maria Cobarsí, considerada la precursora de l’exposició floral, i que ha deixat una herència per 
la ciutat, seguida per milers de col·laboradors. 
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La majoria d’exposicions florals d’aquesta edició han estat inspirades a l’entorn de la seva figura o bé, 
han dedicat un espai al seu record creant un fil conductor entre elles. El principal homenatge floral 
s’ha ubicat a l’espai ubicat a la plaça dels Jurats on ella treballava durant els dies de l’exposició, i des 
d’on han sortit milers de papallones que s’han escampat per tota la ciutat.  

La mostra floral s’ha convertit en un referent en l’art floral, tan per la realització de projectes florals, 
com pel moviment ciutadà que representa d’estima cap a la ciutat. 

Per primera vegada es recull tota la informació en un format revista, que acull també els orígens de 
l’exposició i entrevistes als fundadors de l’exposició. 

3.3.2. Espais florals 

Patis, monuments i jardins 
En aquesta 59ena edició de Girona, Temps de Flors hem comptat amb un total de 185 projectes 
florals repartits en 9 jardins, 82 patis i 54 exposicions florals (entre monuments i espais ubicats a 
l’exterior). 

En l’edició anterior l’exposició va comptar amb el mateix número d’espais, però amb un major número 
de projectes. Aquest any s’opta per incrementar la qualitat del projectes florals. 

Novetats 

Riu Onyar 

Tot travessant el centre de la ciutat, el riu Onyar s’erigeix juntament amb les façanes com una de les 
imatges icòniques de Girona. En aquest emblema de la ciutat s’hi reproduirà un projecte floral sobre 
la llegenda de la Cocollona. 

Els soterranis de la Catedral 

Aquesta edició de Girona, Temps de Flors recupera un escenari monumental privilegiat: els soterranis 
de la Catedral. Les restes arqueològiques que es van posar al descobert als soterranis de la Catedral 
arran de les excavacions desenvolupades els anys 2001 i 2004 es cobreixen per tal de facilitar-ne la 
incorporació al recorregut dels elements monumentals de l'exposició floral. D’aquesta manera, es 
posen al descobert les restes de la muralla i de la torre carolíngia, així com les tres grans sitges que 
formarien part de la Palestrina carolíngia. L’obertura del soterranis de la Catedral, a més, permet una 
millor circulació dels visitants ja que el recorregut de l’exposició conduirà cap al passeig Arqueològic. 

La Casa Pastors 

La Casa Pastors reobre les seves portes amb l’exposició “Color latent”. La mostra ofereix una 
selecció del fons municipal d’art contemporani de Girona. Es tracta de 66 peces que conformen una 
mostra representativa dels artistes vius de la ciutat de Girona i a la demarcació. El recorregut de 
l’exposició proposa una lectura sobre la història de l’art contemporani de la nostra ciutat entre 1983 i 
2013. L’exposició s’inaugura el 6 de maig i s’estén fins al 14 de setembre. Durant Girona, Temps de 
Flors, es pot visitar en el mateix horari que els projectes florals que formen part de la mostra. A 
l’entrada també s’hi ubica un projecte floral. 
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Escales de Sant Llorenç 

Es tracta d’un carrer al cor del Call, que enllaça el carrer de la Força amb el límit superior del barri 
jueu. En aquest carrer s'hi troben la Casa de Lleó Avinay, o Colls-Labayen, i el centre Bonastruc ça 
Porta, l'antic Isaac el Cec. Les escales de Sant Llorenç llueixen un muntatge floral en aquest racó 
emblemàtic del Barri Vell.  

Palau de Caramany 

El Palau de Caramany, també conegut com a la casa Pérez Xifra, és un edifici senyorial dels segles 
XVI – XVIII que pertanyia originàriament a la família Caramany. Entre l’any 1912 i el 1913 el cèlebre 
arquitecte gironí Rafael Masó va dur a terme una profunda restauració. En aquest espai expositiu 
recuperat s’hi exposen els projectes del Curs de Mestres Floristes d’Espanya. 

Cisterna de Torre Gironella 

L’antiga cisterna de Torre Gironella tornarà a obrir les seves portes per acollir una nova exhibició 
floral. 

Banys Àrabs - Teulada 

S’ubica una exposició floral a la teulada de la singular construcció romànica (s. XII), inspirada en els 
banys romans. Aquest espai es converteix en un homenatge especial a Nelson Mandela. 

El despatx de Maria Cobarsí 

Enguany i de manera molt especial, la plaça dels Jurats acull un projecte a càrrec dels voluntaris dels 
Amics de les Flors, en record a Maria Cobarsí. El lloc on s’instal·la aquest homenatge, és a la mateixa 
oficina on la Maria treballava i coordinava tots els voluntaris, que al llarg de tots aquests anys han fet 
possible la màgica exposició. 

Castell del portal de Sobreportes 

Aquest Castell és la porta nord de l'antiga ciutat, d'origen romà, i convertit en fortalesa feudal 
documentat, ja, en el segle XI. EI nom de la porta i del castell ve donat per la situació de la fortificació 
que ocupava les torres bessones baiximperials i l'espai que hi havia entre les dues damunt de les 
portes. El projecte que s’hi exposa consisteix en una estora floral que penja des de les finestres 
potenciant així la majestuositat d’aquest monument històric.  

Els 10 imprescindibles 
Per segon any consecutiu, es defineixen deu espais imprescindibles que el visitant no es pot perdre. 
Aquests espais disposen d’una placa amb un codi QR que aporta més informació sobre l’obra floral. 
Els espais imprescindibles definits són els següents: la Catedral (escales i claustre), l’església de 
Sant Feliu, els Banys Àrabs, les Sarraïnes, la plaça dels Jurats, Sant Lluc, l’església de Sant Martí, 
Sant Nicolau, la casa Lleó-Avinay i els Jardins dels Alemanys – Torre Gironella. 

Homenatge a Maria Cobarsí 
Les associacions Amics de les Flors i Amics de la Girona Antiga, organitzen un homenatge a la figura 
de Maria Cobarsí, fundadora de l’exposició, el dimecres 14 de maig, un dia especialment pensat per 
als gironins. 



Àrea de Promoció i Ocupació 

Turisme i Comerç 

 Memòria 2014 AJUNTAMENT DE GIRONA 144 

Aquest emotiu homenatge s’inicia amb una missa oficiada pel Sr. Francesc Pardo, Bisbe de Girona i 
es desenvolupa en un itinerari que recorda al que Maria feia a l’ inici de cada exposició. 

Els tres escenaris són: el Claustre de la Catedral, on s’interpreta un recital de guitarres; la plaça dels 
Jurats, on s’interpreta El cant dels ocells amb guitarra; i finalitza a la plaça de la Catedral, on es troba 
el projecte floral decorat amb espelmes i s’acompanya amb una coral de 100 cantaires, una soprano i 
una sardana il·luminada, al mateix temps que s’enfosqueix tota la plaça, per destacar aquest acte. 

Urban Garden by Fever Tree 
La coneguda marca de tònica Fever Tree, és un dels espònsors de l’exposició. Realitza una exposició 
floral al Jardins dels Alemanys, que consisteix en la instal·lació d’un jardí urbà efímer  

El projecte d’enjardinament treballa amb plantes i herbes naturals que es fan servir com ingredients 
per la elaboració dels seus productes. 

L’esdeveniment consisteix en l’obertura d’una barra solidària amb recaptació a preus simbòlics per a 
la venda de combinats. Es complementa l’oferta amb l’organització de tallers. 

En aquest segon any de la iniciativa, la recaptació dels fons aconseguits es destina a la campanya de 
prevenció d’incendis i es fa el lliurament del xec solidari a l’Associació d’usuaris de les Hortes de 
Santa Eugènia. 

Rotondes d’accés a la ciutat 
Seguint la línia de l’any passat de decorar rotondes de la ciutat, enguany es realitzen actuacions amb 
voluntat de permanència a quatre rotondes situades als accessos de la ciutat: la plaça Assemblea de 
Catalunya, la plaça Vila de Perpinyà, la plaça Emili Grahit i la plaça Europa. 

Un museu a l’aparador 
L’esperit de Gironamuseus es mou amb la voluntat explícita d’apropar el patrimoni als ciutadans. 
Enguany se suma a Girona, temps de flors amb la iniciativa “Un museu a l’aparador”. Sota aquest 
títol, el Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona, el Museu d’Art, el Museu d’Història de Girona, el 
Museu d’Història dels Jueus, la Casa Masó i el Museu del Cinema proposen un itinerari singular on 
peces de cadascun d’aquests museus seran exposades en aparadors d’algunes botigues 
emblemàtiques de la ciutat.  

Aquests aparadors es complementen amb la decoració de projectes florals realitzats de la mà de 
diferents escoles d’Art Floral, que tradicionalment participen a l’exposició. 

Per tal de donar un valor afegit a aquesta iniciativa, es crea un itinerari específic on es pot gaudir de 
la combinació: comerç emblemàtic, peça de museu i projecte floral. 

La visita al micvé de Girona 
Arran de la recent presentació pública de la descoberta de les restes del bany ritual o micvé de 
Girona, el recorregut d’enguany de Girona, Temps de Flors ofereix com al·licient extra la visita a 
aquest espai, inclòs dins el Centre Bonastruc ça Porta. 

Les troballes del micvé, utilitzat per la població jueva de Girona des del 1435 fins al moment de 
l’expulsió, posen de manifest la importància del patrimoni jueu gironí i atorguen un nou grau d’interès 
cultural i turístic al call. 
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Habilitació de zones Wi-Fi al Barri Vell 
Una de les principals novetats de l’edició d’enguany del festival és l’habilitació d’espais Wi-Fi al Barri 
Vell. Concretament, s’instal·len dos punts de connexió Wi-Fi a la plaça de la Catedral i a la plaça dels 
Apòstols. 

En aquest darrer punt, a més de tenir la possibilitat de connectar-se a Internet de manera lliure i 
gratuïta, els visitants poden gaudir d’una zona de descans al cor del Barri Vell i al bell mig de 
l’exposició floral. 

Itinerari de comerç i flors 
Tradicionalment hi ha molts comerços que participen a l’exposició, dedicant un projecte floral a 
l’interior del seu comerç, o bé per què disposen d’algun pati interior o bé perquè quedin dins de 
l’itinerari. Per primera vegada, es detalla un itinerari específic per aquests comerços amb projecte 
floral, anomenat “Comerç i flors”. 

Exposició de flors de nit 
Per segon any consecutiu, s’allarga l’horari de l’exposició fins a les 12 de la nit dels dos dissabtes. 
Aquest horari està especialment pensat per gaudir de les exposicions florals ubicades en els espais 
més emblemàtics de la ciutat, sense les aglomeracions que es produeixen durant el dia. 

Enguany, com a novetat, s’afegeix a l’ampliació horària també el dimecres, en motiu de l’homenatge 
organitzat a Maria Cobarsí. 

Premi Viles Florides 
Girona, Temps de Flors rep el guardó de Viles Florides en l'apartat de Noves Categories.Es tracta 
d'un reconeixement impulsat per la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya. 

El guardó de Viles Florides correspon a la categoria d'Espais Públics Florits dins de l'apartat de Noves 
Categories. La regidora de Turisme i Comerç de l'Ajuntament de Girona, Coralí Cunyat, és 
l'encarregada de recollir el premi durant l'acte que se celebra als jardins del Consell Comarcal de l'Alt 
Empordà i al qual assisteixen també alguns dels membres de les entitats coorganitzadores del 
festival: Amics de les Flors, Amics de la Girona Antiga i Amics dels Jardins Històrics i Paratges 
Naturals. 

La categoria d'Espais Públics Florits reconeix els entorns concrets de les ciutats que, gràcies a la 
intervenció floral, milloren l'entorn dels habitants. Aquesta categoria inclou els barris florits, els carrers 
florits i els parcs i jardins florits.  

La tercera edició de Viles Florides ha comptat amb la participació de 36 municipis i 80 noves 
iniciatives que inclouen espais públics florits, col·lectius florits, racons florits i llars florides. El jurat dels 
premis està format per professionals qualificats dels sectors dels vivers, la jardineria i el paisatgisme. 

Viles Florides és un projecte impulsat per la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya i 
distingeix les propostes públiques i privades que tenen la flor i la planta ornamental com a 
protagonistes. Obert a tots els municipis, col·lectius i particulars que hi vulguin participar, té com a 
objectiu fomentar la millora dels espais verds en totes les vessants possibles. 
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3.3.3. Promoció 
Des de l’edició 2012, Temps de Flors ha iniciat un impuls internacional, originat per la nominació del 
mateix com a millor destí internacional de primavera per la prestigiosa revista de viatges National 
Geographic.  

En aquest sentit, la promoció de l’esdeveniment més important de la ciutat, s’ha centrat en mercats 
com l’espanyol i el francès, per tal d’originar més pernoctacions en els establiments turístics de la 
ciutat.  

Destaquen per la seva creativitat, l’esforç dels equips de producció i la repercussió que han tingut en 
el públic final, diverses accions de promoció i comunicació:  

Presentació a Barcelona de l’itinerari Girona, Temps de Flors 

Del 28 d’abril al 4 de maig, es va preparar un itinerari de Girona Temps de Flors en diversos edificis 
emblemàtics de la ciutat de Barcelona, concentrats al districte de Ciutat Vella. Així, van quedar 
decorats espais com el pati d’entrada de l’Ajuntament de Barcelona, el pati de l’Arxiu Històric, la Casa 
Padellàs i el Museu Frederic Marés amb projectes florals realitzats per artistes voluntaris de Girona 
Temps de Flors. Durant aquests dies, i fins el 18 de maig, la Casa dels Entremesos va acollir 
l’exposició de les cinquanta millors fotografies del concurs #instaflors realitzat en l’edició 2013.  

El mateix dia 28 de maig, es va fer la presentació davant els mitjans de premsa i la societat 
barcelonina, amb presència de l’Alcalde de la ciutat Xavier Trias, i un petit recorregut pels punts de 
l’itinerari per Ciutat Vella.  

Com a material de difusió es van fer uns flyers amb informació i plànol del recorregut, i Mupis en 100 
marquesines distribuïdes per la ciutat comtal.  

Presentació davant la premsa de Madrid 

Per tal de captar l’interés del públic espanyol, es va preparar una presentació ben especial per a la 
premsa de Madrid i rodalies.  

En col·laboració amb la RENFE, es van reservar dos cotxes de l’AVE que fa el recorregut Madrid – 
Girona a primera hora del matí, i durant el recorregut es van anar mostrant diversos aspectes de 
Temps de Flors, com degustacions gastronòmiques, actuacions del dia de l’Òpera, demostració d’un 
muntatge floral, presentació del destí, etc.  

En arribar a Girona es va oferir una recepció de benvinguda amb l’Alcalde de la ciutat, un petit àpat a 
peu dret i una visita guiada pels llocs més emblemàtics de la ciutat.  

La convocatòria va tenir un gran èxit, amb la participació de més de 50 periodistes de diversos 
mitjans, tradicionals i online.  

Ciutats TGV 

L’acord de col·laboració amb RENFE – Ave ha permès fer una difusió més enllà de les nostres 
fronteres, i com a transportista oficial amb l’esdeveniment s’ha fet difusió de la seva empresa a tot el 
material editat, publicitat en premsa escrita, ràdios i publicitat exterior, així com presència en totes les 
accions de presentació.  

En contrapartida, la col·laboració de RENFE s’ha concretat en:  

▪ Concurs a través del twitter de Renfe per sortejar una escapada a Girona 
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▪ Capçaleres personalitzades amb el logo, dates i tarifes especials de Temps de Flors a tots els 
trens AVE de Madrid a Figueres durant els deu dies de l’esdeveniment 

▪ Tarifes promocionals pels trajectes de l’AVE Madrid – Girona 

▪ Circulació de trens especials per Temps de Flors, de Barcelona a Girona els dos caps de 
setmana 

▪ Falques publicitàries als seus mitjans contractats, microespais en ràdios 

▪ Banner a la seva web (8,5 milions de visites mensuals) 

▪ Xarxes socials 

▪ Notes de premsa i comunicats 

En relació amb aquestes accions també es va signar un conveni amb ADIF per tal d’instal·lar 
projectes florals a les principals estacions AVE del recorregut Madrid - Girona:  

▪ Saragossa Delícias 

▪ Madrid Atocha 

▪ Barcelona Sants 

▪ I Girona  

L’acció incloïa un disseny floral que oferia una carta de colors realitzat amb diferents flors, roll-ups 
informant de les dates de l’esdeveniment i material editat per a que els usuaris de les estacions els 
poguessin agafar.  

Madrid 

▪ Presentació del festival Girona Temps de Flors a la premsa nacional, especialitzada en 
turisme i viatges, bloggers i principals tour operadors del centre de l’Estat, en una acció 
especial realitzada en un tren AVE el 29 d’abril. Coorganitzat amb el Patronat de Turisme 
Girona Costa Brava (agència de comunicació) i amb la col·laboració de Renfe com a 
transportista oficial. Exit de convocatòria amb més de 50 assistents 

▪ 15 pantalles digitals a l’àrea de sortides de Madrid Atocha, del 28 d’abril a l’11 de maig. 

▪ Projecte floral a l’estació TGV Madrid Atocha, amb suport de flyers informatius 

Barcelona 

▪ Del 19 al 21 d’abril hem estat presents al SITC (Saló Internacional de Turisme) amb 
informació del festival de flors i targetes amb fotos i dates que van tenir molt bona acollida 

▪ Presentació oficial amb premsa i societat, el 28 d’abril, al Saló de Cent de l’Ajuntament de 
Barcelona amb la presència de l’Alcalde Xavier Trias 

▪ Realització d’un itinerari de Temps de Flors al districte de Ciutat Vella, del 28 d’abril al 4 de 
maig, amb díptics informatius sobre l’itinerari de Barcelona i les dates de Girona Temps de 
Flors 

▪ Exposició temporal de les 50 millors fotografies de Girona Temps de Flors 2013 a la Casa dels 
Entremesos, del 18 d’abril al 18 de maig. 
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▪ 1 vídeo wall de 5 x 5 metres a l’estació de Barcelona Sants, del 28 d’abril a l’11 de maig 

▪ Projecte floral de la carta de colors a l’estació de Barcelona Sants, del 8 al 13 de maig, amb 
suport de flyers informatius del projecte i de les dates de Temps de flors. 

▪ Acció especial amb encartament de la revista – programa de Temps de Flors (50.000 
exemplars per l’àrea metropolitana de Barcelona) als diaris ARA i La Vanguardia i un concurs 
a través de les xarxes socials de la revista Time Out.  

▪ Tant per Barcelona com per tot el territori català, campanya publicitària a TV3, amb 50 espots 
de 30” del 28 d’abril al 18 de maig. 

Girona 

▪ Presentació en premsa el 22 d'abril, sala Miquel Dilmé, Ajuntament de Girona 

▪ 60 mupis repartits per la ciutat 

▪ banderoles pels carrers cèntrics de la ciutat 

▪ 3 busos vinilats, a les línies 1, 2 i 11 

▪ cartells distribuïts pels equipaments de la ciutat i comerços, i també distribució a comarques i 
Catalunya Nord 

▪ samarretes de Temps de Flors 

▪ Projecte floral de la carta de colors a l’estació de Girona, del 10 al 18 de maig, amb suport de 
flyers informatius del projecte 

▪ Altres suports publicitaris en coordinació amb l’Oficina de Comunicació 

Vic 

▪ Roll’ups i informació de Temps de flors a l’oficina de turisme de la ciutat, del 18 d’abril al 18 de 
maig 

Saragossa 

▪ Publicitat exterior en 10 Mupis a l’estació de Saragossa Delicies del 28 d’abril a l’11 de maig 

▪ Projecte floral a l’estació TGV Saragossa Delícies amb suport de flyers informatius del 
projecte 

Catalunya Nord 

▪ Publicitat al Diari l’Independant, amb 2 faldons al diari, i banners durant 5 dies abans de 
l’esdeveniment 

▪ Acció publicitària amb suport d’un automòbil vinilat que informava de les dates de 
l’esdeveniment, recorrent diversos municipis durant 3 setmanes prèvies a l’esdeveniment. 
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3.3.4. Concursos 

Concurs de flors de Sant Lluc 

Seguint la tradició, s’organitza el concurs de flors. S’exposen flors, rams i plantes que presenten els 
participants, a l’ Església de Sant Lluc, compartint espai amb els Manaies. Les diferents categories 
que s’hi presenten son: rams de roses, rams de flors, rosa individual, test amb flors, plantes de fulles, 
cactus, azalees i rododendres, orquidàcies i bonsais. També es destina una categoria especial 
infantil, amb un premi especial per a participants fins a 12 anys. 

Aquest any l’Església de Sant Lluc llueix especialment en motiu del 75è aniversari dels Manaies. 

Concurs Instagram 

Organització d’un concurs d’Instagram per posar contingut de Temps de Flors a les xarxes socials, 
amb l’etiqueta #instaflors. Va funcionar del 9 al 19 de maig i es van aconseguir 5.195 fotos, de les que 
es van sel·leccionar 50 per formar part de l’exposició permanent a la Sala Oberta de l’Ajuntament i 
per elaborar el material promocional de Temps de Flors 2015.  

Concurs de fotografia digital 

Seguint també la tradició, l’Associació Gironina d’Entitats Fotogràfiques, organitza els concurs de 
fotografia digital (AGEF). La temàtica del concurs, va relacionada amb la 59a Exposició de Flors, 
Monuments, Patis i Jardins. Les fotografies guanyadores de l’edició anterior, s’exposen en un espai 
dins del recorregut de l’itinerari de l’exposició de flors. 

Aquest any es compta amb la col.laboració de 270 participants. 

Concurs d’SmartFilms 

L’Ajuntament de Girona, a través de la Girona Film Office i amb la col·laboració del Festival de 
Cinema de Girona, convoquen la tercera edició del concurs SmartFilms. És un concurs de 
curtmetratges fets amb dispositius mòbils i de temàtica lliure. Es tracta d’un concurs no estrictament 
vinculat a Temps de Flors, tot i que aquestes dates són també un bon moment per començar a 
prendre imatges. 

3.3.5. Comerç 

Concurs d’aparadors 

Durant la primavera de 2005, es va organitzar el primer concurs d’aparadors entre els comerciants de 
la ciutat, convocatòria que es va fer coincidir amb la 50ª edició del “Girona, Temps de Flors”. Aquesta 
primera edició va comptar amb un alt nivell de participació, amb un total de 47 establiments inscrits en 
el concurs. Els resultats de la primera edició i la bona acollida per part dels comerciants de la ciutat, 
van denotar la repetició de la iniciativa constituint el II, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX Concurs d’aparadors 
amb un total de 42, 47, 43, 70, 69, 79, 84 i 140 establiments inscrits respectivament. 

Enguany més de 120 establiments comercials, de restauració i hostaleria han participat al concurs 
d’aparadors. 

Des de la regidoria de Turisme i Comerç s’han realitzat les tasques de: 
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Preparació del concurs d’aparadors de Temps de Flors 

▪ Redacció de les bases del concurs 

o Difusió i publicació de les bases i terminis d’inscripció 

o Cartes a les associacions de comerciants 

o Nota de premsa 

▪ Gestió de les inscripcions 

o Seguiment i actualització 

o Inscripció en línia de les butlletes en paper 

▪ Crear els itineraris pels diversos grups de jurat 

o Confecció dels plànols 

▪ Lliurament dels adhesius identificatius als participants 

▪ Campanya d’incentivació a les inscripcions als comerços “in situ” 

o Explicació del concurs 

o Ajuda en la realització de les inscripcions 

▪ Valoració aparadors 

o Acompanyament i suport al jurat 

o Fotografies aparadors participants 

o Preparació dossiers valoració del jurat 

o Guiatge dels itineraris marcats per la valoració  

▪ Elaboració dels premis i diplomes 

Acte de lliurament dels premis del concurs d’aparadors de Temps de Flors 

▪ Nota premsa lliurament premis 

▪ Escaleta lliurament premis 

o Protocol de l’acte 

o Full de ruta 

▪ Premiats 

o Control i gestió dels premis 

o Encarregar els diplomes dels participants 

▪ Durant l’acte 

o Assistència i suport logístic 

o Lliurament dels diplomes  
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o Control de la sala 

La principal novetat d’enguany és que a part dels tres premis habituals, s’ha creat el “premi popular” 
on tothom ha pogut votar el seu aparador preferit a través del Facebook de Turisme i Comerç. 
L’aparador més votat ha estat el premiat. 

Nit de Flors i de Sabors al Mercat del Lleó 

L’Associació de Comerciants de la Plaça del Mercat de Girona, organitza de nou la ja coneguda festa 
que combina música en viu i tastets. El Mercat del Lleó acull aquesta original proposta el dissabte 10 
de maig de les 19h a les 24h. 

Obertura de comerços en dia festiu 

La Generalitat de Catalunya regula cada any el calendari de festius que els establiments comercials 
poden obrir. Al mateix temps també permet que dos festius estipulats puguin ser canviats per cada 
Ajuntament que consideri que té més interès.  

La regidoria de Turisme i Comerç es va reunir amb el sector comercial de la ciutat (associacions de 
comerciants i grans superfícies) per acordar aquestes dates i es consensuà demanar els dies 14 i 28 
de desembre de 2014 com a festius d’obertura autoritzada, i canviar el festiu del 12 d’octubre pel 11 
de maig per tal de projectar i promoure el comerç de la ciutat en unes dates tan assenyalades per 
Girona. 

3.3.6. Cultura 
A banda de les activitats culturals que habitualment es programen des dels diferents equipaments 
culturals, hi ha propostes que es potencien i s’amplien amb la finalitat d’impulsar l’oferta de Girona, 
Temps de Flors amb nous al·licients. 

De la mateixa manera, i davant del gran nombre de visitants, és un magnífic aparador per donar a 
conèixer les propostes dels equipaments culturals municipals, i per tant una bona oportunitat per obrir 
aquests equipaments a la ciutadania amb la voluntat de trobar nous públics. 

Festival A Capella  

En la serva tercera edició, es consolida el Festival A Capella en el marc de l’exposició de flors. 
L’escenari principal s’ubica a la plaça Independència, enriquint l’ambient festiu d’aquests nou dies. 
Aquest any, com a novetat, ofereix altres escenaris a la Casa de Cultura i a l’Auditori Girona. 

Dia europeu de l’Òpera 

Aquest any se celebra de nou el Dia Europeu de l’Òpera, organitzat per l’entitat Amics de l’Òpera. El 
diumenge 11 de maig la plaça del Vi és l’escenari d’actuacions musicals formades per interpretacions 
d’àries, duets, òperes, cançons catalanes i sarsueles. Girona commemora aquesta efemèride, 
juntament amb altres ciutats europees, amb l’obejctiu d’apropar l’òpera al públic en general. A través 
d’un acte festiu, donaran a conèixer d’una manera festiva aquest gènere musical. 

Nit internacional dels museus 

El dia 18 de maig, coincidint amb la celebració del Dia Internacional dels Museus, GironaMuseus té 
programa una visita guiada pels diferents museus de la ciutat sota el nom de “Set tresors, sets 
moments de la història de la ciutat”. El Tresor de la Catedral de Girona, el Museu d’Arqueologia, el 
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Museu d’Art, el Museu d’Història de Girona, el Museu del Cinema, el Museu d’Història dels Jueus de 
Girona i la Casa Masó recorren la història de la ciutat a partir de diferents personatges dels museus. 

3.3.7. Hostaleria i restauració 

Propostes gastronòmiques de dia 

A través de la iniciativa #gastroflors, diferents establiments de l’Associació d’Hostaleria, Turisme i 
Restauració de Girona ofereixen menús gastronòmics en els quals les flors són un dels ingredients 
dels plats. Aquest any hi ha participat aproximadament 40 establiments.  

Propostes gastronòmiques de nit 

Per segon any consecutiu, els establiments de restauració i d’oci nocturn de la ciutat, associats a la 
Fecasarm, proposen una oferta atractiva per allargar les estades a Girona durant els dies de 
l’exposició floral. A partir de les 20h, van oferir diverses especialitats fetes amb flors: aperitius, 
còctels, tapes, tisanes o dolços entre d’altres.  

3.3.8. Turisme accessible 

Serveis per a les persones amb mobilitat reduïda 

Un any més, Bosch Ortopèdics ha posat en marxa una iniciativa que te per objectiu facilitar la visita a 
l’exposició floral a les persones amb mobilitat reduïda. Atès l’èxit assolit les darreres edicions, es 
torna a repetir l’experiència posant a disposició dels visitants que presentin alguna dificultat per 
desplaçar-se la possibilitat de realitzar l’itinerari de Girona, Temps de Flors amb una cadira de rodes 
elèctrica o amb una escúter especial adaptada per a persones amb problemes de mobilitat. 

Aquests dispositius estan a disposició del públic, de forma gratuïta, en un petit envelat ubicat al Pont 
de Pedra.  

Rutes accessibles 

Un dels itineraris marcats al plànol de Temps de Flors és adaptat per a persones amb mobilitat 
reduïda.  

3.3.9. Trenet turístic 
El servei de trenet compta amb dues rutes diferents.  

Un itinerari especial de cap de setmana que allarga el seu recorregut per arribar a punts més 
emblemàtics de l’exposició. 

3.3.10. Esponsorització 
Per tercer any consecutiu, el servei de Turisme i Comerç ha fet les gestions per la captació i la relació 
amb els sponsors de l’esdeveniment.  

S’ha treballat a partir d’un document de presentació, que explica la trajectòria de Girona Temps de 
flors, des dels seus inicis, la implicació de tota la ciutat, i els beneficis que representa formar-ne part.  



Àrea de Promoció i Ocupació 

Turisme i Comerç 

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2014 153 

La captació dels sponsors representa uns ingressos que es poden invertir en la promoció i difusió del 
festival, en la creació d’espais o en la generació de recursos per desenvolupar activitats culturals o 
educatives, incloses en el programa de Girona Temps de Flors.  

Durant l’any 2014 s’ha contactat amb 18 empreses, de les quals 10 han signat conveni de 
col·laboració, convertint-se en sponsors de Girona Temps de Flors, la qual cosa els ha permès 
difondre la seva marca en les diferents plataformes publicitàries de l’esdeveniment.  

Els ingressos dels sponsors han representat 42.000€. 

3.3.11. Dades turístiques de Girona Temps de Flors 

Oficina Municipal de Turisme 

Consultes a l’Oficina Municipal de Turisme 

Dies 2014 Consultes 2014 Dies 2013 Consultes 2013 Variació 

Dissabte 10 maig 1.328 Dissabte 11 maig 996 33,33% 

Diumenge 11 maig 862 Diumenge 12 maig 880 -2,05% 

Dilluns 12 maig 814 Dilluns 13 maig 845 -3,67% 

Dimarts 13 maig 603 Dimarts 14 maig 748 19,39% 

Dimecres 14 maig 774 Dimecres 15 maig 352 119,89% 

Dijous 15 maig 551 Dijous 16 maig 359 53,48% 

Divendres 16 maig 494 Divendres 17 maig 432 14,35% 

Dissabte 17 maig 574 Dissabte 18 maig 673 -14,71% 

Diumenge 18 maig 338 Diumenge 19 maig 338 0% 

Total 6.338 Total 5.623 12,72% 

* 2013: dimecres i dijous pluja 

* 2014: diumenge dia gris i fred. Dimarts matí pluja  

Procedència de les consultes 

Pel que fa a la procedència de les consultes registrades durant Temps de Flors 2014, tal com es pot 
observar a la taula, un 76,81% han estat realitzades per visitants de l’estat espanyol, seguits de 
França amb un 9,23%, Regne Unit amb un 2,86% i resta d’Europa amb un 2,52%. 

Procedència de les consultes 

País Núm. % 

Estat Espanyol 4.868 76,807% 

França 585 9,23% 

Alemanya  100 1,578% 
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Regne Unit  181 2,856% 

Itàlia  33 0,521% 

Bèlgica  27 0,426% 

Països Baixos 98 1,546% 

Suïssa  5 0,079% 

Suècia  3 0,047% 

Dinamarca  12 0,189% 

Finlàndia  12 0,189% 

Resta d'Europa 160 2,524% 

Estats Units d'Amèrica  58 0,915% 

Canadà  21 0,331% 

Resta d'Amèrica 93 1,467% 

Índia 3 0,047% 

Xina  10 0,158% 

Japó  11 0,174% 

Resta d'Àsia i Oceania  54 0,852% 

Àfrica 4 0,063% 

Total 6.338 100% 

Comparativa de les consultes segons origen 2014-2013 

En la taula es pot observar la comparativa de la procedència de les consultes realitzades a l’Oficina 
Municipal de Turisme de l’edició 2013 i la d’enguany. Destaquen els següents increments: les 
consultes dels visitants procedents del Regne Unit amb un 23,97%, així com les procedents dels 
visitants italians amb un 17,86%, dels de l’estat espanyol amb un 16,71%. 

Comparativa de les consultes per origen 2014-2013 

País 2014 2013 % variació 

Estat Espanyol 4.868 4.171 16,71% 

França 585 576 1,56% 

Alemanya  100 117 -14,53% 

Regne Unit  181 146 23,97% 

Itàlia  33 28 17,86% 

Bèlgica  27 25 8,00% 

Països Baixos 98 105 -6,67% 

Suïssa  5 7 -28,57% 

Noruega 0 4 -100,00% 

Suècia  3 12 -75,00% 
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Dinamarca  12 10 20,00% 

Finlàndia  12 3 300,00% 

Resta d'Europa 160 189 -15,34% 

Estats Units d'Amèrica  58 57 1,75% 

Canadà  21 22 -4,55% 

Resta d'Amèrica 93 81 14,81% 

Índia 3 3 0,00% 

Xina  10 2 400,00% 

Japó  11 10 10,00% 

Resta d'Àsia i Oceania  54 52 3,85% 

Àfrica 4 3 33,33% 

Total 6.338 5.623 12,72% 

Visites guiades 

Visites guiades 

Llengua 2014 2013 % variació 

Català 75 85 -11,76% 

Francès 32 38 -15,79% 

Castellà  39 32 21,88% 

Anglès  57 19 200% 

Total 203 174 16,67 % 

Ocupació hotelera (Associació d'Hostaleria Girona Radial) 

Ocupació hotelera 

2014 % ocupació 2013 % ocupació 

9 de maig 89,61% 10 de maig 100% 

10 de maig 98% 11 maig 100% 

11 de maig 65,69% 12 maig 65% 

12 de maig 83,14% 13 maig 75-80% 

13 de maig 89,75% 14 maig 75-80% 

14 de maig 89,08% 15 maig 75-80% 

15 de maig 92,80 % 16 maig 75-80% 

16 de maig 88,39% 17 maig 100% 

17 de maig 95% 18 maig  100% 
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18 de maig 67,69% 19 maig 70% 

 

Cal destacar sobretot l’increment d’ocupació hotelera dels dies entre setmana.  
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4. Urbanisme i Activitats 
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4.1.  Introducció 

El Departament d’Urbanisme i Activitats, te assumides les competències de gestió que s’inicien amb 
el planejament general, i finalitzen amb el control de les activitats de la ciutat, i que comprenen les 
derivades del planejament (general i derivat), de la gestió urbanística; de l’execució de les obres 
d’urbanització, de les edificacions d’equipaments, de l’atorgament de llicències d’obres i activitats, i 
els règims de comunicació, la protecció de la legalitat urbanística, i el control del compliment de les 
obligacions dels titulars d’activitats. 

Juntament amb els temes purament jurídics i administratius, la tècnic de grau mig, actua com enllaç, 
per delegació i en col·laboració directa del cap d’Urbanisme i Activitats, amb l’Oficina de 
Comunicació, a través de l’elaboració de les notes de premsa respecte dels projecte de ciutat. 

La interrelació entre tots els membres del departament està fortament cohesionada pel Cap d’Àrea, 
que gestiona, segons delegacions del Regidor de l’Àrea, en col·laboració directa amb els Cap de 
Servei, i indirectament amb la resta de personal, totes les competències assignades al Departament, 
ja a nivell intern, ja amb gestions externes.  

El personal que l’integra l’Àrea té dues formacions clarament diferenciades que es complementen, i 
no s’explica una sense l’altre. 

L’equip tècnic està format per arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers i delineants, responsables de 
la redacció dels projectes que els hi son encomanats, del control, i la direcció facultativa de les obres, 
així com de la coordinació de la seguretat i salut de les mateixes. El total dels tècnic es completa amb 
els inspectors d’obres i activitats. 

L’equip administratiu, està integrat per advocades, tècnics de grau mig, administratius i auxiliars 
administratius. 

4.2. Serveis Jurídics i Administratius 

El Servei Jurídic i Administratiu d’urbanisme i activitats, és una unitat transversals que dona suport a 
totes i cadascuna de les actuacions de l’àrea, i que té dos objectius clarament delimitats, el contingut 
dels quals es pot resumir breument, per una banda l’objectiu que li dóna la raó de ser és tant simple 
com evident, fer una ciutat sostenible, que doni resposta a les necessitats de la nostra societat i a 
l’empara de la legalitat urbanística vigent; el segon, íntimament lligat a l’anterior, es concreta en 
possibilitar el desenvolupament dels drets de la ciutadania en l’exercici tant d’activitats, com d’oci i 
lleure. 

En els últims exercicis les actuacions administratives referides a les activitats, gestionades 
anteriorment des d’un altre departament, varen ser incorporades a l’Àrea d’urbanisme. Més 
recentment, s’ha creat una nova unitat, anomenada OMCA, per gestionar i controlar aquella part que 
deriva de l’exercici d’activitats recreatives i de restauració referit a l’ocupació de la via pública. 

L’equip humà que dur a terme totes aquestes tasques jurídiques i administratives està composat pel 
següent personal:  

Categoria Quantitat 

Cap serveis jurídics 1 
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Tècnic superior de llicències i protecció legalitat 
urbanística 

1 

Tècnics de grau mig 2 

Administratius 4 

Auxiliars administratius  6 

Planejament general i derivat. Gestió urbanística. Projectes d’urbanització 
i d’obra civil 

A fi de donar major contingut a les dues qüestions apuntades, i entrant ja a comentar les feines de 
forma més específica, cal dir que les directrius polítiques es concreten en primer lloc en els 
instruments de planejament, instruments que requereixen una tramitació per poder ser executats 
complint les previsions pels quals foren pensats i creats, amb independència que els mateixos hagin 
estat redactats pels serveis tècnics municipals, o bé, previ encàrrec, ho hagin estat per professionals 
externs. 

Des de la vessant del planejament, s’inclouen les modificacions puntuals del planejament general, així 
com el planejament derivat ( plans especials, plans parcial, plans de millora urbana). Sens perjudici 
dels convenis urbanístics o de gestió que es puguin subscriure. 

En un segon nivell, i ja en l’àmbit de la gestió urbanística, es tramiten els projectes de reparcel·lació 
en les seves modalitats de cooperació o de compensació. I ja, en el nivell més material, es tramiten 
també els projectes d’urbanització, i els anomenats d’obra civil, referits als equipaments municipals, ja 
siguin de nova planta, com aquells d’adequació, reforma o rehabilitació d’altres existents. 

No obstant més endavant s’inclou la informació detallada de totes i cadascuna de les actuacions 
tècniques realitzades, en tant que les mateixes requereixen actes administratius diversos, controls de 
terminis, actuacions interadministratives, etc, sota la supervisió de la Cap dels serveis jurídics, el 
personal administratiu té assignades funcions concretes, que en cap cas impedeixen la seva 
intervenció i col·laboració en qualsevol altre àmbit, en cas de resultar necessari pels motius que 
puguin produir-se. 

Tipus Tràmits 

Planejament 18 

Projectes d’urbanització 6 

Projectes d’obra civil (equipaments) 10 

Gestions TIC 19 

Total 53 

Treballador assignat: 1 auxiliar administratiu 

Contractació d’obres menors, seguiment d’obres en curs. Devolució 
garanties 

Les anteriors tasques realitzades en l’àmbit del planejament, es completen amb la tramitació dels 
expedients incoats per a dur a terme la contractació d’obres menors, activitat que en aquest dos 
últims anys s’han increment amb motiu dels pressupostos participats. 
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En el marc dels contractes menors, no es circumscriu l’activitat de l’àrea exclusivament a les obres, 
sinó que també abasta, quan resulta necessari i de forma prèvia, a la contractació per a la redacció 
de projectes; o en altres circumstàncies, amb íntima connexió amb les obres, a la contractació 
d’instal·lacions i de serveis. 

D’igual manera es generen els decrets per a l’aprovació de les certificacions d’obra derivades dels 
contractes majors, quins expedients es tramiten des del departament de contractació d’aquest 
Ajuntament. No obstant, i tenint en compte que el seguiment tècnic de qualsevol obra, ja sigui major o 
menor, es dur a terme mitjançant els serveis tècnics municipals, des del servei es dóna recolzament 
jurídic i administratiu en tots aquelles actuacions necessàries per a la incoació dels expedients de 
contractes majors, fins a la seva finalització, liquidació i recepció. 

Tipus Tràmits 

Expedients adjudicacions obres menors 142 

Expedients processos participats 46 

Certificacions d’obres 77 

Garanties o avals contractació menor 37 

Total 302 

Treballadors assignats: 1 tècnic de grau mig i 2 auxiliars administratius 

Programa de gestió patrimonial 

En el marc de les feines encomanades a l’Àrea també es gestiona el Programa de Gestió Patrimonial, 
amb la incorporació de totes les dades derivades de les actuacions urbanístiques que es realitzen, i 
que formen part de l’Inventari municipal que en el seu moment es consideri aprovar.  

Tipus Altes 

Programa de gestió patrimonial 59 

Treballador assignat: 1 auxiliar administratiu 

Control del pressupost anual 

L’execució anual de les previsions pressupostaries, suposa també un exhaustiu control de totes i 
cadascuna de les partides, per poder optimitzar els recursos disponibles, i fer front a les nombroses 
situacions imprevistes a les que cal donar resposta al llarg de cada exercici. 

El personal administratiu que dur a terme el control i les actuacions administratives que resultin 
necessàries per tenir dotació pressupostaria amb que afrontar les intervencions que en tot moment es 
disposin és el següent:  

Treballadors assignats: 1 tècnic de grau mig i 1 auxiliar administratiu 

Queixes, suggeriments i sol·licitud d’informes 

Al marge dels expedients administratius pròpiament dits, i en correlació al dret de consulta, i petició 
de la ciutadania, des de l’Àrea es dóna resposta a totes aquelles queixes, suggeriments o sol·licituds 
formulades pels particulars en relació amb temes puntuals. Al marge d’aquelles actuacions que 
impliquen una intervenció tècnica per a millorar algun servei i que, per tant, queden circumscrites en 
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altres camps d’actuació, des dels serveis jurídics i administratius es gestionen les peticions d’informes 
derivades de possibles reclamacions patrimonials; o simples sol·licituds d’informació tant a instància 
dels privats, com peticions provinents d’altres àrees de la corporació. 

Tipus Tràmits 

Informes serveis 30 

Informes reclamacions 10 

Resposta ciutadans i grups municipals 59 

Gestions TIC 19 

Total 118 

Treballadors assignats: 1 tècnic de grau mig i 2 auxiliars administratius 

Interacció entre departaments 

Així mateix, hi ha una relació fluida, i continua, facilitant informació i documentació a d’altres àrees, 
especialment amb la de Comunicació i la de Serveis Socials (processos participats).  

Treballador assignat: 1 tècnic de grau mig 

Altres gestions 

Durant els dos últims exercicis, la Corporació va considerar adequat atorgar una subvenció als 
propietaris ubicats en la zona més afectada per les obres d’implantació del Tren d’Alta Velocitat.  

Adoptat l’anterior acord, va ser també el servei jurídic i administratiu d’urbanisme i activitats el que va 
gestionar i tramitar totes i cadascuna de les sol·licituds presentades per a l’obtenció de l’esmentada 
subvenció. 

Tipus Tràmits 

Subvencions atorgades 769 

Subvencions denegades 104 

Total 873 

Treballadors assignats: 3 auxiliars administratius 

Llicències d’obres / activitats. Protecció legalitat urbanística 

El segon àmbit d’actuació és concreta en l’edificació i ús del sòl, i per definició del subsòl i del vol; així 
com en el de la protecció de la legalitat urbanística, i en íntima connexió amb els anteriors en l’àmbit d 
les activitats. 

Pel que fa a l’edificació i ús del sòl, els serveis Jurídics incoen, tramiten i tenen el control dels 
expedients referits a les llicències urbanístiques, tant d’obra major, com d’obra menor, i a data d’avui, 
en un nombre força considerable, en els règims de comunicació. Aquesta feina es dur a terme sota la 
supervisió directa de la Tècnica Superior de llicències i protecció de la legalitat urbanística. 



Àrea de Promoció i Ocupació 

Urbanisme i Activitats 

 Memòria 2014 AJUNTAMENT DE GIRONA 162 

En paral·lel als expedients referits a les llicències d’obra, es tramiten les actuacions administratives 
encaminades a l’atorgament de llicències d’activitats, i, de forma encara més palesa si cap, que en 
l’àmbit de les obres, les referides al règim de comunicacions. 

Íntimament relacionat a aquesta activitat intervencionista de l’administració es troba la protecció de la 
legalitat urbanística, amb la incoació dels expedients incoats arrel de denuncies, o bé d’ofici pels 
propis tècnics municipals, que poden culminar amb la restauració de la legalitzat urbanística 
infringida, i/o amb la imposició de sancions o multes coercitives. 

Tipus Tràmits 

Llicències obres majors/menors 766 

Règim comunicació obres 898 

Règim comunicació activitats 733 

Llicències ambientals 14 

Protecció legalitat urbanística 396 

Gestions TIC 36 

Total 2843 

Treballadors assignats: 1 tècnic superior, 1 administratiu i 2 auxiliars administratius 

Autorització de terrasses i rètols 

A finals de l’any 2013, es va crear una nova unitat anomenada OMCA (Oficina Municipal de Control 
d’Activitats) amb competències sobre el control, inspecció i resolució dels expedients, incoats a 
instància dels interessats ( sol·licituds d’autoritzacions d’ocupació de la via públic – terrasses i rètols); 
així com aquells derivats d’incompliments de les seves obligacions. 

Aquesta unitat dóna suport també, a l’Àrea de Promoció econòmica, respecte dels protocols 
d’ocupació de la via pública que aquella gestiona i aprova en determinats àmbits de la ciutat. 

Tipus Tràmits 

Autoritzacions terrasses 574 

Autoritzacions rètols 319 

Requeriments / sancions / altres 143 

Total 1036 

Treballadors assignats: 1 tècnic de grau mig i 1 administratiu 

Atenció al públic i gestió d’agendes dels tècnics 

Entre les tasques encomanades al personal de l’Àrea, tot i que es comenta en últim lloc, cal dir que la 
feina relativa a l’atenció al públic, tant personal, com, molt especialment via telefònica és d’una gran 
importància, ja que, al ser el primer punt de contacte amb la ciutadania, la seva correcta gestió facilita 
tota la feina que pugi generar-se arran de qualsevol consulta. 

Actualment dues de les administratives de l’Àrea tenen encomanada aquesta feina, juntament amb la 
gestió de les agendes del Regidor, del Cap d’Àrea, i de la resta de personal tècnic. 
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Així mateix, arran dels processos participatius que la Corporació té la voluntat de dur a terme per 
actuacions en determinats punts de rellevància de la ciutat, com ara el procés sobre la Devesa que ja 
s’ha iniciat, s’ha assignat la feina de suport a una auxiliar administrativa que a més actua de reforç 
puntual en diferents àmbits. 

Treballadors assignats: 2 administratives i 1 auxiliar administratiu 

L’assignació de feines, com ja s’ha dit, no suposa compartiments estancs, ni tampoc que es generin 
buits, sinó que, a més de la deguda interrelació necessària per al funcionament del conjunt de l’Àrea, 
el personal administratiu està preparat per poder donar cobertura, tant en moments puntuals, com ara 
vacances, o en altres per sobrecàrrega de treball en alguns dels àmbits. 
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4.3. Planejament 

En aquesta conjunció jurídica-tècnica, l’equip tècnic format pel cap de Servei, arquitecta i delineants 
són els encarregats dels estudis i elaboració dels instruments de planejament i gestió, que durant 
l’exercici 2014 s’han concretat en els següents:  

Figura Títol Iniciativa Redacció Avanç Aprov 
inicial 

Aprov 
prov 

Aprov 
def 

 Modificar el Pla Director 
urbanístic de les AREs i 
deixar sense efecte la 
delimitació de les AREs 
Mas Marroc i 
Avellaneda-Aragó 

Ajuntament Servei de 
planejament i 
gestió 

 16/09/14   

MP 51 PA89 L’Aurora Ajuntament Servei de 
planejament i 
gestió 

14/01/13 08/09/14   

MP 52 Incorporació al PGOU 
dels sectors Accés 
Nord, Pla de Baix de 
Domeny i Parador del 
Guell 

Ajuntament Servei de 
planejament i 
gestió 

 09/09/13 09/12/13 22/07/14 

MP 53 Condicions d’ús zona 
3.2 

Ajuntament Servei de 
planejament i 
gestió 

 09/09/13 09/12/13 22/07/14 

MP 54 Elements sobre ARM 
zona 5.2 

Ajuntament Servei de 
planejament i 
gestió 

 09/09/13 10/03/14 06/05/14 

MP 55 Ajust de l’àmbit, les 
zones i els sistemes del 
PEU de la Creueta 

Ajuntament Servei de 
planejament i 
gestió 

 14/10/13 10/03/14 26/03/14 

MP 56 Desafectació sòls AP.7 
per canvi d’ubicació de 
l’enllaç previst en el 
PGOU 

Ajuntament  Servei de 
planejament i 
gestió 

 09/12/13 14/02/14  

MP 57 PA 115 Carrer Guilleries Ajuntament Servei de 
planejament i 
gestió  

 14/02/14   

MP 58 Alineació immoble núm. 
148-159 del Carrer 
Santa Eugènia 

Ajuntament Servei de 
planejament i 
gestió 

 10/03/14 12/05/14 10/10/14 

MP 59 Supressió del PMU 13 
Crta. Barcelona i 
delimitació del PAU 116 
(C. Barcelona- 
Avellaneda-Clínica) i 
PAU 117 (C. Barcelona 
nord) 

Ajuntament Servei de 
planejament i 
gestió 

09/06/14 15/12/14   
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MP 60 Eliminació de la UA 
Tomàs Mieres 

Ajuntament Servei de 
planejament i 
gestió 

 13/10/14 12/01/15  

PMU Ordenació volumètrica 
de la clínica quirúrgica 
Onyar 

Quinta salut 
La Aliança 
– Clínica 
Quirúrgica 
Onyar SL 

m+p 
arquitectes 

 09/05/14  08/09/14 

PMU Ordenació de volums 
Illa 2 -Parador del Guell 

Propietaris 
proindivís 
illa 2 

Falcó Huguet 
arquitectes 

 24/10/14   

PE  Nou edifici d’assecat de 
cafè 

Nestlé 
España SA 

Idom  27/09/13 12/05/14 22/07/14 

PE Avanç Pla Especial de 
la Devesa 

Ajuntament Servei de 
planejament i 
gestió 

12/12/14    

 Ordenança reguladora 
de la ubicació de clubs 
socials de cànnabis i de 
les condicions d’exercici 
de la seva activitat 

Ajuntament   12/05/14   

 Modificació de les 
Ordenances d’edificació 

Ajuntament Servei de 
planejament i 
gestió 

 11/02/13   

 Sol.licitud de 
l’ajuntament de Salt de 
delimitació de la TUC 
supramunicipal amb 
Sarrià de Ter, 
Vilablareix i Salt 

Aj. Salt  14/07/14    
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Deixar sense efecte l’àrea residencial Mas Marroc, inclosa al Pla Director 
Urbanístic de les àrees residencials estratègiques de les comarques 
gironines 

Situació i àmbit: 

L’àmbit de la modificació és el grafiat als plànols d’ordenació. 

Àmbit de la suspensió de llicències: 

Àmbit de l’Àrea residencial estratègica Mas Marroc sud. 

Abast de la modificació: 

La modificació del Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques de les Comarques 
Gironines, pel que fa a la supressió de l’ARE Mas Marroc, és compatible amb les determinacions del 
planejament territorial i urbanístic de l’àmbit afectat, per bé que el creixement residencial apuntat en el 
Pla director del Sistema Urbà de Girona apuntés una part de creixement mixt comercial,residencial i 
d’activitat econòmica que, estudiat més acuradament i recolzat per la davallada de demanda de 
residencial, sembla més idoni dedicar exclusivament a la mixtura d’usos comercials i d’activitat 
econòmica. 

Fitxa tècnica 

Estat del projecte i data Aprovació memòria justificativa Ple 10/03/2014 

Autor del projecte Servei de Planejament i Llicències – Àrea d’Urbanisme 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Deixar sense efecte l’àrea residencial Avellaneda - Aragó, inclosa al Pla 
Director Urbanístic de les àrees residencials estratègiques de les 
comarques gironines 

Situació i àmbit: 

L’àmbit de la modificació és el grafiat als plànols d’ordenació. 

Àmbit de la suspensió de llicències: 

Àmbit de l’Àrea residencial estratègica Avellaneda - Aragó. 

Abast de la modificació: 

La modificació del Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques de les Comarques 
Gironines, pel que fa a la supressió de l’ARE Mas Marroc, és compatible amb les determinacions del 
planejament territorial i urbanístic de l’àmbit afectat, per bé que el creixement residencial apuntat en el 
Pla director del Sistema Urbà de Girona apuntés una part de creixement mixt comercial,residencial i 
d’activitat econòmica que, estudiat més acuradament i recolzat per la davallada de demanda de 
residencial, sembla més idoni dedicar exclusivament a la mixtura d’usos comercials i d’activitat 
econòmica. 

En conclusió, resulta obvi que els interessos públics dels àmbits de l’ARE Avellaneda-Aragó ja no són 
els que varen comportar la seva delimitació sinó els que s’exposen al llarg d’aquest document i que 
desaconsellen el creixement del teixit residencial en una zona industrial i d’equipaments amb poca o 
nul·la previsió de demanda de residencial. 

Fitxa tècnica 

Estat del projecte i data Aprovació memòria justificativa Ple 10/03/2014 

Autor del projecte Servei de Planejament i Llicències – Àrea d’Urbanisme 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 51 PA 89, L’Aurora 

Situació i àmbit: 

La modificació se situa al barri del Pont Major de Girona en sòl tant urbà com no urbanitzable. L’àmbit 
de la modificació, és el grafiat als plànols d’ordenació. Està delimitat a l’est, pel carrer Pedret i el sòl 
de zona comercial; a l’oest pel canal d’en Casas, el canal de l’Aurora i el límit entre sòl urbà i sòl no 
urbanitzable, resseguint la riba del Ter; al nord per sòls no urbanitzables de deveses i sòl urbà 
d’espais lliures i al sud pel carreró sense sortida que arriba a l’antic Molí municipal de Pedret 

El sòl que ocupa està actualment qualificat de sistema viari (clau A.2), sistema de places, parcs i 
jardins urbans (clau C.1), sistema d’equipaments comunitaris (clau E) zona de remodelació (clau 6) i 
zona de valor ecològico-paisatgístic (clau 10). La superfície total de l’àmbit la modificació és de 1,5 
hectàrees. 

Objectius i criteris de la modificació: 

Aquest PA té per objecte l’actualització de les. La seva finalitat és reconduir els canvis urbanístics de 
l’esmentat àmbit al llarg dels darrers 12 anys, per garantir la viabilitat del planejament, possibilitar el 
manteniment de les antigues façanes industrials i contribuir a la proposta municipal de ciutat que 
incorpora els rius com a element estructurador bàsic, amb la previsió d’un nou recorregut paisatgístic 
sobre la riba est del Ter. Paral·lelament, s’ajusten les delimitacions dels diferents sistemes afectats 
per la creació del nou Pont del Ter i els seus enllaços amb la xarxa viària existent, a raó d’uns traçats 
definitius diferents a les previsions del PGOU vigent. 

▪ Actualitzar les determinacions del planejament en l’àmbit de l’Aurora i establir-hi els usos 
possibles, per permetre el desenvolupament d’aquests sòls, ara en règim d’usos provisionals. 

▪ L’adequació a càrrec del propietaris del sector del tram del carrer Fuerteventura per adaptar-lo 
a les noves condicions derivades de la construcció del pont. La nova secció contemplarà una 
reducció de la calçada i l’ampliació de l’aparcament i pas de vianants. 

▪ La rehabilitació de les antigues edificacions industrials que conformen la façana fluvial 
considerant el seu valor patrimonial. Aquestes edificacions es destinaran als usos previstos de 
dotacions i serveis privats (clau 3.2). Es consideraran compatibles les activitats industrials ja 
existents en la part de la parcel·la amb façana al carrer Pedret.  

▪ Possibilitar l’obtenció pública dels terrenys del canal d’en Casas o de l’Aurora en consideració 
d’equivalent econòmic de les càrregues urbanístiques del PA_89. La titularitat pública del 
Canal d’en Casas no inclouria els drets hidràulics actuals i mantindria l’aprofitament actual de 
l’aigua que disposen altres propietaris de la zona, amb destí a reg).  

▪ Configurar la frontissa entre les deveses i l’àrea urbana i el passeig que preveu el PE de 
Protecció del Ter. Aquest passeig permetria un espai d’integració entre el SU i el SNU a 
través d’un espai de lleure que apropés el riu i el seu hàbitat als ciutadans. D’altra banda, 
permet avançar en l’execució de l’Anella Verda de Girona i restaurar i mantenir aquesta franja 
de frontera fins ara conflictiva.  

▪ Ajustar les zones i sistemes inclosos en l’àmbit a la realitat física consolidada per la 
implantació definitiva dels accessos al nou pont sobre el riu Ter. 

Fitxa tècnica 

Estat del projecte i data Aprovació inicial Ple 08/09/2014 

Autor del projecte Servei de Planejament i Gestió 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Modificació puntual del PGOU núm. 52 per la incorporació dels sectors 
Accés Nord, Pla de Baix de Domeny i Parador del Güell 

Situació i àmbit: 

El seu àmbit és el delimitat als plànols, i correspon als sectors de pla parcial d’Accés Nord, Pla de 
Baix de Domeny i Parador del Güell. 

Àmbit de la suspensió de llicències: 

Àmbit de la modificació puntual del text refós del PGOU número 52. 

Abast de la suspensió: 

Se suspèn l'atorgament de llicències d'edificació, reforma o rehabilitació i d'altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, excepte les llicències fonamentades en el 
règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, 
en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou 
planejament, una vegada definitivament aprovat. Aquest termini serà d'un any, comptat des de la 
publicació de l'acord d'aprovació inicial i de suspensió. 

Abast de la modificació: 

La incorporació al SUC d’uns sòls ja urbanitzats, recepcionats i susceptibles de llicència immediata, 
atesa la seva condició de solar. 

Fitxa tècnica 

Estat del projecte i data Aprovació text refós CTU 22/07/2014 

Autor del projecte Servei de Planejament i Llicències – Àrea d’Urbanisme 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Modificació puntual del PGOU núm. 53 condicions d’ús zona 3.2  

Situació i àmbit: 

La present modificació és d’aplicació en la totalitat del sòl urbà qualificat de zona de dotacions i 
serveis amb espais oberts (clau 3.2) i inclòs dins la delimitació de trama urbana consolidada (TUC) 
del terme municipal de Girona, que en constitueixen l’àmbit. 

Àmbit de la suspensió de llicències: 

Àmbit de la modificació puntual del text refós del PGOU número 53. 

Abast de la suspensió: 

Se suspèn l'atorgament de llicències d'edificació, reforma o rehabilitació i d'altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, excepte les llicències fonamentades en el 
règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, 
en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou 
planejament, una vegada definitivament aprovat. Aquest termini serà d'un any, comptat des de la 
publicació de l'acord d'aprovació inicial i de suspensió. 

Abast de la modificació: 

El seu objecte és el de modificar les normes urbanístiques de planejament per ajustar les definicions i 
els usos permesos en la zona de dotacions i serveis amb espais oberts (clau 3.2). Amb aquesta 
finalitat es modifica l’article 214 de les normes urbanístiques del text refós del PGOU.  

Fitxa tècnica 

Estat del projecte i data Aprovació text refós CTU 22/07/2014 

Autor del projecte Servei de Planejament i Llicències – Àrea d’Urbanisme 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 54 per a la regulació dels 
elements admesos sobre l’alçada reguladora màxima en la zona amb 
indústria amb espais oberts (clau 5.2) 

Situació i àmbit: 

El seu àmbit és el de la zona amb indústria amb espais oberts, clau 5.2, delimitat als plànols, essent 
d’aplicació en la totalitat del terme municipal de Girona  

Àmbit de la suspensió de llicències: 

L’àmbit de la suspensió és el de la zona amb indústria amb espais oberts, clau 5.2. 

Abast de la suspensió: 

Se suspèn l'atorgament de llicències d'edificació, reforma o rehabilitació i d'altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, excepte les llicències fonamentades en el 
règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, 
en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou 
planejament, una vegada definitivament aprovat. Aquest termini serà d'un any, comptat des de la 
publicació de l'acord d'aprovació inicial i de suspensió. 

Abast de la modificació: 

L'objecte de la modificació és: 

Possibilitar la implantació d’elements industrials de major alçada que permeti la implantació de 
tecnologies energèticament més eficient i amb menys emissions al medi; i alhora establir les 
condicions de compatibilitat paisatgística i ambiental. 

Proposta de modificació: 

Per tal d’assolir els objectius exposats es proposa, la modificació de les condicions d’ordenació de 
l’edificació de la zona amb indústria amb espais oberts, afegint per parcel·les de superfície superior a 
50.000 m2 la possibilitat d’autoritzar instal·lacions fins a 50 m d’alçada. Per l’autorització, a més de 
les condicions ja establertes per instal·lacions fins a 30 m d’alçada, caldrà l’aprovació d’un Pla 
especial que justifiqui tècnicament la necessitat de l’opció proposada, defineixi les actuacions per 
implantar les mesures correctores i compensatòries de l’impacte paisatgístic i n’estableixi les 
condicions de gestió i execució. 

Fitxa tècnica 

Estat del projecte i data Aprovació definitiva CTU 06/05/2014 

Autor del projecte Servei de Planejament i Llicències – Àrea d’Urbanisme 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 55 per l’ajust de l’àmbit, 
les zones i els sistemes del PEU de la Creueta 

Situació i àmbit: 

Està situat a l’est de Girona, al veïnat de la Creueta. El seu àmbit és el delimitat als plànols, i es 
correspon amb el de la delimitació del Pla Especial de la Creueta.. Comprèn les àrees qualificades 
com a sistema de parc fluvial i deveses (clau C.5), i els sistemes i zones de sòl urbà adjacents. Està 
limitat al Nord i Est pel marge esquerre del riu Onyar, al Sud pel límit municipal de Quart i a l’Oest pel 
Puig de Montilivi. La seva superfície total és de 205.530,74 m2  

Àmbit de la suspensió de llicències: 

L’àmbit de la suspensió és el del sector PE de la Creueta.. 

Abast de la suspensió: 

Se suspèn l'atorgament de llicències d'edificació, reforma o rehabilitació i d'altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, excepte les llicències fonamentades en el 
règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, 
en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou 
planejament, una vegada definitivament aprovat. Aquest termini serà d'un any, comptat des de la 
publicació de l'acord d'aprovació inicial i de suspensió. 

Abast de la modificació: 

L'objecte de la modificació és: 

El seu objecte és establir un marc urbanístic regulador que permeti culminar el procés de implantació 
del Parc Científic i Tecnològic de la UdG a la Creueta, amb l’establiment per a cada parcel·la 
d’equipament públic del Parc, de l’edificabilitat que les singulars necessitats de la institució i 
l’equipament requereix per materialitzar les ampliacions definitives, sempre de forma compatible amb 
l’entorn.  

La modificació es planteja de manera que ordeni l’estructura de les determinacions que els tres 
instruments de planejament vigents (PGOU, PE de la Creueta i PE d’Ordenació de volums) 
estableixen per a la ordenació d’aquest àmbit. En aquest aspecte s’atendrà als criteris de simplicitat, 
claredat, jerarquia i coherència. 

Proposta de modificació  

Per tal d’assolir els objectius exposats es proposa en primer lloc, refondre en el PGOU les 
determinacions del planejament derivat vigent relatives a l’àmbit del sector i l’aprofitament (delimitació 
de les qualificacions, edificabilitats i usos), deixant vigent en el planejament derivat l’ordenació 
volumètrica i les condicions de adequació ambiental, gestió i execució i criteris d’intervenció en 
l’estructura de defensa i parc fluvial. S’assenyala que el present document, acreditada l’execució de la 
UA 73 La Creueta, la refon en el plànol d’ordenació i normes urbanístiques i deixa per tant sense 
efecte la seva delimitació i annex normatiu. 

En segon lloc, es fixa un sostre edificable màxim que possibiliti la culminació del projecte del Parc 
Tecnològic de la UdG. Aquest sostre s’estableix en: 

Ed1: 9.103,27 m2 st 

Ed2: 21.000,00 m2 st 

Ed3: 1m2/m2 que aplicat a la superfície del sistema resulta 6.088,59 m2 de sostre. 
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Aquest sostre, si bé supera l’establert pel planejament derivat, és inferior a l’atorgat pel PGOU amb 
caràcter general. 

En tercer lloc i pel que fa al sistema d’espais lliures públics, la modificació delimita com a sistema de 
places parcs i jardins urbans l’àrea que es pot destinar efectivament a espais lliures. S’afecta a 
sistema viari el sòl ocupat per la proposta que ajusta la traça del carrer Grup La Creueta ( 325,87 m2) 
i es qualifica de sistema d’espais lliures de nova creació la reserva de vialitat no ocupada pel carrer i 
urbanitzada com a espai lliure (655,42 m2) 

Finalment, s’estableix la obligació de redactar l’adaptació i refosa en un sòl document de PE de la 
Creueta, del planejament derivat vigent a l’àmbit. Aquesta revisarà la possibilitat del manteniment de 
la titularitat privada de part del sòl qualificat de Parc Fluvial (C.5) allà on aquesta sigui compatible amb 
els objectius del parc i els conreus proposats en l’avanç del projecte d’adequació del parc. 

Fitxa tècnica 

Estat del projecte i data Aprovació definitiva CTU 26/03/2014 

Autor del projecte Servei de Planejament i Llicències – Àrea d’Urbanisme 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 56 desafectació sòls AP-
7 per canvi d’ubicació de l’enllaç previst en el PGOU 

Situació i àmbit: 

La modificació se situa al barri de Domeny de Girona en sòl tant urbà com no urbanitzable. 

L’àmbit de la modificació és el grafiat als plànols d’ordenació. Està delimitat a l’oest pel límit de terme 
municipal amb Sant Gregori, a l’est per parcel·les d’ús industrial del Pla de Dalt de Domeny, el carrer 
Canet d’Adri i sòl del sistema d’espais lliures; al nord amb el carrer Cartellà i al sud amb zones verdes 
del Pla de Baix de Domeny i el PE Torroella-Nestle i sòl de sistema de xarxa viària local (carrer 
Bescanó). 

La superfície total de l’àmbit de la modificació és de 70.091,10 m² dels quals 36.078,00 estan 
classificats de sòl no urbanitzable i els 34.013,10 restants de sòl urbà. 

Àmbit de la suspensió de llicències: 

L’àmbit de la suspensió és el de la MP PGOU núm. 56. 

Abast de la suspensió: 

Se suspèn l'atorgament de llicències d'edificació, reforma o rehabilitació i d'altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, excepte les llicències fonamentades en el 
règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, 
en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou 
planejament, una vegada definitivament aprovat. Aquest termini serà d'un any, comptat des de la 
publicació de l'acord d'aprovació inicial i de suspensió. 

Abast de la modificació: 

Els objectius i criteris de la modificació són: 

▪ Eliminar una previsió obsoleta de sòls assignats a l’enllaç de l’AP-7 Oest Girona - St. Gregori,. 

▪ Revertir als sòls afectats inicialment i desafectats finalment, la qualificació urbanística anterior 
a la previsió d’afectació de xarxa viària territorial. 

▪ Retornar la condició de titularitat privada a uns sòls que han deixat de tenir interès públic a raó 
del canvi d’ubicació de l’enllaç de l’AP-7 previst. 

▪ Qualificar de sistema viari els sòls expropiats i afectats pel traçat definitiu de l’Enllaç AP-7. 

▪ Ajustar els sistemes inclosos en l’àmbit a la realitat física consolidada per la implantació 
definitiva de l’enllaç AP-7 Oest 

Proposta de modificació  

Es proposa qualificar coherentment els sòls afectats per l’Enllaç Oest de l’AP-7, tant en el projecte 
inicial com en el definitivament aprovat i implementat, amb l’ús final materialitzat i consolidat. Aquest 
ajust de les qualificacions comportarà diferents situacions: 

▪ Una part d’aquests sòls – que s’havien reservat per al traçat inicial del nus, però amb el traçat 
definitiu han deixat d’estar afectats i mai no han estat objecte d’expropiació- es proposa que 
retornin a la seva qualificació anterior; 

▪ Una altra part d’aquests sòls estan classificats de sòl no urbanitzable (SNU) i, inicialment, no 
es va preveure la seva afectació a la sortida de l’AP-7, malgrat que finalment han resultat 
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afectats i expropiats amb el canvi de traçat; per aquests sòls es proposa el reconeixement de 
la seva vinculació al sistema de comunicacions territorials i per tant la classificació de sòl urbà; 

▪ La resta de sòls inclosos en la modificació, de titularitat pública, requereixen ajustos de 
delimitació atès que s’han materialitzat amb límits i superfícies que varien de la seva previsió 
inicial. 

Fitxa tècnica 

Estat del projecte i data Aprovació text refós Ple 14/02/2014 

Autor del projecte Servei de Planejament i Llicències – Àrea d’Urbanisme 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 57 – PA 115 Carrer 
Guilleries 

Situació i àmbit: 

La modificació se situa al barri de Santa Eugènia, dins l’illa definida pels carrers Santa Eugènia, 
Bassegoda, Maçana, Guilleries i Sant Sebastià. L’àmbit de la modificació, és el grafiat als plànols 
d’ordenació i inclou: 

▪ La parcel·la cadastral 397911, de la que s’exclou la part situada més enllà de les alineacions 
de les façanes de la plaça Leonor Joher (21,5 m2) qualificada de sistema d’espais lliures pel 
PMU del Mercat de Santa Eugènia.  

▪ Una petita part (4,81 m2) de la parcel·la cadastral 3974917, situada dins la fondària edificable 
del carrer Guilleries i en la projecció de la parcel·la de Guilleries 10. 

El sòl que ocupa està qualificat de zona d’eixample (clau 1.2) 

La superfície total de l’àmbit la modificació és de 276,74 m². 

Àmbit de la suspensió de llicències: 

L’àmbit de la suspensió és el la MP PGOU núm. 57. 

Abast de la suspensió: 

Se suspèn l'atorgament de llicències d'edificació, reforma o rehabilitació i d'altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, excepte les llicències fonamentades en el 
règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, 
en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou 
planejament, una vegada definitivament aprovat. Aquest termini serà d'un any, comptat des de la 
publicació de l'acord d'aprovació inicial i de suspensió. 

Abast de la modificació: 

La MP del PGOU núm. 57 PA 115 carrer Guilleries té com a objectiu bàsic, en execució de la 
sentència, establir l’ordenació de l’àmbit que motivada i justificadament, reconegui l’edificació existent 
donant compliment a la compareixença del 4/04/2005. 

Per tal d’assolir aquest objectiu es proposa una modificació puntual que estableixi una actuació 
aïllada de dotació, donant compliment als aspectes de base normativa i jerarquia assenyalats a la 
sentència i incorpora la documentació necessària per a motivar i justificar la diversa finalitat de 
l’actuació en relació al PMU Mercat de Santa Eugènia i el seu tractament diferenciat. 

Les obligacions de cessió es gestionen amb la delimitació del PA. 

Els objectius i criteris de l’ordenació volumètrica són: 

▪ La ordenació minimitza els efectes sobre el paisatge urbà de les mitgeres dels edificis 
adjacents existents, especialment d’aquells amb alçades superiors a les admeses pel 
planejament, però amb bon estat i per tant una expectativa de llarga vida útil 

▪ La façana posterior de l’edificació, conforma una part de la façana de la plaça de la plaça 
Leonor Joher i és coherent amb les seves alineacions i alçades. 

▪ Es contempla l’accés als aparcaments en soterrani mitjançant una servitud de pas creada en 
el soterrani del PMU Mercat de Santa Eugènia.. 
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▪ La connexió entre la plaça Leonor Joher i els carrers Maçana i Guilleries es situa en la 
projecció del carrer Montnegre i té la dimensió que el seu caràcter públic demana. 

Es proposa la Modificació puntual del PGOU núm. 57 PA 115 carrer Guilleries per a l’ordenació de 
volums i façanes del solar corresponent a la major part de la finca cadastral 3974911, excepte la 
superfície de la finca que s’ha incorporat a la delimitació del Sector PMU 16 – Mercat de Santa 
Eugènia (21,5 m2). Les obligacions dels propietaris generades per la Modificació amb un increment 
de sostre de 10 m2 10 es limiten al pagament substitutori del valor dels sistemes d’espais lliures (2 
m2) i aprofitament (1,5 m2). Aquestes obligacions es fan efectives amb la cessió dels 21,50 m2 de sòl 
en execució de la compareixença. 

Fitxa tècnica 

Estat del projecte i data Aprovació inicial 14/02/2014 

Autor del projecte Servei de Planejament i Llicències – Àrea d’Urbanisme 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 58 alineació de 
l’immoble núm. 148-150 del carrer Santa Eugènia 

Situació i àmbit: 

L’àmbit de la modificació és el grafiat als plànols d’ordenació i el constitueix únicament i exclusiva la 
parcel·la 4075701. Està delimitat al nord pel carrer de Baix, al sud pel carrer de Santa Eugènia, a l’est 
pel carrer de Francesc Estival i Cisa i a l’oest per la Travessia de la Fàbrica. 

Àmbit de la suspensió de llicències: 

Àmbit de la modificació puntual del text refós del PGOU número 58. 

Abast de la suspensió: 

Se suspèn l'atorgament de llicències urbanístiques d'edificació, reforma o rehabilitació i d'altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, excepte les llicències 
fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament 
inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc 
l'aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat. Aquest termini serà d'un any, 
comptat des de la publicació de l'acord d'aprovació inicial i de suspensió. 

Abast de la modificació: 

L'objecte de la modificació és: 

▪ Ampliar el recorregut i la continuïtat de l’itinerari de vianants accessible en aquest tram del 
carrer Santa Eugènia. 

▪ Ajustar l’alineació del carrer Santa Eugènia  

▪ Obtenció de 3,30m² de vial per cessió lliure i gratuïta. 

▪ Reordenació volumètrica de l’edificabilitat de la parcel·la. 

Fitxa tècnica 

Estat del projecte i data Aprovació definitiva CTU 10/10/2014 

Autor del projecte Servei de Planejament i Llicències – Àrea d’Urbanisme 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Modificació puntual del text refós núm. 59 del PGOU per a la supressió del 
PMU 13 Crta. Barcelona i delimitació del PAU 116 (carrer Barcelona – 
Avellaneda/Clínica) i PAU 117 (carrer Barcelona nord) 

Situació i àmbit: 

El seu àmbit és el delimitat als plànols, i es configura en dos àmbits urbanístics, corresponents als 
polígons d’actuació urbanística PAU 116 ( BAC) i PAU 117 (C/Barcelona-Nord ). 

La delimitació del PAU 117 C/Barcelona-Nord afecta un àmbit corresponen a la part nord de l’anterior 
PMU 13 C/Barcelona amb una superfície de 29.687 m2. 

La delimitació del polígon d’actuació urbanística PAU 116 (BAC), té caràcter discontinu conformat per 
tres subàmbits; l’anomenat ”a” correspon a la part sud de l’anterior PMU 13 C/Barcelona que té una 
superfície de 25.813 m2, l’anomenat “b” correspon al parc de la Avellaneda que té una superfície de 
19.214 m2 i, finalment, l’anomenat “c” correspon al solar del C/Joan Maragall i que té una superfície 
de 1.702 m2. La superfície total del polígon és de 46.729 m2. 

Àmbit de la suspensió de llicències: 

Àmbit de la modificació puntual del text refós del PGOU número 59. 

Abast de la suspensió: 

Se suspèn l'atorgament de llicències urbanístiques d'edificació, reforma o rehabilitació i d'altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, excepte les llicències 
fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament 
inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc 
l'aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat. Aquest termini serà d'un any, 
comptat des de la publicació de l'acord d'aprovació inicial i de suspensió. 

Abast de la modificació: 

▪ Possibilitar l’execució immediata de la intervenció sobre la zona d’entrada sud a la ciutat, 
fixant una ordenació detallada en aquest espai que incorpori la implantació d’un edifici 
simbòlic que actuï de referència d’aquesta “porta d’entrada” transformant la imatge genys 
afavorida de la ciutat en aquest espai estratègic. 

▪ Establir l’ordenació de detall de l’àmbit objecte de la Modificació per tal de possibilitar la seva 
transformació immediata, fixant un coeficient d’edificabilitat de 1,48m2st/m2s, tal com 
corresponia al PMU-13 abans d’imposar la càrrega d’urbanització vinculada al Tren d’Alta 
Velocitat.  

▪ Obtenir de forma gratuïta un parc de grans dimensions i notable valor d’elements arboris per 
al gaudi de la població. 

▪ Potenciar un model de ciutat compacta on l’ús residencial s’harmonitza amb les activitats 
comercials i de serveis, i ampliar la barreja d’usos de les zones de dotacions i serveis privats, 
contemplant la implantació d’un centre sanitari privat, com és la Clínica Girona, que doni un 
òptim servei a la ciutadania tot evitant el seu trasllat fora del municipi. 

▪ Complementar la oferta comercial al centre de Girona que reforci l’eix comercial actual que 
integri la cohabitació pacífica i d’interès mutu entre comerç petit i comerç mitjà, alhora que 
encaixin en harmonia en la diversitat d’usos que garanteixin la vitalitat de la ciutat. 

▪ Millorar les dotacions públiques al bell mig de la ciutat, especialment amb la ampliació de 
l’equipament del Col·legi Verd, qualificant part de la finca actualment ocupada per la seu de la 
Clínica Girona, d’equipament comunitari docent. 
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▪ Establir una ordenació urbanística coherent amb el teixit urbà existent, contemplant una xarxa 
viària potencial que cohesioni l’estructura urbana en sentit est oest de manera que la seva 
funcionalitat no depengui d’aquesta vialitat futura. 

▪ Establir un desenvolupament de l’actuació coherent, viable i equilibrat des del punt de vista de 
la delimitació poligonal prevista. 

Fitxa tècnica 

Estat del projecte i data Aprovació inicial Ple 15/12/2014 

Autor del projecte Servei de Planejament i Llicències – Àrea d’Urbanisme 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 60 eliminació de la UA 
Tomàs Mieres 3 

Situació i àmbit: 

La modificació se situa al barri de l’Eixample Nord, dins l’illa definida pels carrers Santa Eugènia, 
Tomàs Mieres i Ferran Puig. Inclou de NE a SO, les parcel·les cadastrals 5080916 (av. Sta. Eugènia 
20), 5080917 (Av. Sta. Eugènia 22: ), 5080918 (av. Sta. Eugènia 24) i 5080919 (av. Sta. Eugènia 26) 
així com els terrenys municipals entre les façanes posteriors i el viaducte, obtinguts per expropiació a 
RENFE. 

La superfície total de l’àmbit la modificació és de 641 m². 

Àmbit de la suspensió de llicències: 

Àmbit de la modificació puntual del text refós del PGOU número60 

Abast de la suspensió: 

Se suspèn l'atorgament de llicències d'edificació, reforma o rehabilitació i d'altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, excepte les llicències fonamentades en el 
règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, 
en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou 
planejament, una vegada definitivament aprovat. Aquest termini serà d'un any, comptat des de la 
publicació de l'acord d'aprovació inicial i de suspensió. 

Abast de la modificació: 

El seu objecte és, establir l’execució de l’ordenació del PGOU, que comporta la obtenció del sòl 
afectat de vialitat i la seva urbanització com a actuació aïllada.  Amb aquesta finalitat s’elimina la 
delimitació del PA 25 Tomàs Mieres 3 del plànol d’ordenació del sòl urbà i es deixa sense efecte la 
fitxa corresponent de l’annex normatiu de desenvolupament i execució en sòl urbà del PGOU vigent. 

Proposta de modificació: 

Per tal d’assolir els objectius assenyalats es proposa una modificació puntual que elimina la unitat de 
gestió sense alterar l’ordenació del planejament, de forma que l’execució del planejament en l’àmbit 
de la modificació, pel que fa als sistemes (la citada alineació del carrer Tomàs Mieres) tindrà la 
naturalesa d’actuació aïllada. 

Es justifica la no viabilitat econòmica de l’actual UA Tomàs Mieres 3 en base a un informe – valoració 
encarregat expressament i la sostenibilitat de l’actuació En relació amb les finances municipals a 
l’informe de sostenibilitat econòmica. 

Així mateix, l’actuació aïllada permet iniciar l’expropiació de les edificacions en mal estat i l’adequació 
dels terrenys immediatament de l’aprovació d’aquest document. Pel que fa a les altres dues, en més 
bon estat i ocupades per activitats i habitatges, el PGOU els atorga una edificabilitat notablement 
superior a l’existent. Per tant, la materialització de l’increment de sostre per part dels propietaris 
(substitució de l’edificació o remunta) suposarà la cessió dels terrenys qualificats de sistema viari i la 
seva urbanització per tal de què les finques adquireixin la condició de solar. 

Fitxa tècnica 

Estat del projecte i data Aprovació inicial Ple 13/10/2014 

Autor del projecte Servei de Planejament i Gestió 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Pla de millora urbana Clínica quirúrgica Onyar 

Situació i àmbit: 

L’àmbit coincideix amb la parcel·la qualificada com a E.s (sistema general d’equipaments sanitari-
assistencial). La parcel·la queda establerta principalment mitjançant els seus edificis consolidats, al 
llarg del carrer de les Heroïnes de Santa Bàrbara núm. 6, cantonada sud-est amb el carrer del riu 
Onyar i fent front mitjançant una cua de parcel·la amb el carrer del Carme, passeig a la vora del riu 
Onyar. La superfície total de l’àmbit és de 1.671 m². 

Àmbit de la suspensió de llicències: 

Àmbit del PMU Clínica quirúrgica Onyar 

Abast de la suspensió: 

Se suspèn l'atorgament de llicències d'edificació, reforma o rehabilitació i d'altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, excepte les llicències fonamentades en el 
règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, 
en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou 
planejament, una vegada definitivament aprovat. Aquest termini serà d'un any, comptat des de la 
publicació de l'acord d'aprovació inicial i de suspensió. 

Abast del PMU: 

La nova ordenació es defineix a través de dos conceptes diferenciats: l’edificabilitat i els cossos 
sortints cap a pati interior d’illa. Ambdós paràmetres busquen i plantegen en tot moment, millors 
garanties d’implantació que les proposades en el PGOU. 

Objectius i criteris del PMU: 

▪ Reconèixer les edificacions actuals de l’equipament socio-sanitari, en tant que responen a les 
necessitats d’ús de l’activitat que s’hi desenvolupa. 

▪ Reconèixer els elements catalogats d’interès públic i patrimonial, preservant-los-hi sentit. 

▪ Reconèixer el desajustament entre la realitat edificada i els límits edificables vigents i la seva 
proporció d’irregularitat. 

▪ Ajustar les condicions de l’ordenació volumètrica i de l’edificació que, reconeixent la realitat de 
l’ús de l’activitat i les necessitats fetes paleses, facin compatibles les actuals edificacions, 
atenent als petits desajustos urbanístics existents, amb la normativa urbanística que les ha de 
regular. 

▪ Reconeixement de la volumetria relacionada amb les finques veïnes, per tal que la nova 
ordenació no alteri les condicions d’aquesta relació i minimitzi l’impacte del desenvolupament 
de l’activitat sanitària sobre aquestes finques. 

▪ Reconèixer i adequar l’activitat a les condicions d’evacuació en cas d’incendi segons la 
normativa vigent. 

Fitxa tècnica 

Estat del projecte i data Aprovació definitiva Ple 08/09/14 

Autor del projecte Servei de Planejament i Gestió 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Pla de millora urbana d’ordenació de volums – Illa 2 del Parador del Güell 

Situació i àmbit: 

L’àmbit correspon a l’illa 2 del sector Parador del Güell. L’illa 2 queda compresa entre l’Avinguda 
Josep Tarradellas i els carrers Poble Saharaui, Carles Vivó i Siqués i Jaume Faixó i Fusellas. La 
superfície d’actuació és de 7.076 m². 

Àmbit de la suspensió de llicències: 

Àmbit del PMU Parador del Güell, illa 2. 

Abast de la suspensió: 

Se suspèn l'atorgament de llicències d'edificació, reforma o rehabilitació i d'altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, excepte les llicències fonamentades en el 
règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, 
en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou 
planejament, una vegada definitivament aprovat. Aquest termini serà d'un any, comptat des de la 
publicació de l'acord d'aprovació inicial i de suspensió. 

Abast del PMU: 

Té per objecte, en sòl urbà consolidat, la parcel.lació d’aquesta illa en dues parcel.les i establir, al 
mateix temps, l’ordenació de volums en cadascuna d’elles. 

Objectius i criteris del PMU: 

▪ Establir la divisió de la parcel·la corresponent a l’illa 2 del Sector Parador del Güell, en dues 
parcel·les de superfície mínima 2.500 m². 

▪ Establir l’ordenació de volums edificatoris en cada una d’elles. 

▪ Regular els paràmetres edificatoris que donin lloc a l’esmentada ordenació de volums, 
assignant les edificabilitats pròpies o traspassades fins assolir l’edificabilitat màxima resultant 
que es pugui esgotar segons ocupació, alçada reguladora i altres paràmetres d’aplicació de la 
zona. 

▪ En qualsevol cas, donar compliment a les determinacions establertes a l’article 214 modificat 
del PGOU per procedir a la dita parcel·lació i ordenació de volums, amb justificació del mateix. 

Fitxa tècnica 

Estat del projecte i data Aprovació inicial Junta de Govern Local 24/10/14 

Autor del projecte Falcó Huguet arquitectes 

Promotor Propietaris proindivís illa 2 
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Pla Especial del nou edifici d’assecat de cafè a la fàbrica Nestlé 

Situació i àmbit: 

L’àmbit d’aquest Pla especial urbanístic està ubicat, tal com consta a la seva documentació gràfica, 
dins de les instal·lacions de la fàbrica de Nestlé situada dins del polígon industrial de Torroella, just a 
tocar, per la franja nord, amb el polígon del sector Polter. Es situa just a l’est de l’autopista AP-7, al 
sud de la carretera GI-531 (Sant Gregori) i a la vora nord del riu Ter.  

La superfície total de l´àmbit del pla especial urbanístic és de 15,93 hectàrees 

Àmbit de la suspensió de llicències: 

L’àmbit de la suspensió és el del sector delimitat pel PEU en els plànols d’ordenació. 

Abast de la suspensió: 

Se suspèn l'atorgament de llicències d'edificació, reforma o rehabilitació i d'altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, excepte les llicències fonamentades en el 
règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, 
en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou 
planejament, una vegada definitivament aprovat. Aquest termini serà d'un any, comptat des de la 
publicació de l'acord d'aprovació inicial i de suspensió. 

Abast del PMU: 

Se suspèn l'atorgament de llicències d'edificació, reforma o rehabilitació i d'altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, excepte les llicències fonamentades en el 
règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, 
en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou 
planejament, una vegada definitivament aprovat. Aquest termini serà d'un any, comptat des de la 
publicació de l'acord d'aprovació inicial i de suspensió. 

Objectius i criteris del PE: 

Augmentar l’alçada màxima d’edificabilitat permesa per el Pla general de Girona per a aquesta zona a 
50m. per construir el nou edifici d’assecat de cafè (línia 3). 

Fitxa tècnica 

Estat del projecte i data Aprovació definitiva CTU 22/07/14 

Autor del projecte Idom 

Promotor Nestlé España SA 
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Pla Especial de la Devesa 

Situació i àmbit: 

El seu àmbit és el delimitat als plànols i correspon al Parc de la Devesa i els espais que el relacionen 
amb els espais fluvials que hi llinden i a la connexió amb la ciutat. 

En relació als espais fluvials, l’àmbit incorpora el passeig perimetral del riu Ter entre l’aiguabarreig 
amb el riu Güell i el riu Onyar, així com la vora del riu Onyar fins l’estrep del pont del ferrocarril. 

En relació amb la ciutat, l’àmbit incorpora els accessos al Parc des del carrer Caterina Albert, des de 
la Rotonda de la Devesa , des de la Rotonda del Rellotge, així com els carrers que donen façana com 
son el Passeig de la Devesa i bona part del carrer Güell. 

La superfície total de l’àmbit és de 416.273,99 m2. 

Àmbit de la suspensió de llicències: 

L’àmbit de la suspensió és el del sector delimitat pel PEU en els plànols d’ordenació. 

Abast de la suspensió: 

Se suspèn l'atorgament de llicències d'edificació, reforma o rehabilitació i d'altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, excepte les llicències fonamentades en el 
règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, 
en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou 
planejament, una vegada definitivament aprovat. Aquest termini serà d'un any, comptat des de la 
publicació de l'acord d'aprovació inicial i de suspensió. 

Objectius i criteris del PE: 

La Devesa és un parc urbà que acull diferents usos, amb més o menys intensitat i, per tant, amb una 
major o menor compatibilitat respecte l'estructura actual. Aquests usos generen tensions, 
especialment En relació amb la protecció de l'arbrat, amb ocupacions sovint inapropiades i 
comportant una apropiació de l'espai que roman, fins i tot quan no hi són. 

En qualsevol cas es requereix: 

▪ Regular els usos permanents i periòdics  

▪ Treure l'aparcament del parc 

▪ Incrementar l'accessibilitat del parc per a usos de lleure quotidians 

▪ Reflexionar sobre la idoneïtat o no dels diferents usos periòdics o puntuals i, si s'opta per 
mantenir-los:  

o Recolzar-los sobre la xarxa d'avingudes i espais més extensos sense vegetació 

o Respectar una distància mínima de 4 metres a l'arbrat 

o Resoldre els usos puntuals de pernoctació i acampada al parc 

o Adaptar usos a la funció de parc urbà 

Fitxa tècnica 

Estat del projecte i data Aprovació inicial Avanç Junta de Govern Local 12/12/14 
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Autor del projecte Servei de Planejament i llicències 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Delimitació de la trama urbana consolidada supramunicipal conjunta amb 
els municipis de Sarrià de Ter, Fornells, Vilablareix i Salt 

Arran de la petició formulada a aquest Ajuntament, per diversos municipis de l’entorn de Girona, s’ha 
acordat sol·licitar a la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Territori i Sosteniblitat de la 
Generalitat de Catalunya, la delimitació d’una trama urbana supramunicipal conjunta que abasti, a 
més de Girona, els municipis de Salt, Vilablareix, Fornells de la Selva i Sarrià de Ter. 

Realitzada la sol·licitud s’està elaborant la corresponent memòria i documentació pertinent per dur a 
terme la seva tramitació i culminació.  

Així mateix, s’ha subscrit un protocol amb els municipis esmentats anteriorment, amb la finalitat de 
crear una entitat urbanística especial per a la creació d’una futura àrea metropolitana estratègica del 
Gironès, i que tindrà com objectiu principal, la planificació urbanística que afecti als interessos 
comuns dels respectius municipis, conformada pel conjunt dels seus territoris que integren els terme 
municipals dels repetits ajuntaments de Girona, Salt, Fornells de la Selva, Vilablareix i Sarrià de Ter. 

Fitxa tècnica 

Protocol i sol·licitud 
TUCSupramunicipal  

Aprovació per Junta de Govern Local en data 19/12/2014 
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4.4. Subvencions 

En relació directa a l’execució de determinats projectes hi trobem la gestió de les subvencions 
concedides, especialment dins el programa del Pla Únic d’obres i Serveis de Catalunya, de la 
Generalitat de Catalunya (PUOSC). 

 La correcta justificació de les subvencions, requereix un treball de màxim rigor, des del moment en 
que s’inicien els tràmits fins a la total realització de les obres, control de totes i cadascuna de les 
actuacions que es realitzen i que han de ser objecte de justificació posterior; és a dir, acreditació i 
justificació dels treballs executats, dels costos respecte de la subvenció atorgada, i compliment 
estricte de terminis, els quals, en moltes ocasions, en tractar-se de programes plurianuals requereixen 
un seguiment durant un llarg període de temps. 

Subvenció PUOSC 2008-2012 
Projecte d’accessos al nou Pont del Ter 

Data d’adjudicació: 10/12/2013 

Obres subvencionades 

Projecte D’urbanització de L’encreuament de l’avinguda de Josep Tarradellas i Joan amb el carrer de 
l’Illa de Fuerteventura: 

Aprovació definitiva: Decret de l’Alcaldia 22/05/2012 

Pressupost de licitació: 296.189,77 € IVA inclòs 

Subvenció atorgada: 76.155,98 € 

Projecte de Connexió Provisional del Nou Pont Sobre el Riu Ter i la Rotonda de l’avinguda de França: 

Aprovació definitiva: Decret de l’Alcaldia 22/05/2012 

Pressupost de licitació: 204.858,42 € IVA inclòs 

Subvenció atorgada: 52.672,96 € 

Entitat subvencionadora: Programa General inclòs al PUOSC 2008-2012 de la Generalitat de 
Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Anualitat 2012 

Import total subvenció: 128.828,94 € 

Estat subvenció: en tràmit de justificació. 

Detall dels projectes 
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Subvenció Pla Especial d’inversions sostenibles, 
Diputació de Girona 
Obres generals i de les instal·lacions d’aigua potable dels accessos al nou pont del Ter 

Data d’adjudicació: 10/12/2013 

Obres subvencionades 

Import total subvenció: 514.150,00 € 

Estat subvenció: en tràmit de justificació. 

4.5. Programa de gestió patrimonial 

S’han realitzat 59 propostes d’alta de béns i millores inventariables amb el programa de gestió 
patrimonial (GPA). 

4.6. Gestió pressupostària 

Íntimament lligat a tot l’exposat, es troba la part econòmica que permet l’execució material dels 
projectes. El mateix equip administratiu porta a terme un exhaustiu control econòmic de les diferents 
partides pressupostàries assignades a l’Àrea, així com d’aquelles que, tot i estar assignades a d’altres 
Departaments des del punt de vist pressupostari, en realitat estan abocades a finançar actuacions 
bàsicament d’edificació, tant per la posta en funcionament de nous equipaments municipals 
(pavellons, centres cívics, etc.), com per la rehabilitació, recuperació, o transformació dels existents. 

L’anterior control permet a més, poder conèixer l’estat econòmic referit a totes aquestes actuacions, 
en tot moment, i complir amb els objectius polítics marcats, a fi de donar resposta a qualsevol 
demanda de la ciutadania, tant directament a través de l’Àrea d’Urbanisme, com a través d’altres 
departaments del propi Ajuntament (esports, cultura, ensenyament, etc.) 
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4.7. Servei d’Obres i Projectes 

El Servei d’Obres i Projectes està format pels col·lectius de l’Oficina de Projectes, formada 
integrament per arquitectes i delineants, pels de l’Oficina tècnica d’enginyeria formada especialment 
per enginyers i pels de l’Oficina de Control de projectes i obres, formada exclusivament per 
arquitectes tècnics. 

El Servei de Projectes de l’Àrea d’Urbanisme i Activitats té com objectiu principal la programació i 
gestió de les obres que l’Ajuntament promou referides als espais públics, equipaments i edificis sota 
responsabilitat municipal. Aquestes obres són unes de nova planta, d’altres de reforma i d’altres de 
reparació. La funció bàsica del Servei d’Obres i Projectes és gestionar les obres de promoció 
municipal. N’hi ha d’altres però de menys abast, com les relacionades amb el control d’obres 
promogudes per d’altres administracions, o, en el cas d’algunes urbanitzacions, per promotors 
particulars. 

Hi ha vegades que la intervenció del servei abasta tot el procés, des de la redacció del projecte fins la 
direcció i la recepció de les obres. D’altres vegades, però, des del propi servei, es gestiona la 
contractació externa d’alguna de les fases, de la redacció del projecte o de la direcció facultativa de 
les obres. 

En aquest context les tasques del servei poden ser classificades en els següents grups: 

Obres promogudes pel propi Ajuntament 

o Redacció de projectes 

o Direcció d’obres 

o Seguiment dels encàrrecs a l’exterior de la redacció de projectes 

o Seguiment dels encàrrecs a l’exterior de la direcció d’obres 

o Preparació de licitacions d’obres 

o Preparació de liquidacions i recepcions d’obres 

Obres promogudes per d’altres institucions o per particulars 

o Seguiment de la redacció dels projectes 

o Seguiment de la direcció d’obres 

o Si s’escau, acceptació de les obres 

D’entre les obres de promoció municipal, a grans trets, n’hi ha de dos tipus: les d’edificació i les 
d’urbanització. 

Al primer grup hi són les de construcció de nous edificis, les de reforma o ampliació d’edificis existents 
i, òbviament també, les de manteniment de tots aquests edificis. 

Al segon grup pertanyen, les obres d’urbanització ex novo d’espais públics, carrers, places, jardins, 
parcs, etc., les de reforma de les urbanitzacions existents a aquests espais i les corresponents de 
manteniment. 

L’objecte de les obres relacionades amb l’edificació és el parc edificat de titularitat municipal: edificis 
administratius, centres cívics, socials i culturals, biblioteques, museus, escoles de primària, escoles 
bressol, mercats, dispensaris, museus, cementiris, casernes de policia, magatzems i tallers, 
poliesportius, piscines, camps de futbol i d’altres instal·lacions esportives, teatres, auditoris, serveis 
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tècnics, etc, un total de més de 100 edificis respecte als quals els seus responsables hi projecten molt 
sovint, i cada vegada més, reformes per tal d’adaptar-los als requisits de cada moment. 

L’objecte de les obres d’urbanització és encara més ampli: tots els carrers, places, jardins, parcs i 
espais públics de la ciutat i les seves xarxes de serveis amb algunes, com les de sanejament, aigua 
potable, enllumenat públic i fibra òptica, de titularitat municipal. També s’inclou la gestió del 
corresponent mobiliari urbà. 

Així, hi ha hagut, en primer lloc un notable increment del parc d’edificis i urbanitzacions a mantenir i, a 
més a més, per part dels seus responsables, una major exigència d’atenció. El manteniment de les 
escoles bressol i de primària es feia abans des de l’àrea de cultura. Ara es fa des del servei de 
projectes. 

La posada en funcionament de nous mecanismes de participació ciutadana complica notablement la 
tasca tècnica del servei. Cal fer múltiples valoracions, mantenir contactes i treballar sota el control 
dels representants dels veïns. 

Cal mantenir contactes amb gairebé totes les regidories i departaments de l’Ajuntament. Arriben 
centenars de peticions de les coses més dispars a través del gestor de tasques i, també, des de la 
bústia de suggeriments dels ciutadans. Cal, almenys, contestar-les totes. 

S’afegeix també a aquest Servei les conseqüències de les obres de restitució dels sectors afectats pel 
tren d’alta velocitat. Abans hi havia, fora del servei de Projectes i Obres, una oficina dedicada en 
exclusiva a aquesta qüestió. Ara, a la fase d’acabats, quan es requereix una intervenció més ferma de 
l’Ajuntament en aquestes obres de restitució, des del servei, aquesta és desenvolupada com una 
tasca més per alguns tècnics.  

4.7.1. Oficina de Projectes 

Projecte d'Espai Formatiu Rosaleda 

Descripció: 

L’objecte del projecte és la reforma de la banda dreta de l’edifici per a convertir-lo en un espai 
formatiu amb la particularitat de fer un accés directe als jardins de la Devesa. 

La intervenció que es preveu, es situa majoritàriament a l'interior de l'edifici, es basa en la 
redistribució dels espais existents per a facilitar el programa general de l’Espai Formatiu Rosaleda, 
amb la disposició de les instal·lacions bàsiques d’acord amb la normativa vigent. També contempla la 
modificació parcial de la configuració de la façana nord i sud del mateix. 
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Fitxa tècnica 

Emplaçament La Devesa 

Superfície 133,20m2. 

Pressupost 152.325,96 € 

Estat del projecte i data Aprovat 16/01/2015, En procés de licitació 

Autor del projecte Servei de Projectes · Joaquim Roura Poch 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Aparcament a l’avinguda de Montilivi 

A la part superior de l’Avinguda de Montilivi, just davant de l’Estadi municipal de Montilivi, hi havia una 
explanada sense pavimentar que era usada habitualment com aparcament de vehicles de la zona 
universitària i puntualment com a aparcament dels serveis vinculats a la gestió de l’activitat esportiva 
que es du a terme a l’Estadi. 

A fi i a efectes d’ordenar l’aparcament de vehicles de manera general i per qualsevol dels dos usos 
descrits es redacta el projecte d’urbanització de l’aparcament a l’avinguda de Montilivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Avinguda de Montilivi, s/n 

Superfície 2.000 m² 

Pressupost 118.217,00 € 

Estat del projecte i data Obra acabada el 7 de febrer de 2014 

Autor del projecte Servei de Projectes · Joaquim Roura  

Promotor Ajuntament de Girona 
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Reforma dels baixos de la Casa Masó (obra civil) 

Quan, fa uns anys, va adequar-se la Casa Masó com a seu de la Fundació Rafael Masó, es deixà 
fora de l’àmbit d’actuació el local dret dels baixos perquè, aleshores, era ocupat per un llogater que hi 
tenia un comerç. Finalment, però, el local resta a lliure disposició de la Fundació i aquesta vol 
destinar-lo, preferentment, a sala d’exposicions amb un accés directe des del carrer i un altre des dels 
espais de recepció ja condicionats a la mateixa planta baixa. 

L’operació semblava senzilla però no ho resultà tant. En primer lloc perquè la nova sala ha de 
disposar de totes les instal·lacions pròpies d’un espai d’aquestes característiques: regulació estricte 
de temperatura i humitat, xarxa informàtica, ventilació, il·luminació de qualitat... i totes aquestes 
instal·lacions són especialment problemàtiques a un edifici protegit i d’aquestes característiques. En 
segon lloc calia suprimir barreres arquitectòniques a l’accés des del carrer. El projecte inclou l’obra 
civil corresponent i, òbviament, la reforma del local amb nous paviments, paraments i cel-rasos 
adaptats a les característiques d’aquesta del nou ús.. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Ballesteries, 29 

Superfície 86,40 m2 

Pressupost 60.388,72 m2 

Estat del projecte i data Obra acabada, 10/06/2014 

Autor del projecte Servei de projectes- Carles Lloret  

Promotor Ajuntament de Girona  
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Obra civil del condicionament de l’antiga Agència Gómez 

L’Ajuntament disposa, en situació d’arrendament, del local de l’antiga Agència Gómez. És un local 
catalogat com d’interès arquitectònic. Aquest interès, però, es concentra bàsicament a una sala, la de 
l’antic accés al públic de l’agència on hi ha uns antics calaixos, força interessants, per a la 
classificació, per poblacions, de la documentació. El interès de l’Ajuntament és d’instal·lar-hi unes 
oficines d’atenció al públic de l’àrea municipal d’Ensenyament. Aquesta instal·lació ha de fer-se, però, 
sense ocupar la sala dels calaixos que, amb un accés independent, podrà museïtzar-se i ser objecte 
de visites sense alterar el funcionament de l’oficina. 

El local, ja sense la sala dels calaixos, disposa de dos accessos, un des del carrer Ciutadans i l’altra 
des del carrer Ferreries Velles. En no poder-se modificar, pel seu interès arquitectònic, la façana del 
local a Ciutadans i en haver-hi en aquesta un graó d’accés, s’ha optat per mantenir-la tal qual i 
habilitar un segon accés, aquest al carrer Ferreries Velles, sense barreres arquitectòniques. 

Atesa l’existència d’humitats al terra i a les parets i considerat el fet que es tracta d’un local de lloguer 
al qual s’hi ha de fer passar múltiples instal·lacions de clima, elèctriques i d’informàtica, s’ha optat per 
col·locar-hi segones pells sense gairebé alterar ni els mosaics del paviment ni els arrambladors i 
d’altres irregularitats dels malmesos parets i sostres. S’hi preveu un terra tècnic i trasdosats i cel-
rasos de pladur per gairebé tot arreu.  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Ciutadans, 2 

Superfície 114,05 m2 

Pressupost  45.855,14 €. 

Estat del projecte i data Obra acabada, 08/04/2014 

Autor del projecte Servei de Projectes · Carles Lloret 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Condicionament de l’edifici de l’Aurora 

L’edifici de l’Aurora s’aixeca al damunt del canal del mateix nom i forma part de les antigues 
instal·lacions d’aprofitament de l’energia hidràulica d’aquell. És una construcció bastant antiga inclosa 
dins del catàleg d’edificis protegits. Fins fa un parell d’anys, l’Ajuntament el tenia cedit a una entitat 
que sembla que hi tornarà quan s’hagin executat les obres objecte d’aquest projecte que, bàsicament, 
són les següents: 

▪ Els serveis higiènics de l’edifici abocaven directament al medi. Es preveu de connectar-los a la 
xarxa de clavegueram mitjançant bombeig, 

▪ Un tram de coberta estava en molt mal estat. Es preveu de refer-la. 

▪ Es preveu, també, una millora de les condicions d’evacuació de l’edifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Pedret 

Superfície 198,30 m2 

Pressupost 81.975,46€, adjudicat per 49.004,90€ 

Estat del projecte i data Obra acabada, 08/07/2014 

Autor del projecte Servei de Projectes · Carles Lloret 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Cobriment de pista poliesportiva al pati de l’Escola del Pla de Girona 

L’Ajuntament programa el cobriment d’algunes pistes poliesportives existents a diferents patis de les 
escoles públiques del centre. La intenció és doble: d’una banda millorar les condicions d’utilització de 
la pista per part dels propis usuaris de l’escola; d’altra, facilitar que aquestes pistes puguin ser també 
utilitzades pels veïns de la zona. En el cas de l’Escola del Pla de Girona, el projecte fou encarregat a 
l’arquitecte Ricard Turon Vich. Durant l’any 2013 s’ha procedit a aprovar-lo i a preparar la seva 
licitació.  

El projecte preveu el cobriment de la pista amb una estructura metàl·lica diàfana encaixada al davant 
de les actuals grades. S’hi preveu la corresponent instal·lació d’enllumenat públic. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Escola Pla de Girona 

Superfície 1.322,50 m2 

Pressupost 223.797,61€ 

Estat del projecte i data Projecte redactat. Aprovació i licitació. 

Autor del projecte Ricard Turon Vich, arquitecte 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Construcció d’un nou pont sobre el riu Ter entre Sant Ponç i Pedret 

Des de fa uns anys, el Ministeri de Foment promou la construcció d’un nou pont sobre el riu Ter entre 
els barris de Sant Ponç i Pedret / Pont Major. Segons el conveni en el seu dia signat entre el Ministeri 
i l’Ajuntament el primer ha de fer-se càrrec de la construcció estricta del pont i, el segon, dels serveis 
afectats i dels accessos des d’ambdues ribes. 

Des del Servei de Projectes s’ha fet el seguiment de les obres. Ha calgut, per exemple, planificar el 
pas de xarxes d’aigua potable i gas pel pont. I s’ha hagut de planificar i adjudicar la col·locació de 
tubs per al futur pas d’altres serveis en substitució d’esteses aèries de diferents companyies 
elèctriques que actualment creuen el riu, línies de l’ADIF, FECSA-ENDESA i ELASA.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Emili Grahit 

Superfície 9.685,33 m2 

Pressupost ...... 

Estat del projecte i data Projecte redactat, aprovat i licitat. Obres en curs 

Autor del projecte PEDELTA. enginyeria 

Promotor Ministeri de Foment 
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Urbanització de la plaça del Pallol, fase 1 

Un cop acabades les obres de construcció de l’estacionament soterrani procedeix la urbanització dels 
espais públics que en resulten al damunt. 

El corresponent projecte d’urbanització ja havia estat redactat pels arquitectes Manel Bosch / 
Montserrat Nogués. El que s’ha fet és desglossar-ne una primera fase adaptada a les disponibilitats 
pressupostàries. Aquesta primera fase abasta el carrer Sant Josep i la plaça pròpiament dita i deixa 
per a una posterior actuació la part dels carrers Talarn i Nou del Teatre. El projecte inclou l’habilitació 
d’uns espais soterrats per a instal·lacions a la part més propera a l’edifici consistorial. 

A l’àmbit afectat el projecte inclou els capítols habituals dels projectes d’urbanització: sanejament, 
aigua potable, pavimentacions i enllumenat públic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Plaça del Pallol 

Superfície 1.982,77 m2. 

Pressupost 485.108,65 € 

Estat del projecte i data En execució 

Autor del projecte Manel Bosch / Montserrat Nogués / arquitectes 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Millora de l’accessibilitat a l’entorn de Santa Llúcia 

El promotor d’aquest projecte viu al núm. 12 del carrer de Santa Llúcia. Entre l’entrada de la casa i el 
carrer pròpiament dit hi ha una zona enjardinada de tal manera que l’accés de vianants a la casa ha 
de fer-se necessàriament per una escala. El projecte proposa de reformar l’enjardinament i de 
construir-hi una rampa adaptada que permeti el pas de persones amb cadira de rodes. El projecte 
beneficia també l’accessibilitat a d’altres cases del sector. 

L’Ajuntament ha formalitzat un conveni amb el promotor de manera que, en tractar-se d’espais públics 
municipals, sigui l’Ajuntament qui executi les obres, òbviament, a càrrec del promotor. 

El projecte tècnic ha estat encarregat pel promotor a l’arquitecte tècnic Lluís Sitjà. El projecte ha estat 
aprovat, licitat i adjudicat per l’Ajuntament. Les obres són a punt de començar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Carrer de Santa Llúcia 

Superfície 318,50 m2 

Pressupost 24.470,80 € 

Estat del projecte i data Obra acabada,22/01/2015 

Autor del projecte Lluís Sitjà Coll, arquitecte tècnic 

Promotor Albert Artigas Gou 
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Serveis higiènics a la plaça de Sant Domènec 

L’Ajuntament proposa la construcció d’uns serveis higiènics públics a la Plaça Sant Domènec. És 
prou conegut el caràcter monumental de la plaça i, per tant, força delicats tant la decisió de 
l’emplaçament correcte com el propi disseny de les instal·lacions. Al final s’opta per situar-los 
integrats dins la tanca que limita la plaça per l’oest. Són dos serveis adaptats amb l’accés a través 
d’un petit pati al qual s’accedeix des de la plaça a través d’una porta reixada. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Plaça Sant Domènec 

Superfície 34,00 m2 

Pressupost 60.469,27 m2 

Estat del projecte i data Projecte redactat pendent de licitació 

Autor del projecte Servei de Projectes · Carles Lloret 

Promotor Ajuntament de Girona 



Àrea de Promoció i Ocupació 

Urbanisme i Activitats 

 Memòria 2014 AJUNTAMENT DE GIRONA 216 

Urbanització dels espais del voltant de la nova biblioteca pública de l’Estat 

Un cop acabades les obres de construcció de la nova biblioteca, s’ha de fer la urbanització dels 
espais públics de la corresponent Unitat d’Actuació. La urbanització ha de fer-se de forma conjunta 
entre l’Ajuntament de Girona i el Ministeri de Cultura com a propietaris de les parcel·les. Tant el 
Ministeri com l’Ajuntament han encarregat els corresponents projectes a l’equip d’arquitectes de 
l’edifici. Un cop aprovats per l’Ajuntament, els projectes seran licitats i adjudicats de forma 
independent.  

Actualment, els projectes es troben en fase de redacció i de seguiment per part de l’Ajuntament.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Emili Grahit, 4 

Superfície 4.418,20 m2 (3.205 m2 espais lliures + 1.213,20 m2 parcel·la municipal 

Pressupost 464.725,00 € (317.895,14 € Ministeri + 146.829,86 € Ajuntament) 

Estat del projecte i data Obra acabada 

Autor del projecte Lluís Morán / Sebastián Guerrico /arquitectes 

Promotor Ministeri de Cultura / Ajuntament de Girona 
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Urbanització dels accessos al nou Pont del Ter 

Des de fa uns anys, el Ministeri de Foment promou la construcció d’un nou pont sobre el riu Ter entre 
els barris de Sant Ponç i Pedret / Pont Major. Segons el conveni en el seu dia signat entre el Ministeri 
i l’Ajuntament el primer ha de fer-se càrrec de la construcció estricta del pont i, el segon, dels serveis 
afectats i dels accessos des d’ambdues ribes. 

L’Ajuntament disposava de tres projectes redactats en diferents moments. Hi havia el projecte dels 
accessos provisionals al pont des de la Plaça Vila de Perpinyà, a la riba esquerra, redactat per 
l’enginyeria PEDELTA. Hi havia, ja a la riba dreta, el projecte d’urbanització del tram de l’Avinguda 
Tarradellas entre Illa Formentera i Pedret, redactat també per PEDELTA. I finalment, hi havia el 
projecte de l’encreuament Avinguda Tarradellas / passeig Sant Joan Bosco, redactat pels serveis 
tècnics municipals. Tot adaptant-se al ritme de construcció del pont, finalment, durant 2013 s’ha 
procedit a la refosa dels tres projectes, a la seva aprovació, a la seva licitació i a la seva adjudicació. 
Les obres es troben actualment en procés d’execució. 

L’actuació més remarcable és la creació d’una nova rotonda giratòria a la cruïlla Av. Tarradellas / 
Carrer Pedret / Passeig Sant Joan Bosco. Per a la creació d’aquesta rotonda és necessari 
l’endegament d’un tram de la riera d’en Punxa. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Plaça Vila de Perpinyà, Avinguda Tarradellas, Passeig Sant Joan Bosco 

Superfície 4.445m2. 

Pressupost 1.515.539,05 € adjudicat per 847.980,10 € 

Estat del projecte i data Obra en curs 

Autor del projecte  Servei de Projectes · Carles Lloret, PEDELTA 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Modificació del Projecte d’urbanització a la Frontissa de Santa Eugènia 
(Àmbit 2) 

Dins la Frontissa de Santa Eugènia es fa un desglossament corresponent a quatre subàmbits, en 
sentit sudnord: la zona descrita al sud del passeig d’Olot (àmbit4), des del passeig d’Olot fins el carrer 
de Maçana (àmbit3), des de c. Maçana fins Av. Santa Eugènia (àmbit2), i finalitzant (àmbit1) des del 
carrer de Sta. Eugènia a la sèquia Monar. 

En el present projecte, corresponent a l’àmbit 2, es suma un altre subàmbit que no es troba dins del 
projecte general de la Frontissa. Es tracta de la urbanització de 4 pistes de petanca situades a la 
Plaça Santa Eugènia, que es troba a l’est de l’àmbit general del projecte. 

L’obra consistirà en la urbanització de tot l’àmbit descrit anteriorment com a àmbit 2, que inclou: 
demolició dels paviments actuals, pavimentació tant de vials, voreres i aparcaments, dotació de les 
xarxes d’aigües pluvials, aigua potable, soterrament de les xarxes aèries existents, enllumenat públic, 
subministrament i plantació de vegetació, dotació dels elements de mobiliari urbà i senyalització; així 
com la construcció de les 4 pistes de petanca situades a la Plaça Santa Eugènia. 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Frontissa de Sta Eugènia des del C. Maçana fins l’Av. Santa Eugènia. 

Superfície Total: 12.541,97m2 // Àmbit 2: 12.006,84 m2 // Plaça Sta Eugènia: 535,13 m2 

Pressupost 1.077.886,38 € 

Estat del projecte i data Data d’adjudicació: 10/11/2014 // Data d’inici de les obres: 07/01/ 2015 

Autor del projecte GAR Arquitectura, S.L.P. · Seguiment des del Servei de Projectes · Xisca Salom 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte d’urbanització de la unitat d’actuació número 6 – Domeny Oest 
espai lliure comprès entre el carrer de Bescanó i el carrer de Cartellà 

El projecte planteja la reformulació del caràcter de l’àmbit d’actuació per la proposta del projecte 
formulat, incloent en tota la seva àrea la percepció de conformar, configurar i dignificar un espai deixat 
a l’espera de la necessària actuació. 

Millorar l’espai urbà a través de la seva funcionalitat, aspectes tècnics i qualitat espacial. 

Crear un recorregut de continuïtat entre els diversos espais públics del barri, lligat a la seva 
singularitat en quant a ús i configuració física. 

La pavimentació es realitza bàsicament a través de paviments tous, alleugerint de densitat la 
superfície alhora que la seva percepció. Tan sols els connectors entre l’espai i voreres circumdants es 
materialitzen a través del panot de graveta de riu.  

La xarxa de sanejament contemplada per a la major part de l’àmbit d’actuació és a través de sistemes 
drenants, sanejant així el terreny de forma més natural, mantenint la seva permeabilitat i augmentant 
el potencial d’un correcte funcionament de la plantació que estructura l’espai. 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Espai lliure comprès entre el carrer de Bescanó i el carrer de Cartellà 

Superfície 2.074,22 m2  

Pressupost 96.422,21 € 

Estat del projecte i data Data de redacció del Projecte: setembre de 2014 

Autor del projecte Servei de Projectes Urbans · Xisca Salom 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte d’arranjament de l’entorn immediat de l’església de Sant Pau 

En aquest treball de base s’incorporen, de forma necessària i lògica, l’adequació de guals i accessos, 
així com de tots els desnivells accidentals (escossells, tapes de registre,...) existents en l’àrea objecte 
de l’actuació. 

Els materials de pavimentació se simplifiquen i s’integren en la imatge unitària ja existent de tot 
l’espai, l’asfalt. La vorada es manté i alhora delimita clarament l’àmbit d’actuació. 

Aprofitant quasi la totalitat de l’arbrat existent, menys el que interfereix en la circulació de vianants, es 
generen espais “tous” que atorguen a la plaça d’una imatge més acollidora, sense interferir en les 
activitats i usos que ara s’hi puguin desenvolupar. 

Es pretén conferir a la plaça d’un caràcter renovat, tot i tractar-se d’una intervenció de mínims. 

El mobiliari proposat es distribueix en tota l’àrea d’intervenció, afavorint àrees d’estada, espera, de 
confluència, de pas i d’activitat, i queda definit en la documentació gràfica del present document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Plaça de l’església de Sant Pau 

Superfície 1.348 m2  

Pressupost 42.225,36 € 

Estat del projecte i data Data d’adjudicació: 18/12/2014 Data d’inici de les obres: 21/01/2015 

Autor del projecte Servei de Projectes Urbans · Xisca Salom 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte d’urbanització de la Pujada Punta del Pi i entorn 

El projecte reformula el caràcter tant de l’espai reservat per a vehicles com el destinat a l’ús de 
vianants, amb la clara voluntat de revaloritzar un espai amb clares deficiències de qualitats espaials 
per a un correcte ús, i adaptabilitat als requeriments de necessitats diverses segons les condicions 
marcades davant de la supressió de barreres arquitectòniques. 

Es fluïdifiquen els recorreguts, i se’ls acompanya amb àrees d’estada quan aquests són destinats 
preferentment a vianants. 

La configuració geomètrica de l’entorn ajuda a configurar les noves geometries de l’espai en conjunt, 
donant peu a un diàleg entre les premisses de sortida i les preescripcions de base en la configuració 
de qualsevol àmbit objecte d’un nou espai públic recuperat i remodelat de la ciutat. 

 
 

Fitxa tècnica 

Emplaçament C/ Ullastret i C/ Punta del Pí 

Superfície 3.163,86 m2 

Pressupost …… 

Estat del projecte i data En redacció 

Autor del projecte Servei de Projectes Urbans - Xisca Salom Gaya 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte d’urbanització de l’entorn del centre comercial Girocentre i de 
l’encreuament de la carretera de Barcelona i el carrer de Martí Sureda i 
Deulèvol 

El projecte contempla la remodelació de la plaça Salvador Dalí i l’entorn immediat al centre comercial 
de l’Hipercor, a arrel de les obres d’ampliació del mateix i dels criteris prèviament establerts a través 
del Pla de Millora de regulació de la composició volumètrica de l’equipament comercial del carrer de 
Barcelona 106. 

Incorpora la nova configuració de la cruïlla del carrer de Barcelona amb el carrer de Martí Sureda, 
amb la finalitat de permetre el gir a l’esquerra segons la proposta prevista amb anterioritat al projecte 
d’urbanització en acord a l’anàlisi de trànsit desenvolupat. 

   

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Entorn del centre comercial Girocentre 

Superfície ....  

Pressupost … 

Estat del projecte i data En redacció 

Autor del projecte Estudi d’arquitectura Roberto Suso · Seguiment des del servei de Projectes ·Xisca 
Salom 

Promotor Hipercor, S.A. 
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Projecte d’urbanització de la plaça Josep Pallach i Carolà 

El buit generat per la plaça és una oportunitat per oferir als ciutadans un espai d’estada, amb diferents 
possibles activitats i amb el màxim de polivalència en el seu ús (estada, bicicletes, reunions veïnals, 
actes diversos, parc infantil divers, etc...) 

El què es pretén és endreçar l’espai de la plaça amb un cert criteri formal i triant materials adients per 
a aquesta i els seus usos, i que el conjunt quedi ordenat. 

A nivell funcional, es busca resoldre la problemàtica que plantegen els veïns, i també oferir a la ciutat 
un espai obert viu dins la trama urbana de l’eixample. 

    

    

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Plaça Josep Pallach i Carolà 

Superfície 2.350 m2 

Pressupost 358.482,84 € 

Estat del projecte i data Redacció: juny de 2014  

Autor del projecte Cristina Capel Castells · Seguiment des del servei de Projectes ·Xisca Salom 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte de defensa hidràulica en el tram comprès entre el Pont de la 
Barca i el Pont de l’avinguda de França, i recorregut de continuïtat a la 
vora del riu Ter 

Aquest projecte planteja el desenvolupament de la defensa hidràulica per a períodes de retorn de 500 
anys en el tram indicat, alhora que l’arranjament i condicionament del recorregut lineal al llarg del riu 
Ter i a peu del mur de defensa conjuntament amb la resolució i connexió de l’entroncament amb les 
escales d’accés a ambdós ponts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Entorn entre el Pont de la Barca i el Pont de l’avinguda de França 

Superfície ----- 

Pressupost adjudicat ----- 

Estat del projecte i data En redacció 

Autor del projecte Servei de Projectes Urbans · Xisca Salom 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte d’ampliació de les voreres en el Carrer de Puigneulós en el tram 
comprès entre en C/Orient i el C/ del Riu Onyar 

El projecte en estudi planteja la secció del carrer fent-la simètrica tant en l’espai reservat a la 
circulació rodada i estacionament, com en les àrees de voreres equivalents a banda i banda de 
carrer. Es tracta d’una proposta d’equilibri, que repercuteix clarament i majoritàriament en l’espai 
destinat al vianant i atorga al carrer d’un nou caràcter, caràcter més amable sense deixar de ser 
alhora funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Barri de Can Gibert del Pla 

Superfície 2.000 m2 

Pressupost adjudicat ----- 

Estat del projecte i data Estudis previs en data agost de 2014 

Autor del projecte Servei de Projectes Urbans · Xisca Salom 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte d’accés per a vianants des de la Ctra. de França a l’aparcament 
del Mercadona i connexió amb el recorregut vora riu 

Es proposa possibilitar la connexió entre dos espais clarament diferenciats i separats per un 
considerable desnivell. L’accés es materialitza a través d’una escala plantejada, a més d’en termes de 
seguretat, com no solament un lloc de pas si no com un espai alhora d’estada, de descans i de 
caràcter transitori entre àrees d’ús substancialment diferenciats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Zona  

Superfície 170 m² 

Pressupost adjudicat ----- 

Estat del projecte i data En redacció 

Autor del projecte Servei de Projectes Urbans · Xisca Salom 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte d’urbanització del passeig de la Devesa comprès entre el passeig 
de la Sardana i l’entroncament amb el carrer de Joaquim Vayreda 

Millorar l’espai urbà a través de la seva funcionalitat, aspectes tècnics, qualitat espacial i alhora 
potenciar l’actuació lligant-la amb la relació i conservació del paratge natural i cultural que significa i 
caracteritza el Parc de la Devesa. 

Crear un vial de continuïtat, connector entre diversos espais públics, lligat a la seva singularitat en 
quant a ús i configuració física. 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Façana edificada en l’entorn del Parc de la Devesa 

Superfície 5.388m² 

Pressupost adjudicat 566.060,10 € 

Estat del projecte i data Obra recepcionada en data 9 de juliol de 2014 

Autor del projecte Servei de Projectes Urbans · Xisca Salom 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte d’ampliació de les voreres en el Carrer de Campcardós en el tram 
comprès entre en C/Orient i el C/ del Riu Onyar 

El projecte transforma la secció del carrer fent-la simètrica tant en l’espai reservat a la circulació 
rodada i estacionament, com en les àrees de voreres equivalents a banda i banda de carrer.  

Es tracta d’una proposta d’equilibri, que repercuteix clarament i majoritàriament en l’espai destinat al 
vianant i atorga al carrer d’un nou caràcter, caràcter més amable sense deixar de ser alhora funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Barri de Can Gibert del Pla 

Superfície 1.850 m² 

Pressupost adjudicat ----- 

Estat del projecte i data Projecte redactat a novembre de 2014 

Autor del projecte Servei de Projectes Urbans · Xisca Salom 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte bàsic de Pavelló poliesportiu PAV-2 - Escola Cassià Costal 

L’objecte del projecte, consisteix en ser utilitzat com a pavelló escolar durant l'horari de l'escola 
oficialment establert, així com també pels clubs esportius de la ciutat que l'utilitzin fora d'horari. 

Es desenvoluparà per fases. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Carrer Cassià Costal, 1 

Superfície  2.745,81m2. 

Pressupost adjudicat 1.632.525,55€ 

Estat del projecte i data A punt d’execució firma del contracte en data 23/01/2015 

Autor del projecte Servei de Projectes · Joaquim Roura Poch 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Obres de redistribució d’espais a les antigues escoles de Campdorà 

L'edifici de les antigues escoles de Campdorà és utilitzat actualment com a seu de les entitats de 
barri. El present projecte té per finalitat la obtenció d'una nova distribució a la planta pis de l'edifici 
amb la finalitat d'obtenir dues sales de majors dimensions de les actuals, donant així resposta a les 
necessitats d'espai manifestades per les entitats usuàries. Així mateix, i atès que amb la nova 
distribució es preveu un ús més intensiu d'aquests espais, el projecte també contempla el reforç del 
sostre de la planta baixa per a donar major seguretat 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Carretera de Palamós CC.255 

Superfície 159,58m2. 

Pressupost adjudicat 34.546,81€ 

Estat del projecte i data Obra finalitzada en data 3/11/2014 

Autor del projecte Servei de Projectes · Joaquim Roura Poch 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte d’urbanització de la MPGOU 28 – C/Lluís Borrassà 

L’objecte del present projecte consisteix en la redacció del projecte d’urbanització i condicionament 
dels espais verds – carrer Lluís Borrassà i vorera Av. Lluís Pericot així com el talús comprès entre 
ambdós carrers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament L’àmbit es troba ubicat entre els carrers Lluís Borrassà, Torre Rafaela i l’Av. Lluís 
Pericot.  

Superfície 5.323m2 espais lliures i vials + 1262m2 (pas sanejament c/ A.Canet) 

Pressupost 352.854,78€  

Estat del projecte i data En execució 

Autor del projecte Servei de Projectes · Clara Jiménez Xiberta 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte de reforma de la biblioteca de la Casa de Cultura, fase-1 

L’objecte d’aquest projecte és, l’habilitació definitiva com a biblioteca de l’antiga sala infantil de 
manera que, de moment, i a l’espera de posterior fases d’obra, pugui ser utilitzada, bé que amb 
limitacions d’espai, pel públic.  

Els reptes principals són dotar a la sala de les característiques i instal·lacions necessàries.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Plaça de l’Hospital 

Superfície 200 m2  

Pressupost 116.985,10€  

Estat del projecte i data En execució 

Autor del projecte Servei de Projectes · Carles Lloret 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte de millora de les escales d’accés al carrer de la Punta del Pi al 
Barri de Montilivi 

Els blocs del carrer Punta del Pi, tenen l’accés a traves d’una plataforma a la qual els vianants hi 
accedeixen per una escala encarada cap als sectors comercials i d’equipaments del barri. L’objecte 
del projecte consisteix en, col·locar-hi un ascensor per tal d’eliminar barreres arquitectòniques als 
veïns d’aquests edificis, per això s’ha de desmuntar l’escala actual i reconstruir-ne una de nova 
adaptada a l’espai resultant d’encabir-hi l’ascensor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Carrer de la Punta del Pi 

Superfície 49,50 m2  

Pressupost .........€  

Estat del projecte i data En redacció 

Autor del projecte Servei de Projectes · Carles Lloret 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte d’ascensor en el passatge Picapedrers entre c. Isabel la Catòlica i 
c. Vista Alegre 

El Passatge Picapedrers permet una comunicació directa, a peu, entre el parc de Vista-alegre i la part 
alta del carrer Isabel la Catòlica on hi ha l’Institut Vicenç Vives i l’Escola Joan Puigbert. Fa uns anys 
s’hi construí una escala per salvar el fort desnivell, d’uns 16 m. que hi ha entre els seus extrems. El 
passatge és el recorregut de comunicació més directe que hi ha entre els barris de Vista-alegre i Les 
Pedreres, per la qual cosa, és força utilitzat. El projecte hi preveu la instal·lació d’un ascensor com a 
part d’un itinerari adaptat entre ambdós barris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Entre c. Isabel la Catòlica i c. Vista Alegre 

Superfície 640 m2  

Pressupost .........€  

Estat del projecte i data En redacció 

Autor del projecte Servei de Projectes · Carles Lloret 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte de pista poliesportiva coberta al pati de l'escola Migdia 

El projecte preveu la construcció d'un cobert al pati, sense tancaments, en benefici, tant del col·legi 
durant l'horari escolar, com dels veïns o dels equips que l'utilitzin fora d'horari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Carrer Migdia 

Superfície 1.307,45 m2  

Pressupost 284.282,89€ 

Estat del projecte i data En execució 

Autor del projecte Servei de Projectes · Carles Lloret 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte de pista als jardins de Pedret 

Es preveu la construcció d'una pista esportiva per atendre les necessitats d'esbarjo dels joves del 
barri, i que permeti alhora un ús polivalent d'acord amb les activitats de l'Associació de Veïns del barri 
de Pedret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Jardins de Pedret 

Superfície 397,80m2  

Pressupost 25.047,00€  

Estat del projecte i data Obra acabada 

Autor del projecte Servei de Projectes · Joaquim Roura Poch 

Promotor Ajuntament de Girona – Pressupostos participats 
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Obres de redistribució d’espais a l’antiga biblioteca Allende per a centre 
d’entitats 

El projecte preveu la reforma de l'edifici situat al Carrer Montseny, antic edifici de la Biblioteca 
Salvador Allende, el qual va quedar sense ús quan es va inaugurar l'edifici de la Marfà, amb l'objectiu 
d'adequar-lo a les necessitats de les associacions veïnals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Sector Sta. Eugènia ( Barri de Sta. Eugènia ) 

Superfície 287,72m2  

Pressupost 48.070,08€  

Estat del projecte i data Obra acabada, 05/12/2014 

Autor del projecte Servei de Projectes · Joaquim Roura Poch 

Promotor Ajuntament de Girona  
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Projecte d’un ascensor públic al Grup d’habitatges Sant Daniel 

Es tracta del projecte de nova construcció d’un ascensor d’ús públic i una passera per salvar el 
desnivell que pateix el barri i que diàriament han de salvar els ciutadans. 

Es projecta una torre de formigó, dins la que hi circularà un ascensor, i una passera d’estructura 
metàl·lica que salvarà la distància de 26 metres que separen la torre del carrer en la seva part 
superior. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Grup d’habitatges Sant Daniel 

Superfície 102,00m2  

Pressupost 261.147,48€  

Estat del projecte i data En licitació i execució 

Autor del projecte Ricard Turon – seguiment: Carles Lloret 

Promotor Ajuntament de Girona  
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Projecte d’urbanització de la plaça Mare de Déu de Montserrat 

L'objecte d'aquest projecte és definir les característiques a les que s'ha d'adaptar el procés de 
restitució de la plaça, d'acord amb els nous condicionaments conseqüència de la implantació del tren 
d'alta velocitat i de la nova estació d'autobusos. 

Un cop estudiades les diferents possibilitats de resoldre la vialitat de la cruïlla, s'ha considerat 
convenient substituir l'antiga rotonda per un nou esquema viari semaforitzat, amb una clara jerarquia 
a favor del Passeig d'Olot, des del qual es pugui girar, des d'ambdós sentits, cap al carrer Josep 
Maria Gironella, així com també que la connexió amb la rampa d'autobusos pugui fer-se en tots els 
sentits d'entrada i sortida. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Plaça Mare de Déu de Montserrat 

Superfície 3654,00m2  

Pressupost 376.393,49€ 

Estat del projecte i data Obra acabada 01/12/2014 

Autor del projecte Servei de Projectes · Clara Jimenez Xiberta 

Promotor Ajuntament de Girona  
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Projecte d'urbanització de vial i vorera - sector nord passeig d'Olot 
(subfase 2 de la fase 2 de la restitució de l'àmbit afectat pel TAV a la zona 
Parc Central - Plaça Europa) 

Per tal que es pugui prosseguir sense endarreriments amb el projecte d'urbanització de la plaça 
Montserrat, i per evitar afectacions en el trànsit tant de vianants com de vehicles, es considera 
necessari aprovar el present projecte d'urbanització de vial i vorera - sector nord passeig d'Olot 
(subfase 2 de la fase 2 de la restitució de l'àmbit afectat pel TAV a la zona Parc Central - Plaça 
Europa), per tal de poder executar paral·lelament a les obres de la plaça Montserrat, la modificació de 
la vorera del Passeig d'Olot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Passeig d’Olot 

Superfície 724,86m2  

Pressupost 74.374,40€ 

Estat del projecte i data Obra acabada 17/12/2014 

Autor del projecte Servei de Projectes · Clara Jimenez Xiberta 

Promotor Ajuntament de Girona  
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Reforma de la Central del Molí 

L’objecte del projecte consisteix en destinar la part de l’edifici que no acull les instal·lacions de la 
central elèctrica a unes dependències municipals a la planta entresòl - amb accés per la porta més 
propera al carrer del Perill - i un casal per a gent gran a les dues plantes superiors amb accés des de 
l’altra porta situada al costat de la mitgera sud de l’edifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Carrer Sta. Clara, 13 

Superfície 982,05 m2  

Pressupost 1.427.876,83€ 

Estat del projecte i data Aprovació definitiva, 16/01/2015 

Autor del projecte Xavier Masgrau Dotras – seguiment Carles Lloret 

Promotor Ajuntament de Girona  
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Projecte d’urbanització del carrer Bisbe Sivilla 

L’objecte del projecte consisteix en delimitar la subfase-1 del projecte del Parc Central. 

Es proposa d’augmentar la superfície enjardinada amb herba al sector que hi entre el palmerar de 
l’Estació Jove i la plaça de les granotes de la bocana del carrer Ibèria i també de permetre una major 
permeabilitat transversal de la zona eliminant la mota que suposa un greu obstacle per a les 
permeabilitats visual i circulatòria a través del parc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Carrer Bisbe Sivilla 

Superfície 23.507,15 m2  

Pressupost 1.669.939,42.€ 

Estat del projecte i data En execució 

Autor del projecte Servei de Projectes · Carles Lloret 

Promotor Ajuntament de Girona  



Àrea de Promoció i Ocupació 

Urbanisme i Activitats 

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2014 243 

Obres complementàries del projecte d’urbanització del carrer Bisbe Sivilla 

L’objecte del projecte consisteix en delimitar un passeig longitudinal de la subfase-2 del projecte del 
Parc Central, que compren els espais a l’oest de la llosa de l’estació del TAV, des del carrer Bisbe 
Sivilla fins aquest passeig paral·lel al límit de la llosa, per tal de permetre el recorregut longitudinal del 
parc i alhora, poder donar servei a les diferents sortides d’emergència de la pròpia estació del TAV i 
de la futura estació soterrada d’autobusos i als accessos de l’aparcament soterrani projectat entre 
ambdues estacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Carrer Bisbe Sivilla 

Superfície 23.507,15 m2  

Pressupost 832.502.€ 

Estat del projecte i data En execució 

Autor del projecte Servei de Projectes · Carles Lloret 

Promotor Ajuntament de Girona  
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Altres tasques del Servei de Projectes i Obres 

La posada en funcionament de nous mecanismes de participació ciutadana complica notablement la 
tasca tècnica del servei. Cal fer múltiples valoracions, mantenir contactes i treballar sota el control 
dels representants dels veïns, assumir algunes contradiccions i endegar nombrosos projectes petits 
però sovint equívocs. 

La recepció i la organització de les tasques són, ja de per sí, força complexes, extraordinàriament 
variada i amb orígens molt diversos.  

En aquest sentit, el servei intenta donar resposta a gairebé totes les regidories i departaments de 
l’Ajuntament.  

Am aquest objectiu, des de mitjans de 2014 s’ha establert un sistema de sistematització dels 
projectes i tasques que és el reflex quasi total de les tasques que fa el servei. 

A data de 1 de febrer de 2015, sense perjudici de les actuacions de manteniment ordinari, preventiu i 
correctiu que majoritàriament desenvolupa l’Oficina d’enginyeria pel que fa als serveis, i la Oficina de 
control de projectes i obres En relació amb equipaments escolars, les tasques obertes que 
desenvolupa simultàniament el Servei general de Projectes i Obres són: 

Tasques 

Urbanització de zona verda a Domeny Oest 

Escales Pont de França / Pont de la Barca 

Urbanització dels voltants de l'Hipercor 

Urbanització can Turon 

Accessos a la finca Soler 

Urbanització Frontissa de Santa Eugènia, fase 2 

Urbanització Plaça Pallach 

Itinerari d'accés per a vianants a Campdorà 

Urbanització carrer Sant Daniel, fase 3 

Urbanització Plaça Mare de Déu de Montserrat 

Pla Especial de La Devesa 

Construcció de pista coberta a l'escola Cassià Costal 

Reforma antic restaurant La Rosaleda 

Trasllat del taller d'escultura de la Mercè a la Marfà 

Ampliació del centre Cívic Palau 

Adequació de local per a Centre de Distribució d'Aliments 

Reforma de l'antiga biblioteca S.Allende per a Centre d'Entitats 

Aparcament al carrer Amical Mauthausen 

Pista poliesportiva als jardins de Pedret 

Urbanització carrer Bisbe Sivilla 
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Obres complementaries a les d'urbanització de Bisbe Sivilla 

Urbanització dels accessos al nou Pont del Ter 

Reforma dels jardins de Les Pedreres 

Adequació de local per a l'AAVV Les Pedreres al C.C.La Mercè 

Millora de l'accessibilitat a l'entorn de Santa Llúcia 

Urbanització de la Plaça del Pallol, fase 1 

Rehabilitació de la Central del Molí 

Urbanització Unitat d'Actuació Casernes, sector A 

Urbanització Unitat d'Actuació Casernes, sector B 

Soterrament de contenidors al carrer Sant Francesc 

Urbanització Lluís Borrassà 

Variant de la línia d'AT de l'ADIF al Pont del Ter 

Gual inundable a la riera Bullidors al barri de Germans Sàbat 

Passallís a l'Onyar al sector Vila-roja 

Passera per a vianants sobre la riera Bullidors a Fontajau 

Reforma del sanejament al carrer Doctor Ametller 

Reforma de les Escoles Velles de Campdorà 

Construcció de les cotxeres de la TMG a Can Xirgu 

Urbanització del carrer Punta del Pi 

Ampliació de vorera al carrer Campcardós 

Construcció d'accés peatonal als pavellons de Palau 

Ampliació del pati de l'Escola Eiximenis 

Programació del sistema de reg de la Plaça d'Europa 

Reparació dels cel-rasos de l'Escola Eiximenis 

Primera fase condicionament nova Biblioteca Ernest Lluch 

Integració de la graonada del Saló de Plens a l'EC 

Reparació de canal al teulat del Centre Cultural La Mercè 

Construcció de serveis higiènics a Can Gibert del Pla 

Redistribució dels locals dels sindicats a l'EC 

Trasllat Centre de Transformació Parc Central 

Reparació de canal al teulat del Centre Cívic Ter? 

Pintura de façanes a l'Escola Mare de Déu del Món 

Construcció de coberta provisional a Pedret 160 
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Itinerari Naturac a Fontajau 

Repavimentació de les plataformes viàries de Pla de Domeny 

Reconstrucció de l'antiga Font de la Pólvora 

Instal·lació d'ascensor al passatge Picapedrers 

Reforma dels jardins de la Comtessa Ermessenda 

Habilitació Temps de Flors l'edifici de l'antic Cinema Modern 

Urbanització de les zones verdes del sector Torre Rafaela 

Urbanització de la zona verda del carrer Tossa d'Alp 

Soterrament de contenidors al carrer Sant Daniel 

Reforma de vial i vorera al Passeig d'Olot 

Soterrament de contenidors a la Pujada de la Mercè      JF 

Pintura de les bigues de sota la piscina de Palau         tic129343 

Formació de despatxos a terrassa del CC Sant Narcís    tic131075 

Tancament de terrassa per a gimnàs al Pavelló del Pont Major 

Anivellament de paviments a l'oficina de recaptació 

Naturalització de la llera de l'Onyar Plaça Catalunya / Font del Rei 

Estudi de proposta de Plec per a la compra de mobiliari 

Trasllat Centre de Transformació Plaça Montserrat 

Reforma del carrer de la Llebre 

Sobreixidor de la Pujada de la Barrufa 

Habilitació tram carrer Antich Roca com a pati Institut Cartanyà 

Reparació parcial de la coberta de l'Escola Montfalgars     tic132308 

Actuacions a la Plaça Domènec Fita de Montjuïc 

Millora del sanejament al Passeig Fora Muralla 

Construcció de bicicarril davant de l'Hospital Josep Trueta 

Col·locació de passamà a la rampa de la Plaça Santa Susanna 

Reparació provisional de façana a Pont Major, 46 

Certificats solidesa E.Consistorial, Sant Nicolau, Girona Emprèn  

Enderroc de dues barraques a Les Pedreres 

Ordenació Plaça Calvet i Rubalcaba                     tic134785 

Substitució paviment Secretaria General 

Instal·lació d'elevador a la Punta del Pi 

Trasllat marquesina autobusos Passeig Sant Joan Bosco 
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Col·locació de tòtem al mirador de l'antic pont del Bou d'Or 

Assessorament trasllat cambra de gas a Plaça Poeta Marquina 

Assessorament paviments Químics i Santa Clara 

Tria de detergents per a la neteja del carrer Abeuradors    tic136172 

Reparació arrambladors de la Piscina de Can Gibert       tic133038 

Col·locació de vestidors prefabricats al C.F. Sant Ponç     tic132939 

Tancament sortida d'emergència pavelló de Vila-roja       tic135878 

Col·locació d'artefectes anti cotxes a la Plaça Santa Susanna 

Col·locació de passamà a l'Oficina de Turisme 

Tancament oest de la Plaça Federico Fellini 

Col·locació de tendal al Centre Cívic Ter 

Arranjament del local annex al Centre de Dia Santa Eugènia 

Reformes a placeta Josep Maria Prat 

Substitució del paviment a la plaça de Sant Pau 

Adequació de gènere Serveis Higiènics Brigades 

Valoracions Pujada de Sant Feliu 

Valoració de local de lloguer a l'Eixample 

Pla d'Autoprotecció Edifici Consistorial 

Reforma de la Rambla Xavier Cugat 

Urbanització per l'ADIF de la Plaça d'Europa Fase 2 

Rehabilitació paviment llambordins C/. Hortes 

Enderroc tanca i habilitació de pas Guadiana-Torrent 

Millora carreró sense sortida C/. 1 de Maig-Plaça Girona-Vila-roja 

Projecte millora voreres i enllumenat al C/. Pineda – Vila-roja 

Arranjament del perímetre de la rotonda - Font de la Pólvora 

Arranjament murets bloc, parterres C/. Roura i Avellaner 

Rehabilitació can Primi - Sant Daniel 

Construcció de pista coberta a l'Escola Migdia 

Reformes puntuals al Centre Cultural La Mercè 

Reforma de les cobertes a l'escola Joan Bruguera 

Arranjament porxo entrada a l'escola Migdia 

Habilitació de carril bici sota el viaducte 

Diagnosi de l'Edifici Consistorial respecte la Prevenció d'Incendis 
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Reparació d'humitats al Mercat del Lleó 

Redistribució immediata del Centre Cívic Pla de Palau 

Valoracions Hipercor 

Construcció de pavelló poliesportiu a l'Escola Cassià Costal, F1 

Pavimentació de vorera al carrer Puig d'Adri 

Habilitació de punt de lectura al Centre Cívic Onyar 

Segona fase condicionament nova Biblioteca Ernest Lluch 

Construcció de vorera al carrer Eiximenis / Plaça Constitució 

Aïllament sala colindant biblioteca Salvador Allende 

Tractament talús Complex Esportiu Palau                 tic139001 

Ampliació de la porta exterior d'accés a l'Escola Montjuïc   tic139011 

Aïllament tèrmic sostre sala planta 3 Escola santa Eugènia  tic139041 

Col·locació sostres acústics aules Escola Carme Auguet   tic139145 

Valoració Angle 2, Sant Víctor, Cementiri Municipal        tic139081 

Tancament rampa d'emergència Centre Dia S. Eugènia 

Monument als Manaies a Plaça Sibil·la Fortià 

Certificat de solidesa locals Bòlit Plaça Assumpció 

Reparació de claraboia preescolar Cassià Costal 

Reparació de degoters Oficina de Turisme de La Rambla   tic139750 

Tancament amb tendals Camp de Futbol de Can Gibert      tic139707 

Reparació de filtracions Sala Polivalent B. Just Casero     tic 

Construcció d'altell per a magatzem acollida Pav Fontajau   tic140737 

Reparació degoters edifici antiga biblioteca Salvador Allende 

Reparació planxes afectades pel vent Camp Futbol Palau tic140813/16 

Compra de llambordins de pedra de recuperació 

Trasllat quadre d'enllumenat al sector Casernes 

Urbanització de nous accessos al MUTUAM (can Salvatella) 

Reparació de degoters a Can Ninetes 

Proposta de panteó al Cementiri de Palau 

Col·locació de tanques provisionals al Sector B de Casernes 

Col·locació de tubs per a serveis al nou pont del Ter 

Drenatge del pati de l'Escola Santa Eugènia              tic141385 

Reforma de la coberta del Centre Cívic Pedret             tic143441 
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Valoració danys tanca rampa Passeig d'Olot 

Reclamació En relació amb les obres del Vial Politècnica 

Adequació del marge del Ter a Pedret 

Reparació de l'embarcador de Pedret 

Construcció de Pista Poliesportiva als Jardins de Pedret 

Construcció de marquesina de connexió d'edificis ADIF al Parc Central 

Utilització per a concert de la coberta de l’Oficina de Turisme 

4.7.2. Oficina d’Enginyeria 
L’oficina d’enginyeria de l’àrea d’Urbanisme i Activitats s’encarrega de la gestió i manteniment de la 
xarxa de sanejament públic (aigües residuals, pluvials i drenatge), l’enllumenat públic exterior, el 
manteniment de les instal·lacions d’edificis municipals (96 edificis en aquests moments) i d’altres 
tasques pròpies d’enginyeria com ara temes d’hidràulica, inundabilitat, etc. L’oficina integra els antics 
serveis d’enllumenat públic exterior i de sanejament. 

Enllumenat públic exterior 
Entre les tasques més representatives portades a terme en enllumenat públic exterior de l’Ajuntament 
de Girona es poden comptar tasques tan diverses com la gestió, coordinació i seguiment d’obres 
noves o de renovació d’instal·lacions d’enllumenat públic, ja siguin obres pròpiament d’enllumenat o 
incloses en projectes d’urbanització, el seguiment i control dels plans de manteniment de l’enllumenat 
i inspeccions periòdiques de les instal·lacions i definició d’actuacions per a complir amb les 
normatives vigents, la redacció de projectes tècnics d’instal·lacions d’enllumenat públic, el control i 
revisió de la facturació de consums dels enllumenats, la sol·licitud de subvencions en matèria 
d’eficiència energètica per instal·lacions d’enllumenat públic, l’assessorament prestat a altres serveis 
en matèria d’enllumenat, o la redacció d’informes tècnics de diversa índole, entre els que es troben 
donar resposta a avisos, suggeriments i queixes de ciutadans i solucionar els problemes detectats per 
aquets. També es programen i realitzen reunions periòdiques amb les companyies elèctriques 
(distribuïdora i comercialitzadores) i s’atenen visites de proveïdors de components i material 
d’enllumenat. 

Les tasques i actuacions que es porten a terme en enllumenat públic gestionen tot allò relacionat amb 
el correcte funcionament de les instal·lacions d’enllumenat públic exterior del municipi, en coordinació 
amb la Brigada d’Enllumenat de l’àrea de Mobilitat, que són els que fan el seguiment i manteniment 
del dia a dia de les instal·lacions (manteniment correctiu).  

Manteniment preventiu, adequació de quadres elèctrics i actualització d’aquests 

▪ Seguiment, planificació, control, proposta d’actuacions i supervisió de les tasques relatives al 
manteniment preventiu i substitució de làmpades. Treballs de conservació preventiva, 
manteniment i millora de la xarxa d'enllumenat públic a càrrec de l’empresa adjudicatària 
(SECE, S.A) (176.820,78 €).  

▪ Seguiment del contracte d’assistència tècnica per al control via ràdio dels quadres 
d'enllumenat públic (ARELSA, S.A) (Contracte anual 18.304,72 €). 

▪ Gestió, seguiment i control del contracte de subministrament elèctric per a l’Ajuntament de 
Girona i Organismes Dependents – Enllumenat Públic, adjudicat a Endesa Energia XXI i 
Endesa Energia S.A.U.  
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▪ Actualització de les actes d’inspecció del conjunt de quadres d’enllumenat públic existent i 
preparació de la documentació necessària per passar les inspeccions periòdiques obligatòries 
corresponents a l’any 2014 (2.718,10 €). 

▪ Redacció del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per a la nova contractació del servei 
per a la reparació de defectes detectats en les inspeccions periòdiques de 36 instal·lacions de 
la xarxa d’enllumenat públic exterior (55.582,08 €).  

Estudis i seguiment d’actuacions a l’enllumenat públic exterior 

▪ Estudi per a la substitució de lluminàries de la plaça Assumpció (queixa de l’AVV). 

▪ Estudi per a la substitució del quadre d’enllumenat QE323 durant el curs de les obres de la 
nova Biblioteca Pública de Girona. 

▪ Estudis luminotècnics per al nou enllumenat de la plaça Joan Brossa. 

▪ Sol·licitud d’estudis luminotècnics a diferents cases comercials (Erco, Philips, Cariboni, 
IcniaLight, Iguzzini) de propostes per il·luminació del pont de Sant Agustí. 

▪ Nou enllumenat a un tram del carrer Joan Baptista La Salle 

▪ Estudi per a la renovació de l’enllumenat de l’Avinguda Jaume I 

▪ Nou enllumenat del carrer de la Creu 

▪ Renovació de l’enllumenat del Passeig Fora Muralla 

▪ Renovació de l’enllumenat del parc de Fora Muralla 

▪ Renovació de l’enllumenat del carrer Sant Daniel 

▪ Nou enllumenat a la pista esportiva del carrer Jocs Olímpics 

▪ Enllumenat d’un tram de carrer a Domeny Oest 

▪ Renovació d’enllumenat a Girona per Girona 

▪ Nou enllumenat d’un camí per a vianants entre la Torrassa i Montjuic (pressupostos 
participats) 

▪ Estudi d’ampliació de l’enllumenat a la plaça Domènec Fita 

▪ Estudi de millora d’enllumenat dels accessos i interior de la zona esportiva de la Devesa 

▪ Nou enllumenat a les pistes de petanca de Mas Ramada 

▪ Revisió d’estudis i projectes: 

▪ Reurbanització del carrer Bisbe Sivilla 

▪ Reurbanització de la Plaça Montserrat 

▪ Projecte d’urbanització dels voltants de l’Hipercor 

▪ Projecte de reurbanització de la plaça Josep Pallach 

▪ Projecte de reconstrucció del pont del Dimoni 

▪ Projecte d’urbanització de la frontissa de Santa Eugènia, àmbit 2 
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▪ Projecte d’urbanització del Parc Fluvial de la Creueta 

▪ Projecte de reurbanització del Passeig de la Devesa 

▪ Projecte d’aparcament a Fontajau, entre el carrer Pont de la Barca i Amical Mauthausen 

▪ Nou quadre a la plaça del Pallol 

▪ Projecte d’urbanització d’un nou tram del carrer Lluís Borrassà 

▪ Seguiment de la proposta per a la nova il·luminació del conjunt monumental de la Catedral i 
Sant Feliu a càrrec de l’empresa NUR, S.L., preparació de documentació, acompanyament a 
les visites sobre el terreny i propostes.  

▪ Nou enllumenat del carrer Pineda (pressupostos participats). 

▪ Nou enllumenat per la nova rampa de Domeny (pressupostos participats). 

▪ Nou enllumenat dels accessos al Pont del Ter. 

▪ Nou enllumenat dels jardins de la nova Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola. 

▪ Nou enllumenat inclòs en el projecte del Carril bicicleta sota el viaducte del tren. 

▪ Preparació de la documentació necessària per a legalitzar noves instal·lacions d’enllumenat 
públic: 

▪ Enllumenat públic del carrer Bisbe Sivilla. 

▪ Enllumenat públic de la plaça Montserrat. 

▪ Enllumenat públic Rampa de Domeny. 

▪ Enllumenat públic accessos Pont del Ter. 

▪ Enllumenat públic del carrer Josep Maria Gironella i plaça Europa 

▪ Enllumenat públic del carrer de la Creu 

▪ Preparació de la documentació per a serveis tècnics de serveis d’enllumenat existents: 

▪ Enllumenat públic existent carrer Puigsacalm 

▪ Enllumenat públic existent carrer Campcardós 

▪ Enllumenat públic existent avinguda de França / Mercadona 

▪ Enllumenat públic existent zona Sant Daniel 

▪ Consums elèctrics anuals 

Informes tècnics, informacions, avisos i suggeriments i peticions TIC a través del 
portal 

Redacció d’informes tècnics de diversa índole, entre els que destaquen els relacionats amb 
comunicacions d’aspectes tècnics per a una gestió òptima de l’enllumenat i les respostes a avisos i 
suggeriments rebuts de ciutadans. 

▪ Informes tècnics: 
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o Informe d’actuacions necessàries d’enllumenat públic per l’any 2015. 

o Informe per a la reparació de reguladors-estabilitzadors de flux espatllats – Tesyse 
(Arelsa) – (3.884,03 €) 

o Informe per l’adjudicació d’assistència tècnica per l’any 2015 de Tesyse/Arelsa – 
quadres de comandament via ràdio (18.304,72 €). 

o Informe d’adjudicació per a passar inspeccions periòdiques reglamentàries a 23 
escomeses d’enllumenat. 

o Informe per iniciar la contractació del servei de reparació de defectes detectats en les 
inspeccions periòdiques de 36 instal·lacions de la xarxa d’enllumenat públic exterior 
(55.582,08 €). 

▪ Peticions TIC i seguiment d’avisos amb la Brigada d’enllumenat: 

o TIC per incrementar la llum de la plaça Camps i Arboix : estudi per afegir noves 
lluminàries o projectors (queixa veïnal) 

o TIC per incrementar la llum de la plaça Assumpció : estudi per afegir noves lluminàries 
o projectors (queixa AVV) 

o Estudi per afegir un punt de llum al carrer Balmes (queixa comunitat de veïns) 

o Estudi per incrementar la llum a l’entrada de l’església del Mercadal (queixa veïns) 

o TIC per a retirar un projector a la plaça Montserrat. 

o TIC per arbre caigut sobre línia d’enllumenat a Sant Daniel. 

o TIC per a la identificació de cables a la plaça Marquès del Camps. 

o TIC per a retirar un bàcul al carrer Joan Baptista la Salle. 

o TIC per portar a terme una prova de lluminàries leds al carrer Narcís Roca Farreras. 

o TIC per avís d’un ciutadà a causa de soroll en punt de llum de la travessia Santa 
Eugènia. 

o Sol·licitud d’un ciutadà a causa de manca de llum al carrer Bonastruc 

o Sol·licitud d’un ciutadà a causa de llum intrusa al carrer Mauthausen 

o Sol·licitud d’un ciutadà a causa de manca de llum al parc infantil al carrer Narcís Blanch 

o Sol·licitud d’un ciutadà a causa de llum intrusa al carrer Narcís Blanch 

o Sol·licitud d’un ciutadà a causa de manca de llum al despoblat Pont Major número 26 

o Sol·licitud d’un ciutadà a causa de manca de llum al passeig arqueològic 

o Sol·licitud d’una comunitat de veïns a causa de manca de llum al passatge del carrer 
Torí 

o Sol·licitud d’un ciutadà a causa de llum intrusa a la plaça Vázquez Montalban. 

o Sol·licitud d’un ciutadà a causa de llum intrusa a la Ronda Fort Roig 19 
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o Sol·licitud d’un ciutadà per a la correcta orientació d’un projector al carrer Oriol 
Martorell.  

o Sol·licitud de veïns per manca de llum als jocs infantils de la Plaça Prudenci Bertrana 

o Sol·licitud de veïns per retard de l’encesa de l’enllumenat al carrer Sardenya 

o Sol·licitud de veïns per apagada massa aviat de l’enllumenat del carrer de la Barca 

o Sol·licitud d’una comunitat de veïns per manca de llum al carrer Bernat Boades núm. 
25, 27 i 29 

o Sol·licitud d’un ciutadà a causa de manca de llum al carrer Zamora 

o Avís d’un ciutadà per a la correcte orientació dels projectors de la plaça Figueres.  

o Avís de línia apagada al carrer Castell de Peralada. 

o Avís de línia apagada a la plaça Lluís Companys. 

o Avís de lluminàries trencades per trets d’escopeta al carrer Castanyer. 

o Sol·licitud d’un ciutadà per afegir un punt de llum a la Pujada Creu de Palau 6-8. 

o Proves amb noves lluminàries per millorar la il·luminació dels carrers Valentí Almirall i 
paral·lels (queixa veïnal) 

o TIC substitució de les lluminàries a la plaça Miquel i Alentorn. 

o Estudi per millorar la il·luminació de la vorera del carrer Migdia entre els carrers Emili 
Grahit i Ametller Viñas. 

o Avisos diversos a brigades per consulta de lectures de comptadors de quadres 
d’enllumenat – incidències amb Endesa. 

o Avisos diversos a brigades o a l’empresa de manteniment preventiu de llums trencats i 
bombetes foses. 

Estudi de la facturació de consums 

Control i revisió de les factures de consums dels subministraments d’enllumenat públic (290 
escomeses). Gestions amb les comercialitzadores i reclamació de refacturacions i/o abonaments en 
cas de detecció d’errors en les factures rebudes. 

Auditoria interna periòdica dels enllumenats i presa de decisions d’actuacions per al correcte 
manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic. 

▪ Regulació encesa/apagada dels quadres elèctrics via-ràdio per estalvi i eficiència energètica i 
econòmica.  

▪ Canvi de comercialitzadora subministrament QE 008 (d’Electra Avellana a Endesa Energia) 

▪ Estudi d’hores d’encesa mensuals dels quadres d’enllumenat. 

▪ Seguiment de les incidències detectades i de la sol·licitud a la comercialitzadora d’inspecció. 

Altres 

▪ Atenció presencial de visites comercials: mitjana de 5-6 mensuals. 
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▪ Atenció presencial a empreses: mitjana de 3-4 mensual. 

Manteniment instal·lacions equipaments municipals 
Seguiment tècnic de contractes de manteniment 

Fiscalització, seguiment tècnic i control de costos dels diferents contractes de manteniment 
d’instal·lacions (electricitat, climatització i calefacció, aigua calenta sanitària, contra-incendis) dels 
equipaments municipals, amb especial dedicació a: 

▪ Contracte de manteniment integral de l’edifici consistorial. 

▪ Contractes de manteniment preventiu de climatització i instal·lacions d’ACS d’equipaments 
perifèrics municipals. 

▪ Contracte de manteniment ascensors equipaments municipals. 

▪ Contracte de manteniment de baixa tensió dels equipaments esportius. 

▪ Contracte de manteniment de baixa tensió dels equipaments escolars i esportius. 

▪ Contracte de manteniment dels Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda. 

▪ Contracte de manteniment de les antenes col·lectives de l’Onyar. 

Intervencions de manteniment 

▪ Gestió, coordinació i supervisió tècnica de les actuacions de manteniment preventiu i correctiu 
sobre les instal·lacions dels diferents equipaments municipals.  

▪ Resolució de 168 peticions via portal del treball. 

▪ Realització d’informes per a l’aprovació de factures de manteniment. 

Edifici Consistorial 

A l’edifici consistorial s’han portat a terme un total de 592 intervencions correctives i 1.796 
intervencions preventives, durant l’any 2014. Cal remarcar que s’han originat un 1,48% menys 
d’avaries que l’any anterior. 

Resta d’equipaments municipals 

▪ Manteniment de les instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària. Durant 
l’any 2014 s’han portat a terme 710 intervencions preventives i 314 intervencions correctives. 
S’han originat un 4,77%, menys d’avaries que l’any anterior. 

▪ Manteniment de baixa tensió:  

o Equipaments escolars: Resolució de no conformitats detectades en revisions anuals i 
inspeccions per part d’entitat de control. 

o Equipaments esportius: Revisió anual reglamentària. 

▪ Manteniment de les instal·lacions contraincendis 

▪ Manteniment dels ascensors 
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Licitacions de manteniment 

▪ Licitació i adjudicació del contracte del servei de manteniment dels aparells elevadors dels 
equipaments municipals (29.766,00 € anuals). Estalvi del 50% respecte del contracte anterior. 

▪ Licitació i adjudicació del contracte de manteniment integral de l’edifici Consistorial (54.549,29 
€). Estalvi del 23% respecte del contracte anterior. 

Desenvolupament i integració del Programa de Gestió de Manteniment Municipal 

▪ 1a fase d’implementació del programa de Gestió de Manteniment:  

o Disseny dels fluxos de manteniment. 

o Inventariat i planificació en programa PGMe d’un equipament de mostra. 

▪ -Comissió Tècnica del projecte TCQi.  

Estudis tècnics / projectes 

Durant l’any 2014 s’han realitzat estudis tècnics amb propostes a les diferents àrees per tal de portar 
a terme noves instal·lacions i modificacions de les existents. També s’han fet propostes de millores de 
contractes de manteniments i propostes de contractació d’inspeccions d’instal·lacions amb la finalitat 
de complir amb la normativa vigent. 

▪ Projecte de reforma de les instal·lacions de la sala d’infantil de la biblioteca de la Casa de 
Cultura (58.117,46 euros) 

▪ Projecte d’instal·lacions del nou espai formatiu Rosaleda (47.287,02 euros).  

▪ Projecte de reforma d’instal·lacions del Centre Social Santa Eugènia (23.672,94 euros). 

▪ Memòria tècnica valorada de la climatització del Centre Cívic Pedret (27.176,09 euros) 

▪ Memòria tècnica valorada del sistema de detecció d’incendis de l’Edifici Consistorial de 
l’Ajuntament de Girona (22.368,54 euros). 

▪ Memòria tècnica valorada de la instal·lació del sistema d’alarma d’incendis de l’Edifici 
Consistorial de l’Ajuntament de Girona (13.398,78 euros). 

▪ Memòria tècnica valorada de la instal·lació elèctrica i il·luminació de la pista esportiva de 
l’Escola Migdia (11.944,24 euros). 

▪ Memòria tècnica valorada de la reforma de les aules de la planta baixa i planta pis del Centre 
Cultural la Mercè (11.217,71 euros). 

▪ Memòria tècnica d´adequació de les instal·lacions de l´antiga escola de Campdorà (8.285,73 
euros). 

▪ Memòria tècnica valorada de la climatització del Centre Obert de Pont Major i reforma de la 
instal·lació de baixa tensió (5.074,91 euros) 

▪ Memòria tècnica valorada de les instal·lacions per a donar servei a una guingueta situada a 
l’exterior del Centre Cultural la Mercè (5.007,68 euros). 

▪ Estudi tècnic de reforma de la cuina de l’Escola Carme Auguet (4.538,87 euros). 

▪ Memòria tècnica valorada de les instal·lacions per a adequació d’espai per a l’Associació de 
Veïns al Centre Cultural la Mercè (4.468,34 euros). 
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Obres, adequacions i millores d’instal·lacions 

Direcció d’obra i/o supervisió d’intervencions durant l’any 2014: 

▪ D.O. de les obres d’instal·lacions en la reforma dels baixos de la casa Masó del C/Ballesteries 
29. 

▪ D.O. de la instal·lacions de condicionament del local de l'antiga Agència Gómez on s'ubicaran 
part dels serveis d'Educació. 

▪ Col·laboració en la direcció d’instal·lacions en l’obra d’adequació de l’edifici de l’Aurora. 

▪ Col·laboració en la direcció d’instal·lacions en l’obra de reforma del menjador de la Policia 
Municipal. 

▪ Col·laboració en la direcció d’instal·lacions de l’obra de reforma de les antigues escoles de 
Campdorà. 

▪ Col·laboració en la direcció d’instal·lacions de l’obra de reforma del Centre Social Santa 
Eugènia. 

▪ Col·laboració en la direcció d’instal·lacions de l’obra de reforma de les aules patí i primera 
planta del Centre Cultural la Mercè. 

▪ Supervisió de l’obra de les instal·lacions de la reforma dels despatxos de l’Edifici Consistorial 
destinats a Contractació. 

▪ Supervisió de l’obra de reforma del sistema de climatització i renovació d’aire en les noves 
aules de la Marfà. 

▪ Supervisió obra d’instal·lació del sistema d’alarma d’incendis en l’Edifici Consistorial. 

▪ Supervisió de l’obra de la reforma del sistema d’A.C.S. del Camp de Futbol de Pont Major. 

Sanejament públic 
Informes tècnics 

Redacció de 57 informes tècnics de diversa índole, com són:  

▪ Permisos de connexió a la xarxa pública de sanejament per part d’escomeses 

▪ Respostes a reclamacions patrimonials o a peticions de Gestió Tributària 

▪ Respostes a sol·licituds veïnals 

▪ Requeriments municipals per temes de disciplina urbanística en relació al sanejament públic 

▪ Assessoraments a projectes d’urbanització externs 

▪ Revisió d’escomeses executades en obre d’edificacions (previ a llicència de 1a o 2a 
ocupació), etc. 

▪ Licitació i adjudicació de projectes d’obres de sanejament públic 

Reunions de coordinació i assessorament 

Reunions per coordinar les afectacions i els criteris d’intervenció sobre la xarxa pública de sanejament 
públic, en obres externes al departament: 
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1r trimestre 

▪ Coordinació amb la Cap d’Àrea de Sostenibilitat, en actuacions relacionades amb el cicle de 
l’aigua. 

▪ Assessorament a l’equip redactor del Projecte d’Urbanització del Sector Hipercor (Cayetano 
Cardelús, arquitecte), sobre els criteris de sanejament públic per la urbanització d’una part del 
Barri de Sant Daniel. 

▪ Coordinació i d’assessorament amb el Defensor del Ciutadà i veïns del C/ Alps, sobre una 
incidència d’un embús que afecta a 3 finques. 

▪ Assessorament a l’empresa General Galvànica Girona sobre les possibilitats referents a la 
connexió a la xarxa pública de sanejament de la seva fàbrica de Campdorà. 

▪ Assessorament a l’equip redactor del Projecte de reconstrucció del Pont del Dimoni (Ramon 
Ripoll, arquitecte), sobre les afectacions als serveis existents de sanejament públic per part 
del projecte i la gestió de les afectacions dels serveis urbans existents, alhora que la petició 
de permisos a l’Agència Catalana de l’Aigua. 

▪ Revisió del projecte d’implantació de la Clínica Girona a l’Avellaneda, pel que fa a les 
afectacions que tindrà sobre el sistema de sanejament de Girona. 

▪ Assessorament tècnic al càlcul, disseny, amidaments i pressupost de la nova escomesa de 
sanejament per l’edifici de l’Antiga Escola de Campdorà. 

▪ Assessorament a la Directora d’Obra del Projecte d’Urbanització de la Frontissa de Sta. 
Eugènia fase 3, pel que fa a requerir i fer executar al contractista la reparació de l’anellat d’un 
pou de sanejament defectuós. 

▪ Assessorament al Director d’Obra (Carles Lloret) del Projecte d’Urbanització del C/ Bisbe 
Sivilla, per el disseny del sobreeixidor de la nova xarxa de pluvials sobre el col·lector de 
sanejament en alta de Sta. Eugènia. 

▪ Assessorament a l’empresa auditora EFIAL, sobre les tasques municipals de sanejament 
públic, relacionades amb Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A. 

▪ Assessorament de sanejament públic, als arquitectes tècnics contractats per la redacció dels 
projectes de pressupostos participats de barris. 

▪ Assessorament sobre les afectacions als serveis existents de sanejament públic del projecte 
de construcció d’un carril bicicleta, entre l’estació de ferrocarril i el Pont de Pedret. 

2n trimestre 

▪ Coordinació d’actuacions de comprovació sobre la xarxa pública de sanejament al C/ 
Universitat de Girona 33, per resoldre un presumpte problema de filtracions d’aigües residuals 
provinents de la xarxa. 

▪ Coordinació d’actuacions de comprovació sobre la xarxa pública de sanejament al Grup 
Germans Sàbat 55, per resoldre un presumpte problema de pudors provinents de la xarxa 
publica. Assessorament al veí per resoldre el problema privat. 

▪ Assessorament tècnic a l’equip redactor del Projecte d’Urbanització i mur al costat de 
l’aparcament del Mercadona al Pont de França 

▪ Coordinació d’actuacions correctives de drenatge urbà, a la pista de bàsquet del Passatge 
Romaní. 
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▪ Revisió de la xarxa de sanejament projectada a la urbanització dels espais del voltant de la 
nova Biblioteca del C/ Emili Grahit. 

▪ Assessorament tècnic a l’equip redactor del Projecte d’Urbanització del final del C/ Punta del 
Pi 

▪ Assessorament per a la connexió de les escomeses d’una indústria de triatge de C/ Can Pau 
Birol 33 

▪ Coordinació d’actuacions de comprovació sobre un clavegueró privat a la Plaça Maria 
Auxiliadora 6, per resoldre un problema de filtracions cap a la via pública. 

▪ Reunió de coordinació de sanejament dins el “Pla Estatègic de l’Aigua” promogut per l’Institut 
Català de Recerca de l’Aigua 

▪ Assessorament per la connexió d’escomeses de l’edifici la Rosaleda, al Parc de la Devesa 

▪ Reunió amb l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’informe d’autorització del Projecte de millora 
d’un gual inundable a Germans Sàbat 

3r trimestre 

▪ Coordinació d’assessorament per l’escomesa d’una nova gasolinera a la rotonda de Domeny 
(accés AP-7 Domeny) 

▪ Coordinació per la planificació d’actuacions de millora de la xarxa pública de sanejament al 
sector Pujada de la Barrufa i C/ Torre Sant Narcís del Barri de Montjuïc. 

▪ Reunió informativa i de coordinació entre veïns, per les obres de substitució d’una claveguera 
situada dins de finques privades al Carreró de les Bruixes (C/ Calderers 10, 12-14). 

▪ Reunió informativa i de planificació d’actuacions de propostes de millora del sistema de 
drenatge urbà, al sector Passeig Foramuralla núm.7. 

▪ Reunió informativa i de planificació d’actuacions de propostes de millora del sistema de 
drenatge urbà, al sector C/ Sacsimort núm.3 

▪ Reunions de coordinació i assessorament per fer front a la acusació injustificada per part 
d’ADIF de la inundació del túnel del TAV a Girona. 

▪ Assessorament tècnic a la localització de l’escomesa de l’Escola Migdia. 

▪ Assessorament tècnic al sistema de drenatge urbà proposat en el projecte de pavimentació 
del C/ Escales de la Llebre. 

▪ Assessorament tècnic a la resolució i reparació d’una escomesa de sanejament privada a l’Av. 
St. Narcís 122, afectada per la intrusió d’arrels. 

▪ Coordinació de les actuacions previstes en el drenatge urbà de l’entorn de la nova Biblioteca 
d’Emili Grahit. 

4t trimestre 

▪ Reparació de l’escomesa de sanejament de les cases de propietat municipal del C/ Montjuïc 
3-4 

▪ Petició de serveis existents i assessorament desviament xarxa sanejament afectada per el 
projecte d’ascensor C/ Hortènsia 
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▪ Afectacions a la xarxa de sanejament pel projecte d’ampliació de voreres al C/ Campcardós 
(tram entre C/ Orient i C/ Güell). 

▪ Proposta d’actuacions per resoldre les filtracions d’un edifici situat al C/ Barcelona 181-183 

▪ Drenatge modificat com a conseqüència de la futura instal·lació d’una nova parada de bus 
propera a una cuneta de la Rotonda Ciutat de Perpinyà 

▪ Projecte de millora de l’entorn de l’Església de Sant Pau 

▪ Reurbanització aparcament a celobert del C/ Josep Ma. Prat 

▪ Canvi de lloc de dipòsit de residus del clavegueram, degut al tancament de l’abocador de 
Vacamorta 

▪ Neteja, inspecció i diagnosi dels claveguerons soterrats de l’Escola Bressol el Tren (C/ 
Empúries 45) 

▪ Afectació als serveis municipals per la construcció d’un establiment “König” al C/ Font de 
l’Abat 

▪ 2a inundació de l’estació del TAV Girona 

▪ Millora de la Carretera de Campdorà, al seu pas per el creuament amb el Torrent de la 
Noguereda 

Projectes i obres 

Redacció de projectes, direccions d’obra i/o supervisió d’intervencions fora del manteniment preventiu 
i correctiu ordinari de la xarxa pública de sanejament: 

1r trimestre 

▪ Projecte de millora d’un gual inundable a Germans Sàbat 

▪ Direcció d’obra del projecte d’utilització del col·lector barrera de Santa Eugènia, com a tanc de 
laminació. 

2n trimestre 

▪ Estudi tècnic per a la construcció d’una escomesa de sanejament per a l’Escola de Sant 
Daniel (C/ de les Monges) 

▪ Direcció d’obra del projecte d’utilització del col·lector barrera de Santa Eugènia, com a tanc de 
laminació. 

▪ Direcció d’obra de la substitució d’un tram de xarxa pública de sanejament al C/ Josep 
Ametller Viñas 

▪ Direcció d’obra de la millora del drenatge urbà al C/ Xavier Montsalvatge 

3r trimestre 

▪ Direcció d’obra de la substitució d’un tram de xarxa existent al C/ Josep Ametller i Viñas, 
davant els números 22-24-26. 

▪ Memòria valorada per la construcció d’una cambra dessorradora a l’EBAR de Fornells de la 
Selva (dins la xarxa “en alta”). 
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▪ Direcció d’obra del projecte d’utilització del col·lector barrera de Santa Eugènia, com a tanc de 
laminació. 

▪ Direcció d’obra de la substitució d’una antiga claveguera, situada dins les finques privades del 
C/ Calderers 10,12-14 

▪ Proposta valorada de millora de la xarxa pública de sanejament a la Pujada de la Barrufa i el 
C/ Torre Sant Narcís. 

4t trimestre 

▪ Projecte de construcció d’un sobreeixidor a la Pujada de la Barrufa 32. 

▪ Projecte de millora d’un tram de la xarxa pública de sanejament a la Pujada de la Barrufa 34-
42. 

▪ Direcció d’obra i coordinació de seguretat per la construcció d’una cambra dessorradora a 
l’EBAR de Fornells de la Selva (dins la xarxa “en alta”). 

▪ Direcció d’obra i coordinació de seguretat del projecte d’utilització del col·lector barrera de 
Santa Eugènia, com a tanc de laminació. 

▪ Millora d’un gual inundable al Grup Germans Sàbat. 

Manteniment 

Gestió, coordinació i supervisió tècnica de les actuacions de manteniment correctiu i preventiu sobre 
la xarxa pública de sanejament. Aquestes actuacions engloben la gestió d’incidències, estudis 
tècnics, inspeccions TV de la xarxa i obres de reparació i/o millora.  

▪ Obres de manteniment correctiu (fora de cànon) 

1r trimestre 

Situació Actuació Import 

C255 Pla de Campdorà Neteja pas salvacunetes i cuneta 636,87 

Plaça Lledoners Reparació esvoranc provocat per xarxa 1.500,00 

C/ Joaquim Vayreda ctda. 
C/Impressors Bru 

Reparació 2 embornals 1.515,86 

Rotonda Mas Grí (Girona II) Construcció 1 nou embornal 1.970,11 

C/ Emili Grahit 46 Construcció de 2 nous embornals  2.225,16 

Pça. Salvador Espriu ctda. Trav. 
Canaders 

Anul·lar arqueta 1.344,04 

Av. Font de la Pólvora 4 Construcció 1 nou pou 3.110,90 

C/ Creu 41 Recreixement d'arqueta i nova tapa 493,10 

C/ Mossèn Joan Pons ctda. Caterina 
Albert 

1 nou embornal i 11m de clavegueró 4.500,16 

Varis Inspeccions TV del 18/12/2013 al 
15/01/2014 

1.148,58 

C/ Riu Güell, 128-132 Construcció sorrera bústia i sort.medi 1.124,82 
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C/ Cantàbric 1 Construcció 1 nou embornal 1.582,53 

Pujada del Castell 2 (St. Daniel) Protecció cuneta i arrencament reixa 1.804,18 

C/ Noguer, 4 Construcció de pou, embornal i xarxa 3.781,19 

Plaça Independència 9 Reparació d'embornal 352,53 

C/ Terol, 6-8 Reparació reixa interceptora 529,21 

Travessia Portal Nou Substitució de 6 embornals de pedra per 
fosa dúctil 

3.370,96 

Plaça Josep Pla, 18 Construcció de 2 embornals 1.279,54 

C/ Can Prunell 4 Construcció 1 nou interceptor 6.772,93 

Baixada Font del Bisbe, 3 Construcció d'un pou de registre 1.109,41 

Ctra. Taialà, 1 Anul·lar esglaó de formigó dins claveguera 617,79 

C/ Riu Cardener 46 Col·locació tapa registre embornal 278,26 

C/ Mare de Déu del Mont 1 Instal·lació 1 embornal (lluny xarxa) 8.118,29 

C/ Illa Fuerteventura Reparació d'embornal 114,87 

C/ Anselm Clavé 32 Reparació tapa pou de registre 681,38 

C/ Emili Grahit 10-10A Substitució 2 tapes trencades 1.161,94 

Av. Font de la Pólvora 7 Col·locació de reixa, sortida medi 831,42 

Av. Hispanitat 1-3 Construcció de 2 embornals 1.355,93 

C/ Riu Cardener, 23 Substitució tapa pou per tapa ventilada 1.570,19 

C/ Andreu Tuyet Santamaria Col·locació reixa interceptora sòlids 989,80 

C/ Everest 26 Construcció 1 embornal nou 778,21 

Travessia Santa Eugènia ctda. Sta. 
Eugènia 

Obra civil reparació claveguera 1.200,00 

C/ Joan Miró i Ferra Substitució de 6 embornals trencats 2.568,78 

Varis Inspeccions TV del 16/01/2014 al 
13/02/2014 

6.347,42 

C/ Alps, 8 Cala de localització i insp.TV 2.868,22 

Grup Vila-roja 179 Reparació 2 tapes de 40x40cm 231,82 

C/ Alps 8 Reparació clavegueró privat i 1 pou 6.325,94 

C/ Santander  inspecció TV i reparació arqueta 1.096,13 

Plaça Poeta Marquina Reposició asfalt embornal fet x brigades 399,70 

C/ Anselm Clavé 32 Reparació tapa pou de registre 681,38 

C/ Emili Grahit 10-10A Substitució 2 tapes trencades 1.161,94 

Av. Font de la Pólvora 7 Col·locació de reixa, sortida medi 831,42 

Av. Hispanitat 1-3 Construcció de 2 embornals 1.355,93 

C/ Riu Cardener, 23 Substitució tapa pou per tapa ventilada 1.570,19 

C/ Andreu Tuyet Santamaria Col·locació reixa interceptora sòlids 989,80 
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C/ Everest 26 Construcció 1 embornal nou 778,21 

Travessia Santa Eugènia ctda. Sta. 
Eugènia 

Obra civil reparació claveguera 1.200,00 

C/ Joan Miró i Ferra Substitució de 6 embornals trencats 2.568,78 

Varis Inspeccions TV del 16/01/2014 al 
13/02/2014 

6.347,42 

C/ Alps, 8 Cala de localització i insp.TV 2.868,22 

Grup Vila-roja 179 Reparació 2 tapes de 40x40cm 231,82 

C/ Alps 8 Reparació clavegueró privat i 1 pou 6.325,94 

C/ Santander  Inspecció TV i reparació arqueta 1.096,13 

Plaça Poeta Marquina Reposició asfalt embornal fet x brigades 399,70 

Total  77.688,18 

2n trimestre 

Situació Actuació Import 

C/ Mas Devesa 17 (per la part del 
darrera) 

Cala i construcció d'un nou pou 1.678,49 

C/ Planura 5 Reparació pou registre (filtracions) 2.056,08 

Travessia Canaders cantonada Pça. 
Salvador Espriu 

Reparació xarxa sanejament DN-250mm 3.666,94 

Plaça Montserrat ctda. C/ Santander Reparació xarxa i connexió clavegueró 535,18 

C/Creu (davant Lidl) Substitució 1 tapa amb PSS 1.509,04 

EBAR la Creueta Instal·lació telecontrol EBAR 8.005,94 

EBAR Nestlé Reparació desperfectes accident trànsit 1.717,44 

C/ Illa Gran Canària 13 Reparació 1 embornal 995,94 

Avda. Lluís Pericot Substitució 1 tapa (PR 20016) 626,84 

C/ Santa Eugènia ctda. Ronda Ferran 
Puig 

Substitució 1 embornal  959,52 

EBAR Campdorà 1 Substitució de bateries 542,38 

Plaça de l'Institut Vell - C/ Força 31-33 Cala i desembús xarxa vella 671,15 

Grup Vila-roja 3-4 Connexió a xarxa sortida al medi 1.142,58 

Grup Vila-roja (Camp de Futbol) Construcció de 2 arquetes noves 1.434,89 

Francesc Palau i Quer ctda. Av.Montilivi Reparació anellat amb ESS (zona molt 
transitada) 

1.316,09 

Plaça de Sant Pere 2 pous i 2 sortides embornal 3.624,05 

C/ Dr. Josep Ametller i Viñas, 34-36 Substitució 9ml de xarxes i escomeses 5.192,34 

C/ Xavier Montsalvatge 7 Construcció 2 pous de registre i 2 sorreres 11.541,11 

C/ Carme 55-61 Reparació de 3 embornals 2.545,68 
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C/ Barcelona 213 Modificació sortida reixa Iguazu (tub 
DN,500mm) 

2.527,38 

Grup Vilarroja 107 Connexió d'arqueta a xarxa de sanejament 1.901,34 

Varis Substitució reixes embornals robades 9.934,54 

Can Marfà (porta sala màquines 
comand.comporta) 

Substitució porta esbotzada per 
antivandàlica 

1.773,52 

C/ Alps 8 Substitució 14m de clavegueró per xarxa 1.200,00 

Grup Germans Sàbat 131 Recreixement de pou PR1734 526,35 

Grup Vilaroja 167 Reparació xarxa de sanejament  1.965,00 

C/ Emili Grahit (zona davant Guàrdia 
Civil) 

Substitució de marc i tapa 484,42 

C/ Riu Güell 220-216 Substitució 5 embornals 1.946,38 

Varis Inspeccions TV del 14/02/14 al 20/05/2014 14.266,58 

C/ Cartellà 29 Substitució 1 tapa  845,48 

C/ Dr. Josep Ametller i Viñas, 32 Substitució 1 tapa pedra embornal 288,08 

Varis Substitució reixes embornals robades 1.410,12 

C/ Riu Onyar 11 Substitució 1 tapa 1.509,04 

C/ Puig de Montilivi ctda. C/ Can Llobet Substitució 1 tapa 845,48 

Avda. Hispanitat 3 Construcció 1 pou 2.062,12 

Total  93.247,52 

  

3r trimestre 

Situació Actuació Import 

C/Creu 1 Substitució 1 tapa 1.509,04 

C/ Campcardós 1 Substitució 2 tapes 1.690,96 

C/ Modeguera Gran (davant CAP) Instal·lació 1 embornal (lluny xarxa) 3.350,16 

C/ Sant Daniel 33-35 Substitució 5ml de xarxa DN.315mm. 3.202,37 

C/ Jocs Olímpics de Barcelona (Pista 
Bàsquet) 

Instal·lació 2 embornals 1.241,74 

C/ Camp de Mart 1-2 Substitució 2 reixes embornals 705,07 

C/ Ferreries Velles, 20 Substitució 2 embornals (Delta 80) 1.424,28 

C/ Nou 1 Reparació 3 marcs, reixes sifons 1.210,53 

EBAR Nestlé Substitució centraleta GECO MD per E-
822 

1.485,98 

Camí Palco dels Sastres ctda. Puj.Polvorins Substitució 1 tapa pou PR 20748 1.177,26 

C/ Marquès Caldes de Montbui, 105 Reparació flonjall 3.314,87 

Plaça Santa Susanna (Mercadal) Subministrament 1 tapa 192,95 
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C/ Noguer 3 Construcció 1 pou i 1 arqueta 1.582,80 

C/ Àngel Marsà i Beca, 8 Connexió d'embornal a la xarxa 2.004,44 

Avda. Amical Mathausen, 63 Reparació 1 embornal 367,65 

Passeig de la Sardana (Parc de la Devesa) Reparació xarxa de sanejament  367,20 

Avda. França ctda. C/Esport Modificació sortida embornal a medi 598,84 

C/ de la Barca, 7 Recreixement de pou 1.337,55 

C/ Joan Pons, 7 Reparació d'embornal 457,63 

Passeig General Mendoza (opció 1) Construcció d'1 embronal 2.474,37 

C/Camp de les Lloses - C/ Falgars Reposició embornal robat 705,07 

Av. Hispanitat 13 (costat C/ Riu Güell) Instal·lació 4m reixa lineal a rigola 3.873,56 

Ctra. Sta. Coloma, 74 Substitució 1 tapa 845,48 

C/ Sta. Eugènia ctda. C/ Tomàs Mieres Reparació 1 embornal 1.150,21 

Gran Via Jaume I, 82 1 nou embornal i modificar 7ml rigola 1.325,05 

Ctra. St. Feliu (davant cementiri) construcció 1 nou embornal 1.641,27 

Grup Vilaroja, 3-4 Construcció 1 reixa lineal de 3m 1.116,88 

C/ Ultònia (entrada pàrquing Pça. Lleó) Substitució 15m de reixa lineal per U300 7.730,39 

Rotonda C/ Barcelona (accés C-65) Instal·lació de 2 interceptors amb bústia 3.600,20 

C/ Caputxins 7 Instal·lació de reixa interceptora 3.965,78 

C/ Obra 2 Substitució de reixa interceptora 2.589,16 

C/ Riera de Llèmena 21 Substitució reixa embornal robada 352,53 

Grup Germans Sàbat 1 Nova reixa interceptora 3.588,10 

Rotonda Mas Grí Instal·lació 4 reixes interceptores 5.444,66 

C/Nou ctda. C/ Sta. Clara Col·locació 1 embornal 395,39 

Passatge dels Fossats (entre Rda. Peius 
Pascual i C/ 11 de Setembre) 

Construcció 2 reixes interceptores 5.624,15 

C/ George Stephenson Reposició 2 embornals robats 692,85 

Ctra. Sant Feliu, 12 Construcció d'1 embornal 1.423,99 

C/ Carme amb Pont Font del Rei Reparació 1 embornal 346,42 

Rambla Xavier Cugat ctda. C/ Pont de la 
Barca 

Reparació 1 embornal i perímetre 
(Arrels) 

1.530,01 

C/ Torre Sant Daniel 2-4 Encamisat packer i 1 pou nou 2.889,94 

C/ Pont Major 65 Reparació tapa 1 embornal 358,17 

Total  80.844,94 
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4t trimestre 

Situació Actuació Import 

C/ Calderers 10 i 12-14 (Carreró de les 
Bruixes) 

Substitució 17m de xarxa 12.279,78 

C/ Pedret, 23-26 Reparació 1 embornal 346,42 

Passeig General Mendoza (davant parada 
Bus) 

Reparació caixó embornal 491,19 

C/ Carme, 15-65 Reparació de 5 embornals 571,31 

C/ Font de l'Abat 25 Construcció 1 embronal (carril bici) 3.909,27 

C/ Valladolid, 22 Reparació 1 embornal 346,42 

C/ Balears, 6 Construcció 2 interceptores + sbx. 1.864,02 

C/ Francesc Samsó, 3-11 Construcció de 2 reixes interceptores - 

C/ Teide 3 Substitució tapa pou PR 2945 873,03 

C/ Abeuradors ctda. Rambla Llibertat Substitució 4,5m reixa lineal 1.666,85 

Varis Inspeccions TV del 20/05/14 al 
14/10/2014 

6.286,97 

C/ General Peralta 20 Recrescut pou i packer per segellat 1.816,90 

C/ Tomàs Mieres ctda. C/ Santa Eugènia Reparació 2 embornals 1.811,37 

C/ Castell de Solterra ctda. C/Andreu Tuyet 
Sta. Maria 

Reparació 2 embornals 1.396,33 

Ctra.Taialà 76 Reparació tapa de pou 1.310,79 

Av. Josep Tarradellas (Rotonda Assemblea 
de Catalunya) 

Reparació d'embornal bústia 606,15 

Passeig d'Olot (ctda. Av. Sant Narcís) Reparació 1 embornal 930,81 

Av. Lluís Pericot, 37 Reparació 1 embornal 789,86 

Varis Inspeccions TV del 15/10/2014 al 
11/11/2014 

1.571,74 

C/ Creu (costat benzinera) Reposició embornal robat 346,42 

C/ Montserrat Roig 8 Reparació embornal 248,32 

Lavabos soterrats Plaça Independència Substitució 1 bomba 658,85 

C/ Barcelona, 99 Reparació tapa embornal 318,67 

Rotonda Domeny Canet d'Adri Reparació 1 embornal 781,74 

Plaça Miquel de Palol 1 Substitució 3,50 m de reixa lineal 1.511,92 

Rda. Pedret 136-138 Reposició reixa robada 359,38 

C/ Beates ctda. C/ Banyoles Reparació interceptora de pedra 330,25 

Rotonda Mas Grí (Girona II) Substitució 1 embornal Delta 80 991,99 

C/ Calderers, 10-14 Reparació de xarxa 3.534,11 

Total  47.950,85 
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 2014 

Total 299.731,49 

 

▪ Peticions TIC rebudes a través del Portal del Treball: 90 PETICIONS  

▪ Peticions rebudes a través del Sistema d’Avisos i Suggeriments de la plana web:120 
PETICIONS  

▪ Cànon manteniment inclòs dins la concessió de manteniment de la xarxa “en baixa”: D’acord 
amb el que estableix el pressupost municipal, s’ha supervisat i consignat, factures de 
manteniment preventiu valorades en 600.000 €, IVA inclòs. 

Inversió 

▪ Obres d’inversió realitzades durant el 1r trimestre: No s’ha realitzat obres d’inversió, per la 
manca de recursos econòmics disposats al servei de sanejament públic. Es proposa reinvertir 
200.000 € cada any, procedents del que es recapta de la taxa de clavegueram (factures 
d’aigua), per poder fer front a les necessitats urgents d’inversió del servei. 

▪ Obres d’inversió realitzades durant el 2n trimestre: No s’ha realitzat obres d’inversió, per la 
manca de recursos econòmics disposats al servei de sanejament públic. Es proposa reinvertir 
200.000 € cada any, procedents del que es recapta de la taxa de clavegueram (factures 
d’aigua), per poder fer front a les necessitats urgents d’inversió del servei. 

▪ Obres d’inversió realitzades durant el 3r trimestre: Substitució d’un tram de xarxa existent 
al C/ Josep Ametller i Viñas, davant els números 22-24-26, per un import de 18.520,13 €. 

▪ Obres d’inversió realitzades durant el 4t trimestre: No s’ha realitzat obres d’inversió, per la 
manca de recursos econòmics disposats al servei de sanejament públic. Es proposa reinvertir 
el 100% del recaptat de la taxa de sanejament públic al servei de sanejament públic, per 
poder fer front a les necessitats de manteniment i d’inversió. 

Total obres inversió = 18.520,13 (IVA del 21% inclòs) 

Resum total del Servei de Sanejament Públic 

▪ 57 informes tècnics 

▪ 45 reunions de coordinació i assessorament 

▪ 9 Projectes i/o Direccions d’obra 

▪ 90 Peticions TIC resoltes 

▪ 120 Peticions de la Bústia d’Avisos, resoltes 

▪ 299.731,49 € executats amb manteniment correctiu 

▪ 600.000,00 € executats de manteniment preventiu 

▪ 18.520,13 €  executats d’inversió 
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Altres tasques d’enginyeria 
▪ Organització de reunions periòdiques amb la companyia elèctrica FECSA-ENDESA, amb 

tècnics d’Urbanisme, per tal de coordinar els temes pendents amb la companyia elèctrica, 
agilitzar els temes i evitar malentesos. Convocatòria de les reunions, preparació de l’Ordre del 
dia, Actes i seguiment dels temes tractats. 

▪ Redacció de projecte de passallís a l’Onyar a l’alçada de l’escola Sagrada Família. 

▪ Càlculs estructurals al pavelló de Fontajau per a establir si les càrregues de les instal·lacions 
d’altaveus i llums del circ de Nadal eren compatibles amb l’estructura del pavelló. 

▪ Seguiment de l’estudi d’inundabilitat i risc de l’Onyar realitzat per la Universitat Politècnica de 
Catalunya. 

▪ Recopilació de les xarxes municipals de telecomunicacions per tal que la UMAT en pugui tenir 
un inventari actualitzat. 

▪ Redacció de projecte per a una passera a la vorera sud de la carretera Sant Gregori sobre la 
riera Bullidors. 

▪ Redacció dels aspectes d’inundabilitat per a l’avanç de pla especial de la Devesa. 

4.7.3. Oficina de Control de Projectes 
La documentació tècnica de les obres menors (pressupostos, amidaments, plànols, etc.), s’elabora 
des de l’Oficina de control de projectes per part dels arquitectes tècnics i delineants, incorporant-se, 
més endavant la llista de totes les actuacions realitzades durant l’exercici 2014. 

La documentació gràfica que segueix documenta, del total, aquelles intervencions més significatives. 
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Obres de Rehabilitació de l'accés a la pista esportiva a Sant Daniel 

ABANS 

 

DESPRÉS 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Sector Sant Daniel (Barri Est) 

Import 12.139,00€ 

Adjudicatari Projectes Rodmol 

Estat del projecte Executat 

Autor del projecte Oficina de Control de Projectes i Obres 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Contractació de les obres i de les instal·lacions de la reforma dels baixos 
de la casa Masó 

ABANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPRÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Sector Barri Vell (Barri Centre) 

Import 87.198,14 € 

Adjudicataris J. Juanola i Arcadi Pla 

Estat del projecte Executat 

Autor del projecte Oficina de Control de Projectes i Obres 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Obres de millora de l'accessibilitat al carrer Maluquer Salvador 

ABANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPRÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Sector Eixample Nord (Barri Eixample) 

Import 51.042,28 € 

Adjudicatari OSG 

Estat del projecte Executat 

Autor del projecte Oficina de Control de Projectes i Obres 

Promotor Ajuntament de Girona – Pressupostos participats 
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Arranjament de la vorera esquerra del carrer Pineda a Mas Ramada ( Vila-
Roja ) 

ABANS 

 

DESPRÉS 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Sector Vila-roja (Barri Est) 

Import 3.531,70 € 

Adjudicatari Gicovolum 

Estat del projecte Executat 

Autor del projecte Oficina de Control de Projectes i Obres 

Promotor Ajuntament de Girona – Pressupostos participats 
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Obres de consolidació d'un marge natural a la pujada de la Torrassa núm. 
21 

ABANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPRÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Sector Sant Daniel (Barri Est) 

Import 10.735,24 € 

Adjudicatari Geobrugg 

Estat del projecte Executat 

Autor del projecte Oficina de Control de Projectes i Obres 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Arranjament i entrega de la vorera amb aparcament sota viaducte al carrer 
Josep M. Gironella i Pous 

ABANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPRÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Sector Sant Narcís (Barri Eixample) 

Import 40.576,19 € 

Adjudicatari Construccions Fusté 

Estat del projecte Executat 

Autor del projecte Oficina de Control de Projectes i Obres 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Obres d'adequació d'espai lliure, zona de lleure a la pujada de Montjuïc 

ABANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPRÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Sector Montjuïc (Barri de Montjuïc) 

Import 24.684,00 € 

Adjudicatari Transports Mateu 

Estat del projecte Executat 

Autor del projecte Oficina de Control de Projectes i Obres 

Promotor Ajuntament de Girona – Pressupostos participats 
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Obres del projecte de millora de paviment i parc infantil situat a Torre 
Gironella 

ABANS 

 

DESPRÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Sector Torre Gironella (Barri Est) 

Import 22.893,20 € 

Adjudicatari Germans Cruz 

Estat del projecte Executat 

Autor del projecte Oficina de Control de Projectes i Obres 

Promotor Ajuntament de Girona – Pressupostos participats 
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Obres d'adequació del perímetre de la pista de bàsquet del carrer Torre de 
Taialà 

ABANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPRÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Sector Domeny Nord (Barri Oest) 

Import 5.465,97 € 

Adjudicatari Construccions Pere Miquel 

Estat del projecte Executat 

Autor del projecte Oficina de Control de Projectes i Obres 

Promotor Ajuntament de Girona – Pressupostos participats 
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Obres de reparació del paviment interior del Mercat del Lleó de Girona 

ABANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPRÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Sector Eixample Nord (Barri Eixample) 

Import 7.827,84 € 

Adjudicatari Wesdurlan 

Estat del projecte Executat 

Autor del projecte Oficina de Control de Projectes i Obres 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Construcció d'una rampa entre la Ctra. de Sant Gregori i el carrer d'Adri, al 
barri de Domeny 

ABANS 

 

DESPRÉS 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Sector Domeny Nord (Barri Nord) 

Import 55.330,88 € 

Adjudicatari Transports Mateu 

Estat del projecte Executat 

Autor del projecte Oficina de Control de Projectes i Obres 

Promotor Ajuntament de Girona – Pressupost participats 
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Obres d'adequació de les Deveses com a zona d'esbarjo a Pont Major 

ABANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPRÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Sector Pont Major (Barri Nord) 

Import 21.077,26 € 

Adjudicatari Construccions Pere Miquel 

Estat del projecte Executat 

Autor del projecte Oficina de Control de Projectes i Obres 

Promotor Ajuntament de Girona – Pressupostos participats 



Àrea de Promoció i Ocupació 

Urbanisme i Activitats 

 Memòria 2014 AJUNTAMENT DE GIRONA 280 

Obres del Projecte bàsic i executiu de la Guingueta per a parc urbà a 
l'avinguda Amical Mauthausen 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Sector Fontajau (Barri Oest) 

Import 100.545,87€ 

Adjudicatari Diversos contractistes 

Estat del projecte Executat 

Autor del projecte Oficina de Control de Projectes i Obres 

Promotor Ajuntament de Girona – Pressupostos participats 
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Obres de reasfaltatge del carrer Maluquer Salvador entre Rutlla i Migdia 

ABANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPRÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Sector Eixample Nord (Barri Eixample) 

Import 13.395,46 € 

Adjudicatari Aglomerats Girona 

Estat del projecte Executat 

Autor del projecte Oficina de Control de Projectes i Obres 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Obres de reforma de la zona est de la plaça de Santa Susanna del 
Mercadal 

ABANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPRÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Sector Mercadal (Barri Vell) 

Import 48.894,60 € 

Adjudicatari OSG 

Estat del projecte Executat 

Autor del projecte Oficina de Control de Projectes i Obres 

Promotor Ajuntament de Girona – Pressupostos participats 
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Obres del projecte de millora de l'accessibilitat de la plaça de Sant Ponç 

ABANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPRÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Sector Sant Ponç (Barri Oest) 

Import 29.241,61 € 

Adjudicatari Massachs 

Estat del projecte Executat 

Autor del projecte Oficina de Control de Projectes i Obres 

Promotor Ajuntament de Girona – Pressupostos participats 
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Obres de reparació de la coberta de l'Escola CEE Palau 

ABANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPRÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Sector Montilivi (Barri Sud) 

Import 21.705,77 € 

Adjudicatari Q Paradís 

Estat del projecte Executat 

Autor del projecte Oficina de Control de Projectes i Obres 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Obres d'ampliació de la vorera del carrer de la Salle 

ABANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPRÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Sector Eixample Nord (Barri Eixample) 

Import 52.980,00 € 

Adjudicatari Aglomerats Girona 

Estat del projecte Executat 

Autor del projecte Oficina de Control de Projectes i Obres 

Promotor Ajuntament de Girona – Pressupostos participats 



Àrea de Promoció i Ocupació 

Urbanisme i Activitats 

 Memòria 2014 AJUNTAMENT DE GIRONA 286 

Substitució de finestres de l'escola Mare de Déu del Mont passadís i 
serveis en P.B. costat aparcament 

ABANS 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Sector Sant Narcís (Barri Est) 

Import 10.213,53 € 

Adjudicatari ALUE 

Estat del projecte Executat 

Autor del projecte Oficina de Control de Projectes i Obres 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Obres de protecció d'escossells amb cautxú, als C/Figuerola, 20 de Juny i 
Miquel Blai 

ABANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPRÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Sector Eixample Nord (Barri Eixample) 

Import 6.392,72 € 

Adjudicatari Benito Urban 

Estat del projecte Executat 

Autor del projecte Oficina de Control de Projectes i Obres 

Promotor Ajuntament de Girona – Pressupostos participats 
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Obres de reformes puntuals al Centre Cultural La Mercè 

ABANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPRÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Sector Barri Vell (Barri Centre) 

Import 59.337,57 € 

Adjudicatari Serveis i reformes 1973 

Estat del projecte Executat 

Autor del projecte Oficina de Control de Projectes i Obres 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Obres de reformes al local social de Montjuïc 

ABANS 

DESPRÉS 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Sector Montjuïc (Barri Montjuïc) 

Import 8.979,75 € 

Adjudicatari Serveis i reformes 1973 

Estat del projecte Executat 

Autor del projecte Oficina de Control de Projectes i Obres 

Promotor Ajuntament de Girona – Pressupost participat 
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Arranjament de vorera i marge camí vell de Fornells, entre els carrers de la 
Torre Malla i del Mas Devesa 

ABANS 

 

DESPRÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Sector Palau (Barri Sud) 

Import 14.749,90 € 

Adjudicatari Xavier Alsina 

Estat del projecte Executat 

Autor del projecte Oficina de Control de Projectes i Obres 

Promotor Ajuntament de Girona – Pressupost participat 
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Obres d'Adequació i Millora del pati de l'escola "El Pla de Girona" 

ABANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPRÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Sector Eixample Sud (Barri Eixample) 

Import 5.929,00 € 

Adjudicatari Transports Mateu 

Estat del projecte Executat 

Autor del projecte Oficina de Control de Projectes i Obres 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Obres d'enllumenat de la rampa entre la Ctra. de Sant Gregori i el carrer 
d'Adri 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Sector Domeny Nord (Barri Oest) 

Import 7.982,37 € 

Adjudicatari Transports Mateu 

Estat del projecte Executat 

Autor del projecte Oficina de Control de Projectes i Obres 

Promotor Ajuntament de Girona – Pressupostos participats 
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Obres de reomplir els espais buits entre llambordes al carrer Hortes 

ABANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPRÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Sector Barri Vell (Barri Centre) 

Import 6.617,91 € 

Adjudicatari Construccions Quart 

Estat del projecte Executat 

Autor del projecte Oficina de Control de Projectes i Obres 

Promotor Ajuntament de Girona – Pressupostos participats 
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Enderroc de la tanca i habilitació de pas entre C/Torrent i C/Guadiana (Mas 
Ramada) 

ABANS 

 

DESPRÉS 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Sector Vila-roja (Barri Est) 

Import 6.045,72 € 

Adjudicatari Gicovolum 

Estat del projecte Executat 

Autor del projecte Oficina de Control de Projectes i Obres 

Promotor Ajuntament de Girona – Pressupostos participats 
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Formació de nova vorera als trams 1 i 2 i l'obra civil i instal·lació 
d'enllumenat públic del C/Pineda 

ABANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPRÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Sector Vila-roja (Barri Est) 

Import 47.214,66 € 

Adjudicatari Cobra i Projectes Rodmol 

Estat del projecte Executat 

Autor del projecte Oficina de Control de Projectes i Obres 

Promotor Ajuntament de Girona – Pressupostos participats 
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Arranjament de murets al C/Roure i C/Avellaner al barri de Font de la 
Pólvora 

ABANS 

 

DESPRÉS 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Sector Font de la Pólvora (Barri Est) 

Import 8.269,35 € 

Adjudicatari Transports Mateu 

Estat del projecte Executat 

Autor del projecte Oficina de Control de Projectes i Obres 

Promotor Ajuntament de Girona – Pressupostos participats 
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Obres de reparació de cobertes a l'Escola Joan Bruguera 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Sector Eixample Nord (Barri Eixample) 

Import 16.060,55 € 

Adjudicatari Q Paradís 

Estat del projecte Executat 

Autor del projecte Oficina de Control de Projectes i Obres 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Pressupostos Participats 
Actuacions realitzades amb Pressupostos Participats durant l'any 2014 

Barri Actuació 

Campdorà Redistribució d'espais a les antigues escoles de Campdorà  

Fontajau Construcció d'una Guingueta per parc urbà a l'Av. Amical Mauthausen  

Eixample Millora de l'accessibilitat al carrer Maluquer Salvador  

Mas Ramada Arranjament de la vorera esquerra del carrer Pineda a Mas Ramada  

Germans Sàbat Millora d'un gual inundable situat al Grup Germans Sàbat 

Montuïc Adequació d'espai lliure, zona de lleure a la Pujada de Montjuïc 

Torre Gironella Millora de paviment i parc infantil situat a Torre Gironella  

Torre Taialà Adequació del perímetre de la pista de bàsquet del C/Torre de Taialà 

Pedret Pista esportiva als Jardins de Pedret  

Domeny / Taialà Construcció d'una rampa entre la ctra. de Sant gregori i el C/Adri 

Pont Major Adequació de les deveses com a zona d'esbarjo a Pont Major  

Mercadal Reforma de la zona est de la plaça de Santa Susanna del Mercadal  

Pedreres / Fora Muralla Reforma dels Jardins de les Pedreres 

Sant Ponç Millora de l'accessibilitat de la plaça de Sant Ponç  

Sant Ponç Ampliació de gual en relació al projecte de millora de l'accessibilitat de la plaça 
de Sant Ponç. 

Barri Vell Rehabilitació del primer tram del carrer llebre i de la cantonada amb la plaça Sant 
Josep  

Barri Vell Modificació d'instal·lacions a la plaça Sant Josep 

Mas Ramada Formació de nova vorera als trams 1 i 2 i l'obra civil per l'enllumenat públic del 
carrer Pineda  

Eixample Contractació de les obres d'ampliació de la vorera del carrer de la Salle 

Eixample Protecció d'escossells amb cautxú, als carrers Figuerola, 20 de juny i Miquel Blai 

Montuïc Reformes al Local Social de Montjuïc 

Palau Arranjament de vorera i marge al camí vell de Fornells, entre els carrers de la 
Torre Malla i del Mas Devesa.  

Domeny / Taialà Enllumenat de la rampa entre la ctra. de Sant Gregori i el carrer d'Adri  

Barri Vell Reomplir els espais buits entre llambordes al C/Hortes 

Mas Ramada Instal·lació d'enllumenat públic al carrer Pineda 

Vila-roja Millora del carreró sense sortida al C/Primer de maig, num. 34  

Sant Daniel Rehabilitació interior d'un local situat al carrer de les Monges, núm. 22  

Font de la Pólvora Arranjament de murets del carrer Roure i carrer Avellaner 

Font de la Pólvora Arranjament del perímetre de la rotonda al barri de font de la pólvora  
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Santa Eugènia Ampliació del Centre de dia a Santa Eugènia  

Sant Ponç Millora de l'accés de l'aparcament a l'Av. de França a l'alçada del C/Manuel de 
Pedrolo. 

Germans Sàbat  Adequació de la llera de la Riera Bullidors al barri de Germans Sàbat 

Pont Major Adequació d'espai lliure a la cantonada entre C/Comerç i C/Pont Major 

4.8. Altres estudis 

La permanent transformació de la ciutat, i el fet que aquesta és un organisme viu que respon a 
necessitats canviants, fa que de forma inevitable, hi hagi d’haver fulls de ruta transversals que 
permetin establir les eines necessàries per garantir-ne l’evolució  

El 2014 s’ha forjat dos fulls de ruta que permeten englobar pràcticament tots els projectes importants 
que s’han anat desenvolupant i permet visualitzar línees de treball per a una estratègia de treball 
sòlida. 

4.8.1. Girona oberta als rius 
I.- L’Europa de les ciutats és també paisatge de paisatges, i aquesta ha de ser la nova manera 
d’entendre d’urbanisme a les ciutats del futur. 

Les ciutats europees són història i naturalesa, han estat fundades en èpoques mil·lenàries, són la 
memòria i l’herència del nostre passat, són l’hàbitat, on vivim i ens relacionem, on respirem, ens 
alimentem i ens reproduïm. Nosaltres, els que trepitgem cada dia la ciutat, som part d’aquesta 
naturalesa. 

La ciutat d’ahir s’entenia com l’antítesi de la naturalesa, doncs aquesta era considerada hostil i 
suposava un perill del qual protegir-nos. Avui entenem i cal entendre la ciutat contemporània com part 
de la natura. La ciutat respira i batega, hi plou, les aigües hi transcorren, les brises i el vent la 
sacsegen, l’aire l’embolcalla i la llum la il·lumina i l’escalfa. La ciutat és viva, i és el nostre hàbitat. 

Cal superar els temps en què vivíem en recintes emmurallats, cal deixar enrere els models de 
creixement expansius i els eixamples descontextualitzats. Hem de superar també l’etapa de les grans 
infraestructures, que eren símbol de modernitat. Avui, són temps de re-equilibri i reconciliació, on fer 
una mirada enrere per a retrobar els nostres orígens, vol dir fer un pas endavant respecte la història 
(qui som) i la natura (que som). 

Si bé a principis del segle XX, la nova visió moderna apostava per millorar la qualitat de vida amb 
espais més saludables, ben il·luminats i ben ventilats. 

Avui, millorar la nostra qualitat de vida vol dir millorar la qualitat del medi que habitem, per assolir 
ciutats més saludables, ben airejades i ben drenades. 

La ciutat és oberta i viva en constant transformació i adaptant-se als temps i al medi. Avui cal que 
pensem en ciutats adaptades als processos i els cicles naturals. Calen Ciutats que preservin els 
sistemes naturals que les recorren i embolcallen, i s’integrin en la geografia i el territori del qual 
formen part. 

Les ciutats són ecosistemes connectats entre ells. Els canvis ecològics d’un lloc afecten en altres 
indrets. Si canalitzem el riu d’un poble, afectarem a la inundabilitat del poble següent per tant, és 
necessària la visió global dels sistemes naturals comuns en el marc general del territori. 
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II.- Girona té una posició estratègica en el territori, entre la Garrotxa i la Costa Brava, al Nord els 
Pirineus i també França i al Sud, la proximitat amb Barcelona. Girona, des de temps ençà, ha estat 
anomenada La Ciutat dels Quatre Rius. Situada en lloc de pas, on el riu Onyar, el Güell i els 
Galligants confluïen en el riu Ter i on aquest justament passa entre la Serralada Transversal i la 
Litoral. A partir d’aquí, el riu Ter deixa enrere el paisatge del pla de la Selva, i s’obre pas cap a la 
plana del Baix Empordà caracteritzat pels cultius de fruiters i el fort vent de tramuntana. 

Aquest pas estret natural, era també pas de rutes històriques com la Via Augusta. El desplegament 
d’infraestructures, així com accions i desenvolupaments urbans realitzats en els darrers 60 anys, han 
prioritzat l’optimització de traçats a la realitat històric-ambiental del context, derivant en una ciutat 
allunyada dels seus rius i sistemes naturals. Avui, Girona viu d’esquenes als rius, lluny de les rutes 
del Ter i dels cultius de d’Onyar. Les rutes i camins perden continuïtat i les ribes tenen caràcter de 
darrera, espais residuals i insalubres. 

Si bé, en els seus orígens els rius van ser els elements que estructuraven la ciutat, estretament 
vinculats a la seva morfologia. Avui, han estat primer temuts i després oblidats, en el sentit que ja no 
formen part de la nostra vida quotidiana. 

La recuperació dels sistemes fluvials com a estructurals, és una oportunitat per a reduir la pressió 
sobre el barri vell, pacificar la mobilitat i equilibrar barris millorant la seva connectivitat. D’aquesta 
manera disminuírem les emissions de CO2 i millorarem la mobilitat de vianants i bicicletes. 

Al mateix temps, la recuperació ecològica dels rius és la oportunitat per a permeabilitzar la ciutat i 
naturalitzar els seus espais urbans, donant continuïtat als corredors i sistemes naturals que la 
vinculen amb el territori. D’aquesta manera, la vegetació serà molt més present al centre de la ciutat, 
millorant la qualitat paisatgística, la connectivitat ecològica i l’equilibri de les condicions ambientals. 

Es millorarà la qualitat atmosfèrica de l’aire, la qualitat de l’aigua i el confort acústic, re-equilibrant el 
cicle de l’aigua, regulant el microclima urbà i millorant la biodiversitat, vers una entorn urbà més 
saludable. 

Els antecedents exposats motiven l’impuls per part de l’Ajuntament de Girona d’un document 
d’estratègies territorials, urbanístiques i del paisatge. Dins d’aquest marc, s’ha elaborat un estudi 
preliminar de pla fluvial anomenat “Quatre rius i una sèquia”, a partir del qual es detecten les 
oportunitats i poden establir-se les estratègies de futur de la ciutat de Girona per a millorar la qualitat 
de vida dels seus ciutadans i la seva projecció cap una nova manera de mirar la ciutat amb 
consonància amb la visió europea del moment, incorporant la sostenibilitat i la millora ambiental com 
eixos principals de la Girona del futur. En definitiva es busca aproximar la trama històrica a la natura, 
com un futur pla d’acció per una ciutat monumental entre quatre rius. 
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Actuacions 

Aquest estudi, es considera un element clau per a desenvolupar un conjunt d’actuacions dins 
l’estratègia territorial, urbanística i paisatgística del municipi, que ha de tenir com a principal objectiu, 
millorar substancialment la qualitat de vida de la ciutat, del nostre hàbitat i el del seu entorn. A partir 
de l’anàlisi de les debilitats, amenaces i oportunitats, l’estudi ja determina un primer full de ruta, que 
combina les estratègies de continuïtat dels sistemes fluvials o de connectivitat de barris, amb 
actuacions puntuals i concretes. 

Girona és patrimoni i és natura, i aquests són els trets que la distingeixen i la caracteritzen. Aquest 
protocol té com objectiu preservar aquests signes d’identitat de la ciutat de Girona i avançar vers un 
entorn urbà més confortable, saludable i perdurable, en continuïtat a la seva història i en connectivitat 
amb el seu territori. 

La recuperació d’aquesta estructura fluvial constitueix una oportunitat excepcional, no tan sols per la 
possibilitat de patrimonialitzar aquests valors, sinó també per oferir la possibilitat d’aproximar la trama 
història i monumental. 

Superada la visió negativa dels rius, que si bé constitueixen la veritable història de la ciutat han 
condicionat clarament el seu creixement, cal canviar ara el sistema de valors, afrontar un nou model 
de ciutat fluvial i experimentar la nova realitat amb una interpretació delicada que relligui la trama 
urbana amb aquest nou entorn atenent els seus valors patrimonials i medi ambientals. 

Redacció Pla Estratègic 

Ordenació dels eixos fluvials de la ciutat de Girona com a nou model de ciutat que teixirà l’enllaç entre 
els rius i la ciutat, per relligar per sempre l’ús públic i urbà d’aquests rius i els seus entorns. 

Abordar aquest projecte requereix necessariament la formalització de propostes d’ordenació fins el 
grau de fer palpable un objectiu de transformació i millora de la ciutat amb l’aprofitament de 
l’alternativa hidràulica i paisatgista que ens proporciona el lligam dels rius i la ciutat de Girona, amb la 
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requalificació del seu entorn. Aquest Pla ha de analitzar la realitat física i urbana que constitueixen els 
valors fluvials i ha convertir progressivament aquest fet en una realitat cultural i viva que s’ha endinsar 
en la consciència ciutadana. 

Caldrà canviar el sistema de valors i afrontar el Pla com un nou model de ciutat fluvial, corregir les 
visions negatives de les antigues inundacions i experimentar la nova realitat amb una interpretació 
delicada que relligui la trama urbana amb un nous espais, atenent els valors patrimonials, culturals, 
paisatgístics, ambientals i econòmics. Aquest Pla Estratègic donarà pas a diferents plans especials 
que desenvoluparan les múltiples dimensions dels rius de Girona per integrar-los en el paisatge amb 
noves actuacions, nous usos i activitats que han de comportar les infraestructures necessàries per 
afrontar els reptes de futur. 

Naturalització llera riu Onyar 

Desenvolupar un estudi previ hidràulic del tram del riu Onyar a treballar segons directrius de l’Agència 
Catalana de L’Aigua. Mantenir els murs de contenció existents i estructures que els uneixen sota la 
llera amb respecte dels col·lectors existents als dos marges. 

 

Pla Especial Devesa 

El Pla Especial Devesa proposa posar en valor el parc existent, tot partint de la seva estructura 
històrica, estudiant detingudament quins factors l'han dut a la configuració actual i identificant, amb 
criteri, els aspectes que caldrà mantenir, qüestionar, modificar o eliminar. 

Conscients que aquesta és una proposta de ciutat, el Pla Especial que s'inicia no assolirà els seus 
objectius sense la màxima participació de la ciutadania: ja sigui de forma individual a través dels 
diferents col·lectius que la integren. 

Tant la difusió de la proposta com la canalització de la participació són elements fonamentals del full 
de ruta d'aquest Pla i persegueixen assolir el màxim consens, formulant finalment un parc que 
convenci i convidi a ser massivament freqüentat i viscut. 
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Confluència Güell. Mas Gri 

Àmbit situat a la zona ocupada per la construcció del tren d’alta velocitat, concretament la zona 
auxiliar a l’entrada de la tuneladora.  

▪ Preservar el Güell com espai de ‘continuïtat’ urbana 

▪ Recuperar el traçat meandriforme del riu i preservar els ‘braços morts’. 

▪ Augmentar la secció hidràulica del Güell. 

▪ Anticipar el futur traçat de l’enllaç entre el carrer Salt i la Carretera de Barcelona. 

▪ Pre- vegetalitzar. 

▪ Cel•lebrar el pas del TAV mitjançant “microintervencions” 

▪ Modular les relacions visuals amb l’entorn industrial.  

Parc Pont Major i connexió Campdorà 

Àmbit situat a les Deveses de Pont Major 

▪ Dotar el barri del Pont Major d’un autèntic espai públic de relació  

▪ Connectar els itineraris lúdics, de vianants i de bicicletes 

▪ Ordenar l’espai i fer gestió forestal amb finestres puntuals per a establir noves relacions amb 
el rius 

▪ Connectar a traves de vials de ribera el Pont Major amb Campdorà 
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▪  

Connexió camins fluvials 

El volum de les peces verdes que limiten amb els rius i la impossibilitat que suposen els recursos 
limitats de les administracions fan que les inversions relacionades amb la recuperació dels parcs 
fluvials, es limitin a zones molt concretes i que els esforç d’inversió siguin en reforçar la connexió 
entre aquests a traves de camins especialitats. 

Aquesta gestió ja s’inicia amb el Planejament, per la qual, ja s’han fet, en alguns casos, o s’està 
treballant en d’altres, en diverses operacions per tal d’aconseguir aquesta fita. 

CAMÍ CICLISTA NESTLÉ 
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PONT DE LA BARCA 

 

AURORA I PONT MAJOR 

 

Carrer del Carme 

En el marc del desenvolupament del planejament derivat d’iniciativa municipal, es constata que els 
Rius da la ciutat de Girona conformen l’estructura vertebradora global de la ciutat i de la resta de 
l’àrea metropolitana. Així mateix, aquests corredors, son autèntics nexes d’unió dels diferents barris 
que actualment no gaudeixen d’una bona connexió amb el centre de la ciutat. 

En aquest context, la millora urbana que s’estructura a partir del riu Onyar, ofereix la possibilitat de 
millorar la relació de la ciutat i el tram alt del riu Onyar, restaurant la qualitat del paisatge urbà en la 
zona del cementiri i el complexe industrial i connectar el Barri Vell amb el Barri de Vila-roja, Mas 
Ramada i Font de la Pólvora, i finalment integrar-ho amb el parc de la Creueta. 

Aquest estudi engloba l’actual marge dret del riu Onyar, des de la Plaça Catalunya, a cavall del carrer 
del Carme fins al passallís que uneix el barri de Vila-roja amb el Parc de la Creueta. No obstant això, 
l’àmbit de reflexió per al desenvolupament d’aquest treball té un abast molt més ampli. 
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Passeig Canalejas 

El projecte ve motivat per dotar a aquest carrer d’una nova distribució que permeti seguir donant 
servei als edificis de la banda oest, però que alhora sigui compatible amb un nou perfil mes atent a la 
seva marcada excepcionalitat, més obert al riu i més atractiu. 

La singularitat que presenta el Passeig Canalejas ve donada, en primer lloc, pel fet que per la seva 
banda est es tracta d’un carrer obert al riu Onyar amb unes vistes espectaculars a la Catedral, a 
l’església de Sant Feliu i a les cases de l’Onyar, un dels principals actius turístics de la ciutat. I en 
segon lloc, perquè a nivell de trama viària i de recorreguts per a vianants, els passeig Canalejas 
perllonga i estructura els itineraris longitudinals al llarg de la riba esquerra de l’Onyar, i connecta la 
Plaça Sant Agustí amb les zones d’estacionament d’autobusos i d’altres vehicles de la Copa, 
representant, per tant una atractiva porta d’accés a la part més monumental del Barri Vell, des de la 
qual s’hi pot entrar directament a traves de les passeres d’en Gomez i de Sant Feliu. 

 

Hortes de Santa Eugènia 

El seu àmbit és el delimitat als plànols i comprèn, dins el terme municipal de Girona, tota la franja no 
urbanitzada entre el barri de Sta. Eugènia i el Ter. 
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L’àmbit queda definit al nord pel marge dret del Ter, a l’est pel Parador del Güell, al sud per la sèquia 
Monar i la façana de la ciutat com espai de fons (barri de Sta. Eugènia), i a l’oest pel límit municipal 
entre Salt i Girona. 

El pla general d’ordenació urbanística (PGOU) municipal vigent, divideix la superfície corresponent a 
l’àmbit del pla especial de les Hortes en sistema de parc agrícola clau C4 i sistema de parc fluvial i 
deveses clau C5. 

La superfície total de l’àmbit del pla especial urbanístic és de 41,40 hectàrees. 

 

Pla de protecció civil 

L’estudi ha estat realitzat per Malgorzata Pawlak com a tesi de final de màster del màster de risc 
d’inundació, sota la supervisió del Professor Allen Bateman i el Doctor Vicente Medina del 
departament d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental (DEHMA) de l’Escola d’Enginyers de 
Camins, Canals i Ports (ETSECCPB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Per a la 
realització de la tesi es va signar un conveni de col·laboració entre la UPC i l’Ajuntament de Girona. 
Per part de l’Ajuntament s’ha aportat informació urbanística, topogràfica, estadística i assessorament 
tècnic. 

La tesi va consistir en una primera fase en la modelització hidràulica detallada del riu Onyar en tot el 
terme municipal de Girona. Cal dir que fins al moment la modelització més detallada que hi havia era 
la del Pla d’Espais Fluvials (PEF) del Baix Ter de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que és força 
menys detallada i sobretot, no inclou l’efecte dels ponts, és a dir, està feta com si no hi haguessin 
ponts, que tenen una influència fonamental en el comportament hidràulic en cas d’avinguda. Per tant, 
en aquesta primera fase ja obtenim la informació més precisa que hi ha hagut mai sobre el risc de 
desbordament a cada punt del riu Onyar a la ciutat de Girona. 

Un cop produïts els desbordaments, la tesi estudia com aquests desbordaments es propaguen per la 
trama urbana i quines zones inunden i quines profunditats d’aigua s’assoleixen. Això permet obtenir 
informació molt valuosa pel que fa a quines són les zones amb més risc i permet orientar els serveis 
de protecció civil als edificis i carrers concrets amb més risc de danys. S’elaboren plànols de risc a les 
persones, risc als vehicles i risc als edificis i els seus continguts. 

Aquest estudi permetrà millorar l’eficàcia dels plans de protecció civil, identificar riscos fins ara no 
contemplats, tenir una anàlisi objectiva de les infraestructures d’endegament de l’Onyar, revisar 
normes urbanístiques, etc. Així mateix serà una eina fonamental de cares als projectes que es puguin 
redactar per a la millora de la llera del riu Onyar al seu pas per la ciutat de Girona. 



Àrea de Promoció i Ocupació 

Urbanisme i Activitats 

 Memòria 2014 AJUNTAMENT DE GIRONA 308 

 

Sèquia Monar 

Recentment s’ha arribat a un acord entre els diferents municipis de Bescanó, Salt i Girona per adquirir 
gratuïtament la propietat de la Sèquia Monar. 

Això permet ordenar la gestió de la mateixa 

Xarxa Ecogeneració 

Una xarxa de calor i fred és un sistema de canonades que permet distribuir la energia tèrmica 
generada en un (o diversos ) punt central a molts punts de consum. Aquest sistema és més eficient 
que les solucions individuals i permet la utilització d’energies residuals i/o renovables a gran escala.  

La seva implantació comporta avantatges per a l’administració com la millora de l’espai urbà, la 
reducció de l’impacte ambiental i del consum del recurs energètic, la possibilitat d’ús d’energies 
residuals i renovables locals, una gestió i manteniment centralitzats que redueixen el risc sanitari i 
faciliten el control d’emissions, la reducció de l’efecte d’illa de calor urbana, el tractament eficient del 
soroll, la creació de llocs de treball al territori... i avantatges per als usuaris resultants d’estalvi d’espai 
dedicat als aparells de climatització, menor cost de la energia, reducció de la inversió en aparells i del 
manteniment... 

Amb la col·laboració dels 2 estudiants del màster Smart Cities, hem realitzat l’estudi preliminar de 
viabilitat per a la implantació d’una xarxa de calor i fred al sector sud de Girona, considerant la 
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connexió dels equipaments públics concentrat a Can Gibert, sant Narcís i Palau (2 piscines 
municipals, 5 CEIP, 1 IES, 2 Lars d’infants i 2 pavellons, futur equipament de la Simon...) als que es 
poden afegir grans consumidors privats com la nova Cínica Girona, Hotel Melià, Hipercor, GEIEG 
Sant Narcís....). També s’ha considerat que els equips de generació de calor s’alimentaran en bona 
part de biomassa, bé provinent de la gestió i manteniment municipal dels jardins, parcs, boscos i 
riberes de la ciutat, bé de la gestió de boscos privats del territori proper. La hipòtesi de l’estudi és que, 
a banda de la reducció d’emissions de CO2 i altres avantatges esmentats, l’actuació suposaria a mitjà 
termini un estalvi en la despesa energètica i el manteniment dels equips de climatització dels 
equipaments municipals.  

Entenem que és un projecte transversal i que s’alinea amb el model de ciutat que s’apunta al pacte 
d’alcaldes 20/20/20 i al pla dels 4 rius  

 

4.8.2. Teixir Barris – Cosir Ciutat 
Un cop desenvolupat el Pla general del 2002 que tenia com a objectiu ordenar la ciutat 
urbanísticament amb les eines que legalment estaven establertes, cal, 12 anys després,l una revisió 
profunda d’aquest creixement que amb línies generals ha estat de manera satisfactòria per tal de 
reprendre el debat urbanístic de com vol desenvolupar-se la ciutat en funció dels nous inputs, les 
noves eines legislatives, les noves estratègies vinculades amb el creixement sostenible a tots nivells i 
l’escenari econòmic actual i previst. 

En primer terme, calen les eines per fer-ho possible a tots els nivells, tant des d’un enfocament de 
treball de cosit dels barris a traves de vies urbanes, regeneració de teixits urbans i eines 
supramunicipals a que estem abocats indiscutiblement si es vol un creixement sostenible no nomes 
ambientalment, sinó també econòmicament. 
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En aquest sentit, l’àrea d’urbanisme te diversos projectes en cartera que estan en diferents moments 
de desenvolupament que permeten incloure aquestes dues qüestions i que intrínsicament, tenen 
associades inversions importants que cal assolir des de diferents fonts possibles. 

No cal dir, que una visió estratègica de ciutat i un discurs que ordeni les eines de desenvolupament 
urbà. permetrà prioritzar aquestes actuacions i enfocar els esforços i recursos en cada moment.  

En aquest sentit tenir els criteris de l’eina principal d’un Planejament General en conjunció al Pla 
estratègic de ciutat i particularment al pla estratègic Fluvial es fonamental.  

Actuacions 

Per a teixir els barris hi ha diverses eines, des del Pla de Mobilitat recentment aprovat o el Pla 
d’accessibilitat, fins a planejaments derivats en vies de desenvolupament alguns d’ells. Altres 
actuacions, com la que s’està donant a terme al Sector Est amb una vessant social molt rellevant, o el 
Pla especial Pedreres, o el pla d’ascensors, que dóna eines als barris mes degradats, son eines molt 
bones que cal ordenar en un Pla estratègic o línia a seguir. 

Pla General 

El Pla General actual fou aprovat el 2002. 

En 12 anys, la ciutat s’ha consolidat i cal reprendre el debat de com vol desenvolupar-se la ciutat. 
Aquest debat, no respon nomes a un creixement, sinó, i sobretot, amb con vehicular es diferents 
estructures urbanes que hi ha dins de la ciutat i resoldre aspectes clau que el pla vigent no ha pogut 
resoldre, amb la complexitat que per a resoldre-les, les eines clàssiques de l’urbanisme expansiu ja 
no son valides i per tant es necessari un esforç ingent en la gestió urbanística que es absolutament 
transversal entre totes les àrees. 

A tal d’exemple, la pèrdua de perspectiva del soterrament del tren convencional obliga a 
redimensionar la ciutat en tot aquest àmbit i com abordar aquesta problemàtica. Altrament, s’ha 
percebut diverses mancances com es la necessitat d’establir un pla d’equipaments que permeti 
afrontar les necessitats i planificar les inversions. 

Cal afrontar també els espais intersticials entre els municipis i els sols urbanitzables que no s’ha 
desenvolupat. En aquest sentit, la pacte de la Nova Area supramunicipal estratègica i la nova llei de 
territori permet afrontar tots aquests aspectes des d’una nova perspectiva i amb optimisme. 

Una futura eina de planejament general, hauria d’incorporar els criteris del Pla estratègic que es 
determini, o altres eines com el recentment aprovat pla de mobilitat o el pla estratègic de rius. 
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Àrea Metropolitana Estratègica 

Creació d’una entitat urbanística especial amb la finalitat d’acomplir els objectius següents: 

▪ Coordinació de les polítiques urbanístiques comunes en benefici de l’interès general de tots 
els ciutadans que conformen l’àrea metropolitana estratègica del Gironès.  

▪ Estudi, redacció i aprovació del planejament urbanístic supramunicipal en exercici de les 
competències delegades pels ajuntaments. 

▪ Coordinació de les polítiques urbanístiques comercials que desenvolupin els municipis que 
configuren l’àrea metropolitana estratègica del Gironès. 

▪ Configuració i delimitació, dins el marc territorial de l’àrea estratègica del Gironès, d’una nova 
trama urbana consolidada de caràcter metropolità, per a la implementació dels grans 
establiments comercials territorials. 

▪ Desenvolupament d’una política de planificació urbanística comercial metropolitana comuna, 
adreçada a l’ordenació de la implementació territorial dels grans establiments comercials 
territorials d’acord amb la definició establerta per l’article 6.1 de la Llei 1/2009, de 22 de 
desembre, d’ordenació del equipaments comercials, dins l’àmbit territorial de l’àrea 
metropolitana estratègica del Gironès. 

▪ Planificació conjunta de les infraestructures de mobilitat que afectin l’àmbit territorial 
metropolità estratègic, buscant i requerint sempre l’acord previ del municipi directament 
afectat per la seva implementació. 

▪ Presa de decisions comunes enfront d’aquelles infraestructures viàries planificades per les 
administracions territorials superiors que afectin l’àmbit de l’àrea metropolitana estratègica del 
Gironès. 



Àrea de Promoció i Ocupació 

Urbanisme i Activitats 

 Memòria 2014 AJUNTAMENT DE GIRONA 312 

 

Desenvolupament del pla de mobilitat i accessibilitat 

Redacció, execució i seguiment de les obres per al desenvolupament del pla de mobilitat i els 
projectes que se’n deriven. 

Pla especial Barri Vell 

Redefinició del pla especial del Barri Vell un cop ja ha estat consolidat i comença a canviar la 
fisonomia. Actualment aquesta eina que ha tingut tant èxit ha quedat obsoleta o amb molts 
mancances. 

Des de fa anys, els serveis tècnics estan treballant amb una nova definició del pla d’acord a les noves 
directrius del Servei de Patrimoni de la Generalitat per tal de definir els diferents nivells de protecció 
com la regulació urbanística. 

Altrament, s’han delimitat diferents àmbits de diferent grau de protecció que cal aprovar i posar en 
ordre. 
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D’altra banda, no s’entén obrir el debat del pla especial del Barri Vell, sense parlar del usos que 
impulsin una nova regeneració del teixit urbà, tant a nivell d’habitatge, equipaments o com comercial. 
En aquest sentit ja s’ha fet actuacions com l’aprovació d’un planejament derivat que estipula que com 
a màxim hi haurà un establiment de bar o restauració cada 40m. 

 

Zona Parc Central - Adequació viaducte 

▪ Un cop reposat el parc central i les actuacions derivades de les obres del tren d’altea velocitat, 
cal i iniciar un debat ciutadà en funció del Pla estratègic que es desenvolupi per crear 
oportunitat d’una nova centralitat derivada de l’arribada del TAV i la nova estació d’autobusos 
al centre de la ciutat. 

Aquesta actuació pot ser des de la zona alliberada de l’antiga estació d’autobusos o des del 
perímetre d’aquest gran espai. En aquest sentit, ja s’ha fet un estudi transversal redactat per 
d’Institut Cerdà que preveu una sèrie de possibilitats urbanístiques en funció de les noves 
dinàmiques establertes a les que cal aprofundir. 

▪ La dilatació en el temps del soterrament del tren convencional obliga a reflexionar sobre 
l’antiga estructura del viaducte i terraplè que creua la ciutat i que ha quedat abandonada per 
les expectatives que hi havia d’enderrocar. 

Cal actualitzar el viaducte amb inversió de millora tant a nivell d’element “escultòric” com 
d’usos del sota viaducte i replantejar els espais residuals existents per a espais am una certa 
categoria i qualitat. 

Aquesta inversió és costosa però acotada. 
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Pla especial Sant Narcís 

S’està treballant amb la redacció de la revisió del Pla Especial de Sant Narcís. A aquest efectes hi ha 
un equip redactor extern que esta fent aquesta tasca i que ha conclòs una primera part que s’haurà 
de sotmetre a participació ciutadana.  

Aquest pla reafirma la necessitat de conservació de l’estructura urbana tradicional que li dona l’entitat 
que te el barri i aposta principalment per una reurbanització de l’espai públic i d’una gestió 
d’aparcaments que te un cost molt important i que s’ha d’assumir. 

 

Pla de millora Eixample 

Establir criteris basics amb suficient detall que permeti planificar les diferents etapes d’actuació, 
especialment pel que fa a l’execució de les millores d’urbanització i a les actuacions prèvies 
necessàries per tal de fer-les possibles 

▪ Connexió de l’eix comercial de Joan Maragall i Migdia que a través de plaça Catalunya 
connecten amb l’eix comercial del carrer Santa Clara i Rambla 

▪ Millora del paisatge urbà en el marge esquerra del riu Onyar, especialment en la relació 
d’aquest amb el carrer General Mendoza, Plaça Salvador Dalí i entorn del Mercat del Lleó en 
general 

▪ Implantació dels criteris de mobilitat pel qual es diferenciïn els tipus de carrer En relació amb 
ala seva posició de la trama urbana i la influència de l’activitat comercial, els transport públic i 
l’aparcament privat 

▪ Reflexió sobre la pacificació de la Gran Via de Jaume I 

▪ Repercussió de la influència de l’estació del TAV En relació amb la connexió amb el Barri Vell 
i el centre de la ciutat 
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▪ Reflexió dels ponts sobre l’Onyar 

Pla especial del Parc de les Pedreres 

El Pla Especial desenvolupa les previsions del Pla General d’Ordenació Urbana de la ciutat, que 
qualifica tot aquest àmbit dins el sistema de parc ecològic-paisatgístic (Clau C3), i que er la seva 
posició En relació amb l’àrea urbana i la seva baixa rendibilitat per a usos agrícoles, la seva vocació a 
mig termini es esdevenir un gran espai públic per a la ciutat. La seva dimensió ultrapassa no obstant, 
les necessitats urbanístiques de la ciutat actual i probablement la capacitat o les prioritats dels costos 
de la seva adquisició, transformació i manteniment dins els espais lliures de la ciutat. 

Partint d’aquestes premisses, les propostes d’aquest Pla especial busquen l’equilibri entre el disposar 
d’un gran parc urbà per al gaudi públic, i el manteniment de la propietat i l’activitat privada lligada a les 
finques rurals existents. 

Els àmbits de parc urbà.- La proposta per tant, delimita uns àmbits destinats a parc urbà d’us i 
propietat pública, que abastarien per una part el carener o part alta de la muntanya de les Pedreres, a 
on es troben les restes de les antigues fortificacions militars de defensa de la ciutat, que conformaria 
el que anomenarem “Parc dels Caputxins” que hauria d’esdevenir l’àmbit de parc mirador sobre la 
ciutat i les Gabarres. Per altra part, i a les parts baixes de la muntanya i més properes a l’àrea urbana, 
es conformarien els altres àmbits del Parc públic, al voltant dels terrenys ocupats per les antigues 
“pedreres” ara abandonades, i definint els àmbits que anomenaríem com a “Parc dels Prats de la 
Muralla”, “Parc de la Torre Alfons XII”, “Parc de les Pedreres del Palco dels Sastres”. 

Aquests quatre àmbits de parc urbà, formen en realitat part d’un únic àmbit funcional, que em podríem 
anomenar “Parc de la muntanya de les Pedreres”, i que englobaria no tan sols aquests àmbits de parc 
públic, sinó també la resta de la muntanya a través del seus vials i camins públics, que permetrien 
assolir un ampli desplegament de recorreguts a través de les finques de propietat i activitat privada. 

El Pla especial delimita aquests àmbits de parc, així com l’estructura de la propietat i finques que 
l’ajuntament haurà d’expropiar o adquirir. 
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Pla d’ascensors 

Els objectius del PMU són: 

▪ Rehabilitació dels teixits residencials i del parc d’habitatges existents 

▪ Millorar l’accessibilitat dels habitatges inclosos en l’àmbit del pla. 

▪ Afavorir la millora de la qualitat de vida dels usuaris dels habitatges afectats per aquest pla. 

▪ Facilitar la gestió i execució dels tràmits necessaris per la implantació progressiva, al llarg del 
temps, dels nuclis adaptats de comunicació vertical, quan no es viable tècnica o 
econòmicament dins les condicions d’ordenació general vigent. 

Per assolir els objectius, el PMU segueix els criteris següents: 

▪ Possibilitar i concretar la localització preferentment de nuclis adaptats de comunicació vertical 
en els casos que la tipologia edificatòria 

▪ ho permeti, i no adaptats en els altres casos per a millorar la qualitat de vida dels usuaris amb 
problemes de mobilitat. 

▪ Resoldre la millor ordenació dels ascensors per aconseguir un espai públic resultant de 
qualitat. 

▪ Preveure una proposta indicativa de reurbanització dels espais públics en els casos que sigui 
necessari modificar la urbanització degut a la implantació exterior dels nous nuclis per a 
mantenir els nivells actuals de mobilitat. 

▪ Establir un marc per al finançament de les actuacions. 

El pla de millora urbana proposa distribuir els diferents nuclis de comunicació fora de l’actual àmbit 
edificat dels blocs, atenent a les seves tipologies, especialment a les actuals distribucions de les 
caixes d’escala. 

La principal diferència està entre els blocs als quals es pot col·locar un ascensor adaptat i on, per 
tant, s’eliminen totalment les barreres d’accessibilitat, passant a tenir un itinerari practicable segons 
les normes de supressió de barreres arquitectòniques. I per contra, els blocs on no és viable la 
col·locació d’un ascensor adaptat i on es proposa la instal·lació d’un ascensor no adaptat que no 
eliminarà les barreres d’accessibilitat però millorarà l’accessibilitat actual. La no viabilitat de col·locar 
un ascensor adaptat es dóna per diferents motius: per l’ample de l’escala actual, per la dificultat que 
comporta les plantes baixes quan estan elevades respecte la cota de carrer o per limitacions de 
l’espai públic. 

En totes les propostes dels nous nuclis d’accessibilitat es dóna compliment a les ordenances 
d’edificació del municipi de Girona, amb especial atenció a les regulacions corresponents a amplades 
d’escala, instal·lació d’ascensors en edificis existents, etc. 

Un cop aprovada l’eina, caldrà buscar fonts de finançament públic-privat.  
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Desenvolupament Ple estratègic Sector Est 

Pla d’actuació del Sector Est impulsat per Serveis Socials a partir d’una moció del Ple Municipal 

 

MONTJUÏC 

Establir criteris bàsics amb suficient destall que permet planificar les diferents etapes d’actuació, 
especialment pel que fa a la consolidació de les restes i la seva restauració i posta en valor. 
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L’abast dels estudis previs son la totalitat del castell fins al vial que envolta el monument , la ronda 
Fort Roig. De totes formes cal dir que el treball es necessari fer-lo en un territori mes ampli donades 
les característiques defensives de tot l’entorn de la ciutat per entendre la seva posició estratègica. 

 

4.9. Contractació menor 

Es gestionen i tramiten els expedients relacionats amb les contractacions d’obres i subministres 
considerats menors, segons la Llei de Contractes del Sector Públic, donant suport als tècnics 
redactors de la documentació tècnica o projectes preceptius, amb gestions davant les empreses 
adjudicatàries, en tot allò que fa referència al control de terminis, elaboració d’informes de tràmit, 
aprovació de les certificacions d’obra, control d’emissió de les actes de replanteig i comprovació de 
replanteig, certificats finals d’obra i Actes de recepció de les mateixes; vetllant per donar trasllat 
d’aquesta ultima a la resta d’Àrees de l’Ajuntament les quals, un cop finalitzades i lliurades les obres 
tenen competència en l’ús i vida de les mateixes, ja sigui a la Policia Local per temes de seguretat, al 
Departament de Sostenibilitat per la cura de les zones verdes, ja a Mobilitat pel que fa a la mobilitat 
de la ciutat, entre d’altres que s’obvia esmentar per no resultar excessivament exhaustius. 

En directa relació amb les adjudicacions d’obra es troben les garanties o avals que, en el temps que 
correspongui han de ser retornats als adjudicataris de les mateixes, prèvia comprovació de l’estat de 
les obres i el compliment de les prescripcions contingudes, bé en els contractes administratius 
subscrits, bé en els acords d’adjudicació, actuacions administratives de control i execució que també 
estan assumides pel mateix equip administratiu. Durant l’any 2014 s’han constituït davant la caixa de 
la Corporació 37 fiances. 

Totes aquestes funcions administratives venen, a més, completades per la interrelació amb el Servei 
de Contractació ubicat a la Secretaria municipal, en tots els tràmits necessaris fins a lliurar a la 
mateixa la documentació completa per a la incoació dels corresponents expedients d’adjudicacions 
d’obres majors.  
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4.9.1. Contractació d’obres 

Assumpte Expedient Data 
adjudicació 

Import 

Obres per garantir les mesures de seguretat, a la parcel·la 
del carrer Sta. Eugènia 145 

2014000269 10/01/2014 15.744,19 

Construcció d'una canonada de sanejament públic d'aigües 
pluvials, a la zona dels Jardins de Pablo Garcia Cortés 

2014000294 10/01/2014 16.556,85 

Rehabilitació de l'accés a la pista esportiva a Sant Daniel 2014000841 22/01/2014 12.139,00 

Obres d'instal·lació de control en els tubs radiants de 
calefacció dels pavellons de Palau i Pont Major 

2014000938 23/01/2014 1.189,43 

Ampliació d'un centre de comandament d'enllumenat 
públic per a la urbanització dels accessos al nou pont del 
Ter 

2014001209 05/02/2014 5.603,96 

Obres efectuades al carrer de Baix consistents en la 
recollida d’aigües i pavimentació de 208 m²  

2014001267 01/10/2014 38.563,06 

Obres del seguiment arqueològic al pati del centre 
Bonastruch de Porta 

2014001725 13/02/2014 2.314,73 

Contractació de les obres d'instal·lacions de la reforma dels 
baixos de la casa Masó 

2014002046 13/02/2014 34.109,03 

Obra civil corresponent al projecte de reforma dels baixos 
de la Casa Masó 

2014002062 13/02/2014 53.089,11 

Obres de millora de l'accessibilitat al carrer Maluquer 
Salvador 

2014002487 28/02/2014 51.042,28 

Arranjament de la vorera esquerra del carrer Pineda a Mas 
Ramada ( Vila-Roja ). 

2014003445 26/03/2014 3.531,70 

Obres de consolidació d'un marge natural a la pujada de la 
Torrassa núm. 21 

2014003614 25/03/2014 10.735,24 

Treballs d'execució de variant de Mitja Tensió de la Plaça 
Montserrat 

2014003625 31/03/2014 1.673,24 

Col·locació d'un taulell de granet, la reparació de la porta 
d'entrada i el pintat dels tubs de calefacció i els radiadors al 
menjador de la Policia 

2014003727 26/03/2014 2.659,28 

Obres de xarxa elèctrica per a un nou subministrament per 
una potència màxima de 50 kW a l'avinguda Amical 
Mauthausen cantonada Antoni Varés 

2014003747 25/03/2014 3.535,44 

Cobriment i anivellació de part de les sales del soterrani de 
la Catedral de Girona, afectades per excavacions 
arqueològiques 

2014003809 26/03/2014 17.035,98 

Reforma de les instal·lacions elèctriques i de gas de la cuina 
de l'Escola Carme Auguet 

2014003825 31/03/2014 4.538,87 
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Arranjament i entrega de la vorera amb aparcament sota 
viaducte al carrer Josep M. Gironella i Pous 

2014003930 16/04/2014 40.576,19 

Condicionament de les noves oficines del Servei de 
Contractació a l'Edifici Consistorial 

2014004157 31/03/2014 25.728,63 

Obres amb relació a la incorporació de vidres per a obtenir 
l'efecte mirall i la construcció d'una paret de rajol ceràmic a 
la UCO de l'Estadi municipal de Montilivi 

2014004302 08/04/2014 2.307,06 

Obres d'adequació d'espai lliure, zona de lleure a la pujada 
de Montjuïc. 

2014004321 16/04/2014 24.684,00 

Obres del projecte de millora de paviment i parc infantil 
situat a Torre Gironella 

2014004331 04/04/2014 22.893,20 

Obres d'adequació del perímetre de la pista de bàsquet del 
carrer Torre de Taialà. 

2014004398 04/04/2014 5.465,97 

Instal·lació d'escomesa elèctrica per a uns quadres 
d'enllumenat i de semàfors als accessos al nou Pont del Ter 

2014004436 11/04/2014 4.561,62 

Obres de reparació del paviment interior del Mercat del 
Lleó de Girona 

2014004449 16/04/2014 7.827,84 

Instal·lació de sonda de CO2 per a renovació d'aire a 
l'antiga Agència Gómez 

2014004629 09/04/2014 379,60 

Modificació d'instal.lacions d'Endesa Distribución Eléctrica 
SLU a la Plaça Mare de Déu de Montserrat 

2014004890 25/04/2014 16.973,77 

Obres d'execució de les noves instal·lacions de la variant de 
Mitja Tensió de la plaça Mare de Déu de Montserrat 

2014004901 30/04/2014 3.238,37 

Escomesa de sanejament i subministrament d'aigua 
potable, inclosa l'alta subministrament i col·locació del 
comptador de 15 mm. Guingueta Fontajau 

2014004914 17/04/2014 2.228,05 

Construcció d'una rampa entre la Ctra. de Sant Gregori i el 
carrer d'Adri, al barri de Domeny 

2014004979 30/04/2014 55.330,88 

Adequació de dos itineraris arqueològics al Centre 
Bonastruc Ça Porta 

2014004994 17/04/2014 40.551,35 

Obres d'adequació de les Deveses com a zona d'esbarjo a 
Pont Major 

2014005022 17/04/2014 21.077,26 

Obertura de rases per a l'escomesa de baixa tensió, 
subministra d'aigua potable i connexió a la xarxa de 
sanejament de la Guingueta de Fontajau 

2014005494 05/05/2014 6.453,04 

Obres del Projecte bàsic i executiu de la GUINGUETA per a 
parc urbà a l'avinguda Amical Mauthausen. 

2014005541 05/05/2014 60.402,41 

Obres de reasfaltatge del carrer Maluquer Salvador entre 
Rutlla i Migdia 

2014005841 15/05/2014 13.395,46 

Alineació de la sortida de la rotonda de l'Avda. Montilivi 
amb C/Mas Barril per alinear-la amb la vorera de 
l'aparcament davant de la tribuna de l'Estadi Montilivi 

2014006002 20/05/2014 3.590,93 
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Obres de reforma de la zona est de la plaça de Santa 
Susanna del Mercadal 

2014006012 20/05/2014 48.894,60 

Obres de redistribució d'espais a les antigues escoles de 
Campdorà 

2014006145 20/05/2014 34.546,81 

Obres de redistribució d'espais a l'antiga biblioteca Allende 
per a centre d'entitats. 

2014006332 29/05/2014 48.070,08 

Obres del projecte de millora de l'accessibilitat de la plaça 
de Sant Ponç 

2014006758 05/06/2014 29.241,61 

Obres de substitució d'un tram de xarxa pública de 
sanejament del C/ Josep Ametller Viñas, davant dels 
números 22 -24 -26 

2014006908 17/06/2014 18.520,13 

Obres de trasllat del centre de transformació del Parc 
Central 

2014007244 17/06/2014 36.681,91 

Obres connexió de l'aigua potable i el sanejament, la 
construcció dels armaris de BT i arquetes de la GUINGUETA 
DE FONTAJAU. 

2014007347 19/06/2014 3.581,07 

Obres d'instal·lació d'un tram de claveguera al carrer Santa 
Llúcia 

2014007414 01/07/2014 3.078,92 

Obres per a la pavimentació de la vorera de la cruïlla entre 
la pujada de la Barrufa i la ronda Peius Pascual i Carbó, en 
el barri de Montjuïc 

2014007647 01/07/2014 8.929,80 

Obres de reparació de la coberta de l'Escola CEE Palau 2014007703 01/07/2014 21.705,77 

Obres de modificació de la instal·lació semafòrica de la 
cruïlla Pedret / Illa Fuerteventura 

2014007911 03/07/2014 544,29 

Finalització de la reconstrucció del local de serveis de la 
zona verda del Mas Masó 

2014007961 07/07/2014 10.024,85 

Obres de col·locació de mampares i substitució de 
balconeres a la nova Oficina de Contractació a l'Edifici 
Consistorial 

2014008064 07/07/2014 15.397,00 

Reparació d'un baixant d'aigües residuals trencat, bloc 
d'habitatges C/ Noguer núm. 2 

2014008083 07/07/2014 354,83 

Obres de la connexió interior a les escomeses d'aigua i 
sanejament a peu de parcel·la de la Guingueta Fontajau 

2014008094 07/07/2014 736,97 

Construcció de la Pista esportiva als Jardins de Pedret. 2014008274 23/07/2014 25.047,00 

Substitució de la porta de l'accés principal a l'Escola Bressol 
La Baldufa 

2014008765 01/08/2014 5.912,94 

Obres d'ampliació de la vorera del carrer de la Salle 2014009007 01/08/2014 52.980,00 

Obres per a la regularització d'accessos i modificació de 
tapes en el lateral de l'aparcament del carrer Manel 
Bonmatí i Romaguera 

2014009232 01/08/2014 2.715,30 
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Substitució de finestres de l'escola Mare de Déu del Mont 
(estiu 2014) passadís i serveis en P.B. costat aparcament 

2014009372 01/08/2014 10.213,53 

Adequació de l'espai de les plantes 1 - 2 - 3, pels treballs 
previs a la redacció del projecte de la Central del Molí. 

2014009468 29/07/2014 3.242,80 

Obres de protecció d'escossells amb cautxú, als 
C/Figuerola, 20 de Juny i Miquel Blai 

2014009602 05/08/2014 6.392,72 

Obres de reformes puntuals al Centre Cultural La Mercè 2014009656 05/08/2014 59.337,57 

Obres de reformes al local social de Montjuïc 2014009679 01/08/2014 8.979,75 

Estudi Geotècnic pel Projecte de construcció d'un pavelló 
esportiu tipus PAV-2 - Escola CASSIÀ COSTAL. 

2014010058 22/08/2014 3.107,28 

Arranjament de vorera i marge al camí vell de Fornells, 
entre els carrers de la Torre Malla i del Mas Devesa. 

2014010175 22/08/2014 14.749,90 

Obres d'Adequació i Millora del pati de l'escola "El Pla de 
Girona" 

2014010421 05/09/2014 5.929,00 

Obres d'enllumenat de la rampa entre la Ctra. de Sant 
Gregori i el carrer d'Adri  

2014010747 26/09/2014 7.982,37 

Ampliació de gual en relació al projecte de millora de 
l'accessibilitat de la pl. Sant Ponç. 

2014011143 01/10/2014 2.497,28 

Obres de rehabilitació del primer tram del C/ Llebre i la 
cantonada amb la plaça Sant Josep 

2014011177 01/10/2014 35.570,82 

Obres d'enderroc prèvies a les d'urbanització del Sector B 
de l'entorn de la Biblioteca Pública de l'Estat 

2014011346 13/10/2014 17.465,54 

Obres de reparació del porxo de l'entrada de l'escola 
Migdia 

2014011386 06/10/2014 3.868,61 

Obres de reomplir els espais buits entre llambordes al 
carrer Hortes 

2014011594 13/10/2014 6.617,91 

Obres de trasllat de marquesina de parada d'autobusos al 
Passeig Sant Joan Bosco 

2014012439 21/10/2014 2.395,80 

Obres de millora d'accessibilitat de la plaça Santa Susanna. 
(Pressupostos participats 2014) 

2014012513 17/10/2014 8.349,00 

Instal·lació de variant de l'escomesa per l'Ajuntament que 
passa per la Plaça del Pallol 

2014012721 22/10/2014 6.938,88 

Enderroc de la tanca i habilitació de pas entre C/Torrent i 
C/Guadiana (Mas Ramada) 

2014012747 22/10/2014 6.045,72 

Obres de modificació d'instal·lacions a la plaça Sant Josep, 
variant BT 

2014013658 10/11/2014 350,62 

Obres d'Instal·lació d'Enllumenat Públic al carrer Pineda 2014013684 10/11/2014 12.760,58 

Formació de nova vorera als trams 1 i 2 i l'obra civil 
enllumenat públic del C/Pineda 

2014013698 13/11/2014 34.454,08 
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Obres de millora del carreró sense sortida a l'alçada del 
carrer Primer de Maig, núm. 34 al barri de Vila-Roja 

2014014208 13/11/2014 3.025,00 

Rehabilitació interior d'un local situat en el carrer de les 
Monges, 22 

2014014546 20/11/2014 31.845,09 

Arranjament de murets al C/Roure i C/Avellaner al barri de 
Font de la Pólvora 

2014014775 20/11/2014 8.269,35 

Arranjament del perímetre de la rotonda al barri de Font de 
la Pólvora 

2014014785 20/11/2014 20.933,00 

Demolició d'unes soleres aparegudes amb motiu de les 
obres d'enderroc prèvies a la urbanització del Sector B de 
l'entorn de la Biblioteca Pública de l'Estat 

2014015053 26/11/2014 6.068,83 

Trasllat de l'escomesa elèctrica als quadres de 
comandament d'enllumenat públic i de semàfors al Sector 
A de Casernes 

2014015070 26/11/2014 2.609,21 

Obres de serrada del parquet a l'Oficina de Turisme de La 
Rambla 

2014015574 03/12/2014 55,66 

Obres en relació als desaigües de les aigües plujanes de les 
obres d'arranjament de vorera i marge al camí vell de 
Fornells, entre el C/Torre Malla i C/Mas Devesa 

2014015666 18/12/2014 3.094,79 

Obres d'instal·lació del control de reg fliwer a les zones 
verdes del C/J. M. Gironella i la plaça d'Europa 

2014015754 18/12/2014 2.284,23 

Reforma de dos guals de vehicles situats a la pujada de la 
Barrufa núm. 21 i 21A 

2014016093 18/12/2014 3.533,04 

Obres d’arranjament de l'entorn immediat de l'església de 
Sant Pau 

2014016115 18/12/2014 42.225,36 

Obres d'impermeabilització de l'ateneu de santa Eugènia, 
antiga Biblioteca Salvador Allende 

2014016283 22/12/2014 12.306,38 

Obres de reparació de cobertes a l'Escola Joan Bruguera 2014016475 23/12/2014 16.060,55 

Total contractació d'obres 1.408.251,15 

4.9.2. Contractació subministrament 

Assumpte Expedient Data 
adjudicació 

Import 

Tres lluminàries per a zona de vianants per a instal·lar al carrer 
Bernat Boadas entre el carrer Impressors Oliva i la plaça Miquel de 
Palol 

2014000803 21/01/2014 930,87 

Subministrament de jocs infantils per ubicar-los a la plaça Josep 
M. Gironella 

2014002114 14/02/2014 4.757,72 

Subministrament i muntatge d'una tanca separadora a la planta 
soterrani de l'Auditori - Palau de Congressos de la Devesa 

2014002167 14/02/2014 14.379,64 
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Quadre d'enllumenat CITI-10R 45 KVA 4S DI GIRONA sense sòcol 
per a la millora de l'enllumenat del carrer de la Creu 

2014004414 04/04/2014 12.022,62 

Subministrament de 40 lluminàries per a la renovació de 
l'enllumenat del C/ Creu 

2014005670 08/05/2014 16.834,25 

Subministrament de 20 bàculs per a la renovació de l'enllumenat 
del carrer de la Creu 

2014005679 08/05/2014 9.276,67 

Grup òptic Roura per acoplar a columna PEP amb reflector 
simètric de baix FHS HM150W i làmpda HM150W General Electric 
streetwise renovació enllumenat pl. Sardana, pg de l'Onyar i Av. 
Ramon Folch 

2014006443 29/05/2014 11.362,77 

Subministrament de quadre endolls 3 tipus schuko o equivalent i 
CETACS 63 A, no moldejada i pel subministra eventual de 34,64 
KW al barri de Fontajau 

2014007252 17/06/2014 2.196,15 

Subministrament i muntatge de l'equip de comptatge pel 
subministra de 13,84 kW a la GUINGUETA DE FONTAJAU i pel 
subministra eventual de 34,64 kW. 

2014007280 17/06/2014 2.911,18 

Subministrament de comandaments per a l'entrada en 
funcionament de la pilona d'accés al Passeig de la Devesa en 
l'entroncament amb la plaça de la Sardana 

2014007316 19/06/2014 10.164,00 

Subministrament d'un quadre d'enllumenat per al Parc Central 2014007326 19/06/2014 17.056,85 

Subministrament de 8 columnes Nikolson i 8 lluminàries Socelec 
KIO 32 led per a la renovació de l'enllumenat de la plaça Miquel 
Coll i Alentorn 

2014008743 17/07/2014 5.733,84 

Subministrament de 13 lluminàries i 6 columnes per a la renovació 
de l'enllumenat d'un tram del c/ La Salle 

2014009026 23/07/2014 8.620,52 

Subministrament d'asta (pal de bandera) de 12 metres d'alçada i 
bandera estelada de 450x300 cm 

2014009038 23/07/2014 1.499,19 

Subministrament de 150 comandaments per a l'entrada en 
funcionament de la pilona d'accés al Passeig de la Devesa en 
l'entroncament amb la plaça de la Sardana 

2014009222 01/08/2014 5.445,00 

Subministrament d'un tòtem explicatiu de les restes 
arqueològiques de l'antic pont de la riera d'en Punxa (o del Bou 
d'Or) entre els barris de Pedret i Pont Major 

2014011890 13/10/2014 1.990,45 

Subministrament i instal·lació de secció d'armari de comandament 
al Sector A de Casernes 

2014014401 19/11/2014 8.195,23 

Total contractació de subministraments 133.376,95 
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4.9.3. Contractació redacció d’estudis i projectes 
(honoraris) 

Assumpte Expedient Data 
adjudicació 

Import 

Redacció de projecte d'aparcament a Fontajau entre el carrer Pont 
de la Barca i Amical Mauthausen 

2014000744 20/01/2014 7.260,00 

Col·laboració en la redacció del projecte bàsic d'urbanització dels 
espais lliures del damunt de l'estació del TAV 

2014001035 28/01/2014 14.278,00 

Redacció de projecte bàsic i executiu, de l'EBSiS, del pla de control 
de qualitat, del projecte d'activitats i direcció de l'obra, de 
l'execució material de l'obra. 

2014001367 31/01/2014 18.150,00 

Serveis per a realitzar la 1a fase del projecte constructiu per a 
l'adequació i integració urbana del talús situat entre el C/Borrassà i 
l'Avda. Pericot 

2014001654 06/02/2014 3.872,00 

Treballs d'aixecament de plànols de l'estat actual dels edificis 
situats al núm. 20 i 22 del carrer Santa Eugènia dins la UA Tomàs 
Mieras III 

2014002982 19/03/2014 2.299,00 

Redacció del Projecte de Reurbanització de la plaça Pallach i 
Carolà 

2014004368 16/04/2014 11.109,98 

Realització d'imatges infogràfiques 3D en la redacció del PE de 
Sant Narcís. 

2014005399 28/04/2014 774,40 

Redacció del projecte executiu d'arranjament paisatgístic de 
l'enllaç bicicleta entre Pedret, Pont Major i Campdorà 

2014008170 07/07/2014 21.538,00 

Assistència en l'avaluació i els aspectes ambientals en la redacció 
del Pla Especial urbanístic de la Devesa de Girona 

2014008229 07/07/2014 8.663,60 

Redacció d'informes en relació PA Tomàs Mieres 3 2014008250 07/07/2014 2.178,00 

Dictamen sobre la compareixença del Sr. Torroella referent a la 
cessió d'una finca del sector de l'Alzinar de la Pabordia 

2014008293 17/07/2014 19.965,00 

Redacció del text refós dels tres projectes d'urbanització 
corresponents als accessos al nou Pont del Ter 

2014008649 17/07/2014 4.235,00 

Serveis per realitzar unes imatges infogràfiques 3D, en relació al PE 
Sant Narcís 

2014008902 15/07/2014 842,16 

Assessorament jurídic En relació amb la modificació puntual del 
PGOU núm. 59, per a la nova delimitació del PMU 13 C/ Barcelona 
nord i per crear del PAU 116 - BAC de l'àmbit discontinu C/ 
Barcelona - Avellaneda - Clínica 

2014008905 23/07/2014 7.260,00 

Redacció del projecte bàsic i executiu de la il·luminació de les 
façanes de la catedral i l'església de Sant Feliu 

2014009318 01/08/2014 20.243,30 

Col·laboració en la redacció del projecte executiu d'obres 
complementàries del PU del carrer Bisbe Sivilla 

2014009319 01/08/2014 5.082,00 
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Serveis per realitzar una maqueta virtual amb 3D en el sector de la 
Devesa 

2014009699 07/08/2014 1.800,00 

Seguiment arqueològic de la fase 1 de les obres de reforma de la 
biblioteca de la Casa de Cultura 

2014010367 05/09/2014 1.452,00 

Direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut i control de 
qualitat de les obres relatives a la modificació del PU a la Frontissa 
de Santa Eugènia (àmbit 2) 

2014013473 10/11/2014 13.189,00 

Redacció de l'estudi d'avaluació de mobilitat de la modificació 
puntual del PGOU núm. 59, per a la nova delimitació del PMU 13 
C/ Barcelona nord i per a la creació del PAU 116 - BAC de l'àmbit 
discontinu C/Barcelona - Avellaneda - Clínica 

2014015107 26/11/2014 1.210,00 

Redacció de l'informe ambiental de la modificació puntual del 
PGOU núm. 59, per a la nova delimitació del PMU 13 C/ Barcelona 
nord i per a la creació del PAU 116 - BAC de l'àmbit discontinu C/ 
Barcelona - Avellaneda - Clínica 

2014015111 26/11/2014 1.210,00 

Contractació dels serveis d'elaboració de l'estudi acústic d'una sala 
adjacent a la Biblioteca Salvador Allende 

2014015320 26/11/2014 1.645,60 

Redacció de l'informe relatiu a les repercussions de la catalogació 
del garatge J. Forné.  

2014015680 10/12/2014 14.943,50 

Total contractació d'honoraris 183.200,54 

4.9.4. Contractació de serveis 

Assumpte Expedient Data 
adjudicació 

Import 

Contractació d’un arquitecte tècnic per tasques tècniques del 
Procés participatiu 2014 i resoldre les actuacions pendents del 
Procés participatiu 2013 

2014003054 19/03/2014 16.698,00 

Contractació d’un arquitecte tècnic per tasques tècniques del 
Procés participatiu 2014 i resoldre les actuacions pendents del 
Procés participatiu 2014 

2014003066 19/03/2014 16.698,00 

Serveis per dur a terme el projecte d'enjardinament d'un parterre 
públic a l'antiga plaça d'Europa 

2014005699 15/05/2014 5.027,55 

Serveis de suport a l'Oficina del Pla General per a la redacció de 
l'avanç del Pla Especial de la Devesa. 

2014005834 16/05/2014 20.570,00 

Realització d'imatges virtuals, animació en vídeo i 3D, de l'accés 
a la ciutat de Girona des del Sud 

2014006426 23/05/2014 907,50 

Supervisió de les obres d'urbanització al voltant de la zona de la 
nova estació del TAV ( Bisbe Sivilla, plaça Montserrat i la zona 
central de la llosa)  

2014006748 12/06/2014 18.150,00 

Confecció d'imatges 3D a la zona de la carretera Barcelona i 
voltants amb tots els edificis del sector 

2014009227 01/08/2014 1.089,00 

Confecció d'imatges en 3D a la zona de la carretera Barcelona i 
voltants amb tots els edificis del sector. Redistribució amb la 
inclusió d'un carril bici i canvi d'arbrat 

2014013205 10/11/2014 302,50 
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Inspeccions tècniques reglamentàries d'instal·lacions 
d'enllumenat públic exterior corresponents a l'any 2014 

2014013278 10/11/2014 1.948,10 

Consultoria i assistència tècnica per a les instal·lacions 
elèctriques d'enllumenat públic exterior amb control centralitzat de 
Girona per l'any 2015 

2014014853 20/11/2014 18.304,72 

Reparació d'equips estabilitzadors-reductors de flux dels quadres 
d'enllumenat públic exterior espatllats l'any 2014 

2014015024 26/11/2014 3.883,37 

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE SUPORT AL SERVEI DE 
PLANEJAMENT PER A LA REDACCIÓ DE DIVERSES 
MODIFICACIONS DE PLANEJAMENT 

2014016001 18/12/2014 17.121,50 

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA I 
MANTENIMENT DE LES COBERTES DELS CENTRES 
EDUCATIUS. (60.30) 

2014016748 19/12/2014 11.423,25 

Total contractació de serveis 132.123,49 

 

CLASSIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ MENOR ANY 2014

Obres; 
1.408.251,15€; 76%

Subministraments; 
133.376,95€; 7%

Honoraris; 
183.200,54€; 10%

Serveis; 
132.123,49€; 7%

Obres

Subministraments

Honoraris

Serveis
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COMPARATIU CONTRACTACIÓ MENOR 2013 I 2014
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Període Obres 
imports 

Subministrament 
imports 

Honoraris 
imports 

Serveis imports Totals 

Gener 45.629,47 930,87 39.688,00 0,00 86.248,34 

Febrer 184.722,17 19.137,36 3.872,00 0,00 207.731,53 

Març 43.709,75 0,00 2.299,00 33.396,00 79.404,75 

Abril 273.823,79 12.022,62 11.884,38 0,00 297.730,79 

Maig 215.353,33 37.473,69 0,00 26.505,05 279.332,07 

Juny 88.024,72 32.328,18 0,00 18.150,00 138.502,90 

Juliol 85.819,43 15.853,55 64.681,76 0,00 166.354,74 

Agost 167.631,79 5.445,00 27.125,30 1.089,00 201.291,09 

Setembre 13.911,37 0,00 1.452,00 0,00 15.363,37 

Octubre 89.749,56 1.990,45 13.189,00 0,00 104.929,01 

Novembre 120.315,76 8.195,23 4.065,60 24.438,69 157.015,28 

Desembre 79.560,01 0,00 14.943,50 28.544,75 123.048,26 

Total 1.408.251,15 133.376,95 183.200,54 132.123,49 1.856.952,13 
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4.10. Intervenció en l’ús del sòl i les 
edificacions. Activitats. Protecció de la 
legalitat urbanística. Ocupació de via 
pública vinculada a una activitat 

OMCA i Obres 
El juliol del 2013 per acord de Junta de Govern, es va constituir l’Oficina Municipal de Control 
d’Activitats als efectes de poder actuar de manera autònoma i transversal sobres les diferents àrees 
de gestió administrativa relacionades amb el control, inspecció i resolució dels expedients, d’ofici o a 
instància de part, derivades d’activitats. 

A data d’avui s’ha determinat que es necessari la transició cap a un model de gestió d’activitats i 
obres d’acord amb el nou marc legislatiu derivat del desplegament de la directiva de serveis europea, 
especialment pel que fa als tràmits vinculats a processos de comunicació i declaració responsable.  

Per a assolir aquests objectius es necessari el treball transversal entre Urbanisme, Informàtica, Gestió 
tributaria, Promoció econòmica, Sosteniblitat, Secretaria i Arxiu per abordar les següents qüestions: 

▪ Aprovació de noves ordenances per a la simplificació de procediments vinculats a activitats i 
obres. 

▪ Creació d’un canal informatiu per al guiatge en els tràmits vinculats a activitats per a la 
determinació de processos i documentació necessària (simplificació de tràmits) 

▪ Determinació de criteris i objectius d’un Pla d’inspecció i control. Aprovació del Pla, 
Estandardització de processos i metodologia de priorització de casos. 

▪ Nous recursos informàtics en la gestió dels tràmits de guiatge al ciutadà, cens d’activitats, 
expedients d’activitats i gestió d’inspeccions 

▪ Revisió i depuració del registre d’activitats i dels expedients vinculats a activitats 
 

L’any 2014 s’han atorgat 

▪ 898 comunicacions / 463 obres menors / 303 obres majors 

▪ 18 informes urbanístics relatius a usos permesos o activitats / 74 informes urbanístics o 
certificats 

▪ 733 expedients d’activitats 

▪ 396 expedients de disciplina incoats 

▪ 1212 Ocupació de via pública vinculada a una activitat 

4.10.1. Llicències d’obres i comunicacions atorgades 

Llicències d’obres i comunicacions atorgades 

Comunicacions 898 Pressupost 
Comunicacions 

2.606.951,00 

Obres Menors 463 Pressupost Obres Menors 4.096.751,74 
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Obres Majors 303 Pressupost Obres Majors 18.523.882,23 

Total 1664 Total 25.227.584,97 

 

LLICÈNCIES D'OBRES I COMUNICACIONS

Comunicacions
54%Obres Menors

28%

Obres Majors
18%

Comunicacions Obres Menors Obres Majors

 

 

PRESSUPOST EXECUCIÓ D'OBRES

Pressupost 
Obres Menors

16%

Pressupost 
Obres Majors

74%

Pressupost 
Comunicacions

10%

Pressupost Comunicacions Pressupost Obres Menors

Pressupost Obres Majors

 

Comunicacions i obres menors 
Comunicacions Quantitat 

Comunicacions sol·licitades 916 

Comunicacions atorgades 898 
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Obres menors Quantitat 

Obres menors sol·licitades 547 

Obres menors atorgades 463 
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Obres majors Quantitat 

Obres majors sol·licitades 321 

Obres majors atorgades 308 
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Llicències concedides 
Tipologia Nombre Import 

Llicències urbanístiques 614 22.136.528,34 

Llic. de parcel·lació urbanística 5 0,00 

Llic. d'obra de primer establiment o nova planta 37 6.914.231,96 

Llic. d'obra de reforma o rehabilitació 112 10.095.797,13 

Llic. de demolició de construccions i edificacions 4 111.392,37 

Llic. d'obra d'urbanització 4 721.609,06 

Llic. d'obra de reparació menor 418 4.037.629,06 

Llic. de tala de masses arbòries, vegetació... 1 0,00 

Llic. de canvi d'ús d'edificis i d'instal·lacions 5 67.684,61 

Llic. de moviments de terra i explanació 3 36.779,81 

Llic. d'instal·lació de construccions prefabricades 1 6.437,45 

Llicència d'instal·lació d'hivernacles o instal·lacions provisionals 2 23.784,10 

Llic. de construcció de piscines 11 121.182,31 

Llic. de constitució i modificació de propietat horitzontal 11 0,00 

Pròrroga de llicències urbanístiques 36 0,00 

Llic. d'obra de primer establiment o nova planta 7 0,00 

Llic. d'obra de reforma o rehabilitació 19 0,00 

Llic. d'obra de conservació i/o manteniment 2 0,00 

Llic. d'obra de reparació menor 8 0,00 

Renúncia de llicències urbanístiques 6 0,00 

Llic. d'obra de primer establiment o nova planta 3 0,00 

Llic. d'obra de reforma o rehabilitació 1 0,00 

Llic. d'obra de reparació menor 1 0,00 

Llic. de constitució i modificació de propietat horitzontal 1 0,00 

Caducitat de llicències urbanístiques 21 0,00 

Llic. d'obra de primer establiment o nova planta 6  

Llic. d'obra de reforma o rehabilitació 11 0,00 

Llic. de demolició de construccions i edificacions 1 0,00 

Llic. d'obres menor 3 0,00 

Primera ocupació 34 0,00 

Llicències de primera utilització d'edificis i d'instal·lacions 34 0,00 

Modificacions de llicències urbanístiques 20 484.105,63 

Llic. d'obra de primer establiment o nova planta 5 344.822,45 
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Llic. d'obra de reforma o rehabilitació 10 74.668,90 

Llic. d'obra de reparació menor 5 64.614,28 

Transmissió de llicències urbanístiques 6 0,00 

Llic. d'obra de primer establiment o nova planta 2 0,00 

Llic. d'obra de reforma o rehabilitació 2 0,00 

Llic. d'obra de reparació menor 2 0,00 

Total pressupost   22.620.633.97 

 

LLICÈNCIES CONCEDIDES

82%

5%

1%
5%

1%

3%

3%

Llicències Urbanístiques

Pròrroga de llicències
urbanístiques

Renúncia de llicències
urbanístiques

Caducitat de llicències
urbanístiques

Primera ocupació

Modificacions de
llicències urbanístiques

Transmissió de llicències
urbanístiques

 

4.10.2. Informació urbanística 

Informes urbanístics relatius a usos permesos o activitats 

Tipus d’informe Quantitat 

Certificats de compatibilitat urbanística 12 

Informes urbanístics per a llicències d'activitats 6 

Total 18 

Informes urbanístics 

Tipus d’informe Quantitat 

Certificats de règim urbanístic 48 

Informacions i certificats urbanístics varis 26 
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Total 74 

 

INFORMES 
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34%

INFORMES 
URBANÍSTICS 

66%

 

12

6

CERTIFICATS DE COMPATIBILITAT
URBANÍSTICA

INFORMES URBANÍSTICS PER A
LLICÈNCIES D'ACTIVITATS

 

48

26

CERTIFICATS DE RÈGIM URBANÍSTIC INFORMACIONS i CERTIFICATS URBANÍSTICS
VARIS

 



Àrea de Promoció i Ocupació 

Urbanisme i Activitats 

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2014 335 

CERTIFICATS DE 
COMPATIBILITAT 

URBANÍSTICA
13%

INFORMES 
URBANÍSTICS 
LLICÈNCIES 

D'ACTIVITATS
14%

CERTIFICATS DE 
RÈGIM URBANÍSTIC

52%

INFORMACIONS i 
CERTIFICATS 

URBANÍSTICS VARIS
28%

 

4.10.3. Protecció de la legalitat urbanística 
La Cap de Secció també gestiona, en primera instància, tot el referit a l’àmbit de la protecció de la 
legalitat urbanística (obres i activitats), en coordinació amb els tècnics i administratius, controlant les 
denuncies, ja siguin d’ofici, ja de part, i els actes administratius necessaris per complir amb els 
terminis establerts per la correcta tramitació dels expedients; resolent qualsevol incidència que es 
plantegi.  

Es gestionen també des d’aquesta secció els certificats anomenats de “disciplina urbanística”, així 
com les informacions urbanístiques que es sol·licitin.  

Expedients incoats 

Tipus d’expedient Quantitat 

Infracció urbanística 194 

Ordre d'execució 190 

Total exp. Incoats* 396 

 

 



Àrea de Promoció i Ocupació 

Urbanisme i Activitats 

 Memòria 2014 AJUNTAMENT DE GIRONA 336 

*Aquesta data només fa referència als expedients oberts al 2014, sense incloure aquells que 
actualment estan en tràmit (2007-2013) 

Zonificació dels expedients 

Zona Quantitat 

Barri Vell 84 

Resta de Girona 312 

 

 

Tipologia expedients 
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Expedients tancats 

Expedients Quantitat 

Ordres d'execució 229 

Infraccions urbanístiques 214 

Total 443 

 

 

Aquesta dada fa referència als expedients tancats al 2014, incloent-hi aquells en tràmit d'altres anys 
(2007-2013). 
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Registre d'entrada PLU 2014 

Tipus d’instància rebuda Quantitat 

Denúncies, queixes, varis 238 

Al·legacions, recursos 331 

Total 569 

 

 

4.10.4. Activitats 
Respecte de la Secció de Llicències i protecció de la legalitat urbanística, i en tant que en la present 
legislatura el Departament ha assumit també les competències referides a activitats, a través de la 
Cap de dita Secció es controlen tots els tràmits administratius necessaris per l’atorgament o 
denegació de llicències d’obra (menors, ordinàries i règims de comunicació); per l’atorgament de 
prorrogues, si s’escau; i així com el seu equivalent en l’àmbit de les activitats, i que s’escenifica en el 
control dels informes tècnics, l’emissió dels corresponents informes jurídics, control de les 
notificacions d’esmenes subsanables, etc., caducitats, etc.  

Expedients tramitats 

Comunicacions III-1 III-2 Restauració/Recreatives Baixes Total 

Obertures 38 366 14  418 

Canvis titular 34 99 85  218 

Modificacions 9 16 8  33 

Baixes    64 64 

Total 81 481 107 64 733 
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Llicències tramitades 

Llicències Ambientals Recreatives Total 

Obertures 4 2 6 

Canvis titular 3 4 7 

Modificacions 7 4 11 

Total 14 10 24 

 

Llicències Ambientals

Obertures
29%

Modificacions
50%

Canvis titular
21%

 

Llicències Recreatives

Obertures
20%

Canvis titular
40%

Modificacions
40%

 

Expedients resolts 

Tipus Quantitat 

Comunicacions favorables 497 

Requeriments comunicacions 130 
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Llicències Recreatives/Restauració 5 

Llicències Ambientals 9 

Certificats finals favorables 14 

Suspensió inscripció registre 29 

Baixes 43 

Total 727 

 

Expedients resolts
Comunicacions favorables

Requeriments
comunicacions

Llicències
Recreatives/Restauració

Llicències Ambientals

Certificats finals favorables

Suspensió inscripció registre

Baixes

 

Inspecció i control d’activitats 

Tipus Quantitat 

Regularització 17 

Requeriments/incompl./denúncies 25 

Requeriments certificats finals 17 

Total 59 
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Inspecció i control d'activitats

Regularització

Requeriments/incompl./denú
ncies

Requeriments certificats
finals

 

4.10.5.  Ocupació de via pública vinculada a una activitat 
En l’àmbit de les activitats, el servei Jurídic i administratiu va assumir a finals de l’exercici 2013, el 
control i gestió de les autoritzacions administratives per ocupació de la via pública ( terrasses, rètols, i 
altres) relacionades amb les activitats recreatives i de restauració,  

L’anterior ha suposat l’assumpció de majors competències per part dels servei jurídic i 
administratiu,concretant-se l’aparell administratiu amb un tècnic de grau mig i una administrativa. 

Donat que l’inici d’aquestes actuacions administratives des del departament d’urbanisme i activitats es 
va produir a finals del 2013, havent ja transcorregut tot l’any 2014 , es pot entrar a valorar, de forma 
objectiva, l’èxit de la implantació d’aquesta nova secció , que es fa palès en les dades estadístiques 
que s’adjunten, amb les quals es permet veure fàcilment la millora en la tramitació de les 
autoritzacions, així com un major control de les activitats.  

Cal destacar també la feina de la Inspectora de via pública, que, en coordinació amb els servei 
administratiu, no solament dur a terme les tasques d’inspecció, sinó que constitueix un pont de diàleg 
directe i constant amb els titulars de les activitats per qualsevol qüestió que pugui plantejar-se, que 
suposa un element més de millora qualitativa del servei.  

Actuacions i documents 

Decrets autoritzacions 

Decrets autoritzacions terrasses 574

Decrets autoritzacions publicitat 319 893

Expedients requeriments 

Expedients requeriment terrasses 70

Expedients requeriments publicitat 31

Expedients altres requeriments 19 120

Escrits de deficiències 
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Escrits deficiències terrasses 34

Escrits deficiències publicitat 23 57

Expedients sancionadors 

Expedients sancionadors lleus  18

Expedients sancionadors greus 5 23

Altres expedients 

Expedients reduccions horària 4

Altres expedients 4 8

Altres escrits 

Escrits varis 111 111

Total 1.212 1.212

Dades econòmiques 

Descripció Import 

Liquidació taxes terrasses 365.456 

Liquidació taxes rètols 11.102 

Expedients sancionadors lleus 2.700 

Expedients sancionadors greus  2.500 

Total  381.758 

Total actuacions 

Actuacions Quantitat 

Decrets terrasses 574

Decrets publicitat 319

Expedients requeriments 120

Expedients sancionadors 31

Escrits deficiències 57

Escrits varis 111

Total 1.212
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TOTAL ACTUACIONS 2014
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ACTUACIONS 2014

Decrets terrasses
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3%
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5%
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Activitat terrasses 

Activitat Quantitat 

Decrets autoritzacions 574

Exp. Requeriments 70

Escrits deficiències 34

Exp. Sancionadors lleus 18

Exp. Sancionadors varis (1) 9

Total 705

 

(1) Reduccions horari 4 / Sancionadors greus 5 
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Autoritzacions i taxes terrasses 

Període Núm. autorització Import 

Gener 67 64.527 

Febrer 25 29.516 

Març 29 19.409 

Abril 82 53.108 

Maig 87 84.415 

Juny 44 22.277 

Juliol 54 27.639 

Agost 35 16.903 

Setembre 32 12.057 

Octubre 60 20.715 

Novembre 37 10.012 
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Desembre 22 4.878 

Total 574 365.456 
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Liquidació de taxes 

Liquidació Taxes

53.108 €

84.415 €

4.878 €
10.012 €

20.715 €

12.057 €

16.903 €

27.639 €

22.277 €19.409 €

29.516 €

64.527 €

Gener F ebre M arç A bril M aig Juny Julio l A go st Setem. Octub. N o vem. D esem.

Total 365.456 €
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Liquidació taxes 2013/ 2014 

 

365.456 € 345.906 €

Any 2014 Any 2013

 

Període Import 

Any 2014  365.456 

Any 2013  345.906 

Diferència 19.550 (5,70%) 
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Rètols publicitat I altres  Quantitat 

Decrets autoritzacions 319 

Expedients requeriments 31 

Requeriments varis 19 

Escrits deficiències 23 

Altres escrits 111 

Altres expedients 4 

Total 507 
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4.11. Projecte ferroviari 

L’Àrea d’Urbanisme ha intervingut de forma activa des d’un primer moment en totes les actuacions 
referides a la implantació del TAV a la ciutat, si bé, i molt especialment des de l’òptica tècnica, també 
donant suport continuat en la vessant administrativa, a través de convocatòries, redacció d’actes, 
assessorament jurídic, i tràmits administratius que s’han anat plantejant. 

4.11.1. Infraestructura ferroviària 
El Tren d’Alta Velocitat va entrar en funcionament el 8 de gener de 2013. 

La infraestructura ferroviària queda acabada per l’obertura del servei però manquen moltes 
actuacions en superfície. Durant el període immediatament desprès de la inauguració, ADIF se centra 
en l’ajust dels sistemes d’emergència, d’evacuació i els propis de l’ús de la infraestructura. 

S’han produït dues inundacions de la infraestructura que ha suposat una aturada del servei.  
S’ha hagut de gestionar la corresponent crisi. Els períodes d’inundació van ser a l’octubre i el 
desembre de 2014. 

4.11.2. Execució i control de les obres de reposició 
En motiu de la negativa d’ADIF a reposar els espais efectivament afectats per la durada de l’obra però 
que son fora de l’àmbit propi d’aquesta, l’ajuntament de Girona ha assumit l’execució de l’obra de 
Plaça Montserrat i Bisbe Sivilla ( Veure Annex Oficina de Projectes). 

Execució del projecte d’urbanització de la plaça Montserrat 
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Execució del projecte d’urbanització del carrer Bisbe Sivilla i Parc Central 
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Redacció del projecte d’urbanització de sobre la coberta de l’estació 

S’ha tingut permanent contacte amb ADIF i el Ministeri de Foment a fi i efecte de trobar vies de 
solucions per tal de reposar la coberta de l’estació, a l’antiga estació d’autobusos i resta del Parc 
Central. A aquestes efecte, s’han mantingut diverses reunions amb l’Administració Central, tant a 
Girona, com a Madrid. 

4.11.3. Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà del Projecte 
Ferroviari 

Des del març de 2013 l’Ajuntament de Girona ha obert una oficina especifica d’atenció ciutadana a la 
Plaça Europa núm. 2 per donar resposta de proximitat a les necessitats del veïns i per donar suport 
als serveis tècnics municipals en el seguiment i control de les obres d’execució, especialment les 
executades per ADIF. 

Contractació d’un tècnic per al seguiment i control de les obres de reposició d’ADIF 

La ubicació física de tècnic de suport ha estat en l’oficina municipal de la plaça Europa. Les funcions 
d’aquesta persona han estat: 

▪ Atenció personalitzada a la ciutadania per a informació de l’evolució de les obres 

▪ Resposta i seguiment dels suggeriments de la ciutadania respecte les obres 

▪ Suport als ciudatans per inspeccions i reclamacions de defectes propis per les obres 

▪ Suport als serveis tècnics municipals en el control de les obres de reposició 

▪ Seguiment continuat de l’evolució de les obres amb informació diària als tècnics municipals 

▪ Informar periòdicament de l’evolució a les associacions veïnals de la zona 

▪ Suport tècnic en les reunions de veïns 

Reunions setmanals amb els veïns residents als carrers afectats per les obres 

S’han fet setmanals, amb presencia del regidor delegat i el tècnic de suport, reunions de seguiment 
de l’obra amb un grup de treball de veïns de JM Gironella, Plaça Europa i Bisbe Sivilla, i 
representants de les Associacions de veïns i comerciants del barri.  

Així mateix, s’han debatut i aclarit els projectes redactats pels serveis tècnics municipals i s’han anat 
incorporant aquelles peticions i demandes que han estat possible.  

Seguiment i elaboració d’informes de les instàncies realitzades pel ciutadà 

A través de Bústia d’avisos, Registre d’entrada a l’Ajuntament i Atenció personal. 

Comunicació de les actuacions 

Amb independència de les reunions setmanals, s’han fet bustiades i difusió en els comerços de les 
actuacions més rellevants en la zona en cada moment. 

Patologies edificis 

Inspeccions, seguiment i elaboració d’informes per part de l’Ajuntament i d’ADIF, de les patologies en 
els habitatges En relació amb les obres del TAV. 
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4.11.4. Estació d’autobusos 
S’ha fet el seguiment de la redacció del projecte d’estació d’autobusos encarregat pel Departament de 
Territori i Sostenibilitat a traves d’Infraestructures.cat.  

Es preveu que el projecte es presenti el mes de febrer de 2015. 

 

 

4.11.5. Subvencions per als immobles afectats per les 
obres del TAV 

Així mateix, durant l’exercici 2014, respecte de les esmentades obres, que de forma especial ha 
incidit en el barri de Sant Narcís, l’Ajuntament ha considerat oportú compensar les dificultats que els 
ciutadans d’aquesta zona han patit els darrers anys arran de les obres necessàries per a la seva 
implantació, mitjançant l’atorgament d’una subvenció, les bases de les quals han estat aprovades per 
l’Àrea econòmica, però que, no obstant, la tramitació administrativa, prèvia verificació del compliment 
dels requisits econòmics d’obligat compliment, per part dels serveis econòmics, també han estat 
gestionats per l’equip administratiu del servei jurídic i administratiu d’urbanisme. 

Subvencions atorgades als propietaris dels immobles directament afectats per les obres de llarga 
durada del Tren d’Alta Velocitat. 

SOL·LICITUDS REBUDES 2014

Sol·licituds fora de 
termini; 2; 0,23%

Immobles fora 
d'àmbit; 69; 7,90%

Sol·licituds 
denegades; 33; 

3,78%

Subvencions 
atorgades; 769; 

88,09%
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Sol·licituds  Quantitat 

Immoble subvencionables 1700 

Sol·licituds rebudes 873 

Subvencions atorgades 769 

Immobles fora d'àmbit 69 

Sol·licituds fora de termini 2 

Sol·licituds denegades 33 

4.12. Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial 
(UMAT) 

4.12.1. Introducció 
La memòria anual de la UMAT s’estructura en els 4 àmbits estructurals de la unitat: producció, gestió, 
anàlisi i difusió de la informació cartogràfica. 

Entenem per producció la captació i el tractament de la informació territorial de base, que es concreta 
en l’elaboració i el manteniment de les bases topogràfiques 1:500 i 1:2000, el manteniment i ampliació 
de la xarxa geodèsica local i el Model Digital del Terreny.  

En l’àmbit de gestió s’inclou el manteniment de la base de referència territorial (BRT) tant gràfica com 
alfanumèrica i de la resta de dades -corporatives o no- susceptibles de ser objecte de cartografia i el 
seu tractament. Es tracta d’informació facilitada per altres departaments de la Corporació o per 
institucions externes, de caire menys bàsic i més temàtic i que utilitzen els tècnics de les diferents 
àrees de l’Ajuntament o bé nodreix d’informació els diferents serveix allotjats al servidor de 
cartografia. 

Els àmbits de producció i de gestió ens permeten obtenir les dades necessàries per l’anàlisi de 
diverses variables. En aquest sentit pot tractar-se tant d’aquells treballs analítics que es realitzen 
sistemàticament amb caràcter anual (estudis de padró, d’activitat), com dels que es realitzen de forma 
puntual fruit d’una demanda concreta. 

L’apartat d’anàlisi inclou l’elaboració d’estudis, i tractament de les dades de la ciutat, amb l’anàlisi del 
padró d’habitants i altres dades. 

Finalment, la difusió entesa com la divulgació de la informació tant a nivell intern (àmbit corporatiu) 
com a nivell extern (Web UMAT).  

4.12.2.  Producció 

Geodèsia 
Manteniment i actualització de la xarxa geodèsica local (XL), l’objectiu de la qual és el recolzament 
dels treballs topogràfics que es realitzin dins de l’àmbit municipal, a la vegada que estableix el marc 
de referència necessari per l'elaboració de la cartografia del Plànol topogràfic municipal oficial de 
Girona (sèries 1:500 i 1:2000).  
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Això inclou l’actualització periòdica de la informació dels vèrtexs geodèsics, tant de la Xarxa Utilitària 
de Catalunya (XU) del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), com els vèrtexs de 
densificació propis de la XL.  

Al llarg del 2014,amb l’execució dels treballs d’actualització de la cartografia digital 3D a escala 1:500, 
la xarxa de 237 vèrtexs s’ha densificat fins arribar a 348 vèrtexs. 

El 2014 s’ha portat a terme una calibració i ajust en bloc de tota la xarxa local, amb data del mes 
de novembre 2014, que hem anomenat 2014/00. La XL ha quedat formada per un total de 348 
vèrtexs, més 34 vèrtexs de referència de que comparteix amb la XU. 

Això s’ha fet després d’una acurada diagnosi de l’estat de la xarxa (recopilació de dades antigues, 
revisió a camp de documentacions i visuals, i finalment re-càlcul de bases GPS i poligonals), amb 
l’objectiu de millorar els enllaços amb la XU, millorar la robustesa global de la XL i tornar a instal·lar o 
refer mesures de vèrtexs deficients. 

Per tant, a finals d’aquest any 2014 s’han donat noves coordenades a totes les bases de la XL, en el 
nou sistema de referència ETRS89, amb precisió coneguda i amb coherència entre elles i amb la XU, 
segons els criteris del ICGC.  

L’ajust en bloc 2014 ha suposat un canvi de nomenclatura dels vèrtexs que homogeneïtza les 
nomenclatures antigues. Els noms segueixen una mateixa normativa, independentment de com s’han 
mesurat o de quin any són i s’enumeren segons la seva localització per barris. 

També s’ha realitzat un estudi de les coordenades de les poligonals sense dades mesurades l’any 
2009 al Barri Vell. Concretament es tracta de les poligonals Q, P, O, N, M i L. 

La gestió de les dades es porta a terme amb la base dades implementada el 2013 a la qual s’ha fet 
diverses millores al llarg de l’any i s’està adequant per agilitzar la difusió publica de les ressenyes 
actualitzades dels vèrtexs, al llarg del 2015. 

El manteniment de la geodèsia municipal ha servit aquest any 2014, per procedir amb rigor a la 
migració de tota la cartografia municipal al nou sistema de referència oficial ETRS89, en compliment 
del Real Decreto 1071/2007 pel qual es regula el nou sistema de referència oficial a Espanya (vegeu 
l’apartat ETRS89 corresponent) 

Taquimetria 
L’agost de 2014 s’ha consolidat una nova plaça de tècnic topògraf municipal, amb caràcter 
d’interinatge, que assumeix les tasques vinculades a la taquimetria i geodèsia municipal. La provisió 
del lloc de treball s’ha dut a terme per cobrir la jubilació del tècnic en topografia, adscrit a l’Àrea 
d’Urbanisme i Activitats esdevinguda el 2013, moment a partir del qual la Unitat Municipal d’Anàlisi 
Territorial va assumir el control de tots els treballs de taquimetria necessaris pel desenvolupament de 
projectes urbanístics i pel manteniment de la cartografia topogràfica municipal. 

Aixecaments topogràfics 

Es realitzen tres tipus d’aixecaments topogràfics per taquimetria: 

Aixecaments 1:200 segons les peticions d’urbanisme 

Peticions resoltes el 2014 (fins el mes d’agost ho van realitzar a la UMAT, tècnics d’urbanisme): 

Camí a la PujadaTorrassa 

MasTarrats 
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Camí vell de fornells de la selva / C.Aragó 

C. Sant Joan Baptista la Salle 

U.A Domeny Oest 

Residència de Gent Gran de Palau 

Passatge Picapedrers 

Aparcament cinemes Oscar 

Ctra..de França (zona Marcadora) 

Parcel·la A-2 reparcel·lació Universitat 
Politècnica 

Zona oest Plaça Catalunya 

Topogràfic entorn pavelló de Palau 

C. de Campcardós 

Espai lliure Torre Rafaela I 

Aparcament i voreres C/Josep Mª Prat 

Entorn església St Pau 

Plaça Sant Josep 

Espai públic ribes del Ter davant pavelló de 
Fontajau 

Aixecaments 1:500 d’alineacions de façanes 

Per adequar el plànol topogràfic 1:500 a les normes i estàndards establerts per la Comissió de 
Coordinació Cartogràfica de Catalunya (CCCC) i garantir així la oficialitat de la cartografia municipal. 
Aquests aixecaments, serveixen també per actualitzar la topografia de voreres. 

El 2014 han finalitzat els treball contractats a empreses externes l’any 2013 i amb la incorporació del 
topògraf s’ha pogut fer la planificació del desenvolupament dels treballs previstos pel 2015 que seran 
de caire intern. 

▪ Taquimetria de voreres i alineacions de façanes: Executats els 35.1 km lineals que faltaven 
(fases I, II, III i VIII) dels 53.7 km lineals totals contractats els 2013 

Aixecaments 1:500 pel manteniment del Plànol topogràfic municipal 

Es fan segons auditories de canvi per imatge aèria, segons notificacions de brigades i àrees 
municipals i segons necessitats del seguiment d’aixecaments topogràfics de final d’obra (As-Built) 
d’ús obligatori en el moment de contractació de qualsevol execució d’obra d’àmbit municipal. 

Taquimetria d’actualització: Executades les 0.98 ha. que faltaven (zona 4) de les 4,56 ha. totals 
contractades el 2013 

Taquimetria de seguiment d’AsBuilts. S’han incorporat al base continua 0.65 ha., corresponents a 
l’aixecament de l’Aparcament de Mas Masó i s’ha fet l’aixecament de 400 m lineals del Pg de la 
Devesa, pendent d’incorporar. 

Enguany no s’ha externalitzat cap aixecament. 
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Altres 

A banda dels aixecaments, el 2014 s’ha procedit a la creació d’una nova base de dades de gestió de 
la base topogràfica en CAD per tal de facilitar i agilitzar les tasques que es fan per Urbanisme. La 
nova base estableix la relació entre l’estructura de la base topogràfica municipal i les preferències 
CAD amb les que es treballa a Serveis Tècnics i permet utilitzar les eines de depuració i control de 
qualitat que utilitza la UMAT (Mapia). 

L’assumpció de les tasques de taquimetria municipals a la UMAT ha requerit canvis a la 
infraestructura tècnica. Concretament, i després de l’avaluació pertinent de les necessitats, estudi de 
mercat i valoració d’ofertes, aquest any 2014 s’ha substituït un dels aparells existent de topografia, 
(Leica TCR705 auto XR nº de sèrie 654562), per a un nova estació robotitzada Leica TS12 R1000 de 
l’empresa INSTOP i s’ha adquirit llicència del programa PowerCivil de Bentley, que disposa d’eines 
específiques de topografia i es 100% compatible amb el programari actual de producció i 
manteniment de la Base Topogràfica Municipal (Microstation v8i -Bentley). Amb la nova estació 
robotitzada el tècnic pot treballar sense ajudant de manera que un sol operari pot assumir, el 80 % 
aproximat de les tasques topogràfiques de camp. 

Manteniment de la base topogràfica municipal (1:500 i 
1:2000) 
Produïda a escala 1:500 a l'àmbit urbà i a 1:2000 per tot l'àmbit municipal, la base topogràfica 
municipal (BTM) es manté sobre una base CAD continua i es distribueix en dues sèries cartogràfiques 
oficials: Sèrie de plànols topogràfics de Girona a escala 1:500 i 1:2000 en format dgn i dwg. 

L’actualització permanent de BTM topogràfica manté 8 grups o nivells d’informació2. Des de l'àmbit de 
producció de la UMAT el manteniment implica 2 procediments: 

▪ Restitució.- Processos de captura d'informació a partir de vols fotogramètrics en visió 
estereoscòpica. Inclou dos processos: Restitució de manteniment i Reajustament d’illes. 

▪ Edició.- Refosa de la taquimetria d’alineacions de façana i de manteniment a la base continua 
en entorn CAD, manteniment de la base de dades de gestió i edició de series de plànols. 

En els dos casos es segueix un procediment de depuració d'errors i control de qualitat previ a la 
incorporació de la cartografia a la base contínua BTM.  

Restitució 

Restitució de manteniment 

La restitució de manteniment delimita àmbits de treball a partir de projectes d’obra, projectes 
d’urbanització o canvis detectats en la cartografia per auditories sobre ortoimatge aèria, i efectua 
sobre imatge aèria i en visió estereoscòpica, l’actualització pertinent de tot allò que ha canviat. El 
2014 només s’ha fet restitució a l’àmbit urbà. 

Aquest any s’ha disposat d’un vol nou, per sobre el traçat de l'AP7 que abasta Germans Sàbat i bona 
part de Domeny nord, Domeny sud i Taialà amb data de 2013. És un vol digital en color de 8 cm 
efectuat el mes d'abril. La resta d’àmbits restituïts durant l’any, han fet servir les imatges aèries del vol 
disponible del maig de 2010 (vol de 5,2 cm que abasta tot l’àmbit urbà) i s’ha utilitzat de suport el de 

                                                      

2 Comunicacions – Vialitat, Construcció – Poblament, Energia – Telecomunicacions, Mobiliari urbà, Orografia – Relleu, 
Registres, Senyalització – Circulació, Toponímia – Anotacions i Vegetació – Usos del sòl 
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juny de 2011 (de 16 cm i abast municipal), adquirit per l’obtenció d’ortoimatge i restitució de l’àmbit no 
urbà. 

El 2014 s’ha efectuat un nou vol, de 5,7 cm que abasta tot l’àmbit urbà que substitueix l’anterior vol 
del 2010. Són imatges dels mesos d’abril i maig de 2014 disponibles a la UMAT el mes d’octubre de 
2014. 

Enguany s’han restituït unes 133 ha aproximadament corresponent a diferents zones de la ciutat, 197 
edificis i 57 piscines (control d’obra nova i variacions detectades per auditoria o restitució) i s’ha 
incorporat a la BTM 282 ha aproximades restituïdes l’any passat. Al finalitzar l’any, tota la cartografia 
nova de restitució (415 ha) està convenientment refosa a la BTM continua.  

Àmbits restituïts l’any 2014: 

▪ Àmbit públic: restitució completa de tots els nivells d’informació requerits pel plec de 
condicions 1:500 oficial (aprovat aquest any 2014) a l’àmbit urbà  

▪ Àmbit privat: restitució d’edificis i piscines segons control d’expedients d’obra nova als àmbits 
anteriors i inici d’una revisió d’expedients per barris. S’hi inclouen les modificacions que es 
detecten per auditoria en visió estereoscòpica 

Restitució àmbit públic (hectàrees aproximades) 

Àmbit Executat  Incorporat a la BTM 

Mas Masó 0 21.4 

Mas Gri 0 14.5 

Mas Xirgu 0 19.3 

Plaça Catalunya 0 1.0 

Àmbit no urbà (vialitat i energia Campdorà) 0 178 

Zona Girona Oest (Enllaç AP7 i entorn.) 125.4 173.4 

Pont Major 3.9 3.9 

Eixample S 2.5 2.5 

Eixampe N 1.4 1.4 

Total 133.2 415.4 

Restitució àmbit privat *  

Àmbit  Edificis Piscines 

Campdorà 12 1 

Monjuic 36 30 

Pont Major 14 1 

Eixample nord 26 7 

Eixample Sud 41 9 

Zona Girona Oest (Enllaç AP7 i entorn) 47 0 

Mas Xirgu i Mas Masó 21 3 
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Total 197 51 

* No es comptabilitza la superfície privada o publica actualitzada entorn els edificis 

Reajustament d’illes i manteniment d’interior d’illes 

Des del juliol de 2012, quan hi havia incertesa en la continuïtat de les tasques d’alineació de façanes 
per taquimetria, es va prioritzar la cartografia de manteniment amb l’objectiu de treure el màxim partit 
del vol de l’any 2010. Aquest any 2014 s’han consolidat els processos d’alineacions de façana per 
taquimetria que han de culminar amb el reajustament de la tota la cartografia municipal. No obstant, 
no s’ha reprès encara el treball de restitució de reajustament i actualització paral·lela d’interior d’illes. 
L’estat del treballs es manté a l’11% i la preveu la represa el febrer del 2015 sobre el nou vol de l’any 
2014.  

Atès que la línea de façana de taquimetria ha de ser incorporada a la BTM en aquest procediment de 
reajustament d’illes, l’any 2015 es podrà substituir les façanes de restitució existents per les noves 
procedents de la taquimetria d’alineacions executada enguany. 

Edició de cartografia 

▪ 2 edicions de la sèries dels Plànols Topogràfics: Els mesos de juny i de desembre de 2014 
s’ha procedit a l’edició dels fulls de la bases topogràfica 1:500 i 1:2000, en el nou sistema de 
referència ETRS89. Els fulls tallats són sempre la última versió de la cartografia municipal 
disponible per les àrees de l’Ajuntament, encara no inscrita al Registre Cartogràfic de 
Catalunya (RCC), on s’hi recullen les tasques de manteniment puntual i continuat. L’edició del 
desembre estarà disponible pels usuaris el gener del 2015. 

▪ Refosa de taquimetria d’alineacions. S’han incorporat a la base topogràfica 50.7 km lineals i 
4,56 ha, és a dir tota la taquimetria de voreres executada el 2013 i 2014 excepte 3 Km lineals 
que, per criteris de continuïtat, s’incorporaran quan s’executin zones contigües.  

▪ Implementació de la base topogràfica multiescala per la generalització automàtica de 
cartografia. S’han eliminat els processos anteriors de manteniment específic del Plànol 
topogràfic 1:2000 d’abast municipal (àmbit urbà i no urbà), que han quedat incorporats en el 
flux de treball de producció de la cartografia urbana a escala 1:500. Ara es treballa amb una 
única base de dades de gestió i s’han eliminat definitivament les bases de dades, bases 
cartogràfiques i llibreries de símbols que es mantenien diferenciades per cartografia 500 i 
2000. 

▪ Incorporació d’un nou element a la BTM sota el concepte ‘vialitat pendent de reviso’ que 
pretén actualitzar la BTM de forma temporal amb la incorporació dels elements de vialitat 
bàsica de projectes d’urbanisme ja executats en àmbits pendents de restitució o de recepció 
de AsBuilt. S’ha incorporat a la BTM per aquest procediment, la vialitat bàsica de la Plaça 
Europa, de la Plaça Montserrat, dels accessos al nou Pont del Ter i del traçat del TAV a 
l’alçada de l’estació de Mercaderies.  

▪ Manteniment continuat d’edificis i piscines segons control d’obres: Manteniment de la bases 
topogràfiques de construcció i poblament i d’hidrologia, amb la incorporació de noves 
edificacions a partir de les primeres ocupacions, dels informes dels inspectors d’obra i de la 
documentació gràfica disponible (ortoimatges). Paral·lelament s’incorpora a la base de 
toponímia, un atributs d’alçada (nombre de plantes) de cadascun dels volums. Aquestes 
incorporacions es diferencien amb una simbologia pròpia fins que poden ser verificades per 
restitució o taquimetria i –si es dóna el cas- es rectifiquen segons les precisions establertes al 
plec d’especificacions tècniques de la cartografia. 
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Altres 

▪ Manteniment de la base de dades i implementació de noves eines o millores en les existents, 
al programari utilitzar per l’edició , depuració i controls de qualitat de la cartografia (Mapia) 

▪ Avaluació i proposta de modificació dels procediments d’edició i recepció del Plec As Built per 
la contractació d’obra publica.  

▪ S’ha fet proves de restitució amb imatge aèries captada per UAV’s (més coneguts com a 
drons)3 , sense tancar de moment, cap nou procediment de treball. 

▪ Aquest any 2014, les tasques de producció s’han vist molt afectades per una baixa laboral de 
llarga durada (5 mesos i mig ) que no ha estat coberta.  

                                                      

3 Unmanned Aerial Vehicle. També conegut en castellà per les seves sigles com VANT (Vehicle Aeri No Tripulat) o drone, és 
una aeronau que vola sense tripulació humana a bord. 
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Ortoimatges 
Durant la major part de l’any s’ha treballat, publicat i distribuït la ortoimatge del juliol de 2012. És una 
imatge de 20 cm d’àmbit municipal. S’ha distribuït per descàrrega des del web de la UMAT (públic) i 
des del portal intern de cartografia en diversos formats. 

A partir del mes de novembre s’ha disposat d’una imatge nova. Es una ortoimatge de molt bona 
qualitat (10 cm), que abasta tot l’àmbit urbà, fins la variant de la NII, produïda a partir les imatges del 
vol fotogramètric d’abril i maig de 2014, que s’utilitza per la restitució de manteniment de la BTM. S’ha 
distribuït a nivell intern i al plànol web municipal. La difusió pública per descàrrega lliure des del portal 
web municipal, es preveu pel gener 2015 

Límit municipal 
El 2014, s’ha sol·licitat a l’Oficina del Mapa Municipal de Catalunya del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, les fites i les línies de terme municipal de 
Girona amb els municipis veïns en el nou sistema de referència ETRS89. Les 9 línies refoses 
dibuixen el límit municipal de Girona utilitzat pels tècnics de l’ajuntament i distribuït al web municipal a 
partir del mes de juny de 2014. 

Pla Cartogràfic de Catalunya 

Registre i oficialització de la base topogràfica municipal 

Distribució de la versió 2.1 oficial, aprovada i inscrita al i inscrita al Registre Cartogràfic de Catalunya 
el 2/08/2013 (cartografia amb data de desembre de 2011) i tasques per la oficialització de propera 
versió 3, en ETR89, prevista pel gener de 2015.  

Comissió Tècnica en Geoinformació (CT2:GI) 

La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (CCCC), a través de la seva Comissió 
Tècnica en Informació Geogràfica de l’Administració Local (CT2:IG ALC) , va crear l’any 2010 grups 
de treball formats per l’Institut Cartogràfic de Catalunya i representants de les Administracions locals, 
del qual l’Ajuntament de Girona en forma part. 

Grup de treball de la Base de Carrers (GT CT2:GI BC) 

Aquest grup de treball té com a objectiu impulsar l’elaboració de les especificacions tècniques de la 
Base de Carrers, que han de ser dues, les que fan referència als dos conjunts d’informació definits pel 
Pla Cartogràfic de Catalunya: 

▪ Base de dades dels nomenclàtors municipals de carrers i vies (ID-10501) 

▪ Sistema viari integrat (ID-10706) 

L’any 2014 s’han finalitzat i aprovat definitivament per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de 
Catalunya, les Especificacions Tècniques de la Base de dades municipal d’adreces de Catalunya. 

S’han iniciat també els treballs en les Especificacions per al Sistema Viari Integrat de Catalunya, 
concretament s’han tancat els casos d’ús del sistema i s’està treballant en la finalització del model de 
dades. 



Àrea de Promoció i Ocupació 

Urbanisme i Activitats 

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2014 361 

Grup de Treball per l’elaboració d’especificacions tècniques (GT CT2:IG ALC ET). 

Aquest grup de treball va culminar amb la redacció del Plec oficial d’especificacions tècniques i 
diccionari de dades per l’elaboració de cartografia 1:500 aprovat el novembre de 2013.  

El 2014, la CT2:GI ha iniciat els treballs per la redacció de les especificacions tècniques de format 
corresponents a aquest Plec oficial aprovat (Especificacions tècniques de la cartografia topogràfica 
2D i 3D 1:500 (CT-5C) v2.0) 

Conjunts d’Informació Geogràfica (CIG) 

Revisió de l’estat actual dels CIGs del PCC a la UMAT i tramesa d’un informe al ICGC. 

ETRS89  
En compliment del Real Decreto 1071/2007, de 27 de juliol, pel que es regula el sistema geodèsic de 
referència oficial a Espanya, l’any 2014 s’ha culminat el procés, iniciat el 2007, de conversió del 
conjunt de cartografia i informació geogràfica municipal per la seva adaptació al nou sistema de 
referència europeu ETRS89.  

Això ha suposat transformar la xarxa geodèsica local (XL) i les coordenades de tota la informació 
geogràfica de Girona, a partir dels paràmetres establerts d’acord amb l’ICGC i les eines de 
transformació desenvolupades els anys anteriors. S’ha seguit un procés de duplicat de dades, copies 
de seguretat i transformació per blocs d’informació segons tipus de dades i formats 

Aquest fet té un impacte molt elevat per a l’ús de cartografia i informació geogràfica ja que suposa un 
reajustament global dels paràmetres de posicionament de la cartografia o de qualsevol paràmetre que 
tingui com a referència les coordenades de posicionament. 

A partir del 2 de juny de 2014 la cartografia de descàrrega a través del Portal de Cartografia i web 
municipal es publica en el nou sistema. Els serveis cartogràfics (geoserveis web) s’han anat 
actualitzant progressivament.  

S’ha publicat una nova pàgina al web de la UMAT amb tota la informació necessària pels usuaris de 
cartografia i s’ha fet xerrades informatives al tècnics municipals.  

Web ETRS89: http://www.girona.cat/umat/cat/canvi_ed50_etrs89.php 

El càlcul de la transformació per la cartografia municipal ha utilitzat un model bidimensional de 
semblança (variació de les coordenades X i Y sobre el territori), no obstant el canvi de sistema parteix 
d’un nou model Geoidal (EGMO8) que afecta la coordenada Z (altitud) de tot l’àmbit municipal de 
Girona. En aquest sentit, el 2014 i en fase d’estudi, s’han dut a terme diferents metodologies per 
obtenir el valor mig adequat, que permeti aplicar el canvi del model Geoidal, del UB91 al EGM08. 
Aquest canvi implica una variació en la coordenada Z de tota la cartografia municipal que es portarà a 
terme el 2015. 

4.12.3. Gestió i manteniment de la informació 

Informació municipal de base 

Base de Referència Territorial (BRT) 

És el manteniment del sistema de geocodificació de l’Ajuntament, que inclou: 

http://www.girona.cat/umat/cat/canvi_ed50_etrs89.php�
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Manteniment del Cens d’edificis i locals 

A partir de les noves llicències d’obra i els expedients de cadastre:  

▪ Entrats 59 expedients d’obres a la base d’edificis i locals 

▪ Entrades 34 primeres ocupacions  

▪ Entrats 84 expedients de cadastre a la base d’edificis i locals:  

o 77 expedients 902 

o 25 expedients d'inspecció 

Base d’adreces de la ciutat 

▪ Adreces: Introduïdes a la base i a la cartografia les noves adreces derivades dels expedients 
entrats i notificades 35 adreces, distribuïdes segons tipus de la següent manera:  

Tipus Quantitat 

Llicències d’obres 16 

Ofici 3 

Sol·licitud 16 

 

▪ Carrers: manteniment dels atributs de carrers: velocitats, prioritats i sentits de circulació a la 
cartografia d’eixos viaris.  

Enviament periòdic del Cens d’edificis i locals 

▪ A Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter: setmanalment s’envia el cens d’edificis i locals de la 
ciutat a l’empresa d’aigües per tal que puguin utilitzar la base de referència territorial municipal 
per a la gestió dels comptadors d’aigua. 

▪ Al Consell Comarcal del Gironès: trimestralment s’envia el cens d’edificis i locals de la ciutat al 
Consell per tal que puguin utilitzar la base de referència territorial municipal per a la gestió 
dels abonats a la deixalleria municipal. 

Actualització de les bases d’informació Bàsica en SDE 

Actualització de cartografia en format SDE per la seva disponibilitat en operacions SIG i visualització 
en geoserveis, a partir de l’actualització permanent de la base topogràfica municipal (BTM) en format 
CAD. Cartografia en SDE: vialitat, senyalització (línies i feature class de punts amb indicació del sentit 
de circulació), hidrologia, construccions, arbres i toponímia bàsica. 

Localització territorial i relació de dades territorials de l’Ajuntament 

 Tasques de suport a la localització territorial de les diferents bases de l’Ajuntament: 

▪ Localitzador comptadors AGSST: 

o Localització comptadors Aigües a partir de la Base de Referència Territorial de 
l’Ajuntament: com marca el reglament del servei d’aigües, a final de 2009 s’havien de 
coordinar les relacions d’usuaris del servei amb els corresponents padrons 
municipals, especialment amb el cens d’habitatges i locals del municipi. S’ha treballat 
per vincular les dues bases de dades, revisant les adreces dels comptadors i enviant-
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los setmanalment el cens d’edificis i locals per tal que tinguin la informació 
actualitzada per poder localitzar correctament els comptadors.  

o Actualment, el 99.6% dels 53.920 comptadors d’aigua estan situats amb el codi 
d’edifici i EL 76,6% també amb el codi de local.  

▪ Localització i adreces dels IBI: Treballs de suport a la localització territorial dels IBIs: 

o Suport als treballs de Gestió Tributària per localitzar els IBIs no lligats 
automàticament per adreça. 

o Treballs de suport per a la localització territorial dels nous registres d’IBI a partir del 
cens d’edificis i locals. 

▪ Localització dels domicilis del Padró Municipal d’Habitants: 

o Treballs de suport a la localització de nous empadronaments i treballs amb la secció 
d’Estadística per tal per a la localització territorial dels domicilis del Padró Municipal 
d’Habitants no localitzats  

▪ Localització del cens d’activitats, de la taxa d’escombraries i dels equipaments (OIAC) i relació 
dades territorials Ajuntament: 

o Suport als treballs de localització de les activitats econòmiques, els rebuts 
d’escombraries i els equipaments de la ciutat que fan des de les diferents àrees.  

o Revisió d’adreces i revisió de dades amb el Sistema d’Alarmes: UMAT revisar 
habitants en locals i activitats en habitatges.  

▪ Localització d’altres tributs: 

o Suport als treballs de localització de plusvàlues i Ocupacions de la Via Pública (OVP). 

o Suport a la localització de les Ocupacions de la Via Pública (OVP): guals, rètols i 
altres: localització territorial correcta dels nous registres i en al revisió de les bases de 
dades existents  

▪  Localització de les obres i dels expedients de disciplina urbanística: suport a la localització 
d’aquestes dades. 

▪ Localització d’equipaments municipals: manteniment de la localització territorial dels 
equipaments esportius (Camps de futbol, pavellons, pista esportiva, ping-pong al carrer, 
piscines, frontons i tennis), educatius, sanitaris, socials, culturals i administratius. 

Edificis i regions SIG 

El manteniment dels edificis i regions en format SIG es fa a partir de les actualitzacions que es 
realitzen a la base topogràfica, tant si deriven de les primeres ocupacions de les llicències d’obres 
com si deriven del procés de restitució. Al llarg de l’any s’han incorporat 83 modificacions, de forma 
paral·lela a la base topogràfica. 
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Aquesta base SIG també recull les modificacions derivades dels expedients cadastrals i de la 
restitució. Al llarg d’aquest any s’han revisat un total de 103 expedients cadastrals i s’han actualitzat 
per restitució les zones de : 

▪ Sector Eixample Sud 

▪ Sector Montjuïc 

▪ Zona Oest 

Com a novetat caldria destacar la incorporació de la informació de numero de plantes sobrerasant i 
metres d’alçada, per cadascun dels polígons de la base gràfica. Aquesta informació, ens permetrà 
mantenir actualitzat el mapa 3D de les edificacions.  

Piscines 

Manteniment de la base SIG de piscines de la ciutat a partir de les piscines restituïdes i les donades 
d’alta a partir de la base de llicències d’obres. Aquesta base també recull les piscines interiors dels 
edificis construïdes als darrers anys. 

Façanes 

La base gràfica de façanes de tot el municipi, que incorpora la codificació de carrers i edificis i que és 
bàsica a l’hora de facilitar la cerca per adreça en els servidors de cartografia, precisa d’un 
manteniment constant a partir de les altes i baixes dels edificis i les modificacions del carrerer. 

Aquest any també cal destacar la incorporació de noves façanes fruit de noves parcel·lacions. 

Llicències d’obra 

Al llarg del 2014 s’han aprovat un total de 285 obres majors i d’aquests un total de 93 han estat 
incorporades a les bases gràfiques i alfanumèriques. Segons la seva tipologia les classifiquem en: 
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Tipus Quantitat 

Ampliacions o reformes 29 

Obra nova 16 

Piscines 12 

Enderrocs 6 

Parcel·lacions o canvis d’ús 30 

El manteniment de la base de llicències d’obres ens permet un control sobre els canvis urbanístics 
privats de la ciutat que fa possible el manteniment constant de la base topogràfica i també la 
possibilitat de consultar de forma gràfica (a través d’un geoservei) les obres que s’estan realitzant a la 
ciutat i el seu estat en cada moment. (obra acabada, aturada, en obres...). L’actualització d’aquestes 
dades és setmanal coincidint amb l’aprovació de les llicències majors per part de la Junta de Govern 
Local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A part de la construcció privada també s’han incorporat un total 7 projectes d’obra pública: 

▪ Construcció ascensor públic del Grup d’habitatges Sant Daniel 

▪ Projecte de redistribució d’espais a antigues escoles Campdorà 

▪ Projecte Guingueta al Parc Amical Mauthausen 

▪ Reforma Antiga Biblioteca Salvador Allende 

▪ Pavelló Poliesportiu CEIP Cassià Costal 

▪ Aparcament a Fontajau entre Pont de la Barca i Amical Mauthausen 

▪ Nova estació del TAV 

Plànols d’emplaçament: Realització de 438 plànols d’emplaçament corresponents a les obres majors i 
menors demanades pels ciutadans, per localitzar correctament l’obra i l’adreça que li correspon.  
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Open Data: portal de dades obertes 

Actualització de les bases de dades a l’Administrador de dades obertes i al CKAN (Girona Open Data) 
i incorporació de 9 noves bases de dades: 

▪ Delimitació dels barris 

▪ Delimitació de les zones escolars 

▪ Delimitació de les Àrees Bàsiques de Salut 

▪ Localització dels nius d’orenetes 

▪ Localització i característiques de l’arbrat del municipi 

▪ Eixos viaris 

▪ Límit del terme municipal 

▪ Delimitació codis postals 

▪ Tramer per sector 

A partir del setembre d’aquest any es permet la descàrrega de les bases de dades de forma lliure a 
través del portal de Govern Obert. En total hi ha disponibles un total de 27 conjunts de dades.  

http://terra.girona.cat/opendata/ 

Espais lliures 

Reajustament dels espais lliures de la ciutat per adaptar-los als canvis del topogràfic i actualitzar-los 
segons les obres públiques realitzades en els darrers anys. 

Delimitacions 

Reajustament de totes les delimitacions temàtiques per adaptar-les a la delimitació del terme 
municipal en el nou sistema de referència ETRS89. 

Manteniment a la cartografia i a Siagi de les delimitacions administratives per portals 

Acotacions de voreres 

Inici dels treballs per acotar les voreres i les calçades de la ciutat de forma permanent. Definició del 
procés de treball i de l’actualització de les dades. 

http://terra.girona.cat/opendata/�
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Plaques de carrer 

Gestió i manteniment de la base de les plaques de la ciutat, que inclou: 

▪ Gestió de les comandes de plaques (encarregar noves plaques per la ciutat) 

▪ Control i preparació de les tasques de col·locació de les plaques  

▪ Gestió de les demandes dels ciutadans i de les plaques que es col·loquen d’ofici (per 
acabament d’obra nova o denominació de nous vials): 

o Aquest any s’han reposat un total de 76 plaques: 

° 21 plaques metàl·liques amb suport 

° 55 plaques de pedra (de paret) 

▪ Gestió de la reparació de plaques malmeses: aquest any s’han reparat i tornat a col·locar un 
total de 15 plaques. 

▪ Control de les plaques que entren i surten del magatzem (inventari de plaques existents i 
seguiment) 

▪ Manteniment de la cartografia de plaques (localització plaques col·locades i previstes) i 
codificació de plaques i fotografies. 

▪ Treball en proposta de retolació de rius i ponts de la ciutat 

Localitzador de l’Ajuntament 

▪ Manteniment del localitzador de l’Ajuntament al portal: al cercar una persona, existeix la 
possibilitat d’obrir el plànol interactiu situant-la a l’Ajuntament. 

▪ Manteniment a partir dels canvis i redistribucions de l’Ajuntament i enviament a personal per 
tal que modifiquen les ubicacions dels treballadors: 
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▪ Manteniment de la cartografia de les plantes de l’Ajuntament 

▪ Manteniment de la base de dades de SIAGI de les dependències municipals 

▪ Manteniment de la part del portal on hi ha els pdfs de cada planta de l’Ajuntament i el servidor 
de cartografia interactiva 

 

 

Modificació de la divisió en Districtes i Seccions de la ciutat  

L’Ajuntament de Girona, a instància de l’Instituto Nacional de Estadística (INE), ha dut a terme aquest 
any 2014 una divisió de les seccions que estaven a punt de superar els límits marcats per 23.2 de la 
Llei Orgànica del Règim Electoral General (L.O.R.E.G.), que estableix que les seccions electorals han 
d’incloure un màxim de 2000 electors i un mínim de 500. D’aquesta manera, la secció 4 del districte 3 
s’ha dividit donant lloc a la nova secció 19 i la secció 5 del mateix districte 3 s’ha dividit per donar lloc 
a la nova secció 20. Actualment a Girona existeixen, doncs, el següent nombre de districtes i 
seccions: 

Districte Número de seccions 

1 6 

2 22 

3 20 

4 2 

5 6 

6 5 

Total 61 

 

Aquesta actuació comporta la modificació de la cartografia i del Padró Municipal d’Habitants d’acord 
amb la nova sectorització i l’intercanvi dels fitxers actualitzats amb l’INE 
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Producció de dades i cartografia per a usuaris interns i externs  

▪ Plànols amb ubicació espais, hotels i restaurants pel festival Temporada Alta 

▪ Plànol amb ubicació dels espais per Temps de Flors 2014 

▪ Demandes de carrers i trams de la ciutat, per diferents delimitacions administratives i relació 
entre diferents delimitacions administratives. 

▪ Demandes de nombre i localització d’habitatges o domicilis per tipologia o per zona. 

▪ Demandes de nombre i localització d’activitats per tipus o per zona 

▪ Plànol amb ubicació dels habitatges d’ús turístic 

▪ Càlcul de dades d’activitats i plànols de la zona del Barri Vell i Mercadal 

▪ Demandes corresponents a la base topogràfica 1:2000, plànols topogràfics de l’àmbit no urbà, 
models d’elevacions dels terreny, ortoimatges i ortofotomapes, base topogràfica 1:500, 
taquimetria i sentits de circulació. 

▪ Base topogràfica a escala 1:10.000. 

▪ Georefernciació de dues fotografia aèria vertical de Girona de l’any 1949, prèvia sol·licitud 
d’autorització d’us al ICGC, per la seva publicació al web del 75 aniversari de l’entrada de 
tropes Franquistes a Girona. 

Informació municipal d’altres àrees 

Àrea de Ciutadania 

Actualització i manteniment de la cartografia dels espais verds de la ciutat 

Un cop consolidat el traspàs de les tasques de manteniment de la informació cartogràfica de medi 
ambient i sostenibilitat, des de la UMAT es dona a l’àrea el suport continuat en el maneig del 
programa i la gestió de la informació, resolent els dubtes i problemes de la persona responsable. 

Manteniment de la base de propietaris forestals 

Es tracta de propietaris de les parcel·les de rústica segons les dades del Cadastre i modificats segons 
les dades que ens aporta Medi Natural. A part de la propietat es complerta amb altres dades d’interès 
(telèfons, adreces, representants...) 

Actualització de la informació de mobilitat 

Des de finals de 2013, les tasques de manteniment de la informació cartogràfica de mobilitat ja 
recauen en els tècnics de la pròpia àrea, que són plenament autònoms ja que disposen del  

programari adient i el suport continuat de tècnics de la UMAT tant en el maneig del programa com la 
resolució dels dubtes i problemes en la gestió/estructura de la informació. 

Des de la UMAT, s’ha seguit treballant en el manteniment i actualització de la informació de línies i 
parades d’autobús. En aquest sentit s’ha continuat treballant amb els tècnics de TMG per agilitar els 
processos d’actualització tant de la cartografia com de la seva informació associada, i s’ha concretat 
un nou disseny per a la base de dades que ha de permetre oferir millores tant en la quantitat 
d’informació (horaris, linies, parades, informació a temps real..) com en la seva qualitat (nivell 
d’actualització, exactitud,...) 
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Contenidors de reciclatge i zones de neteja 

Realització de diversos plànols de situació dels contenidors de diferents barris de la ciutat per 
informar dels canvis en la ubicació dels contenidors de reciclatge. 

Actualització de la cartografia segons els canvis d’ubicació de les deixalleries mòbils. 

Protecció Civil 

Treball en càlcul variables, actualització cartografia i mapes finals pels següents plans municipals 
d’actuació: 

▪ Pla d’Actuació Municipal per Emergències Radiològiques 

▪ Pla d’Actuació Municipal per Emergències Aeronàutiques 

▪ Pla d’Actuació Municipal per accidents en el transport de mercaderies perilloses per 
 carretera i ferrocarril 

▪ Plànols de les sortides d’emergència del TAV 

Sostenibilitat 

Actualització del Mapa dels Voluntaris del ADF (mapa VADF)  

Fibra òptica 

Inici tasques d’actualització de la canalització del cable de la ciutat. Definició de l’estructura de les 
dades i procés de treball. 

Àrea d’Hisenda i Gestió Municipal 

Informació cadastral 

La feina relativa a la gestió de la informació cadastral al llarg de 2014 s’ha continuat centrant 
bàsicament en tres àmbits de manteniment/treball de la informació: 

Revisió de les bases de dades cadastrals: Correcció de discrepàncies en les construccions: 

A finals de l’any 2014, en col.laboració amb els tècnics de la Gerència Territorial del Cadastre i per 
donar continuïtat als treballs de depuració de les bases cadastrals dels anys anteriors, s’ha proposat 
a l’Ajuntament l’inici dels treballs de correcció de discrepàncies referents a les superfícies 
construïdes.  

En aquest sentit, la UMAT ha valorat, planificat i iniciat aquests treballs, tot i que el seu grau 
d’execució ha estat mínim. 

En aquest procés seguirà essent necessària la col·laboració d’un tècnic de la UMAT en la revisió i 
contrastació de la informació incorporada, recuperació de les fonts originals de la informació 
(llicències d’obra i expedients municipals) i regularització de totes les finques que presentin 
discrepàncies, a la base que cadastral que correspongui (gràfica o alfanumèrica)  

Actualització d’expedients 902: 

Actualització de la cartografia cadastral a partir de les altes presentades voluntàriament pels 
contribuents a través d’expedients. 
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Un any més es constada la disminució de l’entrada d’expedients 902 de declaració voluntària 
d’alteracions cadastrals.  

▪ Expedients 902 iniciats: 77 

▪ Expedients 902 resolts: 76 

▪ Iniciats a la Gerència: 29 

▪ Iniciats a l’Ajuntament : 58 

Expedients per tipus: 

Tipus d’expedient Quantitat 

Agrupació /Segregació 18 

Ampliació 13 

DPH 17 

Enderroc 2 

Obra nova 13 

Rehabilitació / Reforma 4 

Regularització de superfícies 4 

Canvis d’ús / Titular 5 

 

Aquest procés s’inicia amb la recepció de l’expedient o modificació corresponent i la seva 
actualització a la cartografia municipal en els formats Cad i Sig. Paral·lelament s’actualitza la 
cartografia oficial del cadastre treballant a través d’escriptori remot contra les pròpies bases 
cadastrals. 

Posteriorment es duu a terme l’elaboració de croquis i fitxers d’intercanvi FXCC que es trameten a la 
Gerència Territorial per via telemàtica alhora que es retorna l’expedient a Gestió Tributària així com la 
comunicació pel seguiment d’edificis i locals; ja que la informació cadastral incorporada, es comprova 
respecte la bases cartogràfica d’edificis i el cens d’edificis i local. 

Aquests mateixos fitxers d’intercanvi són els que serveixen de base per el.laborar la cartografia de la 
base d’edificis 3D, a la qual l’any 2014 s’han incorporat 75 edificis. 

Regularització de fets no-declarats 

Donada la coordinació entre les altes cadastrals i les bases d’edificis i locals, és possible detectar 
aquelles llicències d’obra ja finalitzades i que no han regularitzat la seva nova situació a les bases 
cadastrals. En aquest sentit, es revisen periòdicament les primeres ocupacions concedides i llicències 
d’obra finalitzades, i es localitzen els expedients d’obra conclosos fa més d’un any. Aquesta 
informació es plasma provisionalment a la cartografia i es dona trasllat del fet a Gestió Tributària que 
inicia l’expedient corresponent i en tramita la signatura per part de l’interessat. Llavors se li dona 
tractament d’expedient d’alta voluntària normal (comprovació edificis i locals, croquis i fitxers 
d’intercanvi). 

▪ Expedients Inspecció Iniciats: 25 
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Expedients d’inspecció iniciats 

Tipus d’expedient Quantitat 

Obra nova 6 

Ampliació 10 

Reforma 9 

Total 25 

 

En total, sense tenir en compte la seva procedència ni tipologia, s’han incorporat a la cartografia 
cadastral, per part de l’Ajuntament, 103 expedients, en base als quals s’han modificat 120 finques tan 
a les bases cad i sig municipals com a la cartografia cadastral oficial que s’actualitza telemàticament. 

Actualització i cartografia de la informació dels trams fiscals i polígons fiscals d’acord amb les 
ordenances vigents. 

Localització de les finques afectades per transformacions urbanístiques i tramesa del fitxer amb 
les seves dades d’acord amb el conveni de col·laboració signat amb l’AEAT. 

Àrea de Promoció i Ocupació 

Activitats 

Manteniment de la base de locutoris d’acord amb la normativa de separació entre ells, actualització 
de les noves altes i baixes que s’hi incorporen. 

Àrea de Serveis a les Persones 

Educació 

Centres educatius i zones de matriculació 

Revisió i modificació de les zones de matriculació de les escoles bressol, d’Educació Infantil i Primària 
i d’Educació Secundària a partir del càlcul d’alumnes per any de naixement i la seva localització. 

Actualització dels emplaçaments dels centres –definitius i provisionals- d’educació Infantil i Primària.  

Elaboració del plànol amb la zonificació vigent i els centres escolars corresponents per a totes les 
etapes educatives: escoles bressol, educació infantil i primària i educació secundària, d’acord amb les 
indicacions rebudes per l’àrea corresponent, i que es trametrà a les famílies per a informar en període 
de preinscripció. 

Redacció del Mapa escolar de la ciutat de Girona, i la projecció de necessitats per a l’horitzó 2020-
2025. En coordinació amb tècnics del Servei Municipal d’Educació es redacta un document que 
serveixi de base per a la planificació d’equipaments i places escolars al municipi a mitjà i llarg termini, 
i que ha de permetre equilibrar les necessitats amb les possibilitats de la ciutat quant a estructura 
educativa. Presentació al Consell Escolar Municipal. 

Pressupostos Participatius 

Durant 2014, s’ha procedit a les modificacions sol.licitades en la cartografia de les zonificacions dels 
Pressupostos participats dels barris. Igualment, s’ha calculat els ítems (població, superfícies i 
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característiques de la població) definits des de l’àrea responsable, per a l’adjudicació dels imports i 
codificació a SIAGI dels trams corresponents. 

Esports 

▪ Curses esportives: actualització dels nous recorreguts de les curses esportives que es 
promouen des del Servei Municipal d’Esports (SDE - UMAT.Curses) i càlculs dels seus perfils 
altimètrics: 

o Mitja marató de Girona (2d i 3d, per a l’aplicació GoolTracking) 

o Cursa popular de Girona (2d i 3d, per a l’aplicació GoolTracking) 

Altres 

▪ Manteniment de la informació de Desfibril·ladors 

▪ Actualització de la ubicació dels jocs infantils 

▪ Actualització dels croquis i ubicació de les terrasses dels establiments 

▪ Càlcul de variables i redacció de la memòria urbanística del Pla Especial Sant Narcís 

Àrea d’Alcaldia 

Agenda territorial 

Aplicació per coordinar, gestionar i localitzar els actes públics que tenen lloc en espais lliures. 
Resolució de dubtes  

Girona Film Office 

Actualització de la cartografia de localització de llargsmetratges rodats a Girona , pel web municipal 
Girona Film Office 

Informació municipal procedent d’altres organismes 

Companyies de serveis 

▪ Actualització de la cartografia CAD i SIG provinent de l’empresa Aigües de Girona, Salt i 
Sarrià de Ter SA : hidrants, xarxa d’aigua i sanejament de la ciutat. 

▪ Incorporació de les boques de reg i els punts Wi-Fi com uns elements més de consulta i 
manteniment. 

▪ Actualització de les bases cartogràfiques de semàfors i d’enllumenat. 

▪ Actualització dels geoserveis respectius 
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Altres projectes municipals 

Cimera de ciutats per l’Alta Velocitat i la Interconnexió Ferroviària del 
Corredor Mediterrani 

Al llarg del 2014 la UMAT ha portat la secretaria de la “Cimera de Ciutats i Aglomeracions per a l’Alta 
Velocitat i la Interconnexió Ferroviària del Corredor Mediterrani”. 

La Cimera de Ciutats, fundada l’any 2008 a Barcelona, té com a objectiu essencial crear un espai 
econòmic competitiu i innovador que comporti un territori transfronterer harmoniós i una xarxa de 
ciutats articulades a l’entorn de l’alta velocitat ferroviària. Actualment l’integrem 12 membres 
(Barcelona, Béziers, Carcassone, Figueres, Girona, Lleida, Montpellier, Narbonne, Nimes, Perpignan, 
Tarragona i Toulouse). 

 

L’acolliment de la Secretaria ha comportat assumir tant les tasques administratives ( convocatòries de 
reunions, traducció de documents, tramesa d’informació, actes de reunions) com tècniques ( estudi de 
freqüències, horaris i tarifes entre les diferents ciutats membres de la Cimera) i ha culminat en 
l’organització de la 7ena Cimera que va tenir lloc el dia 3 d’octubre a la ciutat de Girona amb la 
presència dels alcaldes i presidents dels territoris representats. 

Després de la trobada s’ha realitzat una tasca de difusió de les conclusions i peticions a diversos 
organismes, administracions, empreses i operadors. Finalment s’ha traspassat el relleu de la 
Secretaria a la ciutat de Montpellier. 

Projecte europeu Enter.hub 

Durant l’any 2014 s’ha continuat treballant en el projecte europeu de cooperació territorial Enter.hub 
(European Network Exploiting Territorial Effects of Railway Hubs and their Urban Benefits), dins la 
xarxa URBACT II, 01/02/2013), liderat per la ciutat italiana de Reggio Emilia, i del qual formen part 12 
ciutats europees mitjanes. El projecte fou aprovat amb caràcter definitiu el 30 de gener de 2013 i serà 
vigent fins el 30 d’abril de 2015. 

En aquest sentit ja en fase d’implementació del projecte, ha calgut centrar-se en les tasques de :  

▪ Gestió administrativa i econòmica del projecte 

▪ Treball tècnic consistent en l’elaboració de tota la documentació sol.licidada des del Lead 
Partner, la prepararació i assistència als workshops que han tingut lloc a les ciutats de Lugano 
(Suïssa), Rostock (Alemanya) i Lödz (Polònia), la traducció de documentació relativa al 
projecte per a la seva disseminació en àmbit local. 
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▪ Organització del Workshop que va tenir lloc a Girona els dies 11 i 12 de Juliol, que va suposar 
l’assistència del conjunt dels socis del projecte per a debatre sobre temes d’Urbanisme i 
Mobilitat, amb la reunió paral.lela dels seus representants electes, per a la signatura d’un 
Protocol d’intencions sobre el Suport i la Col.laboració per al desenvolupament d’enfocaments 
compartits, l’enfortiment i l’explotació dels nodes de mobilitat en ciutats mitjanes europees. 

▪ Suport a la creació i funcionament del Grup de Suport Local, del qual s’ha assumit la 
secretaria tècnica. Assistència a totes les reunions del grup, així com als actes oberts a la 
ciutadania (presentacions de diagnosis i resultats, jornades participatives,  

4.12.4.  Anàlisi 

Elaboració de bàsics i estudis 
Els bàsics són anàlisis en profunditat de diferents variables. Es tracta de l’anàlisi de dades 
corporatives extretes dels diferents padrons que es mantenen de forma continuada (habitants, fiscal, 
llicències d’obra, base d’edificis i locals, etc.). Al llarg de 2014 s’han elaborat els següents: 

Anàlisi del padró d’habitants 2014 

Les dades de població provinents del padró sovint s’han d’analitzar d’acord amb les diferents 
sectoritzacions vigents al municipi segons d’acord amb paràmetres concrets a petició de les àrees i 
departaments corresponents en funció de les seves necessitats. 

En aquest sentit es dona servei a l’Àrea d’Educació en la realització del Mapa escolar, localitzant els 
infants de determinats grups d’edat, treballant amb diverses propostes i simulant els resultats a partir 
dels infants de cada edat i etapa per a les zones proposades, de manera que es pugui definir la 
zonificació vigent per al proper curs escolar. 

Igualment, s’ha donat suport a les àrees de Serveis Socials, Joventut, Cultura, Esports, Urbanisme, 
Serveis a les persones... analitzant la població definida per diversos àmbits tant temàtics (Plans de 
Desenvolupament Comunitari, Serveis d’Atenció a la Gent Gran, Plans d’Ocupació, Pla de Barris, 
Plans d’actuació de Centres Cívics i Socials, Servei Municipal d’Ocupació – Antena de l’Observatori 
del Treball, Pla Local de Joventut) com territorials (Zonificacions de Pressupostos participats de 
barris, SBAS, serveis socials, zones escolars...).  

D’altra banda, institucions externes, mitjans de comunicació i estudiants o ciutadans a nivell particular, 
sovint demanen dades sobre les característiques de la població dels seus àmbits de treball, com ara 
les diferents Àrees Bàsiques de Salut del municipi, l’agrupació a partir dels codis postals, municipis de 
l’àrea metropolitana.... 

Localització de l’habitatge buit 

D’acord amb les directrius establertes en la “Moció per la sanció dels immobles permanentment 
desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses”, s’ha procedit a la localització 
d’aquells habitatges que compleixen les característiques indicades.  

S’han elaborat dos documents, que s’han facilitat a l’àrea responsable, amb la informació detallada a 
data febrer i juliol de 2014. La previsió és continuar fent seguiment semestral d’aquests aspectes en 
la mateixa línia. 

Així mateix, s’ha realitzat l’estudi anual de l’estimació de l’habitatge buit per a l’Observatori de la ciutat 
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Recompte de l’habitatges en obres a la ciutat 

Aquest estudi recompta el nombre d’habitatges en obres de nova construcció o reformes integrals que 
hi ha actualment a la ciutat de Girona i els localitza sobre el territori. Amb aquestes dades es pot 
estimar el nombre de nous habitatges que incorporarà la ciutat així com el nombre de persones que 
els poden arribar a ocupar.  

L’Observatori 
Des de la seva creació el 2007, l’Observatori s’ha consolidat com una font d’informació rigorosa i 
fiable sobre la ciutat, assolint els seus objectius inicials.  

A finals de 2014, a l’Observatori s’ofereixen 415 indicadors que s’actualitzen anualment i 51 
mensualment. 

Al llarg de l’any 2014 s’ha donat resposta a 52 consultes realitzades a través del web de l’Observatori, 
que s’han incorporat i comptabilitzat dins de l’aplicació de les peticions ateses setmanalment per la 
UMAT. A més, s’han orientat les consultes en la cerca de continguts a l’Observatori –en cas que la 
informació sol·licitada hi estigui publicada- o bé se’ls ha adreçat a les fonts adients per a trobar 
aquella informació que cercaven i no estava disponible. 

Les principals tasques associades a la gestió de l’Observatori han estat.  

▪ Actualització d’indicadors a partir de les dades facilitades tant per altres departaments de la 
corporació com per altres institucions, alguns es produeixen directament a la UMAT a través 
de l’explotació de diferents bases de dades municipals. 

▪ Difusió de tots els estudis analítics que s’han realitzat o contenen dades de l’any 2013 i/o 
2014, amb les corresponents fixes descriptives i mapes. 

▪ Resposta a les peticions de dades en el termini màxim d’una setmana, i orientació en la cerca 
de continguts. 

En aquest sentit, diàriament s’ha dut a terme l’actualització de tots aquells apartats del web de 
l’Observatori que ho requereixen, (indicadors, estudis, fitxes) i s’han publicat les novetats 
incorporades al web. 

Al llarg de 2014, 2767 usuaris únics han fet 4674 visites a 24848 pàgines de l’Observatori (segons 
Google Analytics), essent la desena pàgina més visitada del web municipal (segons l’estadística 
municipal http://www.girona.cat/estadistiques/).  

Això representa una mitjana de 13,48 visites diàries amb una mitjana de 5,32 pàgines per visita; 
essent les pàgines més visitades –deixant a banda la pàgina d’inici- la guia d’indicadors anuals, la 
pàgina d’accés als estudis, i a les peticions de dades estadístiques a la carta (segons Google 
Analitycs) 

Es segueix amb el procés de reestructuració del web de l’Observatori ja que l’estructura de les dades 
es presenta com excessivament limitant i dificulta la interacció amb l’usuari. A partir del nou disseny 
de l’estructura de dades, amb criteris open data, cap a una estructura que permeti a l’usuari la 
descarrega de dades en formats accessibles, la cerca temàtica i el treball interactiu; s’ha creat 
l’administrador que n’ha de permetre l’actualització àgil i immediata, i s’han efectuat les primeres 
proves. Malauradament no ha estat possible progressar degut a la manca mitjans i es posposa la 
seva implementació a l’any 2015 
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Xarxa “El Perfil de la Ciutat: mesura de la qualitat de 
vida i la sostenibilitat de les ciutats mitjanes 
europees” 
Constituïda per diverses ciutats mitjanes catalanes, amb un projecte de desenvolupament 
intermunicipal útil per a les tasques de prospecció de l’activitat econòmica, l’ocupació i el 
desenvolupament general de les ciutats mitjanes que en formen part. En aquest sentit s’han dut a 
terme totes les tasques relacionades amb la pertinença a aquest grup de treball: 

▪ Elaboració de dades estadístiques municipals i altra documentació sol·licitada pel grup. 

▪ Assistència a les reunions de coordinació del grup de treball i presentació de la publicació 
Perfil de la Ciutat. Edició 2014 a Sabadell 

▪ Publicació periòdica al blog de la xarxa d’articles sobre temàtiques diverses relacionades amb 
l’activitat del grup de treball (4 articles)  

▪ Participació en la publicació final “El Perfil de la Ciutat. Edició 2014”, a través de l’elaboració 
dels capítols d’habitatge i de context territorial 

4.12.5.  Difusió 

Convenis i acords de cessió de cartografia 

En el transcurs de 2014, s’ha signat un acord de cessió d’ús amb una alumna de Projecte de Final de 
Carrera de la Universitat Politècnica de Barcelona, un acord de cessió d’ús amb un alumne del 
Programa de Doctorat en Tecnologia de la UdG i un acord de reproducció i divulgació de la 
cartografia produïda per la UMAT. 

Portal web de cartografia 
El portal de cartografia centralitza els accessos a la cartografia i eines de consulta de informació 
geogràfica i distribueix la base topogràfica municipal per l'ús intern de totes les àrees de 
l'Ajuntament. Des del portal els usuaris de l'Ajuntament accedeixen a la cartografia més actualitzada i 
encara no inscrita al Registre cartogràfic de Catalunya (RCC). 

Durant l’any 2014 el portal de cartografia ha registrat 1567 descarregues de productes cartogràfics 
per part de 147 usuaris de l’ajuntament diferents. El format preferent de descàrrega es el DWG per 
les dades CAD i PDF per la resta. 

Descàrregues per producte (agrupats per tipologia) 

Producte Descàrregues 

Topogràfic 1:500 (CAD) 884 

Ortofotos (imatge) 118 

Barris i sectors (varis formats) 116 

Topogràfic 1:2000 (CAD) 111 

Carrers (varis formats) 76 

Topogràfic 1:1000 (CAD) 64 

Mapa municipal (PDF) 41 
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Guia de carrers (PDF) 38 

Llistat carrers  27 

Límit municipal (varis formats) 26 

Toponímia 2M (CAD) 22 

Districtes i seccions (varis formats) 17 

Illes urbanes (varis formats) 8 

Regidories de barris 7 

Mapa Sant Daniel 6 

Documentació i simbologia tp500 6 

Total 1567 

Activitat del portal de cartografia 2014: 

▪ El portal ha publicat 10 noticies d’informació als usuaris, de les actualitzacions o novetats 
implementades al portal, als geoserveis o al Servei Municipal de cartografia públic des del 
web de la UMAT. 

▪ Actualització de la cartografia de descàrrega de carrers, de topònims en CAD, la base 
topogràfica en CAD i districtes i seccions en varis formats. Incorporació de la nova imatge 
2014. 

▪ Nou producte per la descarrega : Nomenclàtor de carrers i tramer per sectors en format excel i 
csv. 

▪ Nova pàgina amb informació i documentació del canvi de sistema de referència de ED50 a 
ETRS89.  

▪ S’han efectuat 147 descàrregues o consultes de documentació PDF publicada al portal. 
Majoritàriament del tema de canvi de sistema de referència  

L’any passat es va posar en marxa també un portal extern de cartografia, d'accés restringit on 
determinats organismes i empreses amb les quals l'ajuntament disposa de convenis de cessió de 
cartografia han pogut descarregar lliurament la base topogràfica municipal. Es un portal amb molt 
poca activitat, sobretot aquet any que des del mes de juny amb la migració ETRS89, el web UMAT ha 
publicat la mateixa cartografia internament i externament. De totes maneres es mantenen donats 
d’alta 3 usuaris ( 2 d’ aigües i un de la UdG) que aquest any no han efectuat cap descàrrega 

Web de la UMAT 
El web de la UMAT és el portal públic d’accés al servei municipal de cartografia, actualment amb 
activitat de manteniment amb previsió de l’edició d’un nou portal ajustat al nou format del web 
municipal. Dona accés als geoserveis (mapes interactius), a la descàrrega lliure de productes 
cartogràfics, al servidor d’imatges, a informació territorial i permet la sol·licitud genèrica d’informació 
geogràfica i de geodèsia. 

L’any 2014 el web de la UMAT ha registrat 11.699 usuaris únics en més de 19.000 sessions, que han 
visitat mes de 45000 pàgines. Això representa una mitjana diària entorn els 30 usuaris en 50 sessions 
diàries  
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Novetats i activitat al web 

▪ Substitució de tota la cartografia de descàrrega en format CAD o SIG per la seva versió en el 
nou sistema de referència ETRS89. 

▪ Publicació de nous productes al web UMAT: 

o Llistat de carrers en PDF i excel 

o Espais Lliures de la ciutat (zones verdes o lliures de construccions) en format SHP 

▪ Actualització de productes de descàrrega: Guia de Carrers 2014, Base Topogràfica municipal i 
nou seccionat 

▪ Actualització de la pàgina de vols disponibles 

▪ Transferència i formació de les tasques de manteniment del web UMAT 

Mapa d’informació bàsica i Guia de carrers 

Actualització del mapa d’informació bàsica amb els nous carrers i equipaments o serveis. En resulten 
un plànol mida A1 de tota la ciutat i un de mida A4 de detall del Barri Vell. Aquests plànols es poden 
descarregar gratuïtament des del web de l’Ajuntament. 

Sol·licituds de cartografia 

Al llarg de 2013 s’han atès 539 sol·licituds d’informació cartogràfica, entesa en sentit ampli 
(cartografia digital, dades, aplicatius, etc.), de les quals 158 (30 %) corresponen a ciutadans, i 381 (70 
%) corresponen a usuaris interns del propi Ajuntament. 

En relació amb les sol·licituds de personal de l’Ajuntament, per àrea de procedència es reparteixen de 
la següent manera: 

Procedència Percentatge 

Àrea d'Alcaldia 4 % 

Àrea de Ciutadania 13 % 

Àrea de Promoció i Ocupació 34 % 

Àrea de Serveis a les Persones 17 % 

Àrea d'Hisenda i Gestió Municipal 2 % 

 

El 27,9% de les sol·licituds es varen resoldre el mateix dia, el 42,4% es varen resoldre l’endemà o 
com a màxim 5 dies després de ser rebudes, mentre que el 29,7% es van demorar més de 6 dies, ja 
fos per motius tècnics o per manca de feedback ràpid amb l’usuari. 

Descàrregues efectuades 

Descàrregues directes de cartografia: control estadístic des de l’administrador de difusió de la UMAT. 

Descàrregues per producte 

S’han descarregat un total de 3365 productes. El 49 % de les descàrregues corresponen al producte 
“Topogràfic 1:500 DWG” 
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Producte Quantitat 

Topogràfic 1:500 DWG 1636 

Topogràfic 1:2000 DWG 318 

Plànol PDF Girona 307 

Barris 119 

Districtes i seccions 92 

Mapa municipal versió 2011 88 

Mapa municipal versió 2011 (per imprimir) 72 

Topogràfic Oficial 1:500 DGN 3D 72 

Topogràfic 1:500 PDF 54 

Topogràfic 1:500 DGN 53 

Barri centre 46 

Topogràfic 1:2000 SID 42 

ILLES 34 

Barri eixample 30 

Límit municipal 29 

Topogràfic Oficial 1:2000 DGN 27 

Façanes Onyar Est 26 

Espais lliures de la ciutat 23 

Barri sud 21 

Barri santaeugenia 17 

Eixos i noms de carrers SIG 17 

Façanes Plaça del Vi i Calderers 17 

Façanes Rambla i Argenteria Est 17 

Barri est 15 

Façanes Rambla i Argenteria Oest 15 

Números 500 SIG 15 

Barris (zones regidors A1) 13 

Mapa de St. Daniel 13 

Barri oest 12 

Barris (zones regidors A4) 12 

Façanes Ballesteries 12 

Façanes Pujada Sant Feliu 12 

Barri Mas Xirgu 11 

Barri nord 11 
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Topografic digital e/1:12000 11 

Eixos carrers 9 

Límit Municipal 9 

Barri monjuic 8 

Números 500 CAD 8 

Ortoimatge sense coordenades. Àmbit urbà 7 

Noms de carrer (500) 6 

Ortoimatge 2012 5 

Topogràfic 1:2000 DGN 3 

Topogràfic Oficial 1:2000 DGN 3D 1 

Perfil d’usuaris que es descarreguen els productes 

estudiant
60%particular

20%

despatx
9%

empresa
6%

5%

 

Motiu de la descàrrega 

consulta
7%

estudis
68%

turisme
4%

activitat
professional

21%
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Servidor de cartografia 
Geoserveis i mapes en línia. S’hi accedeix des del web de la UMAT, des del portal de cartografia, i 
per enllaços directes o des d’altres pàgines webs municipals. 

Durant l’any 2014 s’han mantingut actius 95 geoserveis o mapes en línea: 61 externs i 34 interns. 

Hi ha geoserveis externs (d’accés públic i pels usuaris de l’ajuntament) i geoserveis interns unicament 
visibles per diferents àrees municipals. D’aquests últims 4 són de caire restringits i s’hi accedeix amb 
usuari i pasword.  

L’any 2014 els servidors de cartografia han registrat mes de 70.000 usuaris únics en més de 95.000 
sessions. Això representa una mitjana diària entorn els 190 usuaris en 260 sessions diàries. 
D’aquestes el 97% són serveis externs. 

Rànquing de geoserveis externs mes consultats l’any 2014 ( amb mes de 50 pàgines vistes) 

Geoserveis nous publicats l’any 2014 

▪ Gesparc Mòbil: Manteniment de l'inventari d'arbrat a través d'una aplicació web per tauletes. 

▪ Carrers de Música: Aplicació per administrar el servei i geoservei per visualitzar les actuacions 

▪ Pressupostos participatius 

Projectes del servidor de cartografia culminats l’any 2014: 

▪ Migració de dades i de geoserveis al nou sistema de referència ETRS89 

▪ S’ha treballat en el desenvolupament i posada en marxa d’un nou visor per publicar les dades 
en ETRS89 introduint noves funcionalitats. El nou visor està basat en Leaflet i Bootstrap i s’ 
adaptar-se a diferents dispositius (ordinador, tauleta, mòbil). 

 

Nou visor , amb el plànol de la ciutat 

 
 

▪ CAS intern/extern: autenticació centralitzada a nivell intern i a nivell extern per accedir a les 
aplicacions. 
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▪ Street View: Prototip d'aplicació interna per la visualització d'imatges "street view" 
 
Projectes actius 

▪ Vèrtexs geodèsics 

▪ Senyalització urbana 

Rànquing de geoserveis externs més consultats 

Geoserveis externs Pàgines vistes 

Base de referència territorial 74061 

Bus urbà 9174 

Mobilitat 6522 

Farmàcies 5089 

Planejament de Girona 4737 

Turisme 3101 

Girona 1939 2725 

Educació 2465 

Situació 1840 

Cadastre 1741 

Equipaments esportius 1356 

Deixalleria 1321 

Carrers 1274 

Girona Mobilitat 1173 

Parcs i Jardins 587 

Plànol de Girona 516 

Imatge aèria 395 

DCV 363 

Xarxa bicicletes 354 

Girona 1535 332 

Art al carrer 286 

Serveis Socials 280 

Contenidors de residus 203 

Cadastre de rústica i masos 196 

Població 2010 181 

Turisme 180 

Xarxa Bicicletes 177 

Topogràfic 2M 164 
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Mapa acústic (dades any 2005) 160 

Anella Verda 146 

Desfibriladors 138 

Trams fiscals 134 

Neteja 101 

Obres 93 

Plaques de carrer 83 

Meses electorals 68 

Estacions base de telefonia 
mòbil 

55 

Habitatge 55 

Vèrtexs geodèsics 55 

Nota: només es mostren els serveis amb més de 50 pàgines vistes 

Rànquing de geoserveis interns més consultats 

 

Geoserveis interns  Pàgines vistes 

Sanejament (intern) 446 

Localitzador (intern) 408 

Medi Ambient (intern) 322 

Terrasses (intern) 239 

Cadastre (intern) 226 

Obres (intern) 184 

Plaques de carrer (intern) 126 

Protecció Civil 108 

Senyalització Urbana 
d'Orientació 

100 

Masos (intern) 80 

Enllumenat (intern) 66 

Agents Rurals (intern) 65 

Companyies de serveis (intern) 65 

Aigües (intern) 53 

Guals (intern) 48 

Cable (intern) 44 

Habitatge (intern) 39 

Polígons industrials (intern) 31 
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Nota: només es mostren els serveis amb més de 30 pàgines vistes 

Servidor d’imatges 
Imatges i serveis WMS. S’hi accedeix per consulta directe des del web de la UMAT o el portal de 
cartografia, i s’utilitza per la publicació d’imatge aèria i cartografia en format raster als geoserveis. 

Al servidor d’imatges s’hi pot consultar la imatgeria aèria recent, altres imatges d’arxiu antigues i les 
imatges originals dels vols fotogramètriques utilitzats per la producció de cartografia. 

L’any 2014 el servidor d’imatges ha registrat 625 usuaris únics en més de 750 sessions, que han 
visitat mes de 2400 pàgines (693 pàgines úniques). Això representa una mitjana diària entorn els 1,7 
usuaris en 2 sessions diàries  

Les imatges més consultades enguany són una imatge d’arxiu del 1970 i la ortoimatge en blanc i 
negre de l’any 1999. 

▪ Nova informació incorporada el 2014: 

o Ortoimatge 2013 del ICGC 

o Ortoimatge del 2014 de l’Ajuntament de Girona 

Amb la intenció d’apostar paulatinament pel programari lliure, l’any 2014 s’ha fet una avaluació de 
rendiment i testeig de programari de servidor d’imatges per la distribució de rasters en d’altres formats 
estàndard, diferents del format SID que utiliza la UMAT des de la posada en marxa del servei. 

Open Data 
La portada d’Open Data va ser pública a partir del 19 de setembre de 2014. A partir d’aquest moment 
hi ha hagut 424 usuaris únics en més de 600 sessions, que han visitat 3863 pàgines. Això representa 
una mitjana diària entorn els 4 usuaris diaris.  

Aplicació per la descàrrega de cartografia vectorial 
(DCV) 
El servei de Descàrrega de cartografia vectorial (DCV) envia per correu electrònic el retall del plànol 
topogràfic de Girona que sol·licita l’usuari on-line en format DGN, DWG o PDF.  

Aquest servei està en recessió d’usuaris, ja que els usuaris interns disposen des del 2011 del portal 
de cartografia, i els usuaris externs disposen de la descarrega lliure de les sèries topogràfiques 
oficials i enguany també, des del mes de juny, les pendents d’oficialitzar en ETRS89. 

No obstant el 2014, 130 usuaris actius han efectuat 577 descarregues, majoritàriament en format 
DWG. A desembre de 2014 consten encara 1337 usuaris donats d’alta del servei (65 més que l’any 
anterior). 
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Org. Pro. Eco. Descripció Ppost 2014 Cap. 1 Cap. 2 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 3 Cap. 9

300 15000 12000 RETR.BAS.P.FUNCIONARI A1 URBANISME 26.617,20 26.617,20

300 15000 12001 RETR.BAS.P.FUNCIONARI A2 URBANISME 23.015,52 23.015,52

300 15100 12003 RETR.BAS.P.FUNCIONARI C1 UMAT 17.280,48 17.280,48

300 15000 12003 RETR.BAS.P.FUNCIONARI C1 URBANISME 34.560,96 34.560,96

300 15000 12004 RETR.BAS.P.FUNCIONARI C2 URBANISME 7.191,00 7.191,00

300 15000 12006 TRIENNIS P FUNCIONARI URBANISME 36.874,44 36.874,44

300 15100 12009 ALTRES RETR.BAS.P.FUNCIONARI UMAT 9.121,35 9.121,35

300 15000 12009 ALTRES RETR.BAS.P.FUNCIONARI URBANISME 44.624,07 44.624,07

300 15100 12100 COMP. DESTINACIÓ FUNCIONARIS UMAT 10.283,40 10.283,40

300 15000 12100 COMP. DESTINACIÓ FUNCIONARIS URBANISME 55.633,32 55.633,32

300 15100 12101 COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS UMAT 16.083,12 16.083,12

300 15000 12101 COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS URBANISME 75.826,92 75.826,92

300 15100 13000 RETR.BAS.P.LABORAL UMAT 238.135,86 238.135,86

300 15000 13000 RETR.BAS.P.LABORAL URBANISME 1.286.545,05 1.286.545,05

300 15100 15000 PRODUCTIVITAT UMAT 8.367,30 8.367,30

300 15000 15000 PRODUCTIVITAT URBANISME 47.414,70 47.414,70

300 15000 15100 GRATIFICACIONS PERSONAL URBANISME 2.294,24 2.294,24

300 15100 15300 COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL UMAT 33.597,84 33.597,84

300 15000 15300 COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL URBANISME 102.567,24 102.567,24

300 15100 16000 QUOTES SOCIALS UMAT 99.997,48 99.997,48

300 15000 16000 QUOTES SOCIALS URBANISME 510.962,39 510.962,39

300 15500 21000 RETOLACIÓ DE CARRERS 2.060,00 2.060,00

300 16100 21000 MANTENIMENT XARXA SANEJAMENT 600.000,00 600.000,00

300 16500 21001 PLA ESTALVI I INSPECCIONS TÈCNIQUES 41.962,20 41.962,20

300 15100 22009 MATERIAL OFICINA PER A L'OFICINA TÈCNICA 10.000,00 10.000,00

300 15000 22100 SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA URBANISME 11.130,00 11.130,00

300 16500 22100 SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC 1.973.000,00 1.973.000,00

300 15000 22103 COMBUSTIBLE I CARBURANT URBANISME 2.000,00 2.000,00

300 15000 22610 DESPESES URBANISME 57.460,00 57.460,00

300 15100 22610 CARTOGRAFIA DIGITAL 129.010,00 129.010,00

300 15000 22612 DESPESES OFICINA BARRI VELL 2.095,20 2.095,20

300 15100 60100 PROJECTES URBANISME 200.000,00 200.000,00

300 16100 60100 PLA SANEJAMENT 305.000,00 305.000,00

300 15100 60903 PLAÇA DEL PALLOL 200.000,00 200.000,00
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300 16500 60907 ENLLUMENAT CARRER DE LA CREU 100.000,00 100.000,00

300 16500 60908 PLA ENLLUMENAT 340.000,00 340.000,00

300 15100 60919 PASSEIG DEVESA 354.000,00 354.000,00

300 15100 60924 MILLORES A BARRIS - PROCÉS PARTICIPATIU 1.000.000,00 1.000.000,00

300 15100 60995 CARRER BISBE SIVILLA 2.032.279,45 2.032.279,45

300 15100 60996 PLAÇA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 375.531,19 375.531,19
Org. 300 - Urbanisme i activitats 10.422.521,92 2.686.993,88 2.828.717,40 0,00 0,00 4.906.810,64 0,00 0,00
Org. 30 - Urbanisme i activitats 10.422.521,92 2.686.993,88 2.828.717,40 0,00 0,00 4.906.810,64 0,00 0,00

310 43000 13000 RETR.BAS.P.LABORAL PROMOCIÓ I OCUPACIÓ 154.587,49 154.587,49

310 43000 15000 PRODUCTIVITAT PROMOCIÓ I OCUPACIÓ 4.648,50 4.648,50

310 43000 15300 COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL PROMOCIÓ I OCUPACIÓ 21.491,52 21.491,52

310 43000 16000 QUOTES SOCIALS PROMOCIÓ I OCUPACIÓ 46.426,80 46.426,80

310 43000 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS PROMOCIÓ I OCUPACIÓ 15.525,00 15.525,00

310 43300 22612 COFINANÇAMENT PROGRAMES 14.700,00 14.700,00

310 43300 48100 CES - ENS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 20.000,00 20.000,00
Org. 310 - Serveis centrals ocupació i empresa 277.379,31 227.154,31 30.225,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 24100 13000 RETR.BAS.P.LABORAL OCUPACIÓ 219.390,30 219.390,30

311 24100 15000 PRODUCTIVITAT OCUPACIÓ 7.435,57 7.435,57

311 24100 15100 GRATIFICACIONS OCUPACIÓ 1.171,72 1.171,72

311 24100 15300 COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL OCUPACIÓ 22.404,24 22.404,24

311 24100 16000 QUOTES SOCIALS OCUPACIÓ 77.992,80 77.992,80

311 24100 22610 COFINANÇAMENT PROGRAMES OCUPACIONALS 200.000,00 200.000,00

311 24100 22611 DESPESES SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ 38.800,00 38.800,00

311 24100 22613 ACTUACIONS CASES D'OFICIS 50.000,00 50.000,00

311 24100 22614 COOPERATIVISME 15.000,00 15.000,00

311 24100 48000 CONVENIS OCUPACIÓ 70.000,00 70.000,00

311 24100 48001 PLA ACTÚA - OCUPACIÓ 250.000,00 250.000,00
Org. 311 - Ocupació 952.194,63 328.394,63 303.800,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

312 43000 13000 RETR.BAS.P.LABORAL TURISME I COMERÇ 51.925,84 51.925,84

312 43300 13000 RETR.BAS.P.LABORAL EMPRESA 111.670,98 111.670,98

312 43000 15000 PRODUCTIVITAT TURISME I COMERÇ 929,70 929,70

312 43300 15000 PRODUCTIVITAT EMPRESA 3.718,80 3.718,80

312 43000 15300 COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL TURISME I COMERÇ 7.652,52 7.652,52
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312 43300 15300 COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL EMPRESA 16.503,96 16.503,96

312 43000 16000 QUOTES SOCIALS TURISME I COMERÇ 12.702,48 12.702,48

312 43300 16000 QUOTES SOCIALS EMPRESA 38.953,44 38.953,44

312 43300 22100 SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA PROMOCIÓ 13.356,00 13.356,00

312 43300 22109 ALTRES CONSUMS EDIFICI PROMOCIÓ EMPRESARIAL 20.681,25 20.681,25

312 43300 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS PROMOCIÓ 6.800,00 6.800,00

312 43300 22600 PROJECTE AIXECAR PERSIANES 20.000,00 20.000,00

312 43300 22610 OMIC 4.500,00 4.500,00

312 43300 22700 NETEJA EQUIPAMENTS PROMOCIÓ 11.000,00 11.000,00

312 43300 22710 COFINANÇAMENT INICIA 6.000,00 6.000,00

312 43300 48200 PROMOCIÓ EMPRESARIAL 78.600,00 78.600,00
Org. 312 - Empresa 404.994,97 244.057,72 82.337,25 78.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 33810 13000 RETR.BAS.P.LABORAL DINAMITZACIÓ 26.697,04 26.697,04

313 33810 15000 PRODUCTIVITAT DINAMITZACIÓ 929,70 929,70

313 33810 15100 GRATIFICACIONS PERSONAL DINAMITZACIÓ 1.618,74 1.618,74

313 33810 15300 COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL DINAMITZACIÓ 4.750,92 4.750,92

313 33810 16000 QUOTES SOCIALS DINAMITZACIÓ 10.369,20 10.369,20

313 33812 22610 FIRES 318.152,17 318.152,17

313 33813 22611 DINAMITZACIÓ BARRIS 32.000,00 32.000,00

313 33813 22612 PROMOCIONS FESTES MAJORS 26.000,00 26.000,00

313 33811 48000 CONVENIS PROMOCIÓ 107.600,00 107.600,00
Org. 313 - Dinamització 528.117,77 44.365,60 376.152,17 107.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Org. 31 - Ocupació i empresa 2.162.686,68 843.972,26 792.514,42 526.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320 43200 13000 RETR.BAS.P.LABORAL TURISME 167.829,81 167.829,81

320 43200 15000 PRODUCTIVITAT TURISME 6.507,90 6.507,90

320 43200 15100 GRATIFICACIONS TURISME 843,92 843,92

320 43200 15300 COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL TURISME 17.962,80 17.962,80

320 43200 16000 QUOTES SOCIALS TURISME 71.587,56 71.587,56

320 43200 22198 EXPOSICIÓ DE FLORS - SUBMINISTRAMENTS 36.225,00 36.225,00

320 43200 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS OFICINA DE TURISME 21.735,00 21.735,00

320 43200 22611 DIFUSIÓ 29.100,00 29.100,00

320 43200 22612 MÀRKETING TERRITORIAL 23.730,00 23.730,00

320 43200 22614 PROMOCIÓ TURÍSTICA 205.100,00 205.100,00

320 43200 22700 NETEJA OFICINES DE TURISME 6.900,00 6.900,00
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320 43200 22710 NETEJA PUNT BENVINGUDA 31.980,89 31.980,89

320 43200 22711 GESTIÓ PUNT BENVINGUDA 23.765,00 23.765,00

320 43200 22712 CONVENIS PRÀCTIQUES OFICINA TURISME 1.000,00 1.000,00

320 43200 22714 CONVENIS PRÀCTIQUES PUNT BENVINGUDA 1.000,00 1.000,00

320 43200 48000 EXPOSICIÓ DE FLORS 420.000,00 420.000,00

320 43200 48001 CONVENIS TURISME 70.000,00 70.000,00

320 43200 48002 INSTITUCIÓ FIRAL 94.662,00 94.662,00
Org. 320 - Turisme 1.229.929,88 264.731,99 380.535,89 584.662,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321 43100 12004 RETR.BAS.P.FUNCIONARI C2 COMERÇ 7.191,00 7.191,00

321 43100 12005 RETR.BAS.P.FUNCIONARI AP COMERÇ 6.581,64 6.581,64

321 43100 12006 TRIENNIS P FUNCIONARI COMERÇ 4.946,88 4.946,88

321 43100 12009 ALTRES RETR.BAS.P.FUNCIONARI COMERÇ 7.274,84 7.274,84

321 43100 12100 COMP. DESTINACIÓ FUNCIONARIS COMERÇ 7.589,52 7.589,52

321 43100 12101 COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS COMERÇ 9.949,32 9.949,32

321 43100 13000 RETR.BAS.P.LABORAL COMERÇ 170.986,74 170.986,74

321 43100 15000 PRODUCTIVITAT COMERÇ 9.111,06 9.111,06

321 43100 15100 GRATIFICACIONS COMERÇ 2.503,24 2.503,24

321 43100 15300 COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL COMERÇ 36.129,14 36.129,14

321 43100 16000 QUOTES SOCIALS COMERÇ 86.738,28 86.738,28

321 43110 21200 MILLORES MERCATS I EQUIPAMENTS 19.982,00 19.982,00

321 43130 22100 SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA MERCAGIRONA 27.300,00 27.300,00

321 43120 22100 SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA MERCAT ABASTAMENTS 90.846,00 90.846,00

321 43120 22109 ALTRES SUBMINISTRAMENTS MERCAT ABASTAMENTS 4.718,00 4.718,00

321 43130 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS MERCAGIRONA 61.450,00 61.450,00

321 43110 22600 PLANS DINAMITZACIÓ COMERCIAL 45.000,00 45.000,00

321 43130 22610 PROMOCIÓ COMERCIAL MERCAGIRONA 17.500,00 17.500,00

321 43120 22610 PROMOCIÓ COMERCIAL MERCAT ABASTAMENTS 44.300,00 44.300,00

321 43110 22612 DESPESES MERCATS VIA PÚBLICA 14.550,00 14.550,00

321 43110 22613 PROMOCIÓ COMERCIAL 112.760,00 112.760,00

321 43140 22615 DESPESES MERCAT CAN GIBERT 26.190,00 26.190,00

321 43120 22700 NETEJA MERCAT ABASTAMENTS 70.000,00 70.000,00

321 43130 22700 NETEJA MERCAGIRONA 70.000,00 70.000,00

321 43110 48000 CONVENIS COMERÇ 19.400,00 19.400,00
Org. 321 - Comerç 972.997,66 349.001,66 604.596,00 19.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Org. 32 - Turisme i comerç 2.202.927,54 613.733,65 985.131,89 604.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Pressupost exercici 2014

ÀREA - PROMOCIÓ I OCUPACIÓ 14.788.136,14 4.144.699,79 4.606.363,71 1.130.262,00 0,00 4.906.810,64 0,00 0,00
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