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1.1. Ocupació i Empresa  

Agència de Promoció Econòmica 

L’Àrea de Promoció i Ocupació assumeix durant el 2012 l’impuls de l’Agència de promoció econòmica 
per a la dinamització de l’economia gironina i construir consens al voltant de les polítiques locals de 
foment de l’activitat, que es volen articular a través d’un Pla d’acció local de promoció econòmica de 
la ciutat de Girona. La funció de l’Agència ha de ser consensuar objectius, estratègies i prioritats, i 
decidir com es portarà endavant la seva implementació. Durant el 2012 s’ha iniciat la primera fase, 
amb entrevistes individuals i de grup amb els agents socioeconòmics de la ciutat per recollir la seva 
opinió i coneixement. Per aquesta tasca, iniciada el novembre de 2012, s’han contractat els serveis 
de l’Institut Cerdà. 

Enquesta del Mercat de treball de la ciutat de Girona 

Al llarg del 2012 s’ha fet una enquesta del mercat de treball per tal de conèixer de forma detallada 
l’estat del mercat laboral a la ciutat, en relació amb l'ocupació i l'atur. L’enquesta es configura com 
una eina indispensable per dissenyar les polítiques actives i marcar les estratègies de l’Ajuntament de 
Girona en relació a l’ocupació, la formació i l’equilibri entre barris. Des d’abril a juny, s’ha enquestat a 
un total de 2.336 persones en edat de treballar, tenint en compte l’edat, el sexe i el barri de 
residència.  

Oci Nocturn 

Amb l’objectiu d’ordenar el sector d’oci nocturn de la ciutat de Girona i trobar un equilibri entre els 
interessos de les empreses, de les persones que volen gaudir de l’oferta de lleure i el dret a 
descansar dels veïns, al llarg del 2012 s’han fet diferents accions. Entre elles destaquen la redacció i 
aprovació 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 s’ha 
subscrit al Pacte per la Convivència Nocturna. Des de la comissió d’oci, formada per tècnics de 
diferents àrees, s’ha  redactat  l’ordenança i s’han format taules de treball pel seguiment i control 
d’incidències. D’altra banda, s’ha encarregat un estudi de contaminació acústica per tal de determinar 
l’horari de tancament de les terrasses i s’han convocat reunions amb els empresaris del sector i amb 
les associacions de veïns afectades. 

Ocupació 

Des del Servei Municipal d’Ocupació (SMO) l’any 2012 s’han gestionat 2.976.900 € provinents del 
SOC, corresponents a programes de formació ocupacional, desenvolupament local, plans d’ocupació 
i a convocatòries de Treball als Barris i a accions per a l’ocupació amb entitats locals. 

Servei Municipal d’Ocupació 2012 

Altes a la borsa de treball  5.782 

Ofertes de treball gestionades 507 

Derivacions de currículums de la borsa de treball 2.666 

Persones usuàries de programes  1.700 
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▪ Programes específics d’ocupació. S’ha tingut una consideració especial cap als col·lectius 
amb una situació ocupacional més vulnerable. En aquest sentit, s’han dut a terme programes 
específics d’atenció a majors de 50 anys, persones amb discapacitat psíquica, dones en 
situació de violència de gènere i joves.  

▪ Noves estratègies per treballar l’ocupabilitat.  Per tal d’abordar l’ocupabilitat de les 
persones aturades, el SMO ha introduït noves tècniques, programant sessions de coaching 
per entrenar-les i ajudar-les a gestionar processos de canvi, plantejant noves estratègies en la 
recerca de feina. 

▪ Empresa. Des del servei Girona Emprèn, de suport i foment a la creació d’empreses s’han 
portat a terme les següents accions:   

Acció Nombre Participants Valoració (sobre 10) 

Accions de sensibilització  92 714 8,6 

Accions d’informació i orientació  127 330 9,5 

Accions d’assessorament 564 351 9,8 

Accions de consolidació d’empreses 69 39 9,8 

Activitats formatives 12 146 9,3 

Jornades sobre cooperativisme  2 60 - 

Seminaris d’innovació i creativitat 3 66 - 

Càpsules TIC  44 - - 

 

▪ BLOOM Centre 3D i Tecnologies Emergents. El 2012 destaca especialment la inauguració, 
el 20 de juny, de BLOOM Centre 3D i Tecnologies Emergents de Girona, dins el projecte 
Clúster TicMedia de Girona que es fa en col·laboració amb el Parc Científic i Tecnològic de la 
Universitat de Girona. BLOOM és un centre singular a l'avantguarda de la tecnologia 3D i 
multimèdia que té el doble objectiu de promoure i atreure talent i empreses, així com fer de 
Girona el referent europeu en estereoscòpia. Des de la seva creació s’ha contactat amb més 
de 300 empreses i s’han executat 49 projectes.  

1.1.1. Dinamització del Territori 

Fires de Sant Narcís 

Les Fires de Sant Narcís de 2012 s’han celebrat del 26 d’octubre al 4 de novembre i com a novetat 
per aquesta edició l’Ajuntament va iniciar un procés participatiu amb l’objectiu de copsar l’opinió de la 
ciutadania sobre les festes per plantejar canvis en el model de Fires. Es va fer un qüestionari a través 
del web municipal i a peu de carrer per demanar l’opinió sobre diferents aspectes (actes, horaris, 
mobilitat, accessibilitat, etc) i que es fessin noves propostes de cares a la programació. A partir dels 
resultats s’han tingut en compte les diferents demandes per fer la programació i aplicar mesures per 
esmenar els problemes i incomoditats que afecten a la ciutadania.  

Entre les novetats de l’any 2012 destaca l’augment de l’oferta cultural adreçada als diferents 
segments de la població, especialment pel que fa a la música en directe. També s’han afegit a la 
programació noves activitats amb l’objectiu d’incrementar l’oferta lúdico-festiva, de fomentar la 
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participació ciutadana i poder arribar als barris més allunyats del centre perquè aquests es puguin 
sentir partícips de les Fires. 

V Festa “Reviu la història dels setges napoleònics” 

El 2012 aquesta festa es va centrar principalment en la vessant històrica, que va incloure desfilades 
de les diferents unitats per la ciutat i les pròpies recreacions (centrades sobretot als carrers del Barri 
Vell). Com a novetat cal destacar que alguns dels grups de recreació provenien de fora de l’Estat, en 
concret de França, d’Àustria i d’Irlanda.  

1.2. Turisme i Comerç 

Remodelació de l’Oficina de Turisme 

El 3 d’octubre de 2012 s’ha inaugurat la nova Oficina de Turisme de la Rambla de la Llibertat. El 
projecte de reforma s’ha realitzat amb l’objectiu de modernitzar les instal·lacions per tal d’integrar-la a 
la Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya i millorar el servei d’atenció i informació als turistes que 
visiten la ciutat de Girona. La nova oficina compta amb l’espai pròpiament d’informació al visitant i un 
espai expositiu gestionat pel Bòlit. Es preveu que l’equipament es doti amb elements de noves 
tecnologies de la informació, per tal de convertir el servei d’atenció turística de la ciutat en un referent 
en noves tecnologies aplicades al turisme.  

Trenet turístic 

Per tal d'establir el servei de "mini tren" turístic com un actiu de dinamització econòmica de la ciutat, 
des de l'Ajuntament de Girona s’ha apostat per fer un pas qualitatiu en les prestacions que ha d’oferir 
el servei de viatgers mitjançant una nova concessió. En data 9 de juny de 2012 va quedar extingida 
l’autorització anterior i es va atorgar una autorització de naturalesa excepcional fins a la nova 
adjudicació. Des de l’Àrea de Promoció i Ocupació s’han treballat les condicions que han de regular el 
nou servei públic del mini trenet turístic de la ciutat que, el 14 de novembre de 2012, ha sortit a 
licitació per a la seva gestió.  

Girona 10 

Primera edició de la campanya “Girona 10” impulsada per l’Associació d’Hostaleria Girona i Radial del 
14 al 15 de gener i sorgida a partir de l’impacte de la designació de Girona per la revista National 
Geographic com a un dels 10 destins ineludibles de visitar durant la primavera 2012 coincidint amb 
Girona, Temps de Flors. S’han promocionat nits d’hotel a 10 € per persona, i altres productes i serveis 
al voltant dels 10 € o gratuïts (menús de restaurants, bosses de productes del mercat, entrades a 
museus, bitllets de transport públic...). L’Ajuntament de Girona ha donat suport a aquesta iniciativa 
organitzant activitats al carrer i oferint cobertura de promoció i difusió publicitària.  

Girona, Temps de Flors 

La 57a exposició de flors, monuments, patis i jardins, celebrada del 12 al 19 de maig, va rebre uns 
200.000 visitants segons l’estudi d’impacte fet per la UdG. És sens dubte l’esdeveniment més 
important de la ciutat, i el que té una major difusió en els mitjans, tant nacionals com internacionals. 
Aquest any hi ha hagut un nou increment dels espais d’exposició que s’han estès més enllà del centre 
històric.  
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TBEX 

El congrés de travel bloggers i periodistes de viatges, celebrat entre el 21 i el 26 de setembre, va 
portar a Girona prop de 250 bloguers que durant gairebé una setmana van bolcar continguts de la 
ciutat a Internet, ja sigui a través dels seus blogs, com de les xarxes socials. Girona es va convertir en 
capital de la imatge, amb una gran difusió de fotografies compartides a la xarxa Instagram i a Twitter, i 
encara es recullen molts articles escrits pels participants.  

Activitat del Palau de Congressos 

El palau de Congressos ha mantingut una intensa activitat al llarg de 2012, acollint un total de 54 
actes de diferent caràcter: 12 congressos, 26 jornades, 3 convencions i 13 esdeveniments diversos. 
El nombre d’assistents totals ha estat de 24.225 en 99 dies d’ocupació.      

Girona In 

GironaIN és una iniciativa de l’Ajuntament de Girona que posa a l’abast dels negocis i comerços una 
nova forma de promoció i difusió basada en la comunicació directa amb els usuaris a través del canal 
smartphone (telèfons mòbils intel·ligents). Durant l’any 2012 s’han activat 530 activitats econòmiques 
amb les seves corresponents dades i promocions. 

Campanya il·luminació Nadal 

Per tal de donar suport al sector del comerç, facilitar als ciutadans/anes i visitants els recorreguts i 
circuits de passeig i mantenir els fluxos de persones als carrers comercials, l’Ajuntament de Girona ha 
finançat la il·luminació nadalenca de les zones on hi ha associacions del sector o més densitat 
comercial. L’objectiu ha estat fer una campanya de Nadal de comerç i turisme amb elements 
d’atracció basats en el reforç de les activitats de dinamització i la il·luminació dels carrers comercials.  

Trailwalker 

L’Ajuntament de Girona va donar suport a la cursa solidària d’Intermón Oxfam (5-6 de maig) que va 
passar per Girona i que té el recorregut per les Vies Verdes, des d’Olot fins a Sant Feliu de Guíxols. 
Van participar-hi gairebé 300 equips, més de 1.800 persones, que van superar els reptes solidaris, 
amb aportacions econòmiques per a projectes a l’Àfrica. 

Regularització parades Onyar Est del mercat de marxants de les Ribes del 
Ter 

L’Ajuntament de Girona ha procedit a regularitzar la situació de 32 parades de marxants provinents 
del Projecte de reinserció Social Onyar Est, facilitant-los una activitat estable al mercat de les Ribes 
del Ter. Aquesta actuació s’ha fet amb l’acord per unanimitat dels membres representants de la Junta 
de Marxants.  

Campanya de promoció i dinamització del comerç de Sant Narcís i Barri 
Vell 

Campanya que s’ha dut a terme per millorar i potenciar els trets identitaris i la compra al comerç local 
dels barris de Sant Narcís i Sant Fèlix amb l’objectiu de fomentar el comerç de proximitat.  

 



Àrea de Promoció i Ocupació 

Destacats de l’any 

 Memòria 2012 AJUNTAMENT DE GIRONA 8 

1.3. Urbanisme 

El servei d'urbanisme de l'Ajuntament és el que s'encarrega de planejar, dirigir, coordinar i fer el 
seguiment dels projectes d'obres d'equipaments i infraestructures que es fan en sòl urbà. 

També és l'encarregat de crear i rehabilitar l'habitatge social, d'assegurar una rehabilitació integrada 
al Barri Vell, de gestionar els projectes de sanejament de l'aigua i el manteniment de l'enllumenat 
públic i de gestionar, tractar i planejar els espais no urbanitzables. 

Per donar resposta a la heterogeneïtat de les actuacions de l’Àrea d’Urbanisme, la MEMORIA 2012 
s’ha estructurat basant-se en les diferents naturalesa de les actuacions, que estan directament 
vinculades amb els diferents serveis i oficines . 

1.3.1. Serveis Juridics i Administratius 
Dins del Servei Jurídic Administratiu de l’Àrea d’Urbanisme i Activitats es distingeixen dues seccions 
clarament diferenciades, no obstant no es pot ignorar la interrelació entre les mateixes, quines 
actuacions en conjunt s’han de llegir com un tot, i constitueixen la finalitat de la pròpia Àrea. 

▪ La primera d’aquestes seccions a la qual es fa referència, per qüestió de simple lògica, és la 
que treballa els temes relacionats amb el planejament.   

▪ L’altra secció té encomanada la tramitació dels expedients de llicències tant d’obra, com 
d’activitats, i el règim de protecció de la legalitat urbanística 

1.3.2. Planejament 
Aquesta oficina està composada per tècnics que s’encarreguen de la redacció dels projectes de 
planejament, el seguiment i la gestió. 

Depenent dels objectius a assolir i la naturalesa jurídica i tècnica urbanística, els treballs principals 
treballs que s’han realitzat són: 

▪ Modificacions de planejament general 

o MPPGOU Delimitació PE Devesa  

o MPPGOU Activitats recreatives  

o MPPGOU PA-103 Equipament comercial  c/ Barcelona 106 

o MPPGOU Celler de Can Roca  

▪ Planejament derivat 

o PMU Accessibilitat hab. Plurifamiliars 

o PMU Regulació vol. equip. com. C/Barcelona 

o PE Regulació ús recreatiu 

o Determinació del planejament derivat d’iniciativa publica 
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▪ Instruments de gestió 

o Mod. Sector Pla de Baix de Domeny 

▪ Estudis 

o Comissió Trueta  

o Via verda Live 

o Text consolidat PGOU 

o Activitat Econòmica 

▪ Informes 

o Diversos per les àrees de Patrimoni, Serveis Socials, Mobilitat, Promoció, 
Sostenibilitat i Intervenció 

1.3.3. Gestió Urbanística 
Les tasques desenvolupades d’aquest any han estat centrades en liquidar projectes de reparcel·lació 
que havien estat aturats per diverses causes de diferent naturalesa 

▪ Compte de liquidació definitiu projecte de reparcel·lació sector accés nord 

▪ Compte de liquidació definitiu projecte de reparcel·lació UA Can Turon  

▪ Compte de liquidació definitiu projecte de reparcel·lació UA Industrial Torroella – Nestlé 

▪ Compte de liquidació definitiu projecte de reparcel·lació sector Mas Marroc 

1.3.4. Oficina de Projectes 
Aquesta oficina està composada pels tècnics que s’encarreguen de la redacció dels projectes i 
seguiment de les obres, tant en relació al desenvolupament de Pla d’inversions com al manteniment  
de les instal·lacions i serveis municipals i de l a ciutat en general. 

Els principals projectes que s’han realitzat aquest any són: 

▪ Connexió del Pont del Ter 

▪ Pavelló esportiu PAV 2 – Escola Montfalgars 

▪ Projecte global de reposició de les obres del TAV en l’entorn del Parc Central   

▪ Projecte executiu del carrer JM Gironella i Plaça Europa del parc central 

▪ Projecte d’urbanització Passeig Canalejas 

▪ Projecte d’urbanització Passeig Devesa i connexió amb Fira Girona i Auditori 

▪ Modificació del projecte de la Plaça del Pallol 

Les principals obres que s’han realitzat en el desenvolupament del pressupost d’inversions són: 
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▪ Sala Diumé i noves instal·lacions del Teatre Municipal 

▪ Sala Rambles  

▪ Aparcament dissuasiu c/ Barcelona 

▪ Enderroc i urbanització del carrer Borrassa 

▪ Manteniment i millora dels equipaments escolars 

▪ Manteniment i millora dels equipaments esportius 

▪ Manteniment i millora dels equipaments municipals en general 

1.3.5. Oficina d’Enginyeria Tècnica 
Aquesta oficina està composada per tècnics que principalment desenvolupen tasques relacionades 
amb les xarxes de serveis en general i en particular en l’enllumenat públic, la xarxa de sanejament i el 
manteniment de les instal·lacions dels edificis municipals. 

▪ Sanejament públic 

▪ Enllumenat públic 

▪ Manteniment instal·lacions equipaments municipals 

1.3.6. Contractació Menor 
L’Àrea d’urbanisme te delegada la contractació menor de les actuacions. Principalment la contractació 
menor, es carrega a la partida genèrica d’urbanisme en la mesura que són els diners que es destinen 
a projectes externs, direccions d’obra externes, estudis i obres que puguin sorgir al llarg de l’any de 
projectes que no formen part del pla d’insercions i que poden tenir el seu origen a la pròpia àrea 
d’urbanisme i activitats com altres àrees de l’Ajuntament. L’origen de la necessitats del projectes 
recau a incidències, urgències i peticions de ciutadans o d’altres àrees. 

Així, s’ha diferenciat les diferents naturaleses dels contractes menors: 

▪ Obres, 54 expedients amb un total de 610.265,77€ 

▪ Subministraments 18 expedients amb un total de 99.703,10€ 

▪ Serveis, 15 expedients amb un total de 62.246,53 € 

▪ Honoraris d’estudis i projectes, 18 expedients amb un total de 82.859,53€ 
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1.3.7. Llicències d’Obres 

Tipus Núm. Subtotal 

Comunicacions prèvies 479   1.457.391,47 € 

Obres menors (Gener - Maig) 382   1.153.602,42 € 

Obres menors (Juny - Des.) 207   1.716.722,23 € 

Obres majors 495 36.840.713,05 € 

Total    1.563 41.168.429,17 € 

1.3.8. Llicència d’Activitats 

 III-1 III-2 Restauració Llic. ambientals Llic. recreatives Núm. 

Obertures 42 287 22 10 2 363 

Canvis titular 22 74 75 2 3 176 

Modificacions 5 5 6 1 2 19 

Caducitats       2   2 

Total 69 366 103 15 7 560 

1.3.9. Subvencions 
S’han executat diverses línees de subvencions en relació a les obres ja previstes. A més, s’ha 
demanat subvenció per al projecte de Vies Verdes i a través de l’àrea de Promoció, es finançarà part 
de l’estudi d’impacte del TAV a la ciutat de Girona. 

Subvenció PUOSC 2008-2012 

▪ Projecte bàsic i d'execució de la Biblioteca i Centre cívic a Can Marfà. 

▪ Projecte d’urbanització de l’encreuament de l’Av. de Josep Tarradellas i Joan amb el carrer de 
l’Illa de Fuerteventura i Projecte de connexió provisional del nou pont sobre el riu Ter i la 
rotonda de l’Av. de França. 

▪ Adequació d’una sala de premsa i dependències municipals i reforma interior de l’edifici de les 
sales de la rambla. 

Subvenció de la Diputació de Girona 

▪ Projecte bàsic i d'execució de la biblioteca i centre cívic a Can Marfà 
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Sol·licitud de subvenció FEDER Catalunya 2007-2013 

▪ Projecte d’urbanització del passeig de la Devesa, des de la plaça de la Sardana fins 
l’entroncament amb el carrer de Joaquim Vayreda i connexió amb l’entorn d’equipaments 

1.3.10. Protecció de la Legalitat Urbanística 
 

Registre d'entrada PLU 2012  

Total instàncies rebudes 660 

Denúncies, queixes, varis 329 

Al·legacions, recursos 331 

 

Num. Expedients incoats  

Total exp. Incoats* 425 

Infracció urbanística 202 

Ordre d'execució 189 

Certificats disciplina 34 

 

Expedients tancats  

Total expedients tancats* 386 

Ordres d'execució 151 

Infraccions urbanístiques 235 

 

1.3.11. Projecte Ferroviari 
L’any 2012 s’ha caracteritzat principalment per tres aspectes que definiran les actuacions futures del 
Projecte Ferroviari 

▪ La finalització de la infraestructura ferroviària i la posterior inauguració de la línia el gener del 
2013.  

▪ L’aparició del PITVI on es congela el soterrament del tren convencional fins el 2023 com a 
mínim 

▪ L’inici de les reposicions de les zones afectades, especialment la configuració del Parc central 
i entorn. 

 

 



Àrea de Promoció i Ocupació 

Destacats de l’any 

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2012 13 

Les actuacions principals del 2012 s’ha estructurat en: 

1. Ordenació Urbanística  

2. Infraestructura  Ferroviària  

 Seguiment d’obra 

i. Estació provisional BUS 

ii. Soterrament convencional 

iii. Informe valoració de l’esquema alternatiu  

3. Reposicions Urbanització afectada per les obres del TAV 

4. Patologies edificis 

5. Participació ciutadana 

1.3.12. UMAT 
S’han determinat 4 àmbits estructurals de la unitat: producció, gestió, anàlisi i difusió de la informació 
cartogràfica. 

1. La producció és 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.  

Cartografia 1:500- Cartografia 1:2000 – Taquimetria – Ortoimatges - Xarxa geodèsica - Límit 
municipal - Pla Cartogràfic de Catalunya - Creació de nova cartografia 

2. 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. 

Gestió i manteniment d’informació municipal de base - Gestió i manteniment d’informació municipal 
d’altres àrees - Gestió i manteniment d’informació municipal procedent d’altres organismes - 
Informació temàtica 

3. 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. 

4. Finalment, la difusió entesa com la divulgació de la informació tant a nivell intern (àmbit corporatiu) 
com a nivell extern (Web UMAT). S’incorpora com annex a aquesta memòria la memòria anual 
d’estadística d’usuaris  que registra més detalladament aquesta informació. 

Servidor de cartografia i imatges - Portal de Cartografia - Web UMAT - Mapa d’informació bàsica i 
Guia de carrers de la ciutat - Convenis i Acords de cessió de cartografia – Formació Estadística 
d’usuaris - Sol·licituds de cartografia - Descàrrega de producte cartogràfic 
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2. Ocupació i Empresa 
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2.1. Accions tranversals 

2.1.1. Impuls de l’agència de promoció econòmica 
L’Àrea de Promoció i Ocupació assumeix durant el 2012 l’encàrrec de l’impuls d’una Agència de 
promoció econòmica per a la dinamització de l’economia gironina i la creació i consolidació de 
l’ocupació. Des de l’Àrea de Promoció i Ocupació, durant el 2012, s’ha estat estudiant i analitzant les 
eines d’intervenció pel desenvolupament econòmic. Així mateix s’ha assistit al I Simposi estatal 
d’agències de desenvolupament econòmic local (Universitat Internacional Menéndez Pelayo -
CUIMPB- Centre Ernest Lluch, Barcelona, 1-3 d’octubre). En aquest simposi es van presentar estudis 
i experiències referents a les agències de desenvolupament (ADLs) local a nivell internacional1. En 
aquests es constatava que les ADLs han estat l’eina més utilitzada pel desenvolupament local o 
regional, però també la seva important mortalitat i la seva manca d’efectivitat. 

A partir d’aquesta premissa i de les reflexions i nous plantejaments generats en un entorn global i en 
una economia en crisi -on progressen conceptes com creativitat, governança, talent, innovació, 
col·laboració o cooperació...- l’Ajuntament de Girona fa una proposta pròpia i inicia l’impuls d’una 
Agència de promoció econòmica. Aquesta agència, però, s’entén com un espai estable per a la 
col·laboració público-privada on els polítics, les empreses, els agents innovadors (universitats o 
centres tecnològics) interactuïn en processos de reflexió i aprenentatge relatius a la innovació i la 
competitivitat, elaborin estratègies i executin accions destinades a promoure el creixement econòmic. 
L’objectiu és treballar diferent, construir consens al voltant de les polítiques locals de promoció 
econòmica, que es volen articular a través d’un Pla d’acció local de promoció econòmica de la ciutat. 
Aquest ha de ser el full de ruta amb mesures de xoc per tal de sortir de la crisi a partir de la 
dinamització econòmica de la ciutat, una guia de les actuacions a dur a terme a curt i mig termini en 
matèria de promoció econòmica local. L’Agència ha de tenir com a funció la de consensuar els 
objectius, les estratègies i les prioritats, i decidir com es portarà endavant la seva implementació. 
L’Agència estarà formada per tots aquells agents econòmics i socials que es vulguin implicar en 
aquest repte (patronals, agrupacions i/o associacions empresarials, tercer sector, sindicats, universitat 
i centres de recerca, sector comercial, turístic i financer).  

El tret de sortida del procés es realitza el 18 d’octubre de 2012 a partir de la seva presentació pública 
davant del Consell Econòmic i Social de Girona i de molts altres agents gironins que van estar 
convidats. El procés es concreta en diferents fases:  

▪ Entrevistes en profunditat a agents socioeconòmics de la ciutats i possibles membres de 
l’Agència, per recollir la seva opinió, coneixement i experiència en el seu àmbit de 
coneixement i la seva visió global sobre la situació actual i definir què ha de contenir el Pla 
d’acció local. Aquesta primera fase s’inicia el novembre de 2012 amb l’ajuda i l’assessorament 
d’experts externs (Institut Cerdà). 

▪ En un segon nivell d’intervenció, l’Agència ha de proposar les persones amb expertesa que 
treballaran en l’elaboració d’accions concretes a executar, tant per part de l’Ajuntament de 
Girona com dels agents que s’hi vulguin implicar.  

▪ Un cop aprovat el Pla d’acció local s’encarregarà la seva direcció, gestió i execució a un 
comitè executiu directiu (integrat per un grup reduït de persones amb expertesa proposat i 
avalat per l’Agència). El Comitè executiu directiu podrà proposar a l’Agència la creació de 
subcomissions per l’execució d’eixos concrets d’actuació que vinguin definits en el Pla d’acció.  

                                                      

1 O. Clark, J. Huxley, D. Moutford, 2010: Organising Local Economic Development. The Role of Development Agencies and 
Companies, OECD.   
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2.1.2. Enquesta del mercat de treball a la ciutat de Girona  
L’objectiu de l’enquesta ha estat obtenir una radiografia al més àmplia possible de la situació del 
mercat de treball a la ciutat, així com identificar el perfil de l’aturat i les variables explicatives que 
condicionen aquesta situació de desocupació, i així poder incidir en les polítiques d’ocupació per tal 
que contribueixin a pal·liar les diferents problemàtiques detectades. 

L’enquesta s’ha realitzat a partir d’un qüestionari de preguntes tancades dissenyat a partir d’una cerca 
prèvia d’estudis sociolaborals i de les aportacions dels diferents equips del Servei Municipal 
d’Ocupació i del Centre d’Iniciatives Locals. El qüestionari ha estat adaptat als diferents segments 
d’edat (de 16 a 29 anys, de 30 a 44 i 45 i més anys) i organitzat en diferents blocs d’informació: 
situació sociodemogràfica, econòmica, formativa, laboral i d’actitud davant de la cerca de feina.  

L’univers ha estat la població de la ciutat de Girona en edat de treballar (de 16 a 64 anys), amb una 
mostra de 2.336 enquestes, càlcul realitzat a partir de l’estadístic de població finita per tal d’obtenir 
una mostra representativa pels diferents grups d’edat de la ciutat. La mostra resultant ha estat 
estadísticament representativa, estratificada per edats i tenint en compte el sexe i el barri de 
residència dels entrevistats i sense reposició. En aquest sentit, s’han considerat sis grups d’edat que 
permeten, per una banda, una anàlisi dels diferents col·lectius i, per l’altra, garantir la comparabilitat 
amb els grups que ofereix l’EPA a escala nacional i europea. 

La recollida de dades s’ha fet a partir d’una d’entrevista presencial d’uns 20 minuts de durada, i en els 
casos on ha estat difícil o pràcticament impossible concretar un dia i hora amb la persona s’ha fet de 
manera telefònica. La preparació de l’estudi s’ha iniciat al mes de febrer, i la recollida de les dades va 
ser realitzada entre abril i juny de 2012, amb un equip de 20 enquestadors/es: 5 plans d’ocupació i 15 
estudiants universitaris.  

Entre els principals resultats obtinguts, destaca la taxa d’atur de la ciutat de Girona (24,1%), superior 
a la catalana, però inferior a la de la demarcació de Girona i d’Espanya.  

Destaca l’elevada taxa d’atur juvenil, contrastada amb el baix nombre de joves aturats en el registre 
d’atur registrat. L’explicació rau en que el registre només considera aquelles persones que han anat a 
inscriure’s a les oficines de treball i que compleixen certes especificacions, mentre que en l’atur 
estimat es considerava tota persona desocupada en edat de treballar, que vol i pot treballar. Les 
persones de 30 a 45 anys són les que tenen un pes percentual major respecte el conjunt e la població 
en situació d’atur, concretament un 73,7%. En aquest grup d’edat també es concentren els/les 
desocupats/des de llarga durada. Els majors de 45 anys, però, constitueixen el grup més vulnerable, 
tant per volum, com per les càrregues familiars a les que sovint han de fer front i per les dificultats 
afegides que els representa reincorporar-se al mercat de treball a partir d’una certa edat.  

També s’observen diferències remarcables i significatives en la taxa d’atur per barris. En aquest sentit 
destaca especialment el barri de Santa Eugènia-Can Gibert, el segon barri amb més població de la 
ciutat i amb una de les taxes d’atur més elevades (un 32%) així com amb uns nivells de formació de 
la seva població considerablement baixos. Amb tot, cal afegir el creixement de la població estrangera 
(un 36%), un procés sostingut durant més de deu anys. El sector est, per la seva banda, té una taxa 
d’atur del 55%, la més elevada de la ciutat, i el nivell d’instrucció més baix, amb un 63,6% dels seus 
habitants tenen estudis primaris. Tot i això, la població en edat de treballar d’aquest barri tan sols 
representa el 4,4% del total de la població de Girona. 

Per temps a l’atur, pràcticament el 50% de les persones desocupades de la ciutat són aturats de 
llarga durada (de més d’un any), observant-se una forta correlació positiva entre temps a l’atur i nivell 
formatiu: el 60,8% de les persones desocupades de llarga durada, compten, com a màxim, amb el 
graduat escolar o ESO.  

L’anàlisi més desglossada de les variables presentades així com els principals resultats obtinguts es 
resumeix en un document que està a disposició del públic a través del web de l’Ajuntament de Girona. 
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2.1.3. Oci nocturn 
La memòria de l’Oficina del defensor de la ciutadania remarca que el segon problema pel qual es 
trameten més queixes a Girona està relacionat amb l’oci nocturn.  En aquest sentit l’Ajuntament de 
Girona ha actuat en diferents fronts. 

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 

El creixent desenvolupament en els últims anys del sector de l’oci a la ciutat com a activitat rellevant 
econòmicament i generadora d’ocupació i inversions, així com els canvis en la normativa, han exigit 
l’estudi i aprovació d’una nova ordenança que regulés el sistema d’intervenció administrativa de 
competència municipal de determinats establiments públics i activitats recreatives i els espais oberts 
al públic, on es duen a terme aquestes activitats. 

Es per aquesta raó que des del mes de novembre de 2011 fins a la seva aprovació, el 22 d’octubre de 
2012, diferents Àrees de l’Ajuntament han procedit, a partir de taules de treball, a l’estudi de l’oci 
nocturn de la ciutat, de la normativa que li és d’aplicació i a la redacció de la nova 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 permetés actualitzar i millorar 
la precedent ordenança municipal aprovada el 7 de març del 2000. 

Amb l’aplicació de l’ordenança, l’Ajuntament insta als responsables de les activitats a que impedeixin 
que les persones usuàries surtin amb begudes dels seus establiments, tret que sigui per a ser 
consumides a la terrassa; així com a vetllar per a que la seva activitat i la conducta dels usuaris no 
produeixin molèsties al veïnat, comportant l’adopció de les mesures suficients per prevenir 
aglomeracions de persones a la via pública, sigui per motiu d’accés o de sortida dels locals. Els 
responsables dels establiments hauran d’avisar a la policia en cas que els usuaris no atenguin a les 
seves recomanacions. 

També es destaca de l’ordenança l’adopció, per part dels establiments, de les mesures adients per 
evitar l’embrutiment, netejar i mantenir neta diàriament la part de la via pública, els seus elements 
estructurals i portals d’edificis contigus que s’hagin vist afectats, directament o indirectament pel 
desenvolupament de la seva activitat, així com de retirar-ne els materials residuals a una distància de 
fins a 15 metres des de qualsevol dels accessos públics a l’establiment abans de les vuit del matí. 

Des de l’àrea de promoció econòmica de la ciutat s’ha organitzat un seguit de reunions amb els 
titulars dels establiments d’oci, per tal d’informar-los sobre la implementació de la nova regulació, així 
com per resoldre qualsevol dubte d’interpretació que els pugui sorgir. També s’ha organitzant una 
jornada amb la policia local per tal que aquesta els faciliti eines i estratègies d’actuació davant 
possibles situacions conflictives. 

Mitjançant aquesta ordenança municipal, també s’ha pretès regular l’ús comú especial de la via 
pública que suposa la instal·lació de terrasses, el qual està subjecte a llicència municipal prèvia. 
L'ocupació comprèn tant el sòl, com el subsòl i l'espai elevat i en regula diferents aspectes. 

La comissió d’oci nocturn: seguiment i control de les activitats recreatives 
de l’oci nocturn 

Lla comissió d’oci es reuneix periòdicament per tal assolir un equilibri entre els interessos de les 
persones i empreses 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 
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descansar. En aquest marc, compet a totes les parts responsabilitzar-se i col·laborar en la 
minimització i eradicació dels efectes directes dins dels locals, i indirectes ocasionats fora del local, en 
especial sorolls en sortir, aglomeracions, residus i brutícia, mal ús dels espais públics i el seu mobiliari 
o vehicles mal estacionats, entre d’altres. De tots, el soroll produït per l’activitat d’oci nocturn és el 
major problema detectat, ja que afecta de manera intensa el descans de les persones. 

En aquest sentit, s’han iniciat un seguit de mesures que van, des de la subscripció d’un Pacte per la 
Convivència Nocturna (PCN), a un estudi associat al nivell de potencia sonora del les zones més 
afectades per la instal·lació de locals i terrasses a la ciutat, a la creació d’una taula de mediació dels 
problemes que genera l’activitat, o del recordatori a la població del conjunt de normatives que regulen 
al marc d’aquesta activitat en relació a la ciutadania mitjançant Ban d’Alcaldia. Es tracta de mesures 
que busquen el consens social, conjuminant les activitats d’oci, tant econòmiques com de lleure 
personal, amb el dret al descans i a l’ús social i col·lectiu del domini públic. 

Entre aquestes mesures compartides entre administració, agents empresarials del sector i població 
afectada o susceptible de ser-ho destaca el susdit Pacte per la Convivència Nocturna (PCN) signat 
per l’Associació contra la contaminació acústica (ACCCA), la Federació catalana d’associacions 
d’Activitats Recreatives Musical (FERCASARM) i la Federació Intercomarcal d’Hostaleria i 
Restauració de Barcelona (FIHR) a través del qual pretenen desenvolupar totes les eines al seu abast 
per assolir un equilibri entre els veïns i les veïnes dels entorns on radiquen els titulars d’oci nocturn i 
els titulars de les llicències, especialment en l’àmbit relatiu a pal·liar la problemàtica del soroll. 

Estudi de contaminació acústica 

Des del mes d’agost del 2012 es du a terme un estudi de contaminació acústica a la ciutat, amb el 
qual es pretén obtenir la informació suficient per poder establir un horari de terrasses a les diferents 
zones de Girona, així com trobar solucions a les actuals problemàtiques existents. En aquest sentit es 
duran a terme 21 punts de mesura, iniciant els registres el dijous a la tarda i finalitzant el diumenge o 
dilluns al matí, coincidint així, amb els dies on les terrasses i els locals d’oci nocturn tenen més 
popularitat.  

2.1.4. Antena de l’observatori del mercat de treball 
La funció de l’Antena territorial de l’observatori del mercat de treball, operativa des de gener de 2011 i 
dependent d’un programa del SOC, és posar a disposició de l’Àrea de Promoció i Ocupació, i de 
l’Ajuntament de Girona en general, informació detallada i actualitzada sobre l’evolució de l’ocupació i 
economia gironina, per tal que pugui servir d’orientació i suport a l’hora de planificar les diferents 
actuacions a portar a terme. L’anàlisi i diagnosi de la realitat socioeconòmica del territori, així com de 
la seva evolució passada i futura, és una eina indispensable per a la planificació, gestió i avaluació de 
les actuacions i programes en matèria de promoció econòmica i foment de l’ocupació.  

Concretament, els seus objectius i actuacions se centren en:  

Seguiment de la situació i evolució del mercat laboral  
Seguiment de la situació i evolució del mercat laboral a la ciutat de Girona i la seva àrea d’influència 
així com l’anàlisi d’altres indicadors del territori. En aquesta línia, l’Antena ha elaborat els següents 
informes:  

▪ El mercat de treball a la ciutat de Girona, informe mensual en el qual es recullen els principals 
indicadors a Girona i la seva àrea urbana sobre el mercat de treball (afiliació al RGSS i RETA, 
atur, contractació, EPA i comparatives municipals). 
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▪ Perfil de l’atur a la ciutat de Girona, document trimestral en el qual es fa una diagnosi en 
profunditat de les dades de l’atur registrat mitjançant el creuament del conjunt de les variables 
disponibles (sexe, trams d’edat, sectors econòmics...). 

Generació de dades pròpies  
A més de recollir i analitzar les principals dades de mercat de treball disponibles (la majoria d’elles 
publicades per l’Observatori del Mercat de Treball de la Generalitat de Catalunya), l’Antena 
complementa aquesta informació generant dades pròpies: 

▪ Creació i destrucció d’empreses, informe de periodicitat trimestral que s’elabora a partir de les 
dades obtingudes mitjançant el buidatge sistemàtic del Butlletí Oficial del Registre Mercantil 
sobre la creació i dissolució d’empreses a la ciutat de Girona (també a nivell de barris), la seva 
àrea urbana i la demarcació. 

▪ Ofertes de treball, document mensual des del qual es fa el seguiment de les ofertes laborals 
publicades en les principals borses de treball en línia operatives a la ciutat i el seu àmbit 
d’influència, amb l’objectiu de detectar els perfils laborals més demanats a les comarques 
gironines. 

Estudis en profunditat  
Com a complement dels informes periòdics anteriorment descrits, la funció dels quals és fer un 
seguiment continu de la realitat socioeconòmica, l’Antena elabora també estudis en profunditat dels 
sectors econòmics més estratègics de la ciutat, per tal de definir el model territorial i econòmic cap al 
qual s’ha de tendir a mitjà i a llarg termini. 

▪ Enquesta del mercat de treball a la ciutat de Girona. L’Antena ha coordinat i elaborat tot el 
procés de disseny, recollida, gestió i anàlisi de les dades obtingudes amb l’enquesta del 
mercat de treball a la ciutat de Girona.    

▪ Estratègia local. L’Antena ha col·laborat en el document sobre l’Agència de promoció 
econòmica i el Pla d’acció local de la ciutat presentat al CESGi de 18 d’octubre de 2012, com 
a base per a l’inici del procés de participació i reflexió que ha engegat l’Ajuntament de Girona 
amb els agents de la ciutat per tal de poder afrontar la crisi i la pèrdua d’ocupació a la ciutat. 

2.2. Ocupació 

2.2.1. Servei Municipal d’Ocupació 
El Servei Municipal d’Ocupació és un servei públic d’ocupació adscrit a l’Àrea de Promoció i Ocupació 
de l’Ajuntament de Girona, 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 a millorar l’equilibri dels nivells de 
rendes de la ciutadania i per a la cohesió social, el Servei Municipal d’Ocupació ha optat per oferir 
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 
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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 tot, és important que des de l’administració invertim en les persones com a motor de l’economia i 
de la societat, mitjançant actuacions de capacitació i millora de l’ocupabilitat, i que ho fem en termes 
millora contínua i d’innovació. En aquest sentit, l’actual conjuntura socioeconòmica ens ha requerit 
adequar la nostra estructura i funcionament a aquest nou escenari, articular el conjunt de projectes, 
programes i recursos de què disposem de manera coherent, i reorientar la nostra activitat per tal de 
poder posicionar-nos millor per a afrontar els reptes que comporta la nova realitat laboral.  

Al llarg dels darrers mesos, les polítiques actives d’ocupació del SOC han sofert diverses variacions i 
modificacions derivades del nou escenari sociolaboral, fet que ha comportat la supressió de 
programes ocupacionals, la reformulació de determinades actuacions i la introducció de convocatòries 
amb nous projectes. Dins d’aquest marc d’actuació, i essent conscients que la situació actual ens ha 
de fer estar atents a totes i cadascuna de les oportunitats que se’ns presenten a l’hora d’impulsar 
accions de promoció de l’ocupació i qualificació professional, des del Servei Municipal d’Ocupació 
hem optat per a fomentar i incorporar nous programes i actuacions, a fi i efecte de diversificar els 
projectes i les intervencions i alhora donar resposta a un major nombre de persones i de col·lectius, 
sempre des de la perspectiva d’incrementar la capacitat d’autogestió del servei.   

Aquesta transformació del servei ha passat per a integrar dins els nostres processos de treball, 
actuacions per a la realització d’accions formatives adreçades prioritàriament a treballadors/ores en 
situació de desocupació, programes per a la diversitat i pel foment de la igualtat d’oportunitats en el 
treball, projectes que contemplen mesures de qualificació al llarg de la vida, i accions 
complementàries de desenvolupament local i territorial, entre d’altres. Amb tot, s’han seguit impulsant 
els programes de formació amb alternança amb l’ocupació, els programes d’orientació i suport a la 
inserció de col·lectius en situació de vulnerabilitat, i les accions de contractació laboral de persones 
aturades per a la realització d’actuacions de caràcter temporal i d’interès social. 

Per tal de desenvolupar aquestes actuacions, el servei s’estructura en dos grans eixos o unitats de 
treball: 

1. La Unitat d’Intermediació, que ocupa un lloc central en les modalitats i estratègies d’inserció, 
contempla 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 
a les exigències del mercat de treball i, en conseqüència, contribuir a augmentar les seves 
possibilitats d’inserció laboral. 

Potenciar la inserció de col·lectius amb especials dificultats d’inserció, així com garantir el 
manteniment dels lloc de treball. Es fa una especial incidència en les persones aturades de llarga 
durada, majors de 50 anys, immigrades, amb discapacitat, amb baixa qualificació, perceptores de 
renda mínima, dones víctimes de violència de gènere... i, en general, persones en risc d’exclusió 
social. 

Promoure la prospecció del mercat de treball local, per tal de captar ofertes de feina a fi i efecte de 
facilitar la inserció laboral dels/de les 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.  

Impulsar la concertació entre els diferents agents socials al voltant de la innovació en les empreses i 
la igualtat en el treball. 
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Garantir la transversalització de la perspectiva de gènere. 

L’eina de treball principal per l’eix d’intermediació és la borsa de treball, que es va posar en marxa 
l’any 2009, i que va suposar la universalització del servei, possibilitant l’accés a les ofertes de treball 
per part de totes les persones demandants d’ocupació. En aquest sentit, durant l’any 2009, fruit de la 
posta en marxa d’aquesta eina, es va produït un increment molt important de les persones inscrites al 
Servei Municipal d’Ocupació, augment que ha continuat anat a l’alça, amb un total de 4.678 persones 
registrades l’any 2009, de 6.068 l’any 2010 i de 6.827 el passat 2011. 

En un context socioeconòmic com aquest, les polítiques actives d’ocupació esdevenen un element 
clau per facilitar l’accés al treball de les persones, millorar l’equilibri de les rendes de la ciutadania i 
contribuir a la cohesió social. Tal i com consta en l’Estratègia Europea 2020, un creixement integrador 
es basa en una economia amb una alta taxa d’ocupació que promogui la cohesió econòmica, social i 
territorial, per la qual cosa cal la modernització i la consolidació de les polítiques d’ocupació. 

Així doncs, i dins del marc de les polítiques actives, des del Servei Municipal d’Ocupació es duen a 
terme un conjunt d’accions i mesures dirigides a optimitzar l’ocupabilitat de les persones que es 
troben en situació d’atur, oferint-los serveis de formació professionalitzadora i transversal, orientació i 
assessorament laboral, per tal de millorar el seu posicionament en relació a les exigències del mercat 
de treball i, en conseqüència, contribuir a augmentar les seves possibilitats reals d’inserció laboral.  

Des de l’any 2009, i vistos l’augment de les taxes d’atur i la universalització de la desocupació, que 
han afectat de ple el conjunt de la població,el SMO (Servei Municipal d’Ocupació) ha fet una aposta 
per incorporar en la seva estructura de treball el conjunt de polítiques actives d’ocupació del SOC, 
executant, al llarg de l’any 2012, 2.834.689,89€. Aquesta estratègia ens ha permès diversificar la 
població sobre la qual s’actua, adreçar-nos a un ventall més ampli i arribar a tots els estrats 
socioeconòmics i socioeducatius afectats per la l’atur.  

Durant l’any 2012, les accions i serveis que ha ofert el SMO a la població en situació d’atur, tant a 
nivell d’intermediació com de formació, han estat els següents: 
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Actuació Descripció 

Borsa de treball L’eina de treball principal per a l’eix d’intermediació és la borsa de treball en 
línia que es va posar en marxa l’any 2009, i que va suposar la 
universalització del servei i la possibilitat d’accedir a les ofertes de treball per 
a totes les persones demandants d’ocupació. Durant l’any 2009, fruit de la 
posada en marxa d’aquesta eina, es va produir un increment molt important 
de les persones inscrites al Servei Municipal d’Ocupació, augment que ha 
continuat anant a l’alça, amb un total de 4.678 persones registrades l’any 
2009, de 6.068 l’any 2010, de 6.827 el 2011 i 5.782 el 2012. 

Prospecció empresarial Servei de captació d’ofertes de treball adreçades a les persones inscrites a la 
borsa del SMO. Permet el contacte real amb el teixit empresarial de la ciutat i 
l’àrea urbana, i dóna informació, conjuntament amb l’observatori del mercat 
de treball, sobre les necessitats d’ocupació i formació dels diferents sectors 
econòmics. 

Preselecció de candidats Es presenten a les empreses que ofereixen llocs de treball, els CV de la 
borsa de treball que més s’ajusten als perfils sol·licitats. 

Diagnòstics ocupacionals l Punt de partida d’acord amb el qual es defineix l’itinerari personal de 
l’usuari/ària i es pacta la seva participació en les diferents accions de cada 
programa. 

És un espai de reflexió compartit entre l’usuari/ària i el tècnic/a, en el qual 
el/la participant posa de manifest les seves realitat i capacitats per definir de 
manera conjunta el seu nivell d’ocupabilitat en el context actual. D’aquesta 
manera es pretén que la persona prengui consciència de quins són els seus 
punts forts i, d’altra banda, de quins són aquells factors que li dificulten la 
incorporació al mercat de treball.  

Tutories de seguiment 
individualitzades 

La tutoria és un espai de treball individual sobre orientació laboral, 
informació, assessorament, motivació, acompanyament a la recerca de feina 
i seguiment de la inserció laboral.  

Aquests aspectes, tot i que es treballin de manera transversal en la resta 
d’actuacions grupals, es tracten paral·lelament dins de l’espai de la tutoria, 
que ofereix la possibilitat de treballar al ritme de l’usuari/ària i amb suport 
personalitzat. 

Formació en tècniques de 
recerca de feina 

L’objectiu és proporcionar a l’alumnat el coneixement necessari sobre les 
tècniques de recerca de feina i la recerca través d’Internet. Es treballa la 
capacitat de l’usuari/ària per seleccionar i gestionar la informació trobada a la 
xarxa, i es contribueix a l’adquisició de les competències digitals necessàries 
per a la seva inserció, tot això des d’una vessant proactiva.  

Coaching El coaching és un entrenament personalitzat basat en el canvi que ajuda a 
trencar falsos estereotips i a generar consciència, responsabilitat i 
autoconfiança, elements clau per a la recerca de feina. 

L’objectiu d’aquestes sessions és dotar els/les participants de les eines 
necessàries per gestionar els processos de canvi, per tal de poder plantejar 
noves estratègies per afrontar la recerca de feina.  

Alfabetització digital Formació en alfabetització digital com una introducció a les noves 
tecnologies per a totes les persones mancades de coneixements informàtics 
bàsics i que tenen un handicap afegit que dificulta el seu procés de recerca 
de feina. 

Formació en ACTIC Formació i preparació per a la certificació ACTIC, que incorpora una 
perspectiva global sobre la societat del coneixement i sobre les bones 
pràctiques a nivell digital. 

Formació integradora Adreçada a les persones en situació de risc d’exclusió social, amb baixa 
qualificació i/o amb dèficits formatius, a fi i efecte de millorar les 
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competències de base i les competències transversals, a més de les 
professionals. 

Formació professionalitzadora Actuacions de formació adreçades a la millora de les competències 
professionals, incidint en aquells sectors potencialment generadors 
d’ocupació. 

Formació en alternança amb el 
treball 

Programes mixtos de formació i treball (cases d’oficis i tallers d’ocupació), 
que tenen com a finalitat la realització d’obres o serveis públics que aportin 
un benefici social a la comunitat. 

Pràctiques en empreses Durant el darrer any hem incrementat els convenis de pràctiques en 
empreses vinculats als diferents programes i actuacions que duem a terme. 
En aquest sentit, aquesta és l’eina que ara per ara garanteix en millor 
mesura la inserció laboral dels usuaris/àries. 

Punt de feina Espai obert al públic diàriament i habilitat amb assessorament tècnic, per fer 
una recerca activa de feina i assistir a monogràfics sobre temes específics 
relacionats amb el món laboral. 

Observatori del mercat de 
treball 

Equip de treball de suport a l’àrea de Promoció i Ocupació, que té com a 
objectiu proporcionar informació detallada sobre la situació laboral i l’evolució 
socioeconòmica de la ciutat de Girona i la seva àrea d’influència. 

La tasca de l’observatori consisteix a definir, mitjançant la planificació 
estratègica, el model territorial i econòmic cap al qual ha de tendir la ciutat de 
Girona a mitjà i llarg termini, i consolidar una estructura estable d’anàlisi del 
mercat de treball a la ciutat. 

 

Intermediació i orientació laboral 

Borsa de treball i intermediació 

Des del Servei Municipal d’Ocupació s’han efectuat 5.782 noves demandes de recerca de feina, a 
banda de les persones que ja són usuàries de la borsa de treball i que han continuat utilitzant-la.  

Aquesta borsa permet a les persones en recerca d’ocupació donar d’alta el seu currículum, consultar 
les ofertes de feina i les activitats de formació actives, així com registrar-s’hi com a interessats/des i 
participar en els corresponents processos de selecció. També tenen la possibilitat d’informar-se sobre 
l’oferta pública d’ocupació del mateix Ajuntament, de manera actualitzada. 

A les empreses se’ls ofereix la possibilitat de donar d’alta les seves ofertes de feina i poder escollir 
entre dos sistemes de gestió diferents, malgrat que la selecció final, en qualsevol cas, corre a càrrec 
de l’empresa:  

Preselecció de candidatures per part del SMO, mitjançant primera entrevista. El SMO presenta a 
l’empresa les persones que més s’ajusten al perfil que cerca l’empresa i que tenen majors 
possibilitats d’ocupar el lloc de treball amb èxit. 

Preselecció de candidatures per part del SMO, exclusivament mitjançant el currículum. 

La prospecció empresarial feta durant l’any 2012 s’ha centrat en dos objectius: 

Mantenir un contacte permanent amb el teixit empresarial gironí per tal de captar ofertes per a la 
inserció dels usuaris/àries del servei, així com per detectar les necessitats de les empreses. En 
aquest sentit, s’han fet 202 visites i reunions amb les empreses, amb la incorporació a la cartera d’un 
total de 283 noves empreses. 
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El perfil de les empreses respon majoritàriament a empreses privades mitjanes i petites. Els principals 
sectors d’activitat de les empreses col·laboradores en el servei han estat els del comerç, amb un 
18,72% del total, seguit de la indústria manufacturera en general (11,9%) i el sector de l’hostaleria 
(11,0%). 

Al llarg de l’any s’han captat un total de 507 ofertes de feina per als usuaris/àries de la borsa de 
treball i assolir un total de 185 insercions, majoritàriament centrades en les activitats 
comercial/vendes de forma molt destacada, seguit dels oficis (mecànica, electricitat, soldadura...), 
hostaleria i turisme, i perfils de l’àmbit sociocultural (monitors, educadors, atenció sociosanitària...). 

Un segon objectiu és la gestió i contacte amb les empreses, per tal que els alumnes de Formació 
Ocupacional i d’altres programes puguin fer les pràctiques a diferents empreses. 

Per assolir aquest objectiu s’han signat convenis de col·laboració amb 124 empreses diferents. 
Destaquen el sector d’activitat dels serveis sanitaris i socioculturals, el comerç i l’hostaleria. Un total 
de 211 persones han pogut fer les pràctiques vinculades a les diferents especialitats formatives. 

Orientació laboral 

L’objectiu principal de l’orientació laboral al Servei Municipal d’Ocupació és oferir mesures 
ocupacionals, d’intermediació laboral, de qualificació professional i de suport a la recerca de feina, a 
aquelles persones que, trobant-se en situació d’atur, presenten una major dificultat en el procés 
d’inserció al mercat de treball, a fi i efecte de potenciar la seva integració laboral i poder incidir en la 
seva ocupabilitat. 

Durant l’any 2012 s’ha acollit a 212 persones, 138 homes i 74 dones, 177 de les quals han completat 
l’itinerari pactat individualment, i havent participat a totes les sessions formatives fixades en el seu 
itinerari. 

En el desplegament del programa, es van dur a terme 8 sessions formatives, formant, entre gener, 
juliol, agost i desembre a 117 persones. 79 persones van rebre formació en recerca de feina (un total 
de 16 hores), 86 en coaching (un total de 16 hores) i 45 en alfabetització digital (un total de 24 hores).  

De les persones participants, es comptabilitza un total de 65 insercions laborals. 

Servei d’orientació laboral: punt de feina 

El servei del Punt de Feina és un espai que l’Ajuntament de Girona obert de 10:00 a 13:00 hores que 
posa a disposició de les persones –tant aturades com que busquen millorar la seva ocupació– per 
facilitar la recerca activa de feina. 

En total, durant el 2012, van utilitzar els serveis del Punt de Feina 1.030 persones, 677 de les quals 
són homes (65,72%) i 353 dones (34,27%). La nacionalitat de les persones usuàries va ser, en primer 
terme, espanyola (586 usuaris/àries) i en segon terme, marroquina (147 usuaris/àries). La població on 
habitaven aquestes persones va ser, primerament, Girona (780 usuaris/àries) i en segon terme, Salt 
(144 usuaris/àries).  

A totes les persones que han estat usuàries d’aquest servei se les orienta a nivell laboral i 
ocupacional, de manera que una gran majoria d’elles van poder derivar-se a dispositius d’inserció i, 
alhora, moltes persones que ja eren participants de dispositius van aprofitar els serveis del Punt de 
Feina.  

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

a) Punt de recerca activa de feina, que consisteix en: 
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▪ Un espai de consulta i informació: Amb premsa, panells informatius amb ofertes de treball i 
informació sobre diferents cursos de formació, tècniques de recerca activa de feina, llistats 
d’empreses, instruccions i guies sobre com fer un currículum...  

▪ Un espai de treball: Es disposa de 16 ordinadors per fer la consulta i inscripció a les borses de 
treball per Internet o fer el currículum.  

▪ Un espai d’orientació: El personal tècnic orienta en tot el procés de recerca de feina a petició 
de les persones usuàries, i s’ajuda tant a nivell d’informàtica com a nivell d’assessorament 
estratègic. 

b) Monogràfics per la recerca de feina. Entre els mesos de febrer i desembre s’han realitzat un total 
de 37 monografies, que consistien en tallers referents a un tema en concret de recerca de feina. Es 
van portar a terme cada dimecres, de 9 a 11 h, i van ser dirigits per un/a tècnic/a del Servei Municipal 
d’Ocupació especialitzat en la matèria a tractar. Algunes temàtiques es van repetir a petició de les 
persones usuàries, així com també per la detecció de la necessitat del personal tècnic. 

El nombre de persones assistents als monogràfics ha anat in crescendo, fins arribar a 33 persones. 
La mitjana d’assistència als monogràfics ha estat de 17 persones en cadascun d’ells. La valoració 
dels serveis del Punt de Feina ha estat de 3,4 punts sobre 4 de mitjana.  

Polítiques d’igualtat 

a) Gènere 

El programa d’accions innovadores de gènere de 2011-2012, emmarcat dins de la convocatòria 
d’accions integrades per l’ocupació amb entitats locals. El nombre total d’usuaris ateses és de 50 
dones. 

Actuació 1: Pràctiques laborals en empreses per al trencament de la segregació horitzontal  

S’ha treballat conjuntament amb dues empreses de neteja que han facilitat convenis de pràctiques 
amb usuaris/àries del SMO.  

Actuació 2: Al llarg del programa  s’ha orientat laboralment a unes 64 persones, entre totes les 
accions d’orientació, sensibilització  i mitjançant una anàlisi de competències.   

Actuació 3: Transversalització de la perspectiva de gènere 

La transversalització de gènere s’ha dut a terme a través de xerrades i de taules rodones. 

Les xerrades s’han fet periòdicament al Servei Municipal d’Ocupació sobre les temàtiques de 
prevenció de l’assetjament laboral i per raó de sexe i igualtat, i s’han publicat durant tot l’any a 
l’agenda municipal de l’Ajuntament de Girona. S’han fet 27 xerrades d’informació i sensibilització en 
igualtat de gènere en el treball, i s’ha arribat a 302 persones. En aquest sentit, s’ha traslladat la 
perspectiva de gènere a la totalitat de programes del SMO. 

Dins d’aquest marc, i coincidint amb la commemoració del 25-N, s’ha elaborat el vídeo “Diguem prou 
a la violència de gènere en el treball”, per fomentar la sensibilització, el coneixement i la lluita contra 
l’assetjament sexual i per raó de sexe a la feina. 

b) Edat 

El programa Reinicia’t, emmarcat dins de la convocatòria d’Entitats Locals i aprovat amb un 
pressupost de , és una actuació d’orientació professional adreçat a persones majors de 50 anys en 
situació d’atur residents a la ciutat de Girona, amb l’objectiu d’augmentar les possibilitats d’aquest 
col·lectiu per tornar a incorporar-se dins el mercat de treball. 
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A través d’un primer diagnòstic d’ocupabilitat, s’avalua l’expedient individual de cada participant i es 
dissenya un itinerari formatiu adaptat a les seves necessitats. Les accions i formacions portades a 
terme durant l’any 2012 han estat: 

Acció Formació 

Anàlisi i diagnòstic de l’ocupabilitat Tutories individuals 

Formació bàsica i/o complementària 

 

Alfabetització digital 

Formació en ACTIC 

Telemàrqueting 

Monitor de menjador 

Manipulació d’aliments  

Gènere 

Foment d’habilitats socials Orientació laboral 

Acompanyament a la recerca de feina Tutories individuals 

Acompanyament a la contractació  Tutories individuals 

Parelles de coaching per a l’apoderament i inserció 
laboral 

Coaching 

Foment de l’autoempresa i apoderament a la xarxa 

 

Dinàmiques cooperatives i tutories grupals 
d’autoocupació 

Tutories grupals 

Curs d’autoocupació 

 

Durant l’any 2012 s’ha atès a 135 persones (56% homes i 44% dones) amb una mitjana d’hores 
formatives pels participants de 41,8. El 95,6% dels participants ha finalitzat l’itinerari formatiu mínim 
de 30 hores sol·licitat pel programa. 

En el transcurs del programa, 30 dels participants, concretament 14 dones i 16 homes, han 
aconseguit un contracte laboral, majoritàriament provinents del sector serveis en tasques de neteja i 
cura de gent gran. 

a) Discapacitats 

L’objectiu principal d’aquest programa ha estat afavorir l’accés al mercat de treball de persones amb 
discapacitat psíquica (tot i que també s’han atès alguns casos amb discapacitat física i sensorial) i la 
inserció laboral, a través de l’atenció, informació, formació i orientació, a fi de definir itineraris que 
reforcin les habilitats socials i/o els coneixements bàsics per a la recerca de feina. 

Durant l’any 2012 s’han atès un total de 59 usuaris/àries, una tercera part dels quals han estat 
derivats directament per la Xarxa de Salut Mental. 

S'han portat a terme itineraris personals d’inserció, a través d'entrevistes de primer diagnòstic, tutories 
individualitzades de seguiment del procés de recerca de feina i sessions formatives / tallers grupals. 
Els tallers que s’han fet són els següents: 

▪ Motivació i ser positiu 

▪ Objectiu professional, habilitats socials i currículum 

▪ Eines i recursos formatius i de recerca de feina. L’entrevista 
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També s’han derivat diverses persones a altres recursos del propi servei (alfabetització digital, 
coaching, formació ocupacional, Punt de Feina), així com també a altres recursos externs (centres de 
formació ocupacional i Consorci per a la Normalització Lingüística). 

A la finalització del programa, el 10% dels usuaris/àries havien trobat feina. El col·lectiu atès és 
especialment vulnerable i té poques mesures en aspectes de recolzament i acompanyament a la 
inserció, per la qual cosa les accions i iniciatives adreçades a reforçar aquests aspectes tenen una 
repercussió social important. 

Formació i polítiques actives d’ocupació  

Casa d’oficis i tallers d’ocupació 

Les casa d’oficis i els tallers d’ocupació són programes d’ocupació i formació que tenen la finalitat de 
millorar la qualificació i l’ocupabilitat dels participants i facilitar la seva incorporació al món laboral i 
tenen una durada d’un any. 

Casa d’oficis 

La casa d’oficis, en el marc del projecte Treball als barris, Santa Eugenia-Can Gibert del Pla 2011, 
són programes finançats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, ha acollit a un 
total de 10 nois i noies menors de 25 anys amb un nivell formatiu de ESO.  

El desenvolupament del programa s’ha dividit en dues fase. En la primera es va incidir més en el pla 
formatiu, combinant-ho amb petites pràctiques relacionades amb la jardineria. En aquesta primera 
fase, els alumnes han rebut una beca subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons 
Social Europeu corresponent a 9 euros per dia. 

a) Casa d’oficis de restauració, manteniment i gestió del viver municipal de les hortes de Santa 
Eugènia 

Durant aquesta primera fase, els alumnes varen participar en el muntatge d’un dels espais de Temps 
de Flors 2012, concretament el pati interior del claustre del Centre Cultural la Mercè. L’espai es va 
anomenar “Canyanots, espai d’il·lusions”. El projecte consistia en la construcció d’un gran element 
cònic central, l’estructura del qual es va realitzar mitjançant la col·laboració del programa Taller 
d’ocupació de rehabilitació i instal·lacions. Tot el conjunt va ser dissenyat per l’artista Quim 
Corominas i va servir als participants per conèixer les tècniques de composició i muntatge de planta 
d’interior i exterior. 

En la segona fase del programa, coincidint amb el segon semestre de l’any, es va incidir més en les 
pràctiques de jardineria i treball real a l’exterior, consistint en el manteniment i gestió de les parcel·les 
del viver municipal. En aquesta segona fase del programa, els joves participants han rebut una 
retribució corresponent al 75% del salari mínim interprofessional vigent. Els i les alumnes participants 
varen qualificar la formació com a satisfactòria. 

Tallers d’ocupació 

Els tallers d’ocupació de 2012, en el marc del projecte Treball als barris, Santa Eugenia-Can Gibert 
del Pla 2011, són programes finançats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. 
Han acollit a 20 persones majors de 25 anys. Es van iniciar el 30 de desembre de 2011 i van finalitzar 
el  29 de desembre de 2012. 

En aquests talles, ells alumnes-treballadors realitzen obres de servei públic o serveis d’interès social, 
que possibiliten l’aprenentatge pràctic de cada especialitat en el context laboral, amb una percepció 
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monetària de perceben 1,5 vegades el salari mínim interprofessional. En aquest sentit, s’han 
desplegat dos tipus de tallers: 

a) Taller d’ocupació de rehabilitació d’elements constructius i instal·lacions de les hortes de Santa 
Eugènia 

Hi ha participat 10 persones, tots ells homes, amb l’objectiu d’accedir a l’aprenentatge de les eines i 
tècniques bàsiques de l’ofici de paleta i als coneixements relacionats amb les activitats bàsiques per a 
l’execució total o parcial dels diferents treballs de construcció i instal·lacions. 

El Taller de rehabilitació d’elements constructius i instal·lacions de les hortes de Santa Eugènia, 
durant tot el curs han combinat la formació teoricopràctica, i s’han fet tant pràctiques per a 
l’aprenentatge de l’ofici, com intervencions d’obra real.  

Els treballs duts a terme per aquests tallers han anat des del replantejament i construcció de la xarxa 
horitzontal per a la recollida i canalització d’aigües pluvials in situ, fins als sanejament, repicat, adreçat 
i remolinat de paraments verticals a l’interior d’edificis.  

Paral·lelament s’ha dut a terme la construcció d’un hivernacle per a activitats de jardineria, treballant 
des de la preparació del terreny (anivellació, replanteig, moviments de terres), passant per la 
fonamentació i encofrat, fins a la formació i construcció de l’estructura metàl·lica i acabats finals. 

b) Taller d’ocupació d’auxiliar d’ajuda a domicili 

El taller d’ocupació d’auxiliar d’ajuda al domicili, ha estat integrat per 10 alumnes, totes elles dones. 
Durant els primers sis mesos les alumnes treballadores han realitzat el pla formatiu inicial i durant el 
segon semestre han dut a terme les pràctiques de treball a tres entitats diferents: Residència 
Geriàtrica Puig d’en Roca, Residència Geriàtrica Creu de Palau i Centre d’Acollida i Serveis Social La 
Sopa. 

La primera fase de sis mesos de formació teòrica i pràctica, tant específica com complementària, l’ha 
dut a terme el Servei Municipal d’Ocupació. 

Formació ocupacional 

L’Ajuntament de Girona, dins la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals per 
realitzar accions formatives adreçades prioritàriament a treballadors/ores desocupats inscrits a les 
Oficines de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’Ocupació o bé, en 
segon terme, a treballadors/ores ocupats també inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya, per a 
l’any 2011, va sol·licitar 46 accions formatives amb un pressupost de 447.252,00 € i es van atorgar la 
totalitat amb el mateix pressupost sol·licitat.  

Les accions formatives atorgades es varen desenvolupar des del 7 de novembre de 2011 fins al 29 de 
juny de 2012. 

Les 46 accions desenvolupades es concretaven en els següents itineraris formatius: 
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Especialitat Codi Hores 

Electricista de manteniment ELER10 710 

Muntatge de mobles i elements de fusteria MAMR0108 480 

Activitats de venda COMV0108 610 

Atenció sociosanitària a persones a domicili SSCS0108 620 

Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes AGAO0208 350 

Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria AGAO0108 350 

Expert/a en gestió de salaris i d'assegurances socials ADGX04 320 

Cuidador/a de discapacitats físics i psíquics SSCS01 220 

Cuidador/a de discapacitats físics i psíquics SSCS01 220 

Auxiliar de jardineria i centres de jardineria AGAO31DCP 486 

Monitor/a sociocultural SSCS10 320 

Anglès: gestió comercial ADGX01 220 

 

Un total de 246 alumnes han participat en la Formació Ocupacional 2011. A la totalitat de d’accions 
formatives s’hi van preinscriure 2.059 persones, de les quals es va contactar amb 1.395 per iniciar el 
procés de selecció.  

Perfil de les persones participants  

▪ Edat i sexe: la franja de major incidència és la de 25 a 45 anys amb un 67%, seguida de la 
franja de 46 a 54 anys amb un 16% del total. Un 52% dels alumnes eren dones i un 48% 
homes. 

▪ Nivell d’estudis o formació: un 12% d’alumnat no tenia els requisits d’accés i van superar el 
procés de selecció amb una prova de nivell; un 25% dels alumnes tenia estudis primaris; un 
42% tenia formació en ESO, CFGM o FP I; un 12% dels alumnes tenia formació en CFGS o 
FP II; un 9% dels alumnes tenia estudis universitaris. 

▪ Situació laboral en el moment d’iniciar el curs: un 1,6% dels participants eren persones 
ocupades en el moment d’iniciar el curs, totes amb contractes temporals. El 60% eren 
persones en situació d’atur de llarga durada (més de 6 mesos) i el 38,4%, persones en 
situació d’atur de curta durada.  

▪ Població de residència: el 84% de l’alumnat resideix a la comarca del Gironès. Per municipis, 
el 68,3% del total resideix a la ciutat de Girona i el 7,8% al municipi de Salt. 

Pràctiques en empreses 

Un total de 96 alumnes van fer pràctiques en empreses. L’equip de prospecció del Servei Municipal 
d’Ocupació (SMO) es va posar en contacte amb els centres o entitats susceptibles de fer pràctiques i 
es van signar convenis de pràctiques entre l’Ajuntament de Girona, el Servei d’Ocupació de 
Catalunya i les empreses participants. 

Una vegada finalitzat el període de pràctiques, 12 alumnes van ser contractats per l’empresa on les 
van fer. 
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Inserció  

Un total de 85 alumnes que van participar en la formació ocupacional van inserir-se laboralment, xifra 
que representa un índex d’inserció del 34,6%, i augmenta en un 6,6% l’índex d’inserció de FOAP 
2010.  

S’ha donat un índex d’inserció del 49,4% d’homes i un 50,6% de dones. El nombre de contractacions 
s’ha donat majoritàriament dins l’interval d’edat entre 25 i 45 anys, un 63% del total de contractacions, 
seguida d’un 21,5% de contractacions a majors de 45 anys i finalment un 15,5% a menors de 25 
anys. 

En un context socioeconòmic tan complex, els resultats d’inserció obtinguts ens permeten concloure 
que la formació ocupacional de qualitat lligada a les pràctiques laborals en empreses és un valor 
afegit a l’hora d’inserir-se en el mercat laboral.  

Treball als barris 

Aquest projecte i les accions ocupacionals articulades i transversals que planteja s’inscriuen dins la 
convocatòria “Treball als barris” del Servei d’Ocupació de Catalunya, i es basen en l’anàlisi dels 
indicadors i diagnòstics elaborats inicialment, actualitzats en el transcurs del Projecte d’intervenció 
integral en el barri de Santa Eugènia-Can Gibert desenvolupat durant els darrers anys.  

El Pla d’execució anual de les accions ocupacionals i de desenvolupament local en el marc de la llei 
de barris de l’Ajuntament de Girona ha estat elaborat pel Servei Municipal d’Ocupació de l’Àrea de 
Promoció i Ocupació. El Pla es fonamenta en les recomanacions fetes a partir del diagnòstic 
urbanístic, econòmic i social del barri de Santa 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. 

Els objectius específics del projecte executat l’any 2012, i dins la convocatòria “Treball als barris” 
2011, es van concretar en: 

▪ Reforçar els dispositius d’intermediació i inserció sociolaboral existents, especialitzant-los en 
l’atenció als joves i a les dones, i que incideixen en la població desocupada del barri, i reforçar 
les tasques de prospecció del mercat laboral i d’intermediació d’ofertes de treball adequades 
als demandants del sector, posar al seu abast el club de la feina i oferir un servei àgil i 
personalitzat d’informació, assessorament i orientació professional.  

▪ Potenciar la formació en competències clau i transversals per a aquells col·lectius amb perfils 
sociolaborals més bàsics a fi i efecte d’incrementar les seves oportunitats a l’hora de participar 
en les dinàmiques socioeconòmiques de l’entorn: nouvinguts, joves procedents de situacions 
de fracàs escolar, dones víctimes de violència de gènere...  

▪ Crear mecanismes de formació professionalitzadora per a col·lectius en situació d’atur en 
aquelles ocupacions amb més demanda a la ciutat, i potenciar la realització de pràctiques en 
empreses per tal de facilitar la inserció laboral dels i les alumnes. 

▪ Afavorir la qualificació professional de persones del barri en situació d’atur, alternant formació 
i contractació en ocupacions relacionades amb sectors emergents, i específicament en l’àmbit 
del medi ambient, la rehabilitació d’entorns i l’atenció a les persones dependents. 

▪ Relacionar els recursos ocupacionals amb les necessitats immediates de millora de l’entorn 
del barri, de manera que els ciutadans i ciutadanes percebin els efectes directes de les 
polítiques públiques d’ocupació en la seva vida quotidiana, i al mateix temps permetin l’accés 
de les persones amb més dificultats a una feina remunerada temporal que els ajudi en el seu 
procés d’integració.  
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▪ Impulsar actuacions que contribueixin a reforçar el treball comunitari, per tal de generar 
dinàmiques de convivència positiva. 

▪ Fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en els diferents programes 
ocupacionals, prioritzant les tasques d’intermediació i prospecció del mercat laboral en clau de 
gènere. 

▪ Possibilitar a aquells col·lectius amb risc d’exclusió social la seva participació en la vida social 
i comunitària del barri, parant atenció especialment als joves, nouvinguts, dones víctimes de 
violència de gènere, dones i famílies monoparentals...  

▪ Ampliar l’oferta de recursos per afavorir l’accés de la població a les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació, i impulsar accions formatives en TIC aplicades a la recerca de 
feina adreçades als col·lectius prioritaris. 

▪ Revitalitzar el comerç i en general el sector serveis en aquest barri, ajudar a millorar la qualitat 
i estabilitat del comerç de proximitat, detectant els seus problemes i necessitats i promovent 
campanyes específiques de dinamització i difusió del sector. 

Plans d’ocupació 
Els plans d'ocupació són programes d’experiència laboral per promoure la contractació de persones 
en situació d’atur per dur a terme actuacions de caràcter temporal i d'interès general i social. El Servei 
d'Ocupació de Catalunya subvenciona el cost salarial i de Seguretat Social derivat de la contractació 
laboral de persones aturades.  

Durant l’any 2012 el SMO va executar els Plans d’Ocupació contemplats en la Resolució 
EMO/2667/2011, de 7 de novembre, per a la contractació de persones aturades que haguessin 
exhaurit la prestació per desocupació o el subsidi d’atur. En total es va sol·licitar la contractació de 42 
treballadors/es durant sis mesos per dur a terme un programa de prestació de serveis a la comunitat, 
que va contemplar que es fessin tasques vinculades a determinades àrees de l’ajuntament, a fi i 
efecte d’optimitzar determinats serveis que acusen de certes mancances, tal com consta en la taula 
següent: 
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Àrea Projecte Treballadors 

Rehabilitació serveis ocupació 4 

Suport serveis ocupacionals i de dinamització territorial 3 

Suport a l'activitat turística 6 

Dinamització digital 3 

Inserció laboral de discapacitats 1 

Inserció laboral de joves 2 

Promoció i 
Ocupació 

Dinamització del comerç als barris 2 

UMAT Revisió de la Base de Referència Territorial Municipal 1 

M. Ambient Manteniment i millora de boscos i del sistema periurbà d'espais 
verds 

5 

Seguretat Agents cívics 8 

Mobilitat Restauració i pavimentació per a la qualitat i accessibilitat de la via 
pública 

7 

Total   42 

 

Paral·lelament, i dins la convocatòria de Treball als Barris 2011, es van executar també 4 plans 
d’ocupació que es van dur a terme dins el barri de Santa Eugènia-Can Gibert, segons el detall 
següent: 

Àrea Projecte Treballadors 

Serveis Socials Dinamització territorial i comunitària 1 

Mobilitat Brigada de Microurbanisme 6 

Enquesta d'hàbits de consum 2 Promoció i 
Ocupació 

Rehabilitació i adequació dels espais dels serveis ocupacionals 4 

Total  13 

2.3. Innovació i promoció empresarial 

2.3.1. Girona Emprèn: suport a la creació d’empreses 
Girona Emprèn és el servei municipal de suport i foment a la creació d’empreses. Des del servei 
s’orienta, assessora i capacita les persones emprenedores per tal que elaborin el pla d’empresa que 
els permetrà determinar i avaluar la viabilitat de la idea de negoci. Girona Emprèn presta serveis al 
voltant de cinc eixos d'intervenció: 1) sensibilització per posar en valor el fet d’emprendre, 2) 
informació i orientació de passos i tràmits per a la creació d’empreses, 3) assessorament en 



Àrea de Promoció i Ocupació 

Ocupació i Empresa 

 Memòria 2012 AJUNTAMENT DE GIRONA 34 

l’elaboració i avaluació de la viabilitat de la idea de negoci, 4) formació en gestió d’empreses, actituds 
i habilitats empresarials i 5) consolidació durant els primers anys de vida de l’empresa. 

L’any 2012, Girona Emprèn ha impulsat l’activitat de grup “Generem – compartim” per tal que amb 
dinàmiques de coworking les persones emprenedores comparteixen dificultats i inquietuds en el 
procés de creació d’empreses i es generen solucions i/o alternatives. S’han organitzat 3 grups amb 17 
participants.  

Resultats 2012  
▪ A l’hora de llegir els resultats, cal tenir en compte que una persona beneficiària s’entén com 1 

DNI/NIE. Els resultats són els següents: 

▪ 92 sensibilitzacions en les quals han participat 714 persones que han valorat les accions amb 
un 8,64 sobre 10. 

▪ 127 informacions i orientacions en les quals han participat 330 persones que han valorat les 
accions amb un 9,53 sobre 10. 

▪ 564 assessoraments en els quals han participat 351 persones que han valorat les accions 
amb un 9,8 sobre 10. 

▪ 69 consolidacions en les quals han participat 39 empreses que han valorat les accions amb un 
9,84 sobre 10. 

▪ 12 activitats formatives en les quals han participat 146 persones que han valorat les accions 
amb un 9,35 sobre 10. 

▪ 1041 persones beneficiàries han participat de les accions del servei. 

▪ S’han atès 251 projectes.  

▪ S’han creat 72 empreses que han suposat 104 llocs de treball directes. 

Relació de cursos FORMA’T EN 
▪ Cursos de curta durada que inclouen elements funcionals i organitzatius així com actitudinals.  

▪ 12 cursos amb un total de 205 assistents totals amb les següents especialitats: 

▪ L’ús del correu i l’agenda electrònica a l’empresa 

▪ Com ser una emprenedora  

▪ Com decidir una bona estratègia comercial per al teu negoci 

▪ Elevator pitch  

▪ Com preparar visites comercials i tancar tractes 

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

▪ Estratègies de coaching per a persones emprenedores 

▪ Captació i fidelització de clients 

▪ Màrqueting per a persones emprenedores 
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Sessions “A Girona Emprèn parlem de” 
Xerrades dinàmiques impartides per professionals en actiu que converteixen l’espai de trobada en un 
entorn ideal per donar a conèixer empreses, serveis i productes, alhora que transmeten coneixements 
i experiències a les persones emprenedores.  

S’han organitzat 26 sessions amb un total de 427 assistents totals i s’han tractat els temes següents: 

▪ Co-creació 

▪ Com aprofitar eines 2.0 per fer créixer el meu negoci 

▪ Com em pot ajudar Internet  

▪ Com fer negoci a través de les xarxes socials? 

▪ Com poden les petites empreses internacionalitzar-se? 

▪ Com redactar una nota de premsa atractiva sobre la meva empresa 

▪ Com treure el màxim rendiment de Linkedin  

▪ El que caldria saber del comerç electrònic 

▪ El treballador/a autònom/a i l'empresari/ària individual 

▪ Els petits canvis són poderosos 

▪ La reforma laboral 

▪ La responsabilitat de l'administrador 

▪ L'accés a fons de finançament per a emprenedors/ores i PIME 

▪ Legalitat a la xarxa 

▪ Les factures en l'àmbit de l'empresa i llibres registres obligatoris 

▪ Lloguers i traspassos de negocis 

▪ Negocis que busquen persones emprenedores 

▪ Noves formes de finançament: el micromecenatge 

▪ Noves formes de treball per a professionals  

▪ Patents i marques 

▪ Posar en marxa un negoci: business design i lean startup 

▪ Promocions a Facebook amb Easypromos 

▪ Què comunico amb la meva imatge? 

▪ Respirar bé per comunicar millor 

▪ Responsabilitat social corporativa 

▪ La importància de la imatge corporativa: "Més que un LOGO" 
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Cooperativisme 
En data 8 d’octubre de 2012, es va aprovar la declaració institucional del Ple de l’Ajuntament de 
Girona que acorda: 

▪ Reconèixer la resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions Unides 2012, Any 
Internacional de les Cooperatives i donar-hi suport institucional. 

▪ Col·laborar en la divulgació de l’Any Internacional de les Cooperatives. 

▪ Donar suport a les activitats de promoció del cooperativisme que s’impulsin a la ciutat de 
Girona durant l’any 2012. 

▪ Donar a conèixer la fórmula cooperativa a les persones emprenedores que s’atenen des dels 
serveis municipals.  

El servei Girona Emprèn ha mantingut col·laboracions amb la Federació de Cooperatives de Treball 
de Catalunya i s’ha organitzat l’exposició itinerant “Construeix un món millor, fes cooperativa”. Així 
com també s’han organitzat dues jornades amb la participació de 60 assistents: “Crea la teva 
cooperativa” i “Finances cooperatives”.  



Àrea de Promoció i Ocupació 

Ocupació i Empresa 

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2012 37 

Dinamització digital TIC  
S’han organitzat 44 sessions a l’entorn de les TIC a l’empresa a les quals han assistit un total de 339 
participants totals, i s’han tractat els temes següents: 

 

Com a novetat s’ha posat a disposició de persones emprenedores assessorament TIC per a la 
introducció de tecnologies des dels primers estadis de la creació del negoci. En total s’han facilitat 
104 assessoraments de forma presencial o bé per correu electrònic. 

El Centre d’Iniciatives Locals, com a centre col·laborador municipal de l’Acreditació de Competències 
TIC (ACTIC) ha acollit 34 aspirants que han fet la prova. També s’ha ofert informació sobre 
l’acreditació de forma individualitzada i també a través d’una sessió informativa i de 8 tallers de suport 
en la preparació de l’ACTIC mitjà. 

2.3.2. Innovació i promoció empresarial 

Bloom Centre 3D i Tecnologies Emergents de Girona 
L'Ajuntament de Girona ha executat entre 2010 i 2012 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. 

Introducció als fulls de càlcul  Fulls de càlcul: funcions principals  

Introducció al processador de textos Processador de textos: eines per a l'automatització de 
documents 

Conceptes bàsics per tenir un web corporatiu (I)* Conceptes bàsics per tenir un web corporatiu (II): 
menús i continguts 

Conceptes bàsics per tenir un web corporatiu (III): 
imatges i multimèdia 

Conceptes bàsics per tenir un web corporatiu (IV): 
aplicacions gratuïtes 

L’agenda electrònica a l'empresa* Eines Google per a empreses 

Conecta tu negocio (I)*  Manteniment i higiene informàtica 

Conecta tu negocio (II): central de reserves i la 
venda en línia 

La importància del sistema de gestió de dades a 
l'empresa 

Weblogs: bloguer* Weblogs: wordpress* 

Codis QR: generar i personalitzar* Weblogs: microblogs 

L'editor de vídeo de Youtube* Taller de creació de vídeos 

Presentacions comercials digitals Presentacions dinàmiques amb Prezi* 

Càpsules de màrqueting digital: SEM Càpsules de màrqueting digital: SEO 

Càpsules de màrqueting digital: Facebook Càpsules de màrqueting digital: analítica web 

Càpsules de màrqueting digital: Twitter Càpsules de màrqueting digital: monitoratge de xarxes

* Cursos dels quals s’ha fet més d’una edició 
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El Clúster TicMedia de Girona té per objectiu convertir la ciutat en un referent a nivell europeu en el 
desenvolupament de la tecnologia 3D. Amb aquest objectiu, el 20 de juny de 2012 es va inaugurar 
“BLOOM el 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 atreure talent i empreses, així com fer de Girona el referent europeu  en estereoscòpia. 

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 les bondats 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 en el Màster de Ficció televisiva i nous formats 
que dirigeix Isaki Lacuesta.  

▪ Promoció: promou i desenvolupa estratègies de networking, identificant als principals actors 
en 3D i multimèdia i connectar-los amb clients potencials tant a nivell  local com internacional 

BLOOM disposa de tecnologia orientada a l’audiovisual i a la 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 complert workflow conformat per la 
darrera tecnologia en càmeres i equips d’edició i postproducció. 

Branca multimèdia 

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

▪ Sistemes de captura de moviment de cos complert sense fils, fàcilment escalables i portàtils 

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

▪ Complert testbed d’aplicacions i pàgines web conformat per smartTVs, pantalles tàctils, 
tabletes, mòbils de darrera generació o consoles de videojocs 

▪ Sistema de multiprojecció, capaç de controlar fins 12 dispositius fullHD, llums, so, sistemes 
midi i amb capacitat de fer mapping de superfícies 

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

El primer semestre de 2012 va finalitzar la compra i instal·lació d’equipament del centre BLOOM així 
com es va organitzar la inauguració. El segon semestre de 2012, BLOOM ha iniciat la seva activitat 
com a centre 3D i tecnologies emergents de Girona. Al llarg del segon semestre, s’ha fixat la tarifa de 
preus, s’han endegat accions de contacte a més de 300 empreses (més de 250 empreses han visitat 
el centre), s’ha mantingut diverses reunions de treball col·laboratiu amb grups de recerca de la 
Universitat de Girona. I s’han executat 49 projectes, dels quals 4 són de l’Ajuntament de Girona, 2 del 
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Parc Científic i Tecnològic de la UdG i 3 amb grups de recerca de la Universitat de Girona, els 40 
projectes restants corresponen a empreses privades i professionals del sector.  

Projectes destacats del 2012: el projecte cinematogràfic “Murieron por encima de sus posibilidades” 
del director Isaki Lacuesta ha estat rodat amb material del centre BLOOM. El premiat videoclip “Calaix 
de dalt” d’Ivette Nadal ha estat creat amb material estereoscòpic del centre BLOOM.  

El teixit empresarial gironí es basa en la confiança i en un servei de qualitat i proximitat amb el client. 
Això fa que aquestes petites empreses siguin molt geloses amb els seus projectes i cients. El fet que 
BLOOM hagi estat impulsat per l’Ajuntament, dóna molta confiança a les empreses i això ha permès 
que uns dels aspectes més valorats de l’existència de BLOOM hagi estat el servei d’assessoria que 
ha desenvolupat.  

On una empresa privada hagués fracassat, BLOOM ha pogut vèncer a poc a poc qualsevol reticència, 
donant recolzament a les empreses, assessorant-les en els seus projectes i oferint-les la millor opció 
en cada cas. El fet que, a més, BLOOM disposi de la més ampla xarxa de contactes del territori i del 
equipament més avançat, fa que aquesta assessoria sigui molt enriquida, ja que acompanyant a 
aquesta es pot oferir el col·laborador i/o el material necessari per a resoldre les necessitats de les 
empreses. 

Més enllà de les xifres quantificables, un intangible molt valorable és el fet de que gràcies a l’activitat 
de BLOOM, en certs casos, les empreses han emprés projectes o bé més ambiciosos, o bé en 
col·laboració amb d’altres empreses mitjançant la mediació de BLOOM o bé projectes que abans no 
haguessin fet sense l’existència de BLOOM (i ha vegades, combinacions d’algunes o totes les 
anteriors). I és precisament aquest fet el que més pot potenciar el creixement del teixit empresarial del 
territori. 

Sí el 2012, ha estat l’any del naixement de BLOOM, el 2013 ha d’ésser l’any de la seva consolidació.  

Seminaris de creativitat i innovació 
El projecte “Seminaris de creativitat per a la innovació” ha tingut com a principal objectiu treballar i 
desenvolupar, des d’una perspectiva pràctica, el potencial per a la creativitat i la innovació a partir de 
la capacitació de les persones en aquests camps per afavorir la generació d’idees innovadores tant a 
empreses consolidades com a persones amb voluntat d’emprendre un projecte empresarial propi. 

El projecte s’ha materialitzat en l’execució de 3 seminaris al llarg del 2012: 

▪ Primer seminari: dies 30 i 31 de maig. Adreçat a persones emprenedores amb una idea de 
negoci o amb una empresa en funcionament de menys de tres anys d’antiguitat. El seminari, 
de 16 hores de durada, va tenir 25 participants, entre els quals també hi va haver personal 
tècnic municipal, que van poder aprendre tècniques i estratègies per potenciar la creativitat i la 
innovació des de la vessant empresarial. La valoració global del seminari per part de les 
persones participants ha estat de 9,25 sobre 10. 

▪ Segon seminari: dies 14 i 15 de juliol. En aquesta ocasió, adreçat a empreses, empresaris i 
empresàries. El seminari, de 16 hores de durada, va estar més enfocat a la innovació en 
productes i processos dins d’empreses consolidades. Van participar-hi 19 empreses que van 
valorar el seminari amb un 9,5 sobre 10. 

▪ Tercer seminari: dies 14 i 15 de novembre. Adreçat a un grup mixt format per persones 
emprenedores i empresaris i empresàries. Van participar-hi 22 persones que varen valorar el 
seminari amb un 9,5 sobre 10. 
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Col·laboracions i convenis amb tercers 

YUZZ Girona 

AENTEG va portar a Girona la iniciativa YUZZ de la Fundació Banesto el 2011. D’aleshores ençà, 
l’Ajuntament de Girona col·labora en la iniciativa. YUZZ és un concurs de talent per a joves amb idees 
de base tecnològica. L’any 2012 hi varen participar 19 joves amb 17 projectes, els quals durant 7 
mesos han treballat de forma presencial i telemàtica les seves idees de negoci. El guanyador de 
l’edició 2012 ha estat Jonathan Garcia, amb el projecte Megafounder.  

Conveni de col·laboració amb CINC 

L’Ajuntament de Girona i CINC han signat un conveni de col·laboració en el marc de la iniciativa 
“1DIA1EMPRESA” de CINC. Fruit d’aquesta col·laboració, el servei Girona Emprèn derivarà projectes 
d’empresa viables de societats limitades amb caràcter innovador i/o diferencials per tal que es puguin 
acollir a la iniciativa i gaudir de la constitució de la societat limitada a cost zero i amb assessorament 
gratuït durant sis mesos.  

Conveni de col·laboració amb Microbank 

L’Ajuntament de Girona i Microbank han signat un conveni de col·laboració per derivar projectes 
d’autoocupació amb viabilitat del servei Girona Emprèn a la línia de microcrèdits socials. Els 
microcrèdits s’atorguen per un import màxim de 25.000 € (amb un límit del 95% de la inversió) amb 
un termini d’amortització de 5 anys i a un tipus fix del 8,25%. 

Conveni de col·laboració amb ESADE 

En el marc del conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Girona i ESADE, ambdues 
entitats han col·laborat en la III edició del Fòrum d’oportunitats tecnològiques del Parc Científic i 
Tecnològic de la Universitat de Girona. Els darrers mesos de l’any 2012, han col·laborat dins del 
Comitè organitzador.  

Conveni de col·laboració amb la Universitat de Girona  

L’Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona han signat un conveni de col·laboració per tal de 
millorar la coordinació, atenció i gestió dels projectes atesos des de les oficines del servei Girona 
Emprèn (Ajuntament) i la Unitat de Valorització integrada en l’Oficina d’Investigació i Transferència 
Tecnològica (Universitat), com a eina de sensibilització, foment i col·laboració en el camp de 
l’emprenedoria.  

2.4. Oficina Municipal d’Informació al 
Consumidor (OMIC) 

L’any 2012 s'han atès un total de 6.419 consultes, 3.764 de presencials, 2.099 de telefòniques i 556 
via telemàtica, i s’han presentat un total de 875 reclamacions. D'aquests 875 expedients de 
reclamació/denúncia, 603 s'han tramitat amb mediació prèvia per part dels nostres serveis: 230 d'ells 
amb resultats satisfactoris (reparació/substitució de l'objecte reclamat o indemnització econòmica), 65 
en els quals s’ha aconseguit un acord parcial entre les parts, 237 en els quals no ha prosperat la 
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nostra mediació i 71 en què ambdues parts han acceptat dirimir el conflicte via arbitral. Estan en 
tràmit un total de 12 expedients: 9 en via de mediació i 3 pendents d’acceptació per part dels usuaris 
de la via arbitral. 

S’han tramitat 27 expedients com a queixa, perquè no s’han constituït els fets exposats com a objecte 
de mediació ni s’ha apreciat infracció administrativa, i 94 han estat arxivats, perquè no s’ha pogut 
identificar o localitzar l’empresa reclamada o bé perquè els fets exposats no corresponen a matèria de 
consum ni competència de l’administració pública, o per manca de documentació acreditativa de la 
reclamació. 

Per raó de competència material o territorial s’han traslladat 139 expedients als organismes públics 
corresponents (117 al Centre Europeu del Consumidor i diverses OCIC i OMIC), amb un augment del 
18% respecte a l’exercici anterior, i 22 a l’Agència Catalana del Consum com a denúncies en 
apreciar-se presumpta infracció administrativa tipificada en el Codi de Consum de Catalunya. 

Les consultes han disminuït en un 27% respecte a l’any anterior (un 34% menys de consultes 
telefòniques, un 11% menys de personals i un lleuger augment del 8% en les consultes via 
telemàtica), mentre que hi ha hagut un augment del 3% en els expedients de mediació. Són dades 
significatives l’augment del 144% de denúncies, del 54% de sol·licituds d’arbitratge i del 62% de 
queixes presentades. 

Les problemàtiques més destacades de l’any 2012 han estat, en relació amb el consum i els 
consumidors i usuaris de Girona, la fallida de l’empresa d’aviació Spanair al gener, l’avaria a la xarxa 
general de distribució de gas natural al febrer i tot l’any les participacions preferents, deute subordinat 
i altres productes financers de risc. També l’any 2012 es va començar la substitució de comptadors 
d’electricitat analògics per digitals. 

Quant a sectors, el més reclamat ha estat el de serveis postals i comunicacions electròniques, amb 
404 reclamacions; els serveis d’energia i aigua, amb 176 reclamacions; béns de consum/productes, 
amb 116 reclamacions; serveis financers, amb 37 reclamacions: serveis d’oci, amb 35 reclamacions; 
serveis de transport, amb 30 reclamacions; serveis generals de consum, amb 9 reclamacions; serveis 
educatius, amb 8 reclamacions; serveis sanitaris, amb 4 reclamacions, i 56 més (29 corresponen a 
reclamacions contra empreses de cobrament de deutes). 



Àrea de Promoció i Ocupació 

Ocupació i Empresa 

 Memòria 2012 AJUNTAMENT DE GIRONA 42 

Detall de les reclamacions presentades agrupades per sectors i subsectors 

Sector  Núm. Subsector Núm. 

Articles vestir/calçat 17 

Mobles i accessoris 12 

Electrònica/electrodomèstics 55 

Automoció 21 

Animals domèstics 4 

Béns consum/productes 117 

Comerç electrònic 8 

Serveis immobiliaris 4 

Tèxtil / neteja i reparació 4 

Serveis generals consum 45 

Banca / assegurances 37 

Telefonia fixa 46 

Telefonia mòbil 192 

Internet 122 

Serveis postals i comunicacions 404 

Tarificació addicional 44 

Transport / aviació 25 

Transport / ferrocarril 3 

Transport / bus 1 

Serveis de transport 30 

Transport / marítim 1 

Restauració / hostaleria 17 

Agències de viatge 11 

Serveis d’oci 35 

Oci 7 

Subministrament electricitat 71 

Gas 90 

Aigua 10 

Energia i aigua 176 

Carburants 5 

Salut 4 Productes sanitaris 4 

Educació 8 Centres docents 8 

Diversos 27 Altres 56 

Empreses cobrament deutes 29 

Total 875  875 
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2.5. Dinamització del Territori 

Dinamització al Territori és una secció de l’Àrea de Promoció i Ocupació i té com a objectiu 
emprendre accions per dinamitzar la vida cultural i la cohesió social de la ciutat. Les seves activitats 
se centren a dinamitzar la vida als diferents barris i sectors de la ciutat, que tot sovint són oblidats, 
amb diferents activitats 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 - és quan Girona rep una major afluència de visitants i durant els deu dies 
que dura la festa s’organitzen tot un seguit d’activitats culturals, tant als espais tradicionals com a 
diferents barris per fer de les Fires les festes de tota la ciutat. 

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.  

Activitats: 

▪ Carnaval 

▪ Festes majors de barris 

▪ Setges napoleònics 

▪ Fires de Sant Narcís 

▪ Campanya de Nadal 

▪ Circ 

▪ Festes de primavera 

2.5.1. Carnaval 
L’any 2012 es van celebrar les festes de carnaval següents: sector esquerre del Ter, Sector Est, Sant 
Narcís, Santa Eugènia, Montilivi, Pla de Palau, Montjuïc, Pont Major, Vista Alegre. 

2.5.2. Festes majors de barris 
A la ciutat de Girona es van celebrar, l’any 2012, 22 festes majors de barris o sectors. Va ser la 
mateixa quantitat que es van celebrar l’any 2011 i la despesa d’aquestes festes majors es va reduir 
mínimament, ja que a totes les entitats se’ls va aplicar una reducció del 10%, a causa de la situació 
econòmica actual i per tal de contenir la despesa. La subvenció que reben les diferents associacions 
de veïns que organitzen les festes majors de barri ve marcada com a resultat de l’aplicació d’uns 
barems, que es basen principalment en la durada de la festa, el nombre d’activitats i el públic 
destinatari. 

2.5.3. Setges napoleònics 
L’any 2008 es va celebrar al Parc de la Devesa la primera edició de la festa Reviu la Història, 
coincidint amb el segon centenari dels setges de Girona (1808-1809) dins del marc de la Guerra del 
Francès.  
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Les tres primeres edicions es van celebrar al Parc de la Devesa de Girona i van suposar un notable 
èxit de públic. A l’edició del 2011 es va decidir fer un canvi de plantejament i portar la festa als carrers 
del centre per acostar la festa a la ciutat, així com reforçar la vessant més històrica amb la recreació 
de la batalla pròpiament dita, model que s’ha repetit l’any 2012.  

Així doncs, la V Festa “Reviu la història dels setges napoleònics” es va centrar principalment en la 
vessant històrica, que va incloure desfilades de les diferents unitats per la ciutat i les pròpies 
recreacions (centrades sobretot als carrers del Barri Vell). Com a novetat de la darrera edició, cal 
destacar que alguns dels grups de recreació provenien de fora de l’Estat, en concret de França, 
d’Àustria i d’Irlanda.  

Un dels objectius d’aquest canvi d’emplaçament és acostar la festa a la ciutat i aconseguir així que 
molta gent es trobi la festa tot passejant pels carrers de la ciutat, i no hagi de desplaçar-se 
expressament al Parc de la Devesa, ja que és un punt que queda lluny del centre i no és un lloc de 
pas. Per altra banda, desplaçant la festa al centre s’incrementen els avantatges per al comerç i 
l’hostaleria, ja que aquests s’aprofiten dels fluxos de visitants que arriben de fora, tant pel que fa les 
vendes en comerços com en els serveis de restauració. 

2.5.4. Fires de Sant Narcís 
L’any 2012 les Fires de Sant Narcís es van celebrar del 26 d’octubre al 4 de novembre. Els actes que 
es van organitzar des de l’Àrea es divideixen en tres eixos principals: per una banda els concerts de 
la Copa, per altra els actes tradicionals -és a dir, correfoc, diada castellera i trobada gegantera- i per 
últim els espectacles per a tot públic, ja siguin els que se celebraven al Centre Cultural La Mercè, la 
trobada d’animadors infantils o els actes organitzats al carrer.  

Com a novetat per l’edició de l’any 2012 l’Ajuntament va iniciar un procés participatiu amb l’objectiu 
de copsar l’opinió de la ciutadania sobre les festes per plantejar canvis en el model de Fires. Es va 
realitzar un qüestionari tant a través del web municipal com a peu de carrer on es demanava l’opinió 
sobre diferents aspectes com els actes, horaris i altres aspectes com la mobilitat, l’accessibilitat, etc, 
alhora que es demanava que es fessin noves propostes de cares a la programació. Un cop acabat 
aquest procés es va mirar de tenir en compte les diferents demandes a l’hora de fer la programació i 
d’aplicar mesures per esmenar els problemes i incomoditats que poguessin afectar a la ciutadania 
com per exemple reforçar la freqüència de pas dels autobusos i així encoratjar a la ciutadania a fer 
servir el transport públic alhora que es millora la mobilitat en uns dies amb una gran afluència de 
visitants a la ciutat. 

Entre les novetats de l’any 2012 destaca la ferma aposta per augmentar l’oferta cultural adreçada a 
diferents segments de la població i especialment pel que fa a la música en directe, que va resultar en 
la instal·lació de dos escenaris més a banda del que s’instal·la cada any al Passeig de La Copa; un a 
la plaça Sant Feliu, on es va poder gaudir de propostes de cançó d’autor, jazz i conjunts locals 
emergents, així com la Bateria de Girona, i l’altre l’envelat situat a la plaça Miquel de Palol on hi van 
haver-hi propostes ballables, dels quals destaquen les actuacions de La Principal de la Bisbal i 
l’Orquestra Meravella. A més a més es va engegar La Copeta, és a dir, concerts adreçats al públic 
infantil que es van celebrar a l’escenari de La Copa, però en horari matutí (a les 12 del migdia) i que 
van tenir una gran acollida. 

A més de l’oferta musical, el 2012 es van afegir a la programació de Fires noves activitats que tenien 
com a objectiu fomentar, a banda d’augmentar l’oferta lúdico-festiva, la participació ciutadana i poder 
arribar als barris més allunyats del centre perquè aquests es puguin sentir partícips de la festa de la 
ciutat. Alguns d’aquests actes van ser: 

▪ I campionat de botifarra Ciutat de Girona (Plaça Miquel de Palol) 
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▪ I baixada d’andròmines del segle XXI pel riu Onyar (Riu Onyar, des de plaça Catalunya fins la 
plaça Sant Feliu) 

▪ Exhibició d’esports populars i tradicionals catalans (Parc del Migdia) 

▪ El dia rodó, que consistia en una passejada amb vehicles de rodes de tracció  no mecànica 
(La sortida va ser a Can Ninetes, al barri de Santa Eugènia, i el final a la plaça Constitució, on 
va acabar amb una actuació de teatre ce carrer a càrrec del professor Karoli, L’home Roda)  

▪ Dia esportiu; exhibicions de diferents esports com rugbi, bàsquet o bèlit (Parc  de les Ribes 
del Ter) 

En total al llarg de les Fires es van organitzar uns 200 actes. 

Les Fires de Sant Narcís 2012 també han estat unes “fires solidàries”: 

▪ Enfira’ts. La Comissió de La Copa ha lliurat al Banc dels Aliments els productes adquirits amb 
els diners recaptats durant la campanya solidària que s’ha fer a les barraques de La Copa 
durant les Fires de Sant Narcís 2012. La quantitat recaptada va ser de 23.000 euros i es va 
generar gràcies a la campanya organitzada conjuntament per la Comissió de La Copa i 
l’Associació Girona Avança. La campanya ha comptat també amb el suport de totes les 
entitats presents a La Copa i ha suposat augmentar mig euro el preu dels gots utilitzats a les 
barraques, diners bescanviats per productes que el 30 de novembre s’han entregat al Banc 
dels Aliments.  

▪ Girona, Fires amb cor. L'Ajuntament de Girona i Càritas va establir un acord de col·laboració 
per fer que les Fires de Girona siguin també un espai de solidaritat. l'Ajuntament de Girona ha 
donat suport a les diferents activitats de Càritas englobades en la campanya "Girona, Fires 
amb Cor": estand de Càritas a la Fira de Mostres, polseres amb el lema "Girona, Fires amb 
cor" o amb la construcció d’un gran cor a les escales de la Catedral amb persones, com a 
símbol i compromís de la solidaritat dels gironins i gironines. 

▪ Fires a 1 €. A partir d’un acord obtingut per l’Ajuntament de Girona amb els firaires el dijous 3 
de novembre les atraccions van passar a valdre un sol euro, acord que també fa fer seu el 
Circ Raluy, d’aquesta manera es va obtenir una tarda econòmica per a totes les famílies de 
Girona.   

2.5.5. Campanya de Nadal 
La campanya de Nadal se centra en dos gran eixos: les activitats organitzades al barris i el 
Lleuresport-Parc Infantil de Girona. 

Com a novetat en l’edició d’aquest any cal destacar-ne dues: per una banda que tant les cagades del 
Tió que es feien als barris com la que es feia al centre de la ciutat s’han substituït per tallers a 
diferents sectors de la ciutat per dinamitzar-ne la vida social i el sector comercial; així doncs, l’únic 
acte que es va fer al voltant del Tió va ser el que es coorganitza amb Òmnium cultural i que consisteix 
a fer tallers de tions i un espectacle d’animació infantil, un acte que compta amb una gran assistència 
de públic i que suposa el tret de sortida de la campanya de Nadal. Com a novetat, cal destacar que 
aquest any es va celebrar a la plaça Salvador Espriu. Com l’any passat, va haver-hi un circ de la 
companyia Los Galindos, que va estar instal·lat a la plaça de Santa Susanna del 22 de desembre al 4 
de gener. I es va seguir fent cantades de nadales a càrrecs de corals de la ciutat en diferents espais. 

Pel que fa al Lleuresport, s’ha continuat en la mateixa línia que es va engegar l’any 2008 . Tant per 
part del GEiEG com de l’Ajuntament la valoració és molt positiva, ja que l’assistència de públic va en 
augment any rere any. 
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Per últim, cal esmentar que l’Àrea s’encarrega de tota la tasca de coordinació de la cavalcada de reis 
i de la comunicació entre les diferents àrees de l’Ajuntament que hi estan implicades, així com amb 
els mateixos organitzadors de la cavalcada. Val a dir que en aquest cas la valoració feta tant per part 
de l’Ajuntament com dels organitzadors és molt positiva, ja que no s’ha produït cap incidència i 
l’assistència de públic ha estat més nombrosa que mai. 

2.5.6. Circ 
Durant les Fires de Sant Narcís s’ha instal·lat el Circ Raluy que ha presentat el seu darrer espectacle; 
a causa de la bona rebuda va prorrogar la seva estada una setmana més, és a dir, que van estar 
instal·lats a la plaça Assemblea de Catalunya del 26 d’octubre a l’11 de novembre. 

Cal destacar també la presència de la companyia Los Galindos, amb la seva vela de circ, situada a la 
plaça de Santa Susanna de Mercadal durant el període de Nadal, on van representar el seu 
espectacle “Circ de Nadal al Mercadal” del 22 de desembre al 4 de gener.  

2.5.7. Festes de primavera 
Des de l’any 2010, l’Ajuntament de Girona, a través de la secció de Dinamització al Territori organitza 
aquesta festa juntament amb l’Associació de Comerciants. Com que el Tarlà era una figura que 
sobretot feia acrobàcies es va decidir fer unes festes amb actes de circ de carrer, per lligar així 
l’esperit del Tarlà i el Projecte de ciutats amigues del circ. El resultat no podia ser més positiu, ja que 
els diferents indrets on es van programar espectacles i tallers hi va haver una nombrosa assistència 
de públic i els comerciants van constatar un augment de les visites i les compres als comerços. Un 
dels punts positius és que es va poder constatar que gran part del públic era gent vinguda de fora. 
Per això, la idea és continuar tirant aquest projecte endavant per intentar aconseguir que s’acabi 
convertint en unes festes de referència, com podria ser la fira del circ de la Bisbal o la de Vilanova. 



Àrea de Promoció i Ocupació 

Turisme i Comerç 

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2012 47 

3. Turisme i Comerç 
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3.1. Turisme 

3.1.1. Informació turística 

Remodelació de l’Oficina Municipal de Turisme 
L’any 2012, l’Ajuntament de Girona ha remodelat l’Oficina Municipal de Turisme ubicada a la Rambla 
de la Llibertat  El projecte de reforma s’ha realitzat amb l’objectiu de modernitzar les instal·lacions de 
l’Oficina de Turisme per tal d’integrar-la a la Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya, com a oficina 
de segona categoria, i millorar el servei d’atenció i informació als turistes que visiten la ciutat de 
Girona.  

Durant el període d’obres – comprès entre els mesos de juny i setembre - el servei d’atenció al 
visitant s’ha realitzat des d’un punt d’informació turística ubicat al pati interior de l’Ajuntament de 
Girona. 

La nova Oficina de Turisme, que es va inaugurar el 3 d’octubre, compta amb l’espai pròpiament 
d’informació al visitant i un espai expositiu gestionat pel Bòlit. Es preveu que l’equipament es doti amb 
elements de noves tecnologies de la informació, per tal de convertir el servei d’atenció turística de la 
ciutat en un referent en noves tecnologies aplicades al turisme.  

Balanç temporada turística. Estadístiques 
A continuació es detallen les dades estadístiques de l’Oficina Municipal de Turisme.  

Consultes i visitants mensuals 

Mesos Consultes Visitants* 

Gener 1.370 2.740 

Febrer 1.115 2.230 

Març 1.483 2.966 

Abril 2.924 5.848 

Maig 1.781 3562 

Juny 1.847 3.694 

Juliol 5.136 10.272 

Agost 6.988 13.976 

Setembre 4.735 9.470 

Octubre 3.120 6.240 

Novembre 2.281 4.562 

Desembre 2.194 4.388 

Total  34.974 69.948 
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* Per fer un càlcul aproximat dels visitants atesos a l’Oficina de Turisme es multiplica el nombre de consultes per 
dos. 

Consultes i visitants Girona Temps de Flors 

Oficina Turisme Consultes Visitants 

Temps de flors (del 12 al 20 maig) 5.811 11.622 

 

Consultes i visitants estiu  

Mesos Consultes Visitants 

Juny 1.847 3.694 

Juliol 5.136 10.272 

Agost 6.988 13.976 

Setembre 4.735 9.470 

Total 18.706 37.412 

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, destaquen en primer lloc les consultes relacionades amb el Barri Vell de la 
ciutat (48,4%), seguit dels museus (13,2%), dels carrers (6,7%), del barri jueu (6,2%), de la 
gastronomia (5,2%) i del comerç (5,1%). 

Procedència de les consultes 

País Núm. consultes % 

Espanya 17.107 48,9 

França 4.976 14,2 

Alemanya 1.449 4,1 

Regne Unit 1.972 5,6 

Itàlia 850 2,4 

Bèlgica 685 2,0 

Països Baixos 1.852 5,3 

Suïssa 114 0,3 

Noruega 53 0,2 

Suècia 200 0,6 

Dinamarca 131 0,4 

Finlàndia 51 0,2 
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Islàndia 8 0,0 

Resta d'Europa 2.415 6,9 

Estats Units d'Amèrica 867 2,5 

Canadà 263 0,8 

Resta d'Amèrica 970 2,8 

Índia 16 0,1 

Xina 54 0,2 

Japó 121 0,4 

Resta d'Àsia i Oceania 779 2,2 

Àfrica 41 0,1 

Total 34.974 100% 

 

Per nacionalitats, el gruix més important de les consultes provenen dels visitants d’Espanya (48,9%), 
seguit de França (14,2%), resta d’Europa (6,9%), Regne Unit (5,6%), Països Baixos (5,3%) i 
Alemanya (4,1%). 

Distribució de les consultes segons procedència

Resta 
Bèlgica

Resta d'Àsia i 

Oceania

Resta d'Europa

Regne Unit

Països Baixos

Alemanya

Resta d'Amèrica

EE.UU.
Itàlia

Espanya

França
 

 

Si desglossem les dades de les consultes procedents de l’estat Espanyol, s’observa que els visitants 
catalans són els que han fet el major nombre de consultes (57,7%), seguits dels de Madrid (9,0%), 
dels de la Comunitat Valenciana (5,2%), del País Basc (4,7%) i Andalusia (3,7%).  
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3.1.2. Serveis turístics 

Esdeveniments turístics 2012 

14-15 de gener: Girona 10 

L’Associació d’Hostaleria de Girona, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona i el Patronat de 
Turisme Costa Brava, van crear al 2012 un original projecte que condensa el doble propòsit de 
promocionar la ciutat i adaptar-se al nou context econòmic. Es tracta de Girona 10, una iniciativa que 
ofereix 1.000 places d’hotels i 10.000 menús gastronòmics al preu simbòlic de 10€ per persona, 
complementada amb ofertes a comerços, jornada de portes obertes als museus de la ciutat, visites 
guiades, tastos al Mercat del lleó, gratuïtat en els busos urbans, entre d’altres promocions. 

El sector privat de la ciutat, amb el suport de les institucions públiques van decidir emprendre aquest 
projecte aprofitant en un moment en el que, juntament amb la Costa Brava, Girona va estar escollida 
tant per la revista National Geographic (edició Estats Units) com per la guia de viatges Frommers, 
com una de les millors destinacions per a viatjar durant el 2012.   

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

▪ Suport en l’acte de presentació a premsa i autoritats 

▪ 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 14 i 15 de gener  

▪ Contractació d’actuacions musicals al carrer per complementar l’oferta d’activitats de la 
campanya 

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

▪ Coordinació amb l’àrea de Cultura per a la jornada de portes obertes als equipaments 
culturals 

▪ Coordinació, junt amb el Patronat de Turisme i l’Associació d’Hostaleria Girona i Radial, del 
blog trip organitzat en motiu del Girona 10 (visita guiada, gestió de gratuïtats als museus i 
monuments, àpats i allotjaments per als participants...)  

▪ Elaboració d’un document explicatiu de la campanya per a distribuir-lo entre el teixit turístic de 
la ciutat (oficines de turisme, hotels, restaurants, museus, monuments, etc) 

▪ 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: per a 
l’elaboració del material promocional, distribució dels vals de descompte pels comerços des 
de l’Oficina Municipal de Turisme, reforç en la comunicació...  

La campanya va assolir un èxit rotund, que va quedar reflectit en les persones que s’hi van adherir i 
en el ressò que va tenir en els mitjans de comunicació nacional. A continuació es detallen algunes 
dades estadístiques de la campanya. 
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Total de visitants Oficina de Turisme de la Rambla 

Consultes Dissabte 14 Diumenge 15 Cap de setmana 

Total consultes 586 346 932 

Persones aproximades * 1172 692 1864 

 
*Per tenir una aproximació de les persones que van passar per l’Oficina de turisme durant el cap de 
setmana, atès que només es comptabilitzen les consultes, es multipliquen per dos el nombre de 
consultes. 

Consultes Dissabte 7 Diumenge 8 Cap de setmana 

Total consultes 61 16 77 

Persones aproximades * 122 32 154 

 
Comparant les dades dels dos caps de setmana s’observa un increment espectacular en el nombre 
de consultes realitzades durant els dies de la campanya Girona 10 (14 i 15 de gener). El nombre de 
consultes es va multiplicar per 12 respecte el cap de setmana anterior. 

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

Museus Dissabte 14 Diumenge 15 Cap de setmana 

Banys Àrabs 674 961 1635 

Catedral 943 824 1767 

Museu Cinema 644 331 975 

Museu Jueus 398 161 559 

Museu història 553 672 1225 

Museu Art - - 830 

Museu arqueologia 280 387 667 

Total 3.492 3.336 6.828 
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Museus Dissabte 7 Diumenge 8 Cap de setmana 

Banys Àrabs 121 106 227 

Catedral - - - 

Museu del Cinema 95 33 128 

Museu dels Jueus - - - 

Museu d’Història 34 17 51 

Museu d’Art 74 81 125 

Museu d’Arqueologia 33 21 54 

Total 283 177 460 

 

Les dades demostren que es va produir un increment espectacular en el nombre de visitants que van 
passar pels museus i monuments de la ciutat. Per exemple, el Museu del Cinema va passar de 128 
visitants durant el cap de setmana del 7 i 8 de gener a 975 durant el cap de setmana del Girona 10, o 
els Banys Àrabs, que van passat de 227 visitants a 1635. 

27-28 de gener: Street Marketing 

L'Street Marketing o Marketing de Guerrilla és una tècnica publicitària que utilitza el carrer i conviu 
amb el paisatge urbà de tal manera que el públic se'l troba d'una manera inesperada i impactant. En 
el marc del festival Street Marketing de Girona es van organitzar conferències obertes amb ponents 
de renom relacionats amb el món publicitari i un concurs d'Street Marketing que va tenir com a eix 
comú la publicitat de guerrilla. 

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

▪ Aportació econòmica de 2.000€ per al seu desenvolupament 

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

Febrer: Fòrum Gastronòmic 

El Fòrum Gastronòmic es celebra amb caràcter biennal a la ciutat de Girona. Es tracta d’un congrés 
gastronòmic de prestigi internacional que aglutina fira, demostracions i activitats multidisciplinàries per 
als professionals i els amants de la cuina. El Fòrum Gastronòmic ha impulsat el posicionament de 
Girona i el conjunt del territori com un referent gastronòmic a nivell internacional. 

L’any 2012, aquest congrés va tenir lloc a Santiago de Compostela, concretament del 26 al 28 de 
febrer. La Regidoria de Turisme i Comerç va ser present en aquest esdeveniment amb un estand 
promocional de la ciutat.  

3-30 de març de 2012: Exposició 150 anys de l’arribada del ferrocarril 

En motiu del 150è aniversari de l’arribada del Ferrocarril, la ciutat va acollir un programa d’activitats 
relacionades amb el món del ferrocarril: exposicions, esmorzars ferroviaris, conferències... 

L’aportació de la regidoria de Turisme i Comerç en aquest esdeveniment es concreta en:  

▪ Elaboració d’un fulletó promocional del programa d’activitats 



Àrea de Promoció i Ocupació 

Turisme i Comerç 

 Memòria 2012 AJUNTAMENT DE GIRONA 54 

▪ Elaboració d’un cartell promocional de l’esdeveniment 

▪ Coordinació amb l’Associació d’Hostaleria Girona i Radial dels esmorzars ferroviaris 

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

14 d’abril: Girona al cupó de la loteria  

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado va celebrar el sorteig d’aquell dia a Girona. 
Aquest sorteig va ser especial a favor de l’Associació espanyola de la lluita contra el càncer.  

La col·laboració de la regidoria de Turisme i Comerç en aquesta actuació es basa en: 

▪ Cessió gratuïta de la imatge de la ciutat per a ser incorporada en els cupons de sorteig 

▪ Cessió gratuïta de imatges de la ciutat per als suports publicitaris del sorteig 

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

5 de maig: Intermón Oxfam Trailwalker 

Cursa solidària al llarg de la Via Verda gironina (Itinerari: Olot – Girona - Sant Feliu de Guíxols) amb 
l’objectiu d’aconseguir donatius per a projectes d’Intermón Oxfam.  

L’actuació de la regidoria de Turisme i Comerç en aquesta acció es concreta en: 

▪ Coordinació local del punt de control de la ciutat de Girona (Fontajau) 

▪ Captació de voluntaris  

▪ Aportació econòmica de 1.000 € per al desenvolupament de l’activitat 

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

Del 15 de març al 20 de maig: Campanya pels allotjaments de Girona. 
Oferta especial 3X2 

Campanya promocional per potenciar i recolzar l’activitat turística com a sector estratègic de 
l’economia gironina, atraient el públic específic del producte ’“escapades” de l’àmbit de la Catalunya 
Nord i de l’àrea de proximitat a Girona, generant un flux de visitants cap la ciutat de Girona. Per 
desenvolupar aquesta acció, va ser clau la complicitat i participació del gremi d’hostaleria, que des del 
primer moment va col·laborar amb els seus recursos en la campanya i va donar suport en tot el 
procés de planificació, creació de producte, comunicació i comercialització. 

L’actuació de la regidoria de Turisme i Comerç en aquesta acció es concreta en: 

▪ Sol·licitud de subvenció per al desenvolupament de la campanya al Servei d’Ocupació de 
Catalunya de la Generalitat de Catalunya i justificació de la mateixa 

▪ Definició de la campanya 

▪ Coordinació amb el sector privat per a concretar el contingut de la campanya 

▪ Contractació de publicitat  
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12-20 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. Desprès de 57 edicions s’ha 
transformat en un referent nacional i internacional en aquest tipus de manifestació expositiva i 
creativa efímera. Aquest any ha estat reconeguda per la prestigiosa revista National Geographic 
Traveller com un dels millors esdeveniments del món el 2012.  

En aquesta edició s’ha produït un lleuger increment dels espais d’exposició que s’expandeixen més 
enllà del centre històric:  

▪ Els patis passen de 82 de l’any 2011 a 85 i s’ha donat un procés de renovació amb patis que 
han deixar de ser visitables i altres que s’han incorporat de nou. 

▪ Les exposicions florals passen de 27 a 32. Es reincorpora el refugi antiaeri, l’església del 
Mercadal, la Torre de la Muralla i espais a la via pública con el carrer Bellaire, davant del Punt 
de Benvinguda o l’exterior de l’edifici de la Generalitat de Catalunya. 

▪ Els jardins i paratges naturals mantenen un nombre d’espais expositius similar, quedant fora 
el Monestir de Sant Daniel per estar en procés de restauració. 

La major part dels espais estan situats al Barri Vell tot i que amb la iniciativa Temps de Flors als barris 
altres zones de la ciutat emblemàtiques s’han sumat al circuit. La mostra incorpora aquest any 5 
espais expositius al barri de Sant Narcís, tots ells a la via pública.  

Durant les dates del festival, Girona ofereix altres activitats paral·leles per ampliar l’oferta turística: 

▪ Coincidint amb el dia Internacional dels Museus i la Nit del Museus de portes obertes, el 19 de 
maig els monuments flors han estat oberts fins a les 24 hores.  

▪ Girona “Nit de Compres”. Coincidint amb la Nit dels Museus, s’ha impulsat la possibilitat de 
que tots els establiments comercials puguin obrir també fins les 24h. La iniciativa ha tingut un 
important èxit amb més de 100 comerços oberts. 

▪ Juntament amb el Museu del Cinema s’ha ofert un taller de creació documental per a escoles 
sota el nom de “Girona. Flors de Cinema”.  

▪  A Capella Festival, entre el 12 i el 19 de maig, està organitzat per l’Associació Fringe amb el 
suport de l’Ajuntament de Girona i neix en el marc de Temps de Flors, donant un valor afegit . 
Part de la programació ha quedat integrada en el recorregut de la mostra, amb actuacions 
curtes i continuades que han donat dinamisme i fluïdesa. També cal destacar el taller de 
gospel realitzat el 19 de maig a l’Auditori de la Casa de Cultura. 

▪ VIII Concurs d’aparadorisme i decoració interior. Concurs organitzat des de 205 per fomentar 
la participació dels comerços i establiments en l’esdeveniment de la mostra. El nombre de 
participants ha anat augmentat any a any arribant a 81 inscrits el 2012. 

▪ Menús amb flors. Des del 12 fins al 22 de maig, 25 restaurants de l’Associació d’Hostaleria 
Girona i Radial han presentat menús on les flors són un ingredient dels plats. S’ha passat de 4 
restaurants que van oferir aquests menús el 2011 a 25 el 2012. 

▪ Campanya 3x2, estada de tres nits al preu de dues. Per incentivar l’ocupació hotelera durant 
els dies de la mostra. 

▪ Trenet turístic. Per Temps de Flors s’ha disposat de 4 trenets turístics. L’habitual Gerió, un de 
reforç en el seu recorregut, un tercer que ha fet el recorregut fins al Monestir de Sant Daniel i 
un quart que ha anat des del centre al castell de Montjuïc passant per la Vall de Sant Daniel. 
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▪ Fira d’atraccions a La Copa, per a la població infantil, de l’11 al 20 de maig, celebrada per 
primer cop coincidint am Temps de Flors amb un total de 35 parades i atraccions de caràcter 
divers. 

A nivell promocional, s’han realitzat dues presentacions de la mostra, una a Girona i l’altra al Palau 
Robert de Barcelona, comptant en ambdós casos amb la participació del Celler de Can Roca. També 
cal destacar que del 30 d’abril al 20 de maig, s’ha retolat el Trambaix de Barcelona anunciant 
l’esdeveniment. 

 L’impacte de Girona, Temps de Flors durant l’edició del 2012 ha estat molt important. S’han 
comptabilitzat, a través d’un treball dirigit per la UdG, prop de 200.000 visitants en 10 dies. El 
segment d’origen més important correspon a visitants catalans (61,4%), especialment barcelonins 
(36,5%). El 4,1% del públic prové de la resta d’Estat Espanyol i el 34,5% és estranger. El 92,1% dels 
visitants manifesten que volen repetir. 

L'estudi d'impacte econòmic mostra que Girona, Temps de Flors ha generat un efecte sobre la 
producció de fins 8,5 milions d’euros, amb la generació directa d’entre  87 i 94 llocs de treball , i una 
despesa mitjana per visitant de 27,2 euros. 

D’altra banda, quant a la valoració de la difusió en els  mitjans de comunicació es pot dir que  s’han 
generat 1.118 noticies distribuïdes en 120 mitjans de comunicació, arribant a una audiència mitjana 
de 11.741.879 usuaris únics i amb una valoració econòmica de 6.737.915 € (cost que tindria reservar 
els espais publicitaris que ocupen les noticies aparegudes). 

8-10 de juny: 1a Trobada d’Autocaravanes 

Aquest esdeveniment, que va tenir lloc a l'esplanada de l'aparcament del Pavelló Municipal de 
Girona-Fontajau, va reunir més de 220 autocaravanes amb l'objectiu de donar a conèixer i promoure 
aquesta modalitat de fer turisme. En la trobada hi van participar unes 600 persones provinents de tots 
els racons del país. 

L’actuació de la regidoria de Turisme i Comerç en aquesta acció es concreta en: 

▪ Coordinació amb l’organització a través de reunions tècniques 

▪ Coordinació amb les àrees de l’Ajuntament implicades en el desenvolupament de 
l’esdeveniment (Mobilitat i Esports) 

▪ Lliurament de material promocional per als participants 

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

▪ Elaboració d’un llistat de negocis de la zona per lliurar als participants 

▪ Aportació econòmica de 500 € per al desenvolupament de la trobada 

6-8 de juliol: 1r Interquilt. Saló Internacional de Patchwork i Art Tèxtil 

La Fira de Girona va acollir aquest saló dedicat a totes les disciplines de l’art tèxtil i específicament al 
món del patchwork 

L’actuació de la regidoria de Turisme i Comerç en aquesta acció es concreta en: 

▪ Estand promocional de la ciutat a la Fira de Girona 

▪ Difusió a través de les xarxes socials, web de turisme i newsletter 
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28 d’agost – 1 de setembre: 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 de la regidoria de Turisme i Comerç en aquesta acció es concreta en: 

▪ Col·laboració amb l’organització cobrint part de les despeses d’allotjament dels participants en 
el Festival 

▪ Creació de la cançó promocional del Festival 

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

21-23 de setembre: 5a Festa Reviu els Setges Napoleònics  

A mitjan setembre es va cloure l'estiu napoleònic amb la festa de la Girona napoleònica, on en 
diferents espais del Barri Vell de Girona i del Parc de la Devesa es va poder gaudir de recreacions 
històriques, campament de les tropes defensores, activitats lúdiques i educatives per als infants i tota 
la família, mercat d'artesania, demostracions d'oficis i visites guiades teatralitzades, organitzades per 
Girona 1809, Amics de la Girona Napoleònica i l'Ajuntament de Girona. 

L’actuació de la regidoria de Turisme i Comerç en aquesta acció es concreta en: 

▪ Gestió del material utilitzat per a la realització de la Festa, propietat de l’Ajuntament (vestuari, 
armes, tendes campanya, etc) 

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

12–13 d’octubre: 60è Rally Costa Brava 

Els dies 12 i 13 d’octubre, la ciutat va acollir la 60ena edició del Rally Costa Brava. L’Ajuntament va 
apostar per acollir aquest esdeveniment per l’impacte econòmic que es va preveure que aquest 
suposaria per al teixit econòmic de la ciutat (hotels, restaurants, comerços, empreses de serveis, oci, 
etc)  

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 entre l’organització i l’Associació d’Hostaleria Girona i Radial per als àpats i els 
allotjaments dels participants 

▪ Coordinació de l’obertura dels serveis públics propers al village (plaça Independència)  i La 
Copa (base operativa del Rally) 

▪ Difusió a través de les xarxes socials, web de turisme i newsletter 
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27 d’octubre a 1 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. 

L’actuació de la regidoria de Turisme i Comerç en aquesta acció es concreta en: 

▪ Estand promocional de la ciutat en el marc de la Fira de Mostres 

▪ Venda de productes de marxandatge (samarretes) a l’Oficina Municipal de Turisme  

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

Turisme cultural 
Les accions destacades del 2012 són:  

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

▪ Assistència el 20 d’abril al 3r Workshop Interclubs dins el Saló Internacional del Turisme a 
Catalunya 2012 (SITC) celebrat a Fira de Barcelona 

▪ Aparició a publicacions: Mapa, guia i catàleg d’ofertes culturals de l’ACT (Agència Catalana de 
Turisme) 

▪ Gestió tècnica per a l’elaboració d’una futura publicació de Turisme Accessible (amb MIFAS, 
ONCE i Fundació Elsa Integració) 

▪ Acció promocional al centre comercial l’Illa Diagonal (Barcelona): Catalunya Experience (fira 
promocional amb ofertes exclusives) 

▪ Xarxes socials mitjançant el Club de Turisme Cultural 

▪ Nou gestor estadístic als equipaments culturals de la ciutat 

▪ Falques de ràdio: propostes culturals per a tot l’any  

▪ Assistència tècnica al Workshop Buy Catalunya: nou producte Casa Masó 

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

▪ Assistència a fires representats per l’ACT i/o el Patronat de Turisme Costa Brava: 

 -World Travel Market (Londres): del 4 al 7 de novembre 

 -Festival Heineken Jazzaldia (Donosti): del 24 al 28 de juliol 

 -Village de Bordeaux (fira promocional de Catalunya a França): de l’11 al 13 de maig 

▪ Participació en diferents viatges de familiarització: 5. Viatges de premsa: 9 

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

▪ Escapada Escènica: l'Ajuntament de Girona i l'Associació d'Hostaleria de Girona i Radial 
impulsen una oferta promocional en col·laboració amb el Festival Temporada Alta. El paquet 
Escapada Escènica consisteix en: 
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 -2x1 en entrades a espectacles de Temporada Alta (oferta limitada) 

 -15% descompte en el preu de l'allotjament + esmorzar sobre la millor tarifa disponible 

 -10% descompte en el preu dels restaurants a la carta 

 -50% de descompte en els Museus de Girona 

 -2x1 en entrades per al Cinema Truffaut. 

▪ V Festa Reviu els Setges Napoleònics de Girona: Els 21, 22 i 23 de setembre es va celebrar 
en diversos espais de la ciutat, del Barri Vell, Eixample i Castell de Montjuïc. Recreacions 
històriques, xerrades i activitats per a tota la família per conèixer la ciutat de Girona mitjançant 
la seva història. 

Turisme gastronòmic 
La gastronomia és un dels recursos turístics amb més potencialitat de Girona. En el marc d’aquest 
producte turístic: 

▪ S’ha donat suport a les activitats que l’Associació d’Hostaleria Girona i Radial ha programat al 
llarg del 2012, com la Setmana Gastronòmica Gironina, la mostra de tapes Destapa’t Girona, 
la Mostra de Cuina amb Flors, o el Rambleja i Tasta, entre d’altres.  

▪ S’han portat a terme, amb el suport del Grup 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), etc.. 

▪ S’han programat, amb el suport de l’Associació de Comerciants del Mercat del Lleó, visites al 
mercat d’abastaments de la ciutat, en el marc de viatges de familiarització (fam trips) i de 
viatges de premsa (press trips) per tal de donar a conèixer els productes autòctons a agents 
de viatges, bloguers i periodistes, i fer-ne difusió. 

▪ S’han realitzat activitats a l’aula gastronòmica amb l’objectiu de donar a conèixer el Mercat i 
els productes gastronòmics als prescriptors del sector turístic: organització de l’activitat 
“Compro i cuino” per als participants del congrés TBEX (setembre); degustació de productes 
locals en el marc del programa de familiarització d’agències d’incentiu de Xile i Argentina 
(novembre). 

Turisme de compres 
La ciutat gaudeix d’una oferta variada de models comercials que es complementen entre si: els nous 
formats (franquícies, grans superfícies especialitzades, etc.) i el comerç tradicional amb el valor afegit 
de fires i mercats regulars durant tot l’any. 

Girona, a més d’acollir les compres diàries dels gironins i gironines, exerceix també una important 
atracció comercial sobre els habitants dels municipis del seu entorn, que es desplacen de manera 
habitual a la ciutat per comprar.  

La seva condició de capital de demarcació fa que també rebi multitud de gent de fora d’aquest àmbit, 
fet que la converteix en un nucli amb una alta potencialitat de visites. El 62,7% de les persones 
atretes provenen de més de 50 Km de distància, amb una intenció clarament comercial, que es 
complementa amb una bona i diversificada oferta d’establiments, d’oci i de restauració. 

Les dades indiquen que les consultes sobre el comerç i les compres ocupen el sisè lloc entre les que 
s’adrecen més habitualment als punts d’informació turística, amb un total de 2.855, només precedides 
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per les consultes sobre el centre històric, els museus, carrers, la Girona jueva i la gastronomia per 
aquest ordre.  

La promoció del turisme de compres es concreta en:  

▪ 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. 

▪ Acció de comerç dins la campanya “Vine aquest hivern a Girona 2011-2012”, amb un 
“Passaport d’emocions” 

▪ Campanyes de rebaixes comercials 

▪ Campanya de Nadal i enllumenat ornamental 

▪ Girona 10 

La promoció i comunicació d’aquests productes s’ha desenvolupat segons el que s’especifica als 
apartats Eines de Promoció Turística (5.2.6) i Màrqueting Turístic (5.2.7). 

Turisme de natura: Res’pir 

El projecte RES’PIR, a desenvolupar entre els anys 2007-2013 i en el qual participa l’Ajuntament de 
Girona conjuntament amb els socis de la regió francesa de l’Arieja, té com a principal objectiu 
desenvolupar una oferta de turisme actiu i sostenible en un context de cooperació i d’intercanvi 
d’experiències entre espais transfronterers. 

En el transcurs del 2012, les actuacions desenvolupades en el marc del RES’PIR han estat les 
següents: 

▪ Acció 1. Desenvolupament d’un sistema de qualitat per al turisme actiu i de natura. L’objectiu 
d’aquesta actuació ha estat pactar i implementar, conjuntament amb els empresaris del 
sector, l’adopció d’un conjunt de compromisos comuns (servei i atenció al client, respecte a 
l’entorn i al medi ambient, etc.) que poguessin suposar un valor afegit als productes de 
turisme actiu i de natura a la ciutat. Concretament, durant el primer semestre del 2012 es van 
organitzar 3 taules de treball en què els empresaris locals van debatre i consensuar el marc 
general del procediment i una graella amb 110 paràmetres que constitueixen els estàndards 
de qualitat. Actualment s’està en procés d’implementar aquests criteris mitjançant la 
realització d’auditories. 

▪ Acció 2. Formació professionalitzadora per al sector de turisme actiu i de natura. 
Paral·lelament a les taules de treball sobre qualitat, es va programar un cicle formatiu 
consistent en 4 formacions en temàtiques d’interès per al sector (Qualitat, creació de 
producte, màrqueting i webmarquèting i estratègia empresarial), amb un total de 20 hores. 

▪ Acció 3. Experimentació transfronterera d’arranjament sostenible d’espais de turisme actiu i de 
natura. En el marc d’aquesta acció, durant l’any 2012 s’ha ampliat l’àrea de pícnic del Castell 
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de Sant Miquel i s’ha instal·lat nova senyalització direccional i informativa a l’itinerari de la 
pedra de Girona. 

▪ Acció 4. Màrqueting i comercialització de l’oferta de turisme actiu i de natura. L’acció 4 té com 
a objectiu principal donar a conèixer l’oferta de turisme actiu i de natura de la ciutat de Girona, 
així com també els productes turístics vinculats als empresaris compromesos amb el sistema 
de qualitat. En aquest àmbit, durant l’any 2012 s’han editat dos fullets informatius disponibles 
a les oficines de turisme locals, un corresponent a 13 propostes d’activitats d’un dia a fer a la 
ciutat i un segon, realitzat conjuntament amb l’Arieja, que constitueix un catàleg on es 
presenten les empreses compromeses amb el sistema de qualitat d’ambdós territoris. 
Paral·lelament, es va desenvolupar un aplicatiu per a telèfon mòbil, Girona Rutes, que permet 
als usuaris escollir rutes naturals a la ciutat, oferint a més informació geolocalitzada sobre els 
principals punts d’interès de les rutes. En darrer lloc, el projecte Res’pir va tenir també un 
estand informatiu a la Fira de Girona, amb la presència d’empresaris dels sector tant de la 
ciutat de Girona com de l’Arieja. 

Turisme de negocis 

Esdeveniments acollits a l’Auditori Palau de Congressos de Girona 

Tipus d’esdeveniment  Nombre d’actes  Assistents (pax) Ocupació (dies) 

Congressos 12 6.710 44 

Jornades 26 7.340 33 

Convencions  3 1.175 3 

Esdeveniments 13 9.000 19 

Total  54 24.225 99 

Congressos realitzats 

▪ Congrés Societat Catalana Digestologia. 26-28 de gener. D’àmbit regional, amb celebració 
anual: 300 assistents i una durada de 3 dies.  

▪ XXV Congrés Nacional d'OPC. 15-17 de febrer. D’àmbit nacional, amb 300 assistents. Acte 
anual on es reuneixen els Organitzadors de Congressos més importants del l'Estat Espanyol.  

▪ Congrés Unió de Pagesos. 2-4 de marc. D’àmbit regional, amb 1.000 assistents. Acte anual 
per debatre les polítiques agràries de Catalunya.  

▪ Congrés SIGTE (Tecnologia de Sistemes d'Informació Geogràfica). 22-23 de març. D’àmbit 
nacional, amb 160 assistents. Acte anual del sector de la Tecnologia de Sistemes d'Informació 
Geogràfica. 

▪ Congrés Testimonis Jehovà. 12-13 de maig. D’àmbit regional, amb període semestral: 1.000 
assistents. 

▪ XXV Congrés de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. 17-19 de maig. 
D’àmbit regional, amb 350 assistents. 

▪ Congrés Anual Territorial del Partit Popular de Catalunya. 17 de juny. D’àmbit regional, amb 
350 assistents. 
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▪ III Fòrum Impulsa. 29 de juny. D’àmbit internacional, amb 1.300 assistents. L'eix principal 
d'aquest congrés són els joves emprenedors. 

▪ Congrés TBEX. 21-22 de setembre. Congrés on es van reunir 400 bloguers relacionats amb el 
món del turisme de diferents nacionalitats del món. D’àmbit internacional, amb 400 assistents.  

▪ Congrés dels Joves Nacionalistes de Catalunya. 5-7 d’octubre. D’àmbit regional, amb 350 
assistents. 

▪ X Jornades Varés. 22-23 de novembre. Acte anual on el tema principal és la Imatge i Recerca. 
D’àmbit regional, amb 200 assistents.  

▪ Congrés Testimonis de Jehovà. 29-30 de desembre. De caràcter semestral, àmbit regional, 
1.000 assistents.  

Activitat comercial 

Visites comercials 

▪ OPC Barcelona i Madrid 

▪ Societats mèdiques Barcelona i Madrid 

▪ Corporatiu Barcelona i Madrid 

▪ Metges Girona i Barcelona (centres hospitalaris públics i privats) 

▪ Deganats Universitat de Girona 

Presentacions fetes 

▪ Jornades dirigides als metges dels centres hospitalaris Hospital Dr. Trueta i Hospital Sta. 
Caterina, a les diferents OPC i organitzadors d’esdeveniments, de forma individualitzada, i a 
l’acadèmia de ciències mèdiques de Barcelona per captar els presidents de les societats 
mèdiques catalanes. 

Fires especialitzades 

▪ IV Congrés Nacional de Business Travel – IBTA (Fitur – Madrid) 

▪ Fira Eventodays Madrid 

▪ EIBTM – Barcelona 

Fam Trips 

▪ Col·laboradors: FT Destination Dialogue (14 de març); FT OET Argentins i Xilens (24 de 
novembre); FT Eibtm Kenes & Melià Girona (26 de novembre) 

▪ Organitzadors: FT Viajes el Corte Inglés (28 de setembre) 

Workshops 

▪ I Workshop Intern dels Membres del Catalunya Convention Bureau (15 de març) 

▪ Workshop Mice Place Europe a Lyon (10 i 11 de maig) 
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▪ Workshop a Londres (18 d’octubre) 

Elaboració de candidatures per a l’organització de congressos 

Durant l’any 2012 s’han presentat 33 candidatures per a la celebració de possibles congressos a la 
ciutat de Girona. Algunes de les candidatures han estat presentades amb la col·laboració del Palau 
de Congressos de Girona i del Girona Convention Bureau. 

S’ha intentat buscar congressos de format mitjà, entre 200 i 600 assistents, que és el nombre de 
persones que creiem convenient per les característiques dels espais de què disposem. 

S’ha creat un document de candidatura, i ja ha estat traduït a 4 idiomes: català, castellà, anglès i 
francès. Les candidatures presentades són les següents: 

Candidatures per a l’any 2012 (10) 

▪ Congrés de Projectes Transfronterers (amb la col·laboració de la Universitat de Girona) 

▪ II Congrés Internacional de Recursos Humans 

▪ Festival del Sol 

▪ Congrés Unió de Pagesos 

▪ Congrés SIGTE (21 al 23/03/12) 

▪ XXIII Congrés de la Societat Catalanobalear de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial 

▪ Congrés provincial del Partit Popular 

▪ Congrés TBEX12 (amb la col·laboració del Patronat de Turisme Costa Brava Girona) 

▪ Congrés Joves Nacionalistes de Catalunya 

▪ Congrés dels Testimonis de Jehovà 

Candidatures per l’any 2013 (15) 

▪ Congrés Nacional Infermeria Escolar  

▪ SIGTE (7 i 8 de març) 

▪ XII Congrés de l’Associació Catalana de Diabetis (14 i 15 de març) 

▪ Congrés Testimonis de Jehovà (27 i 28 d’abril, 5 i 6 de gener) 

▪ Congrés Nacional d’Infermeria en Cardiologia (8 i 9 de maig) 

▪ I Congrés Greenfest (16 i 17 de maig) 

▪ Congrés Societat Espanyola d’Angiologia (del 30 de maig a l’1 de juny) 

▪ Congrés Càtedra Jurídica (1 de juny) 

▪ IV Congrés UNIVEST (4 i 5 de juliol) 

▪ Congrés SEG (18 de setembre) 
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▪ Cloenda Congrés Banc d’Aliments 

▪ Congrés Ibèric de Primatologia 

▪ Congrés Mèdic (Manners) (amb la col·laboració de la Universitat de Girona) 

▪ Congrés d’Administradors de Finques (24 i 25 de maig) 

▪ Congrés d’Infermeria en Angiologia (30 i 31 de maig) 

Candidatures per a l’any 2014 (5) 

▪ Congrés Internacional d’Arxivística (de l’11 al 15 d’octubre) 

▪ Congrés de la Societat Espanyola de Diabetis 

▪ 28th Annual Conference ESPKU 

▪ Congrés SIGTE (3 de gener) 

▪ Congrés mèdic junt amb el GCB  

Candidatures per a l’any 2015 (2) 

▪ Congrés SEPES (Societat Espanyola de Pròtesis Estomatològica – amb la col·laboració del 
Girona Convention Bureau) 

▪ Symposium SER (2 i 3 d’octubre) 

Candidatures per a l’any 2016 (1) 

▪ Congrés Científic Internacional (amb la col·laboració d’Intgrup) 

Les candidatures presentades són per a congressos d’un mínim de 2 dies de durada. Interessa captar 
actes de més d’un dia de durada, ja que representa un flux econòmic important per a la ciutat 
(restauració, allotjament, comerç, etc). 

Gestió de les demandes rebudes i posterior seguiment 

De totes les candidatures presentades (33 per a congressos i 43 per a altres esdeveniments – 
jornades, convencions, cursos, etc...) se n’ha fet un seguiment posterior. 

Candidatures de congressos confirmades  

▪ Congrés Unió de Pagesos (20/03/12) 

▪ Congrés SIGTE (del 21 al 23/03/12) 

▪ Congrés dels Testimonis de Jehovà (12 i 13/05/12) 

▪ Congrés provincial del Partit Popular (17/06/12) 

▪ Congrés TBEX12 (amb la col·laboració del Patronat de Turisme Costa Brava Girona) (21 i 
22/09/12) 

▪ Congrés Joves Nacionalistes de Catalunya (5, 6 i 7/10/12) 

▪ SIGTE (7 i 8/03/13) 
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▪ XII Congrés de l’Associació Catalana de Diabetis (14 i 15/03/13) 

▪ Congrés Testimonis de Jehovà (27 i 28/04/13) 

▪ Congrés Nacional d’Infermeria en Cardiologia (8 i 9/05/13) 

▪ I Congrés Greenfest (16 i 17/05/13) 

▪ Congrés d’Administradors de Finques (24 i 25/05/13) 

▪ Congrés Societat Espanyola d’Angiologia (30/05/13) 

▪ Congrés Càtedra Cultura Jurídica (01/06/13) 

▪ IV Congrés UNIVEST (4 i 5/07/13) 

▪ Congrés SEG (18/09/13) 

▪ Congrés SIGTE (3/01/14) 

▪ Congrés Internacional d’Arxivística (2014) 

▪ Symposium SER (2 i 3 d’octubre 2015) 

▪ Cloenda Congrés Banc d’Aliments (13/04/13) 

Candidatures de congressos denegades  

▪ Congrés de Projectes Transfronterers (amb la col·laboració de la Universitat de Girona)  

▪ II Congrés Internacional de Recursos Humans – (Sala Josep Irla) 

▪ Festival del Sol 

▪ XXIII Congrés de la Societat Catalanobalear de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial (Hotel Carlemany) 

▪ Congrés Nacional Infermeria Escolar (Hotel) 

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.  

Assistència a fires i accions de promoció Fires 

▪ FITUR, Madrid, del 18 al 22 de gener, amb mostrador propi 

▪ Navartur, Pamplona, del 17 al 19 de febrer, amb mostrador propi 

▪ Fòrum Gastronòmic de Santiago de Compostela, del 26 al 28 de febrer, amb mostrador propi 

▪ SITC Barcelona, assistència el 20 d’abril 

▪ Congrés SCOTT, Girona, del 17 al 18 de maig, amb mostrador 

▪ Fira Discover Girona a Sàsser, del 18 al 20 de maig, amb mostrador  
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▪ Acció promocional del PTCBG a Madrid, 13 i 14 de juny 

▪ Buy Catalunya, Barcelona, 7 de juny 

▪ Workshop de Turisme Urbà amb l’ACT, 25 de juny 

▪ Fira INterquilt, Girona, del 6 al 8 de juliol, amb mostrador 

▪ TBEX, Girona del 21 al 26 d’abril, amb mostrador propi  

▪ Mercat de mercats, Barcelona, del 19 al 21 d’octubre, amb el CC Gironès 

▪ Workshop Catalunya a Moscú, amb l’ACT, 1 de novembre  

Fam trips 

▪ 27 Fam trips que van portar un total de 425 prescriptors a la ciutat, entre tour operadors i 
agents de viatge. Origen per països: Rússia, Sud-àfrica, França, EUA, Gran Bretanya, Xina, 
Benelux, Suècia, etc.  

Visites guiades institucionals 

▪ 9 visites guiades institucionals amb un total de 211 participants  

Altres 

▪ Congressos, representants institucionals internacionals, etc. 

▪ Coordinació de diferents activitats en el Congrés d’OPC, entre el 15 i el 18 de febrer 

Màrqueting turístic  

Desenvolupament de les eines TIC  

Renovació de la pàgina d’inici de la web de turisme i coordinació dels nous continguts; nou vídeo de 
Girona City Break pel canal de Youtube; col·laboració en el projecte Smartcity amb el Departament 
d’Alcaldia; creació de nous perfils a les xarxes socials: Instagram i dinamització de la campanya de 
Nadal a través d’un concurs d’Instagram.  

Campanya promocional British Airways 

Durant el mes de juny de 2012 s’ha realitzat una acció promocional de la ciutat de Girona en els vols 
de llarga distància de la companyia aèria British Airways. La campanya ha consistit en la producció i 
emissió d’un espot promocional de Girona a les pantalles interactives dels avions que realitzaven vols 
de llarga distància de l’esmentada companyia. Es calcula que 1.380.320 milions de passatgers van 
poder visualitzar aquest material audiovisual.  

Insercions publicitàries:  

S’han fet insercions publicitàries a British Airways, Volcano, Vent a favor, Visit, Festacatalunya.cat, 
Eventoplus, Trambaix de Barcelona, Cap Catalogne, Radio Litoral (França), Diari de Girona revista 
Costa Brava, diari El Punt, La Vanguardia, L’Independant, Diari de Tarragona, Hora Nova, L’Empordà, 
Segre, Viu el Prat. 
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Recull de premsa especialitzada en viatges  

Més de 60 articles en mitjans nacionals i internacionals. Cal destacar els següents: Conde Nast 
Traveler (ES): “Gwyneth Paltrow, mis 25 lugares favoritos en España“, revista Reïxen (Holanda): 
“Fleuring feest”, The Telegraph (UK): “Girona, Spain: a cultural city guide”, The New York Times 
(USA): “Somewhere in time”, Irish Times Magazine (Irlanda): “Georgeus Girona”, Lonely Planet 
Traveller (USA): “Girona, Catalunya golosa història”. 

Accions amb els mitjans de comunicació  

▪ 38 Press Trips  

▪ 123 periodistes. Origen per països: Austràlia, Nova Zelanda, Finlàndia, Rússia, Alemanya, 
Bèlgica, Regne Unit...  

▪ Participació en els blog trips del Patronat de Turisme Costa Brava, de cultura i gastronomia, 
així com els posteriors al congrés TBEX. 

Girona tot l’any  
Mantenint el criteri de l’any anterior, el 2012 tampoc es va editar el calendari en suport paper, si bé 
s’ha optat per reforçar la comunicació i la difusió de les activitats del calendari anual a través de la 
pàgina web de turisme i dels nous perfils creats a les xarxes socials.  

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  

▪ Març - 150 anys de l’arribada del Ferrocarril 

▪ 15 de març – 21 d’abril - XXIX Setmana Gastronòmica Gironina  

▪ 15 de març – 20 maig – Campanya pels allotjaments de Girona, oferta especial 3x2 

▪ 20 de març - Volta Ciclista a Catalunya 

Abril – maig – juny  

▪ 6 – 9 d’abril -  Setmana Santa  

▪ 14 - 24 d’abril - Festes de primavera i el Tarlà  

▪ 23 d’abril - Diada de Sant Jordi  

▪ 5-6 de maig – Trailwalker Intermón Oxfam 

▪ 12 – 19 de maig - Girona, Temps de Flors  

▪ 18 de maig - Dia Internacional dels Museus  
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▪ 8 – 10 juny – 1a Trobada Autocaravanes 

▪ 21 de juny - Dia Internacional de la Música  

▪ Juny - ETNIVAL 

Juliol – agost – setembre  

▪ Juliol - Escènit (programació cultural d’estiu) 

▪ 12-13 juliol – Milestone Project 

▪ Juliol i Agost – visites guiades d’estiu 

▪ 28 agost – 1 setembre – FITAG 

▪ 1-2 setembre- Jornada cultura jueva 

▪ 16 setembre – 4 octubre – Festival de Jazz de Girona 

▪ 21-26 setembre – TBEX 

▪ 22 - 23 de setembre - III festa “Reviu la història dels setges napoleònics”  

▪ 20 setembre – 7 octubre – Destapa’t Girona 

Octubre – novembre - desembre  

▪ Octubre - VAD  

▪ 6 octubre – Girona Fashion Day 

▪ 12 – 13 octubre – Rally Costa Brava 

▪ 13 – 19 d’octubre - Festival de Cinema  

▪ 10 novembre - Living Heritage 

▪ 23-25 novembre -  Beauty Show 

▪ 29 novembre - 2 desembre - Firatast  

▪ D’octubre a desembre Festival de Teatre Temporada Alta  

▪ Del 28 d’octubre al 6 de novembre Fires i Festes de Sant Narcís  

▪ 1 desembre - Cursa Gironit  

▪ Desembre Fira de Nadal – Cicle de Nadal 

Col·laboracions amb la Universitat de Girona 
Durant el 2012, la regidoria de Turisme i Comerç ha realitzat diferents col·laboracions amb la Facultat 
de Turisme de la Universitat de Girona: 

▪ Estudi de l’impacte econòmic de l’esdeveniment “Girona Temps de Flors” 
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▪ Convenis de col·laboració per estudiants en pràctiques a l’Oficina Municipal de Turisme 

▪ Reunions de treball conjuntes entre membres docents de la Facultat de Turisme, l’equip de 

turisme de l’Ajuntament de Girona i el sector turístic privat de la ciutat 

Trenet turístic 
Per tal d'establir el servei de "mini tren" turístic com un actiu de dinamització econòmica de la ciutat, 
de manera que es potenciïn els actius culturals, patrimonials, històrics i recreatius del municipi des de 
l'Ajuntament de Girona s’ha apostat per fer un pas qualitatiu en les prestacions que ha d’oferir el 
servei de viatgers mitjançant una nova concessió. En data 9 de juny de 2012 va quedar extingida 
l’autorització anterior (concedida el 1995) i es va atorgar una autorització de naturalesa excepcional 
fins a la nova adjudicació. Des de l’Àrea de Promoció i Ocupació s’han treballat les condicions que 
han de regular el nou servei públic del mini trenet turístic de la ciutat : Memòria justificativa de la seva 
necessitat, reglament específic de la prestació del servei pels carrers de Girona amb un recorregut 
prèviament marcat pel mateix Ajuntament, incorporació de criteris mediambientals i econòmics a partir 
d’informes específics previs (Estudi de condicionants tècnics per a trens turístics d'àmbit urbà: estudi 
específic encarregat a la Universitat de Girona; Estudi econòmic per definir el cànon econòmic).  El 14 
de novembre de 2012, ha sortit a licitació per a l’adjudicació de la seva gestió.  

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 2012 són 5.853 
persones, mentre que els treballadors al RETA ascendeixen a 992 persones, cosa que representa la 
segona activitat econòmica en major ocupació de la ciutat. 

Girona, a més d’acollir les compres diàries dels gironins i gironines, exerceix també una important 
atracció comercial sobre els habitants dels municipis del seu entorn, que es desplacen de manera 
habitual a la ciutat per comprar. 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 l'Àrea de Promoció i Ocupació 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. 
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▪ 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. 

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, 
fet que demostra el 62,7% de persones que vénen a l’eix a comprar provinents de més del 50 km del 
radi de la ciutat. 

Durant l’any 2012 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 

Conveni de col·laboració per promoure la dinamització comercial  

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. 
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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. 

Associació d’industrials, Botiguers i Veïns del Carrer Ballesteries i 
Associació de Comerciants i Veïns de Sant Fèlix 

Col·laboració en la nit de compres 

22 de desembre l’associació d’industrials, botiguers i veïns del carrer Ballesteries va organitzar una nit 
de compres amb descomptes, incentius i regals. L’Ajuntament va col·laborar posant a la seva 
disposició dos guies oficials de la ciutat per tal de fer visites guiades pel carrer Ballesteries explicant 
la seva història. 

Promoció i dinamització del comerç al Barri Vell 

Campanya de promoció i dinamització del comerç de Barri Vell (10.409,96 €) finançats mitjançant una 
subvenció del 60% per part del Fons Social Europeu i el Servei d’Ocupació de Catalunya i el 40% per 
l’Ajuntament de Girona 

Dins el projecte “Accions integrades per a l’ocupació” presentat per l’Ajuntament de Girona, 
s’emmarca l’acció “Pla de màrqueting per a la promoció del comerç del barri de Sant Fèlix”, pensada 
per millorar i potenciar els trets identitaris i la compra al comerç local al barri de Sant Fèlix amb 
l’objectiu de fomentar el comerç de proximitat. 

Es van portar a terme les següents accions: organització i coordinació de 2 anuncis; difusió comerç 
per comerç de la campanya, i recollida de dades i suport a l’associació. 

Associació de Comerciants i pimes de Sant Narcís Zona Sud - Plaça 
Assumpció 

Es van portar a terme les següents accions: col·laboració per a la campanya de Nadal i cessió del 
Gran Tió per fer un cagatió. 

Associació de Comerciants i Petits Empresaris de Sant Narcís - Sector 
Dominiques 

S’ha fet un conveni de col·laboració per promoure la dinamització comercial. 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. 

Campanya de promoció i dinamització del comerç de Sant Narcís  

S’ha portat a terme una campanya de promoció i dinamització del comerç de Sant Narcís (10.409,96 
€), amb les dues associacions del barri plegades. La campanya ha estat finançada mitjançant una 
subvenció del 60% per part del Fons Social Europeu i el Servei d’Ocupació de Catalunya i el 40% per 
l’Ajuntament de Girona 
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Dins el projecte “Accions integrades per a l’ocupació” presentat per l’Ajuntament de Girona, 
s’emmarca l’Acció “Pla de màrqueting per la promoció del comerç del barri de Sant Narcís i la 
Devesa”. Aquesta campanya ha estat pensada per millorar i potenciar els trets identitaris i la compra 
al comerç local al barri de Sant Narcís i Barri Vell amb els objectius de:  

▪ Potenciar la compra al comerç de proximitat i fomentar l’associacionisme comercial al barri de 
Sant Narcís. 

▪ Donar a conèixer els comerços del barri als veïns i veïnes, per a que sàpiguen quina oferta 

tenen a prop. 

▪ Promoure el comerç de proximitat mitjançant accions diverses. 

▪ Impulsar el sentiment de pertinença al barri i relacionar el comerç de proximitat amb 

conceptes com ara: la confiança, la coneixença i la qualitat. 

Per al disseny i l’edició dels materials de la campanya publicitària de dinamització del comerç s’ha 
contractat una empresa externa. 

Actuacions i resultats obtinguts: 

Fase 1: Anàlisi de la zona comercial i presa de contacte 

S’han mantingut reunions d’equip per tal de dissenyar, programar i definir les actuacions, l’estratègia i 
el calendari a seguir. 

També s’han mantingut reunions amb les dues associacions de comerciants existents a Sant Narcís, 
per tal de fer la presentació del projecte, pensar estratègies de difusió i captació als associats i triar 
els dissenys i materials de la campanya. 

Mitjançant l’inventari comercial i de serveis elaborat el 2010 i el 2011, s’han detectat els establiments 
en funcionament que té cada zona. Segons activitat, s’ha detectat que Sant Narcís és una zona molt 
de serveis i de quotidià alimentari pel que el disseny de la campanya ha estat més encarat al sector 
comercial i de serveis. 

Fase 2: Disseny d’un pla de màrqueting comercial del comerç de proximitat 

Durant tot el 2012 i principis del 2013, s’han editat i repartit els materials. 

La proposta de campanya que s’ha presentat a cada associació de comerciants és el recull que s’ha 
fet per les tècniques, en funció de les peticions dels comerciants i les opcions estudiades des de 
comerç. 

S’han mantingut reunions amb les dues associacions per tal d’acordar conjuntament els materials i els 
tempos a seguir. S’ha insistit en la necessitat de donar una imatge conjunta, i per tant un logotip i un 
sol color. No obstant això, han volgut mantenir la seva especificitat en alguns casos (per exemple en 
el fulletó d’ofertes, una pàgina per cada associació), o colors de fons diferents en el plànol. 

Fase 3: Proposta de campanya de comunicació i publicitat del comerç urbà a la zona 
comercial de Sant Narcís 

S’han proposat diferents colors pel logotip i diferents cartells i eslògans per la campanya. En última 
instància han estat els comerciants de cada zona els qui han escollit els dissenys finals. 

S’ha utilitzat la imatge del comerç de proximitat de Girona, que ja es va crear durant el 2010. Aquesta 
imatge que consta d’un logotip i un eslògan comú a totes les zones de comerç de proximitat de la 
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ciutat, canvia de color per cada zona comercial, en aquesta ocasió els colors escollits pels 
comerciants han estat el taronja i el vermell. 

Aquest disseny, pensat pel comerç de proximitat de la ciutat, ha estat dissenyat per permetre tenir 
una imatge conjunta del comerç de proximitat a la ciutat de Girona, crear una marca que ara ja 
permet identificar ràpidament el comerç de proximitat (amb el logo i l’eslògan) i els barris als que fa 
referència (amb els colors). Ja hi ha quatre barris i 4 colors: Santa Eugènia, La Devesa, Sant Narcís i 
Barri Vell. No es descarta, si es pot, aplicar la mateixa campanya a algun altre barri amb comerç de 
proximitat més endavant. 

Fase 4: Implementació i difusió dels materials de la campanya de promoció del 
comerç 

S’ha realitzat una campanya informativa als consumidors (roda de premsa, mitjans de comunicació 
locals...) 

El conjunt de la campanya ha estat coordinat i distribuït pels tècnics de l’Àrea de Promoció i 
Ocupació. Regidoria de Turisme i comerç de l’Ajuntament de Girona, en col·laboració amb la 
corresponent associació de comerciants. S’han externalitzat els treballs de disseny. 

Metodologia de difusió de la campanya:  

▪ S’han visitat un per un els comerços no associats per a presentar-los la iniciativa, tot i 

fomentant la incorporació a l’associació de comerciants de Sant Narcís 

▪ S’ha visitat o trucat uns dies més tard als que ho han requerit 

▪ S’ha fet difusió pel barri del càsting que s’ha realitzat per a la gravació de l’anunci del barri. 

▪ S’han repartit els materials als comerços interessats 

A part dels materials editats, s’ha realitzat un anunci per a cada zona de Sant Narcís per promocionar 
el comerç de la zona. 

Previ a l’anunci, s’ha organitzat un càsting a Sant Narcís zona Nord i a Sant Narcís Zona Sud, els dies 
19 i 20 de setembre, a on s’han convocat persones veïnes i/o clientes de la zona comercial. Al càsting 
hi han participat 85 persones. 

Fase 5: Seguiment de la difusió dels materials i de la campanya 

L’AODL de comerç als barris està en contacte amb les associacions, reparteix els materials i té cura 
de la seva correcta difusió i distribució. 

Els materials aprovats per unanimitat i editats a Sant Narcís són: Logotip i eslògan per l’associació, 
plànol de situació dels comerços, cartells de difusió de la campanya, cartells, muppis/marquesines, 
anunci a GironaTV , llapis, pintables, revista de promocions, calendari 2013 gran, butlleta blanca per 
promocions. 

Resultats esperats 

▪ Increment de la despesa en els comerços locals 

▪ Promoció del comerç local 

▪ Millora de la projecció i l’atractiu del comerç de proximitat als barris de la ciutat 
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Pel que fa als associats, a Sant Narcís, la campanya ha servit per consolidar-los, ja que molts estaven 

a punt de sortir de l’associació, i també ha ajudat a captar algun establiment més a les associacions. 

Tot i que ja és un barri amb un nivell molt alt d’associacionisme. 

Associació de Comerciants de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla 

Campanya de dinamització i promoció del comerç de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla, (4.999,70 
€). Campanya finançada mitjançant una subvenció del 70% per part del Fons Social Europeu i el 
Servei d’Ocupació de Catalunya i el 30% per l’Ajuntament de Girona 

S’han portat a terme les següents accions: concurs de fotografia del barri (per al calendari), redacció i 
suport de memòries i cartes, ajuda amb la captació d’associats, ajuda en l’organització d’actes de 
l’associació, gestió de les pàgines web de les dues associacions i suport en gestions per a 
l’associació. 

Campanya de la il·luminació de Nadal 

L’Ajuntament de Girona i les associacions de comerciants de la ciutat van mantenir en els mesos de 
juliol i agost de 2011 un seguit de reunions de treball, en les quals aquestes associacions van posar 
de manifest que no podien afrontar el cost de la instal·lació de la il·luminació comercial de Nadal a 
causa de les dificultats econòmiques que pateixen els establiments comercials. Aquesta situació 
apareix més agreujada en el cas de Girona Centre Eix Comercial, l’associació més gran de la ciutat, 
que suposa el 90% de la il·luminació nadalenca, per la pèrdua de les subvencions i col·laboracions 
públiques i privades.  

En aquest context, l’Ajuntament de Girona decideix donar suport al sector del comerç mitjançant 
convenis de col·laboració 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. 

Noves tecnologies 
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: 

▪ Associacions de comerciants 

▪ Fires i mercats al carrer 

▪ Serveis al comerç i comerç tot l’any 

▪ Web Santa Eugènia. Gestió i seguiment: http://comersantaeugenia.entitatsgi.cat/ 

▪ 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  
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▪ 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” de l’aplicatiu Girona 
in. Actualment hi ha 536 empreses i establiments que s’han donat d’alta d’aquest servei. 
www.gironain.cat 

3.2.2. Concertació 

Reunions associacions de comerciants 
Reunions periòdiques amb totes les associacions de comerciants de la ciutat per tractar temes 
d’interès general i d’importància pel sector, per exemple: llums de Nadal, Girona Temps de Flors o 
Girona 10. 

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. 

Comissió seguiment incentius Generalitat 
Reunions periòdiques de seguiment dels incentius concedits a diverses associacions de comerciants 
de la ciutat pel Consorci de Comerç i Moda de la Generalitat de Catalunya amb un representant del 
departament en qüestió i l’associació de comerciants. 

Grup de treball mercats ambulants 
Grup per a la definició del reglament tipus adreçat als mercats ambulants de la província de Girona, 
amb tècnics municipals i de la Diputació, per definir un reglament comú per als mercats. 

3.2.3. Estudis i recerca 
S’han portat a terme els estudis i recerques: 

▪ Diagnosi socioeconòmica de Santa Eugènia i Can Gibert 2012 

▪ Diagnosi comercial i de serveis 2011. Inventari comercial i de serveis, explotació 
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▪ Estudi sobre l’oferta de baixos comercials a la ciutat de Girona. 

▪ Estudi sobre el comerç a la ciutat de Girona part I. Els comerciants.  

▪ Estudi fet a partir de 1.461 enquestes a comerciants de la ciutat de diferents zones. 

▪ Estudi sobre el comerç a la ciutat de Girona part II. Els consumidors 

▪ Estudis varis personalitzats a demanda per a la realització d’altres treballs a partir de 
l’inventari comercial i de serveis (comerç, prospecció, observatori...) 

▪ Dues persones fent enquestes a tota la ciutat als consumidors dels comerços (Pla d’Ocupació 
de Treball als Barris): enquestes als consumidors i inventari comercial i de serveis (repàs) 

3.2.4. 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 de parades: 28 (1 xurreria, 6 de fruita i verdura i 21 de productes varis) 

Total metres: 225 

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.  

Situació: De setembre a juny: Ribes del Ter. Estiu: Parc de la Devesa 

Horari: Dimarts i dissabtes al matí 

Parades:  

▪ Dimarts 173 parades 1.258 metres 

▪ Dissabte 184 parades 1.396 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.. 
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Al mercat trobem els següents productes: 

Articles de fusta  Gèneres de punt 

Articles de regal  Joguines 

Bar    Llanes i escuma 

Bijuteria   Pells adobades 

Catifes    Perfumeria 

Ceràmica   Pisa i cristall 

Cistelleria   Plàstics 

Confecció   Queviures 

Cotilleria   Records 

Cristalleria   Retalls 

Drics    Roba  

Flors i plantes   Sabates 

Fruita i verdura              Xurreria 

Fruita seca 

Regularització de les parades “d’exclusió social” del Mercat de les Ribes 
del Ter 

En el mercat de marxants de les Ribes del Ter existeix un col·lectiu no regularitzat de marxants que 
provenen del projecte de reinserció Social Onyar- Est, iniciat l'any 1992 pels Serveis Socials 
Municipals. Inicialment aquest estava compost per un total aproximat de 40 parades/beneficiaris, que 
actualment ha disminuït a 33. 

Vist que des de la Regidoria de Turisme i Comerç es considera que ha passat un temps prudencial 
(20 anys) que ha permès al col·lectiu inserir-se econòmicament i socialment, i que administrativament 
cal actuar amb criteris de legalitat i igualtat vers tots els marxants del mercat, perquè estiguin igualats 
tant en drets com en deures, s’han regularitzat 32 parades del projecte de reinserció social amb 
l’acord per unanimitat dels membres representants de la Junta de marxants. 

Reglament de marxants 

L’Àrea de Promoció i Ocupació de  l’Ajuntament de Girona s’ha incorporat a la Xarxa de Serveis 
Locals de Promoció Econòmica, una eina per millorar la capacitació dels municipis i les comarques en 
la realització de polítiques locals de promoció econòmica. De manera que s'habilita un espai de treball 
per aprofitar les sinergies i complementarietats de les entitats locals adherides. Aquest espai de 
treball es diferencia en cinc grups: comerç, emprenedoria, ocupació i promoció econòmica en general.  

Pel que fa al grup de treball de comerç, s’ha estructurat un grup de treball estable per a la millora de 
la gestió del mercats ambulants de les comarques gironines, amb els principals objectius de: fer 
l'estudi i la redacció d'un reglament tipus adaptat a normativa actual pels mercats ambulants, i la 
redacció de bases reguladores dels concursos per a la concessió de noves llicències.  
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Aquest grup de treball que disposa del suport tècnic del Departament de Comerç de la Generalitat de 
Catalunya, revisa, consensua i aporta comentaris, opinions i coneixements al prototipus de reglament 
de mercat de marxants proposat per la Diputació. 

Aquestes aportacions es van realitzar entre els mesos de maig i juny per capítols i amb dates de 
tancament previstes per cadascun d’ells. 

L’Ajuntament de Girona, mitjançant un grup de treball format per un equip de tècnics de l’àrea de 
Promoció i Ocupació ha realitzat les seves aportacions en un reglament que tracta apartats com: les 
competències municipals, els requisits per l’obtenció de l’autorització, el procediment de selecció, les 
taxes i el règim sancionador entre altres. 

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.  

Mercat del Ram a la Rambla de la Llibertat 7 parades. 

Sant Jordi: El dia 23 d’abril es va celebrar la diada de Sant Jordi (preparació, marcatge, autoritzacions 
i assentament) amb un total de 200 parades. 

Emplaçament Nombre de parades 

Rambla 29 

Plaça de Catalunya 93 

Interior plaça de Catalunya 31 

Pont de Pedra 19 

Santa Clara 8 

Altres indrets 17 

Ràdios/ TV 3 

Total 200 

Relació de fires i mercats al carrer a la ciutat durant el 2012  

Mercat d'intercanvi 

Lloc: Pla de Palau, Sant Narcís, Marge esquerre del Ter, Santa Eugènia i Güell-Devesa 

Dates: Un diumenge de gener, març, juny, setembre i novembre 

Horari: De 10 a 14 h 

Organització: Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Girona 
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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 

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 5 al 8 de desembre) 

 Horari: De 9 a 20 h 

Organització: Àrea de Promoció i Ocupació de l'Ajuntament de Girona  

Mercat de les flors 

Lloc: Rambla de la Llibertat 

Dates: Dissabtes 

Horari: Matí. 

Organització: Àrea de Promoció i Ocupació de l'Ajuntament de Girona.  

Fira de pintura  

Lloc: Carrers dels Mercaders i Abeuradors 

Dates: Dissabtes 

Horari: Matí 

Organització: Associació de Comerciants del carrer dels Mercaders 

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 comerciants plaça Sant Fèlix 
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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 

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: Àrea de Promoció i Ocupació 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 
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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 

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 

Fira del fanal 

Lloc: Carrer de Santa Clara o rambla de la Llibertat 

Dates: Del 24 de desembre a 5 de gener 

Horari: Tot el dia 

Organització: Àrea de Promoció i Ocupació de l'Ajuntament de Girona 

Productes de Nadal 

Lloc: Plaça de la Independència 

Dates: Festes de Nadal 

Horari: Tot el dia 

Organització: Àrea de Promoció i Ocupació de l'Ajuntament de Girona 

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 



Àrea de Promoció i Ocupació 

Turisme i Comerç 

 Memòria 2012 AJUNTAMENT DE GIRONA 82 

Mercat d'arbres i productes de Nadal 

Lloc: Rambla de la Llibertat 

Dates: Del 15 al 24 de desembre 

Horari: Tot el dia 

Organització: Àrea de Promoció i Ocupació de l'Ajuntament de Girona 

Fira del Ram  

Lloc: Rambla de la Llibertat 

Dates: Dissabte abans de Rams 

Horari: Tot el dia 

Organització: Àrea de Promoció i Ocupació de l'Ajuntament de Girona 

Fira de Sant Jordi  

Lloc: Rambla de la Llibertat, rambla Verdaguer i plaça Catalunya 

Dates: 23 d'abril 

Horari: Tot el dia 

Organització: Àrea de Promoció i Ocupació de l'Ajuntament de Girona 

3.2.5. 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 9 majoristes i un cafè bar. 

Administració 

S’ha fet la liquidació del conveni 2011 de promoció amb l’Associació d’Empresaris Majoristes de 
Mercagirona. Tanmateix s’ha renovat vers 2012. 
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S’ha efectuat valoració i informe d’una baixa (711) a la parada de productors directes de Mercagirona 
i d’un traspàs concessional (608). S’ha tramitat el procés per a la licitació de la parada caducada 
(623). 

Setmanalment s’ha fet control, liquidació i ingrés dels tiquets de cobrament directe dels productors 
eventuals situats a l’exterior del Mercat i 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 

S’han fet les propostes dels pressupostos i taxes per a 2013. 

S’ha formulat proposta de calendari 2013 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 les tasques de rotació trimestral que 
s’han de fer. 

Objectius complerts 

S’ha informat del procés d’adjudicació d’un nou contracte de neteja i desinfecció. 

S’ha informat i aportat valoració dels diferents elements patrimonials del mercat als efectes de la seva 
inclusió en el concurs general d’assegurances. 

S’ha proposat i aportat, amb coordinació amb la Policia Municipal, pressupostos per a la dotació d’un 
sistema d’alarma i circuit tancat de càmeres. 

S’ha informat dels actes promoguts per l’Associació d’Empresaris Majoristes de Mercagirona, 
“Entruita’t” “Visites alumnes Escola d’Hostaleria” i s’hi ha col·laborat.  

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 
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 13.30 h. Dissabtes i vigílies de festius de 7 a 14 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.  
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Parades 

Hi ha 60 punts de venda: 11 carnisseries- cansaladeries- xarcuteries, 10 de fruites i verdures, 9 de 
peix i marisc, 7 d'aviram i cacera, 5 de plats cuinats, 3 de pesca salada i 15 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 2011 de promoció i de climatització subscrits amb 
l’Associació de Comerciants del Mercat Municipal. Tanmateix s’han renovat vers 2012 

S’ha efectuat valoració i informe de dues baixes de titularitat de parades exteriors (319 i 327) i de 
quatre traspassos concessionals (020, 106, 132 i 164) al Mercat Municipal. S’ha finalitzat el procés 
per a la licitació de la parada caducada (118) i s’ha procedit a la seva adjudicació. 

Mensualment s’ha elaborat i evacuat a l’entitat financera designada el contret de taxes a girar als 
concessionaris i titulars. 

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 fet les propostes dels pressupostos i taxes per a 2013. 

S’ha formulat proposta de calendari 2013 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 les tasques de rotació trimestral que 
s’han de fer. 

Manteniment 

S’han atès i derivat les reparacions ordinàries. 

Setmanalment s’ha fet 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...). 
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Objectius complerts 

S’ha portat a terme el procés d’adjudicació d’un nou contracte de neteja i desinfecció. 

S’ha informat i aportat valoració dels diferents elements patrimonials del mercat als efectes de la seva 
inclusió en el concurs general d’assegurances. 

S’ha recollit i valorat la documentació aportada pels productors directes als efectes de la reordenació 
dels situats exteriors. 

S’ha informat del procés de protecció de la marca “Mercat del Lleó” i s’ha traslladat. 

S’ha informat dels actes promoguts per l’Associació de Comerciants de la Plaça Mercat, “Girona-10”, 
“Carnestoltes” i “Darrer ball d’estiu” i s’hi ha col·laborat.  

3.3. Consell Econòmic i Social (CESGI) 

El Consell Econòmic i Social de Girona és una plataforma institucional per al diàleg permanent entre 
les organitzacions més representatives de la ciutat. Esdevé un espai de consulta, reflexió i debat dels 
temes que incideixen en el desenvolupament social i econòmic de la ciutat.  

Durant l’any 2012, l’activitat del CESGI ha estat la següent: 

Sessió Plenària del dia 9 de febrer, per presentar i aprovar la Memòria d’Activitats del CESGI 
corresponent a l’any 2011. En aquesta sessió també es va presentar el pla d’execució municipal de 
les politiques actives d’ocupació. 

Reunió de la Comissió Permanent del dia 5 de març per conèixer el pressupost municipal per a l’any 
2012. 

Sessió Plenària del dia 18 d’octubre de 2012 per presentar els resultats de l’enquesta sobre mercat 
de treball a la Ciutat de Girona. En aquesta sessió, es van convidar nombroses persones i entitats 
representants del teixit econòmic i social de la ciutat, i es van presentar els objectius i línees de treball 
del Pla Local de Promoció Econòmica, així com el procés de gestació de l’Agència de Promoció 
Local. 

Pel que fa a les comissions de treball, només la Comissió Ciutat Igualtat ha estat activa durant l’any 
2012. S’ha reunit en 3 ocasions: 31 de gener, 13 de juny i 10 d’octubre, per preparar la jornada del 8 
de març, Dia Internacional de les Dones Treballadores, i la jornada del 25 de novembre, Dia 
Internacional contra la violència de gènere. També s’ha treballat en el Pla de Polítiques de dones 
2012-2015.  
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SERVEIS JURÍDICS I ADMINISTRATIUS URBANISME I ACTIVTIATS 
 
 
Dins del Servei Jurídic Administratiu de l’Àrea d’Urbanisme i Activitats es distingeixen dues seccions clarament diferenciades, no obstant 
no es pot ignorar la interrelació entre les mateixes, quines actuacions en conjunt s’han de llegir com un tot, i constitueixen la finalitat de la 
pròpia Àrea. 
 
La primera d’aquestes seccions a la qual es fa referència, per qüestió de simple lògica, és la que treballa els temes relacionats amb el 
planejament.  El compliment de la llei a través del procediment administratiu establert, és el que fa possible l’execució material, que 
permet el desenvolupament de la ciutat, i compren tant el planejament general com el derivat; els projectes de gestió (reparcel·lació/ 
compensació, expropiació), i els d’urbanització, així com els projectes anomenats d’obra civil, referits a les instal·lacions municipals per a 
equipaments diversos (exercici 2012. Planejament general: 6 expedients. Planejament derivat: 8 expedients. Gestió (reparcel·lació / 
comptes de liquidació): 5 expedients. P. Urbanització: 12 expedients. P. Equipaments ( obra civil): 13 expedients.) 
 
Així mateix, i en aquells supòsits que les circumstàncies ho aconsellin i sigui legalment viable, es gestionen, redacten i s’aproven 
convenis urbanístics i de gestió, en la major part dels casos s’integren en els expedients de planejament, donant-se trasllat dels mateixos 
a les altres Àrees que poden tenir un interès o relació directa, que generalment es concreten en la Intervenció municipal i el departament 
de Patrimoni. 
 
L’altra secció té encomanada la tramitació dels expedients de llicències tant d’obra, com d’activitats, i el règim de protecció de la legalitat 
urbanística, que inclou els expedients incoats per infraccions urbanístiques o d’activitats, les ordres de fer, les sancions Administratives, i 
actuacions de caràcter subsidiari. (Obres: ordinàries: 495 expedients. Menor: 589 expedients. Règim de comunicació: 479 expedients. 
Activitats: llicències ambientals: 560 expedients. Infraccions urbanístiques: 202 expedients. Ordres de fer: 189 expedients. Subsidiàries: 
8 expedients). 
 
En ambdós casos, les actuacions Administratives abasten els informes jurídics, emesos per la Cap del Servei Jurídics, i Cap de Secció 
de Llicències i Protecció de la Legalitat urbanística,  per la incoació dels expedients, així com  els informes de resolució 
d’al·legacions,estudiades les mateixes,  i tots aquells necessaris segons les actuacions que es generin durant la tramitació de qualsevol 
expedient. 
 



El contingut d’aquests informes requereixen, en molts casos, un treball previ de col·laboració per part del personal Administratiu referit a 
la recerca d’informació, recopilació i/o revisió de dades, treball que sovint no es limita als expedient de la pròpia Àrea, sinó que precisa 
també l’anàlisi d’antecedents i documentació incoats en  d’altres Departaments,  íntimament relacionats amb els expedients en tràmit en 
el Departament Jurídic de l’Àrea d’Urbanisme. 
 
Jurídicament, i de forma simultània a la redacció dels informes,  cal la redacció dels actes administratius, a fi que,  els òrgans de la 
Corporació local, segons  les competències atribuïdes,  procedeixin a la seva adopció, ja es tracti del Ple de la Corporació, de la Junta de 
Govern Local o de les resolucions d’Alcaldia. Actes que tenen com a objectiu donar validesa i vigència als projectes de planejament, 
gestió, urbanització i obres; o bé a l’atorgament, denegació  o pròrroga de llicències d’obres i activitats, així com resoldre les diverses 
qüestions jurídiques que la casuística planteja en compliment de la legalitat vigent, i en execució dels drets i deures per part de la 
ciutadania. 
 
L’exposat genera, a més de la responsabilitat jurídica,  una rigorosa tasca per part del personal administratiu d’ambdós serveis, que, en 
allò que afecta al departament de planejament es concreta en la publicació dels Edictes, en  les  pertinents i necessàries notificacions, 
tant internes com externes, així com a la petició d’informes sectorials i trasllat de documentació, recepció de dits informes, i molt 
especialment, control dels terminis. 
 
També des del servei administratiu de planejament es controla l’actualització de la web municipal referida a tots els projectes que es 
tramiten des de l’Àrea, amb coordinació si és el cas, amb personal de la pròpia Àrea o d’altres Departaments amb responsabilitats 
respecte dels contingut de la web. 
 
Les derivacions administratives que poden tenir els expedient iniciats i tramitats a l’Àrea d’Urbanisme, especialment els de gestió 
urbanística (reparcel·lacions), sovint comporten seguiment de tràmits, i actuacions a realitzar per d’altres Departaments, i finalment la 
reempresa d’actuacions des de l’Àrea d’Urbanisme, amb l’adopció de nous acords que tanquin el cercle, fins a la seva total finalització.  
 
Assolides les fases de planejament (general i/o derivat) i de gestió, s’inicia la fase  d’execució de les previsions contingudes en els 
instruments de planejament tramitats i aprovats. 
 
Amb independència de que els projectes d’urbanització i els anomenats d’obra civil, hagin estat redactats pels serveis tècnics municipals, 
o presentats (p. d’urbanització) per particulars, la intervenció del departament jurídic no acaba en el control i actuacions necessàries per 
a l’aprovació de dits projectes, sinó que, en col·laboració amb els tècnics municipals assignats en cada cas, i un cop l’expedient ha 



passat la fase de la contractació, - que si té la consideració d’obra major es dur a terme des de la Secretaria general  - Servei de 
contractació - desenvolupa les posteriors i necessaris tràmits administratius de control i compliment de les preceptives adjudicacions, fins 
la total finalització de les obres, i recepció de les mateixes, qüestions que també es tramiten des d’aquesta Àrea (aprovació certificacions, 
informes tècnics diversos, etc). 
 
Així mateix, des d’aquesta secció es dur a terme tot allò que entra dins el concepte d’obres, serveis i subministres menors, i que, 
generen les mateixes actuacions que per qualsevol altre tipus d’obra, en ordre a la quantia de la inversió de que es tracti, i d’acord amb 
la Llei  de Contactes del Sector Públic, així com la de PAC (obres: 54 expedients. Subministraments: 18 expedient. Serveis 33 
expedients) 
 
Estretament lligades 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), així com en el marc europeu a través 
dels Fons FEDER. (PUOSC: 4 - Fons Feder 2 expedients) 
 
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. 
 
Totes aquestes qüestions suposen actuacions integrades en l’equip administratiu, amb intercanvi d’informació fluida. Aquesta 
interrelació, compren a nivell de contractació,  que per part de la Tècnica de Grau Mig, es dugui a terme una relació continua entre els 
serveis tècnics municipals i l’aparell administratiu, i entre aquells i els altres departament implicats – Secretaria general / Intervenció–amb 
la voluntat de resoldre, en l’àmbit de les competències urbanístiques, i en el moment en que es plantegi, qualsevol problemàtica o 
situació, evitant, per part d’urbanisme,  dilacions innecessàries, i disposant en tot moment d’informació en temps real dels expedients en 
tràmit. 
 
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., sens perjudici de situacions de 
caducitat. 
 
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), 
amb la supervisió directa i 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.  
 
Ha intervingut ocasionalment de vegades, o bé directament en altres, en la implantació informàtica dels programes de gestió 
d’expedients, algun dels quals es troba encara en fase d’elaboració. 
 
Es gestionen també des d’aquesta secció els certificats anomenats de “disciplina urbanística”, així com les informacions urbanístiques 
que es sol·licitin. (disciplina: 34 informes. Informacions urbanístiques: 120 informes) 
 
Finalment, i no per això menys important, des del Servei Jurídic es controla i gestiona el pressupost municipal, amb un seguiment estricte 
de totes i cadascuna de les partides atribuïdes a l’Àrea, així com de les inversions d’equipaments municipals, i de les despeses corrents 
de l’Àrea. 
 
Control que no es limita al pressupost de l’exercici en curs, sinó de pressupostos anteriors, control que permet tancar partides 
executades, i si és el cas, recuperar saldos no utilitzats per noves actuacions. 
 
Al costat de totes les actuacions derivades dels diferents procediments administratius, es gestionen també les peticions formulades pels 
privats, així com els requeriments necessaris, en l’àmbit del sanejament municipal, amb la intervenció del tècnic municipal designat a tal 
efecte (83 informacions)  
 
Entre d’altres tasques administratives, també es dóna suport als tècnics relacionats amb l’oficina del TAV, i es gestiona la informació als 
interessats segons informe tècnic sobre possibles desperfectes derivats de la implantació d’aquesta infraestructura (3 informacions) 
 
Finalment una altra de les tasques és la preparació de la documentació, tant en el moment de contestació a la demanda, com en fase de 
prova que puguin ser sol·licitats en el marc dels recursos contenciosos- administratius. 
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Servei de planejament i gestió urbanística        
Plans i instruments de gestió  aprovats o en 
tràmit 2012        

          

Planejament general        

          

Figura   Iniciativa   Tramitació       

MP PGOU Títol Promoció Redacció Avanç Apr ini Apr prov Apr def Estat 

1   Delimitació Trama Urbana Consolidada Ajuntament sstt municipals       12/01/2012 Vigent 

1 44 Delimitació PE Devesa Ajuntament sstt municipals       07/06/2012 Vigent 

1 45 Activitats recreatives Ajuntament sstt municipals       20/12/2012 Vigent 

1 46 PA-103 Equipament comercial Ajuntament sstt municipals     08/10/2012   En tràmit 

1 47 Celler de Can Roca Ajuntament sstt municipals     12/11/2012   En tràmit 

1 48 PA-104 Pont de la Barca Ajuntament sstt municipals   17/08/2012     En tràmit 

          

          

Planejament derivat        

          

Figura   Iniciativa   Tramitació       

PMU Títol Promoció Redacció Avanç Apr ini Apr prov Apr def Estat 

3  MP PMU Camp de la Coma Ajuntament sstt municipals       16/01/2012 Vigent 

3  MP PMU La Pabordia Ajuntament sstt municipals   16/01/2012     En tràmit 

3  Accessibilitat hab. Plurifamiliars Ajuntament sstt municipals   14/05/2012     En tràmit 

3  Carrer Barcelona Ajuntament 
Gonzàlez-
Baswich   06/07/2012     En tràmit 

3  Regulació vol. equip. com. C/Barcelona Ajuntament sstt municipals   11/10/2012     En tràmit 

3   Carrer Romanyà Ajuntament Pere Matas   09/11/2012     En tràmit 

           

           

Figura   Iniciativa   Tramitació       

PE  Títol Promoció Redacció Avanç Apr ini Apr prov Apr def Estat 

4   Usos equip. Monestir Sta. Caterina Siena Privat Ros -Ros       10/12/2012 Vigent 

4   Regulació ús recreatiu Ajuntament sstt municipals       20/12/2012 Vigent 

          

          

Instruments de gestió        

          

Instrument Iniciativa   Tramitació       

REP Títol Promoció Redacció Avanç Apr ini Apr prov Apr def Estat 

5   Mod. Sector Pla de Baix de Domeny Ajuntament sstt municipals       16/01/2012 Vigent 

          

          

Estudis         

           

6    Aparcament camions Ajuntament sstt municipals           

6   Aparcaments dissuasoris Ajuntament sstt municipals           

6   Comissió Trueta   sstt municipals           

6   Via verda Live               

6   Text consolidat PGOU               

6  Activitat Econòmica        
 
          

Informes         

          

Diversos per les àrees de Patrimoni, Serveis Socials, Mobilitat, Promoció, Sostenibilitat i Intervenció    



 
 
 
 
 
Documents de síntesi de planejament general  
Modificacions puntuals del text refòs del Pla General d’Ordenació Urbana 
 
 
Delimitació trama urbana consolidada (TUC) 
 
 
Situació i àmbit: 
 
La present delimitació de trama urbana consolidada és la que correspon al municipi de Girona. El seu àmbit és 
el definit al plànol de proposta o1. Consta de quatre nuclis: Centre històric, eixamples i àrees unifamiliars 
contigües (879,21 Ha), Pont Major (43,08 Ha), Germans Sàbat, Domeny, Fontajau i Sant Ponç (159,77 Ha) i 
Vila-Roja (30,48 Ha), amb una superfície total de 1.115,59 Ha. 
 
Àbast de la modificació: 
 
Aquest document té la consideració de delimitació de la nova trama urbana del municipi, als efectes del que 
estableix el decret llei 1/2009 de 22 de desembre d’ordenació dels equipaments comercials i atenent al 
desenvolupament urbà actual de la ciutat. 
 
El seu objecte és el de modificar el límit actual de la trama urbana consolidada de la ciutat, ajustant-la a les 
determinacions de la nova legislació aplicable. Aquesta delimitació comporta la inclusió dins la TUC de les 
àrees que compleixen amb els nous supòsits adoptats en la legislació sectorial vigent (DL 1/2009) en relació 
als establerts al D 379/2006, pel qual s’aprovava el PTSEC, així com l’exclusió de la TUC de les àrees que no 
s’ajusten a la normativa esmentada. 
 
Característiques generals de l’ordenació: 
 
La proposta precisa aquesta delimitació ajustant-la a la qualificació urbanística del PGOU vigent, resultant, en 
el sòl urbà consolidat, de l’anàlisi morfo-tipològic dels teixits existents. Es considera que els sistemes viari, 
d’espais lliures públics i d’equipaments formen part de l’assentament o àrea a la que serveixen. 
 
D’aquest anàlisi es desprèn la proposa d’ampliació o incorporació d’alguns assentaments residencials històrics 
en zona de ciutat vella: Pont Major, Pedret, Sant Daniel. (assentaments “a”). També es precisa la 
delimitació incorporant els sistemes corresponents: Devesa i Pavelló de Fontajau, adaptant-la als sectors 
històrics del planejament i gestió que els ha desenvolupat: Sector Fontajau i ampliant l’àmbit del barri Güell-
Devesa fins al Parador del Güell. 
 
En segon lloc, s’incorporen els sectors residencials plurifamiliars continus als teixits residencials històrics amb 
planejament derivat aprovat: Pla de Baix de Domeny, Accés Nord, Mas Masó i Mas Marroc. (àrees “b”). 
 
En tercer lloc, es delimiten dins la TUC les àrees residencials plurifamiliars no contínues amb les anteriors, amb 
una densitat bruta superior a 40 hab/ha: Puig d’’Àligues a Montjuïc, Vila-Roja, Creu de Palau, la Pabordia i 
l’Avellaneda. (àrees “c”)  
 
En quart lloc, s’inclouen dins la trama les àrees residencials unifamiliars contigües a les anteriors: Montjuïc, 
Sant Daniel, Torre Gironella, Vista Alegre, Montilivi i Palau. (àrees “d”). 
 
Finalment, s’exclou de la delimitació actual de la TUC l’àrea industrial del Pla de dalt de Domeny, atesa tant 
l’activitat industrial d’aquest sòls, com el fet de no ajustar-se a la definició d’àmbits que el decret llei 1/2009 
inclou en la trama urbana consolidada del municipi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
Modificació  puntual del text refós del PGOU núm.44 – Parc 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 Guell i el riu Onyar, així com la vora del riu Onyar 
fins l’estrep del pont del ferrocarril. En relació a 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 són el  Passeig de la Devesa i bona part del carrer Güell. 
 
La superfície total de l’àmbit és de 416.273,99m2 
 
Àmbit de suspensió de llicències: 
 
Àmbit de la modificació puntual núm. 44 del text refós del PGOU – Parc del Devesa, delimitat al plànol de 
proposta adjunt. 
 
Àbast de la suspensió: 
 
Per tal d’impedir qualsevol desenvolupament urbanístic a la Devesa que hipotequi la coherència del Pla 
Especial, simultàniament, es proposa suspendre l’atorgament de llicències, i autorització d’obres, pel termini de 
dos anys, d’acord amb el que disposen els articles 73.1 i 74.2 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’Urbanisme.  
 
La suspensió no afectarà a les obres que es trobin en curs en el moment d’aprovació del present instrument; a 
les imprescindibles en execució del TAV ; així com aquelles que es derivin de la reurbanització del Passeig de 
la Devesa, i de la millora de l’enllumenat del parc. 
 
Àbast de la modificació: 
 
L’abast i determinacions mínimes del Pla Especial de la Devesa, serà la regulació general del conjunt de 
l’àmbit, en relació a la restauració de l’àrea donada la seva importància patrimonial, en relació als usos que s’hi 
desenvoluparan, especialment el de parc urbà, i en relació a la seva importància ecològica-paisatgística. 
 
Objectius del planejament derivat delimitat: 
 
• Restauració d’aquesta àrea donada la seva importància patrimonial 

� Com a jardí històric 
� Com a conjunt d’elements catalogats 

 
• Restauració d’aquesta zona com a parc urbà 

� Recuperant les àrees ocupades per antics usos incompatibles 
� Potenciant els accessos des de la ciutat antiga 
� Relacionant-la amb el barri de Fontajau 
� Controlant l’activitat humana que s’hi realitza 

 
• Recuperació d’aquest àmbit donada la seva importància ecològica-paisatgística 

� A través de la gestió de l’arbrat 
� Recuperant el marge dret del riu Ter i Onyar 

 
 
 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Modificació puntual del text refós del PGOU núm 45 per l’adaptació al decret 112/2010 pel qual s’aprova 
el reglament d’espectacles públics i activitats recreatives                                                                                                             
                                                                                                                    
 
Situació i àmbit: 
 
La present modificació és d’aplicació en la totalitat del terme municipal de Girona, que en constitueix l’àmbit. 
 
Àmbit de la suspensió de llicències: 
 
Àmbit de la modificació puntual del text refós del PGOU número 45. 
 
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. 
 
Àbast de la modificació: 
 
L'objecte de la modificació és: 
 
1. Aconseguir un marc normatiu actualitzat, coherent i coordinat amb les diferents reglamentacions 

urbanístiques i sectorials, que cobreixi totes les categories de l’ús recreatiu al municipi. 
2. Establir la regulació dels condicionants ambientals de l’ús recreatiu. 
3. Ajustar la regulació de les cobertes planes i els elements admesos per sobre la  darrera planta de 

l’edificació. 
4. Impulsar l’oferta d’oci a la ciutat en aconseguint-ne una implantació en adequada convivència amb els 

diversos usos de l’entorn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 



 
 
 
Modificació puntual del text refós del PGOU núm.46 “PA-103 i Equipament comercial” 
 
 
Situació i àmbit: 
 
El seu àmbit és el delimitat als plànols i es troba situat entre el carrer Saragossa al nord, la carretera de 
Barcelona a l’est, l’hotel Melià Girona al sud i el carrer Bru Barnoya i Xiberta a l’oest. Engloba la totalitat del 
subpolígon PA103A i PA103C de la MPGOU núm.17 amb càrregues d’urbanització pendents d’execució i 
abraça àmbits amb càrregues d’urbanització d’adequació i integració de l’entorn per l’activitat comercial 
proposada, no previstes en el planejament vigent. 
  
La superfície total de l’àmbit de la modificació és de 21.289,61 m2. 
 
Àmbit de suspensió de llicències: 
 
Àmbit de la modificació puntual núm. 46 del text refós del PGOU “PA 103 i equipament comercial” delimitat al 
plànol de proposta adjunt. 
 
Àbast 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. 
 
Àbast de la modificació: 
 
El seu abast és la millora de la volumetria i adequació de l’edifici comercial Hipercor a la trama urbana en 
relació al carrer Barcelona i a la transversalitat entre els barris de Sant Narcís i Pla de Palau-Sant Pau tornant a 
qualificar el sòl de la totalitat de la plaça Salvador Dalí com a zona d’espais lliures i preveient l’augment 
d’edificabilitat previst en alçada. 
 
Quadre de superficies: 
 
Pgou vigent             
  clau PA103A PA103C   % % 
Zones 4,1   9496,91 9496,91 44,61%   
      44,61% 
              
Sistemes C1 2130,30  2130,30 10,01%  
 C1ap  1427,00 1427,00 6,70%  
 E 265,40  265,40 1,25%  
  A,2 215,00 7755,00 7970,00 37,44%   
            55,39% 
  2610,7 18678,91 21289,61  100,00% 
       
Pgou proposta             
  clau PA103A PA103C       
Zones 4,1.a   7101,14 7101,14 33,35%   
      33,35% 
              
Sistemes C1 2130,30  2130,30 10,01%  

 
C,1 - 
4,1.a  3818,00 3818,00 17,93%  

 E 265,40  265,40 1,25%  
  A,2 215,00 7.759,77 7974,77 37,46%   
            66,65% 
  2610,70 18678,91 21289,61  100,00% 
 
 
 



 

 
 



 
 
Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 47 – “Celler de Can Roca” 
 

Situació i àmbit: 

 
La modificació se situa al barri de Taialà de Girona en sòl tant urbà consolidat.    
 
L’àmbit de la modificació, és el grafiat als plànols d’ordenació. Està delimitat al nord per un passatge que 
separa la parcel·la objecte de modificació d’un conjunt residencial (clau 1.4); a l’est pel carrer de can Sunyer; al 
sud pel mateix carrer i un sòl destinat al sistema d’aparcaments i espais lliures, que alhora també constitueix el 
límit oest de la parcel·la.  
 
El sòl que ocupa està qualificat de zona de dotacions i serveis privats que configuren carrers (clau 3.1). 
 
La superfície total de l’àmbit la modificació és de 2.009,00 m². 
 
 
Àbast de la modificació: 
 
Es proposa una nova ordenació volumètrica de la parcel·la que reconeix les edificacions existents i possibilita 
l’ampliació de nou sostre en soterrani de 131,00 m². El  pati posterior que envolta els serveis de cuina, 
magatzem i celler passa de tenir una clau “0” a clau “0s” que permet la construcció d’una planta soterrani que 
podrà tenir usos principals (si s’ajusta a les disposicions de l’article 71.3 de els NNUU)  i en conseqüència, 
computarà a efectes d’edificabilitat. Aquesta solució aconsegueix  materialitzar un increment de sostre que 
amplia els serveis de l’establiment però que no té impacte en la relació volumètrica amb les finques veïnes.  
 
El nou sostre en planta soterrani podrà tenir un ús principal autoritzat sempre i quan s’hi materialitzi una 
ventilació directa com a mínim, a un pati que compleixi les condicions establertes pels celoberts i, que tingui el 
terra situat a la mateixa cota o inferior al de l’estança. El projecte d’aquest soterrani, que s’adjunta com a 
ANNEX III, ja contempla aquests espais. 
 
Tanmateix, la modificació recull algunes correccions en les zonificacions, detectades amb la superposició de 
realitat física actual, la base cartogràfica i el planejament vigent, que posen de relleu la manca d’ajust en 
algunes alineacions. En la proposta de modificació s’ajusta el planejament a la realitat física i es reconeixen les 
superfícies reals de les parcel·les. 
 
Quadre de superficies: 
 

   Amidament actual 
Planejament 
Vigent   Planejament proposta 

   m² sòl  m² st  m² sòl  m² st m² st   m² st m² sòl m² st 

Sup. Subzona 3.1 
2.009,0
0      

1.974,0
0            

2.009,0
0     

                   

Sup. Finca 
1.907,0

0                
1.907,0
0     

Servitud de pas               102,00     
Sòl lliure d'edificació 
(0)   736,36               

   
676,84     

Ocupació soterrani 
(S)             131 = 131,00 
                   

Ocupació en PB   
1.170,6
4      

   
772,00      772,00   + 

458,1
6 = 1.230,16 

                   
Ocupació en P1     231,30       185,00   185,00    + 71,08 = 256,08 
                   
Ocupació en P2     86,00        185,00   185,00    + = 185,00 
          

Total Edif. Total   1.487,94     
1.142,0
0    

1.142,0
0    + 

660,2
4 = 1.802,24 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Modificació puntual del text refós del pgou núm. 48 – pa 104 a/b/c Pont de la Barca 
 
 
Situació i àmbit: 
 
El seu àmbit és el delimitat als plànols i es correspon amb les finques qualificades de zona d’edificació oberta 
(residencial que configura carrer) clau 1.4, la zona comercial que configura carrer, clau 4.1 i els sistemes viari i 
d’aparcaments que hi donen servei. Se situa al barri del Sant Ponç i està delimitat pels carrers Pont de la 
Barca, Josep Tharrats Vidal, l’avinguda de França i el marge del riu Ter. 
 
La superfície total de l’àmbit de la modificació és de 19.479,27 m2. 
 
Àbast de la modificació: 
 
Aquest document té la consideració de modificació puntual del text refós del Pla General d’ordenació urbana 
de Girona per la delimitació i regulació de l’ordenació del PA 104 – Pont de la Barca. 
 
La modificació de l’ordenació del Pla té per objecte millorar la mobilitat de la zona, la seva imatge urbana i 
reconèixer els usos majoritàriament implantats. Amb aquesta finalitat es modifica l’alineació del carrer pendent 
d’obrir per situar-lo en continuïtat amb l’existent i s’estén la qualificació de zona comercial a la resta de l’illa 
amb façana al carrer Pont de la Barca, homogeneïtzant tipologies i millorant el seu funcionament i la imatge 
urbana.  
 
Per a l‘execució de les determinacions establertes en aquest document es delimiten 3 polígons d’actuació, 
viables tècnicament i econòmica i atenent als objectius i situació urbanística homogènia de les finques. 
 
Característiques generals de l’ordenació: 
 

Planejament Vigent       

Polígon Superfície Sistemes. Vials Sistemes.C1 Zones Sostre Sostre Existent 

PA104A 3.545,82 2.068,82 - 1.477,00 5.908,00 2.152,67 

PA104B 3.166,26 1.915,15 - 1.251,11 2.001,78 2.197,03 

PA104C 11.504,15 6.725,35 - 4.778,80 7.646,08 7.337,11 

Fora PA 1.263,04 1.230,74 32,30    

 19.479,27 11.940,06 32,30 7.506,91 15.555,86 11.686,81 
       

Prop Modificació       

Polígon Superfície Sistemes. Vials Sistemes.C1 Zones Sostre  

PA104A 3.545,82 1.836,12 110,11 1.599,59 4.798,77  

PA104B 3.166,26 1.115,34 382,10 1.668,82 3.337,64  

PA104C 11.504,15 6.521,02 - 4.983,13 8.720,48  

Fora PA 1.263,04 1.230,74 32,30    

 19.479,27 10.703,22 524,51 8.251,54 16.856,89  
       

Comparatiu       

   Augment total C1  
Augment total 

sostre  

   492,21  1.301,03  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Documents de síntesi de planejament derivat 
Plans de Millora Urbana 
 
 
Modificació puntual Pla de Millora Urbana UA-86 Camp de la Coma 
 
 
Situació i àmbit: 
 
El seu àmbit és el propi del PMU Camp de la Coma, que correspon 34.703m2 i que està situat al Sud del terme 
municipal de Girona, entre la carretera NII de Barcelona, amb la que limita a l’oest, i el Barri de l’Avellaneda, al 
Nord, i la comarcal C250 de Sant Feliu de Guíxols que correspon al límit físic de l’est. L’espai limita al Sud amb 
el carrer Aragó amb els seu pas elevat per la CC250. 
 
La superfície total de l’àmbit de la modificació és de 34.703 m2 
 
Àmbit de suspensió de llicències: 
 
Àmbit de la MP del PMU delimitat al plànol de proposta adjunt. 
 
Àbast de la suspensió: 
 
Se suspèn l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets 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. 
 
Àbast del PMU: 
 
Els objectius de la modificació són: 

• Qualificar les zona amb habitatge de protecció 
• Establir els criteris per a determinar la densitat màxima. 
• Oferir seguretat jurídica en els tràmits de sol·licitud i resolució de llicència d’edificació 

 
Els criteris de la modificació són: 

• Racionalització de les fases i la futura gestió de les promocions  
• Mantenir els còmputs globals d’edificabilitat, densitat i sistemes 

 
Característiques generals de l’ordenació: 
 
 

• Edificabilitat 
o L’edificabilitat de la zona amb clau 2.4hp - Zona amb volumetria espcífica vinculant és de: 

 2.700 m2 sostre destinat a habitatge protegit de preu protegit 
 1.350 m2 sostre destinat a habitatge protegit de preu concertat 

    450 m2 sostre destinat a serveis comuns  
o L’edificabilitat de la zona 2.4 - Zona amb volumetria espcífica vinculant és de: 

 9.450 m2 sostre destinat a habitatge lliure 
   1.050 m2 sostre destinat a serveis comuns  

o En cas de parcel.lació el sostre màxim de la parcel·la serà proporcional a la seva superfície 
  
• Densitats: 

o El nombre màxim d’habitatges de la zona amb clau 2.4hp - Zona amb volumetria específica 
vinculant és de: 

   4.050 m2 st x 1 hab / 75 m2 st   = 54 habitatges  
o El nombre màxim d’habitatges de la zona 2.4 - Zona amb volumetria espcífica vinculant és de: 

   9.450 m2 st x 1 hab / 75 m2 st   = 126 habitatges  
 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
Modificació puntual Pla de Millora Urbana UA-76 La Pabordia 
 
 
Situació i àmbit: 
 
El seu àmbit és el propi del PMU La Pabordia, està situat a l’est del municipi de Girona, a l’est de la intersecció 
de la Ctra.de Sant Feliu amb la Ctra. Barcelona i al costat del Polígon Mas Gri, de manera que limita al oest i al 
nord, respectivament, amb ells. El límit oest està format per l’A de la Pabordia i el sud pel turó d’on se situa la 
masia que dóna el nom al lloc. 
 
La superfície total de l’àmbit de la modificació és de 25.547 m2 
 
Àmbit de suspensió de llicències: 
 
Àmbit de la MP del PMU delimitat al plànol de proposta adjunt. 
 
Àbast de la suspensió: 
 
Se suspèn l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets 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. 
 
Àbast del PMU: 
 
Els objectius de la modificació són: 

• Qualificar les zona amb habitatge de protecció 
• Establir els criteris per a determinar la densitat màxima. 
• Ajustar els espais lliures situant-los en coherència respecte la ordenació i la topografia.  
• Oferir seguretat jurídica en els tràmits de sol·licitud i resolució de llicència d’edificació 

 
Els criteris de la modificació són: 

• Racionalització de les fases i la futura gestió de les promocions  
• Mantenir els còmputs globals d’edificabilitat, densitat i sistemes 

 
Característiques generals de l’ordenació: 
 

• Edificabilitat 
o L’edificabilitat de la zona amb clau 2.4hp - Zona amb volumetria específica vinculant és de: 

3.024 m2 sostre destinat a habitatge protegit de preu protegit 
1.512 m2 sostre destinat a habitatge protegit de preu concertat 
504 m2 sostre destinat a instal.lacions i serveis comuns  

o L’edificabilitat de la zona 2.4 - Zona amb volumetria específica vinculant és de: 
10.584 m2 sostre destinat a habitatge lliure 
1.176 m2 sostre destinat a instal.lacions i serveis comuns  

o En cas de parcel.lació el sostre màxim de la parcel·la serà proporcional a la seva superfície 
 

• Densitats: 
o El nombre màxim d’habitatges de la zona amb clau 2.4hp - Zona amb volumetria específica 

vinculant és de: 
4.536 m2 st x 1 hab / 76 m2 st   = 60 habitatges 

o El nombre màxim d’habitatges de la zona 2.4 - Zona amb volumetria específica vinculant és de: 
10.584 m2 st x 1 hab / 76 m2 st   = 140 habitatges 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Pla de Millora Urbana núm. 40 per l'accessibilitat 
 
 
Situació i àmbit: 
 
L’àmbit del pla de millora urbana és discontinu i s’ubica en diferents àrees de la ciutat de Girona, és el delimitat 
als plànols i es desenvolupa totalment en sòl urbà consolidat. De l’estudi exposat al punt anterior en resulta que 
els grups d’habitatges objecte del PMU són els corresponents als subàmbits següents:   
 

  Actuació Àmbit delimitat per 

1  grup Pont Major, 1 al 25 carrer Illes Filipines al nord, passeig Sant Joan Bosco a l’est, carrer Illa 
Gomera al sud i carrer Port Lligat a l’oest 

2  crta. Barcelona, 159 carrer Fluvià al nord-est, carrer Freser al sud-est, carrer Segre al sud-
oest i crta Barcelona al nord-oest 

3  carrer Zamora, 1-3-5-7 carrer Zamora al nord, avinguda de St Narcís a l’est i el sud, i carrer 
d’Empúries a l’oest 

4  av. Sant Narcís, 82-84-86-88 avinguda de St Narcís al nord, l’est i el sud, i carrer d’Empúries a l’oest 

5  av. Sant Narcís, 90 avinguda de St Narcís al nord i l’est, carrer Pamplona al sud i carrer 
d’Empúries a l’oest 

6  carrer Orient, 21-23 edificacions al nord i al sud, carrer Güell a l’est i carrer Orient a l’oest  

7  plaça Germans Sàbat, 1-2-3 plaça Germans Sàbat al nord-est i carrer Josep Maria Prat al sud-oest 

8  carrer Roques Altes, 11-13-15 riera Bullidors al nord i l’est, i carrer Roques Altes al sud-oest 

9  plaça Aneto, 1-2-3 plaça Aneto al nord i carrer del Cantàbric al sud 

10  carrer Josep Mª Prat, senars 1 al 25 carrer Josep Maria Prat al nord i l’est i carretera de Taialà al sud  

11  carrer Pedret, 4-6-8-12-14 edificacions al nord, carrer Pedret a l’oest i edificació educativa a l’est 

12  grup Girona per Girona carrer d’Andreu Tuyet Santamaria al nord, carrer d’Ullastret a l’est i 
carrer de Serres al sud i l’oest  

13  grup Sant Daniel carrer de Font de la Pólvora al sud-est, espais lliures al sud-oest i sòl 
no urbanitzable al nord 

14  barri Font de la Pólvora carrer de Font de la Pólvora al sud, sistema d’equipaments al sud-est i 
sòl no urbanitzable al nord 

 
El total de blocs i escales correspon aproximadament a un total de 127 escales i 1.270 habitatges, 1.154 si no 
es comptabilitzen els habitatges en planta baixa. 
 
Àbast de la suspensió: 
 
Se suspèn l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets 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. 
 
Àbast del PMU: 
 
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. 
 
 
Característiques generals de l’ordenació: 
 
 
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 eliminara les barreres d’accesibilitat 
però millorarà l’accesibilitat 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,...  
 
Amb l’aprovació del projecte es tramitarà la desafectació del sòl públic necessari. La implantació dels 
ascensors es realitzarà de manera progressiva, d’acord amb la previsió descrita al pla d’etapes. Per aquesta 
raó es creen les claus de transició: 

A.2/1.4.a  -  A.4/1.4.a  -  C.1/1.4.a  -  A.2/1.4  -   A.2/2.4.a  -  A.3/2.4.a  -  C.1/2.4.a   
que cal interpretar entenent que la qualificació de la part esquerra de la barra equival a la qualificació actual del 
sòl, que un cop s’hi hagin implantat els ascensors, passarà a correspondre-li la qualificació de la part dreta de 
la barra, és a dir, la zona d’edificació oberta, la subzona d’edificació oberta existent o la subzona amb 
volumetria vinculant existent, però amb una ordenació de volums específica que permet única i exclusivament 
la construcció dels usos nuclis d’ascensors de comunicació vertical per als habitatges i els accessos als nous 
nuclis d’ascensors. 
 
D’altra banda, cal considerar que els espais lliures d’edificació davant dels blocs són, en general, prou 
generosos i que s’adoptarà la solució de menor impacte dels cossos dels ascensors i millor resolució dels 
espais de vialitat resultants. La urbanització resultant s’adaptarà a la nova configuració del sistema viari. 
 

  Sector Adreça   Oc. Màx. per escala 

1 Pont Major Grup Pont Major 7,00 m2 
2 Eixample Sud Fluvià, 1, 3 Barcelona, 159 Segre 2, 4, 6 5,40 m2 
3 Eixample Sud Zamora, 1, 3, 5, 7 11,00 m2 
4 Eixample Sud Sant Narcís, 82, 88 6,20 m2 
5 Eixample Sud Sant Narcís, 90 5,00 m2 
6 Eixample Sud Orient, 21, 23 7,50 m2 
7 Germans Sabat Germans Sàbat 1, 2, 3 7,20 m2 
8 Taialà Roques Altes, 11, 13, 15 1,50 m2 
9 Taialà Aneto, 1, 2, 3 5,60 m2 

10 Taialà Josep M. Prat i Roca, senars 1-25 7,00 m2 
11 Pedret Pedret, 4, 6, 8, 12, 14 7,00 m2 
12 Montilivi Grup Girona per Girona, 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 12,00 m2 
13 Font de la Pólvora Grup Sant Daniel 7,10 m2 
14 Font de la Pólvora Grup Font de la Pólvora    

    Blocs lineals 2 hab/replà) 5,20 m2 
      Torres (4 hab/replà) 9,00 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Pla de Millora Urbana 13 c/. Barcelona 
 
 
Situació i àmbit: 
 
L'àmbit del PMU està situat al costat del carrer Barcelona, entre la unitat d’actuació  Sta Coloma- Fecsa i 
l’estació de servei del Mas Gri 
 
La superfície del sector és de 55.265 m2 
 
 
Àbast del PMU: 
 
L’objectiu és establir l’instrument urbanístic que possibiliti una ordenació global com a conseqüència del 
soterrament del ferrocarril, d’acord amb la prescripció del Conseller de PT i OP de 28 de febrer de 2002. i 
garantir la cessió lliure i gratuïta de l’espai lliure públic necessari, així com la seva urbanització. 
 
 
Interpretació del planejament vigent 
 

 PGOU  Replanteig PMU 
Superfície: 55.506 m2 55.265 m2 
Urbanització vinculada àmbit grafiat 24.625 m2 
Edificabilitat bruta 1,89 m2st/m2s 1,89 m2st/m2s 
Cessions de sòl públic 40% 22.106 m2 

 
Tramitació: 
 
L’octubre de 2009, l'Ajuntament de Girona va convocar el concurs d'idees per a la redacció del PMU-13. Les 
propostes resultants del concurs són el veritable estudi d'alternatives d'aquest pla. Per tant els criteris 
urbanístics i ambientals inclosos en la proposta guanyadora, tot i no ser normatius, s'entenen com l'expressió 
de la voluntat municipal en relació al desenvolupament d'aquest PMU 
 
Per resolució de l’Alcaldia-Presidència de data 7 de juliol de 2010, s’elevà a definitiva l’adjudicació provisional 
de la contractació del treball professional de redacció de tota la documentació necessària per a la tramitació 
tècnica i administrativa del Pla de Millora Urbana núm. 13- carrer de Barcelona de la ciutat de Girona -, a favor 
de l’empresa “TALLER D’ARQUITECTURA I TERRITORI, SLP.” 
 
En data 28 de gener de 2011 el redactor del projecte i gerent de l’empresa TALLER D’ARQUITECTURA I 
TERRITORI, SLP entra per registre d’entrada núm. 2011003640 tres exemplars del Pla de Millora Urbana 
PMU13 per a la serva aprovació inicial 
 
En data 12 de maig del 2010 es va trametre als propietaris atès que el sistema d’actuació establert pel PMU 13 
carrer Barcelona és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica per tal que en considerin la 
presentació i posterior tramitació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 
 
 
Pla de Millora Urbana de regulació de la composició volumètrica de l’equipament comercial 
Carretera de Barcelona 106 
 
 
Situació i àmbit: 
 
L’àrea objecte del present document urbanístic és el delimitat als plànols i correspon al PA 103C de la 
Modificació Puntual del Text Refós del PGOU núm. 46 – PA103 Equipament comercial. Es troba  situat entre el 
carrer Antoni Gaudí al nord, la carretera de Barcelona a l’est, l’hotel Melià Girona , que queda fora de l’àmbit, al 
sud i el carrer Bru Barnoya i Xiberta a l’oest.  Engloba, a mes, l’encreuament del carrer Barcelona amb el carrer 
Marti Sureda.  
   
La superfície total de l’àmbit del Pla de Millora Urbana és la del PA103C que és de 18.678,91 m2. 
 
Àmbit de suspensió de llicències: 
 
Àmbit del PMU de regulació de la composició volumètrica de l’equipament comercial a la Carretera de 
Barcelona núm. 106 delimitat al plànol de proposta adjunt. 
 
Àbast 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. 
 
Àbast del PMU: 
 
El seu abast és desplegar la Modificació Puntual del Text Refós del PGOU núm. 46 – PA103  per tal d’ajustar 
aquelles  determinacions especifiques que defineixin la volumetria i els gàlibs generals, les obres d’integració 
amb l’entorn i la ocupació privativa de sòl públic.  

 
Objectius i criteris del PMU: 
 
• Desplegar les determinacions establertes en la Modificació Puntual del Text Refós del PGOU núm. 46 – 

PA103 Equipament comercial  
• Definir la volumetria i els gàlibs generals, les  obres d’integració amb l’entorn i la ocupació privativa de sòl 

públic.  
• Establir les alineacions, i gàlibs generals de la volumetria de l’equipament comercial i condicions 

d’ordenació específiques de la qualificació C1-4.1.a  
• Adequació de l’equipament comercial al projecte de soterrament del tren convencional i determinació de les 

rasants de la urbanització  
• Establir les actuacions associades a la via publica de l’entorn  
• Determinació de la mobilitat de l’entorn en relació als accessos al propi centre.  
• Determinació dels àmbits de les futures concessions.  
• Mantenir les alineacions generals de l’edifici existent fixant el punt d’aplicació de l’alçada reguladora 
• Compatibilitzar la ordenació volumètrica a la futura recuperació del traçat ferroviari un cop estigui soterrat el 

tren convencional i enderrocat el viaducte. 
• Reconvertir el carrer Bru Barnoya en via de servei soterrada per facilitar una entrada de vianants futura des 

del costat oest,  i establir estratègies que faciliti la modificació de les rasants un cop soterrat el tren 
convencional. 

• Ordenar l’espai públic per fomentar per ordre els desplaçaments: a peu, en bicicleta, en transport en bus. 
• Modificat l’encreuament del carrer Barcelona amb Marti Sureda per tal de poder fer un gir a l’esquerra des 

del carrer Barcelona en sentit nord 
• Adequar la configuració de la plaça Salvador Dalí per millorar la qualitat de l’espai urbà, ajustant-la a les 

rasants dels vials existents i futurs i que estigui equipada per  permetre la utilització intermitent de l’ús de 
promoció d’activitats diverses i comercials. 

• Identificar els sòls de titularitat publica amb aprofitament privat del subsòl subjecte a concessió 
administrativa i els sòls de titularitat publica  amb subsòls de titularitat i aprofitament privat. 

• Definir les obligacions del propietari i de l’ajuntament. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 
Pla de Millora Urbana carrer Romanyà 2 
 
 
Situació i àmbit: 
 
L'àmbit del PMU correspon a un solar situat al carrer Romanyà 12 del barri de Montilivi dins del terme municipal 
de Girona. El solar es troba en sòl urbà consolidat i té la qualificació urbanística de zona de Ciutat Jardí, tipus 2 
(clau 2.2.a). 
 
La superfície total del sector delimitat és de 586,56  m².   
 
 
Àmbit de suspensió de llicències:  
 
Àmbit del PMU delimitat al plànol de proposta adjunt.  
 
 
Abast de la suspensió: 
 
Se suspèn l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial. 
 
 
Abast de la modificació:  
 
L’objectiu del present PMU és admetre el paràmetre de nombre de plantes de PB+2 mantenint ARM definida 
per la rasant del terreny. 

 
 
Característiques generals de l'ordenació:  
 
Superfície total PMU (m2):                                       586,56 m²  

 
 
 PGOU PMU Projecte 

Superfície 
parcel·la 

 > 250 m2 (o l’existent abans de l’aprovació del 
PGOU vigent) 

586,56 m2 586,56 m2 

Ocupació  40% de 586,56 m2 = 234,62 m2 40% de 586,56 m2 = 234,62 m2 156,78 m2 

Edificabilitat 0,6m2st/m2s de 586,56 m2 = 351,93 m2 0,6m2st/m2s de 586,56 m2 = 351,93 m2 272,88 m2 

Nombre de 
plantes 

  2 (B+1) 3 (B+2)       2 (B+1) 

Separacions 
mínimes 

 
carrer: 3 m /    lateral: 2 m /    fons: 4 m 

 
Front mínim 
de parcel·la 12 m 

Construccions 
auxiliars fins a un 4% de la sup. de la parcel·la, sense esgotar la  intensitat neta de l’edificació principal 

Ús dominant  habitatge unifamiliar 

Usos 
incompatibles 

 habitatge plurifamiliar, comerç mitjà, comerç gran i recreatiu 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
Plans Especials 
 
 
 
Pla Especial per l’ampliació d’un nou ús, Monestir de Santa Caterina de 
Siena propietat de les Monges Dominiques de Palau, beates. Disseminat 
Creu de Palau núm. 5 de Girona. 
 
 
Situació i àmbit: 
 
El terreny objecte del present Pla Especial correspont a una zona definida en el 
planejament actual com “Sistemes d’equipaments comunitaris E.c. cultural i religiós, situat 
en el paratge de Montilivi, carrer disseminat Creu de Palau núm. 5 Girona 
La zona qüalificada com a equipament l’hi corresponen 4.701,00 m2 
 
 
Àmbit de suspensió de llicències: 
 
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 fonamentsdes 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 la suspensió. 
 
 
Abast de la modificació: 
 
El seu abast es donar sortida a un edifici en bon estat ,l’us sanitari i assistencial permet 
als diferents grups interessats,per residència d’estudiants, per residència 3ª edat, per 
residència esportiva en règim d’estatges temporals, per residència mixte d’estudiants, per 
centre cultural o d’estudis. 
 
 
Quadre de superficies: 
 
La totalitat de l’àmbit del PE està ocupat per la parcel·la destinada a equipament 
comunitari cultural – religiós i sanitari assistencial (Ec/s). Té una superfície total de 
4.701,00 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 
Pla Especial urbanístic per la regulació de l’ús recreatiu 
 
 
Situació i àmbit: 
 
La present modificació és d’aplicació en la totalitat del terme  municipal de Girona, que en constitueix l’àmbit. 
 
 
Àmbit de la suspensió de llicències: 
 
Àmbit del pla especial urbanístic per la regulació de l’ús recreatiu. 
 
 
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. 
 
 
Àbast de la modificació: 
 
Aquest document té la consideració de pla especial per la regulació dels usos recreatius i adaptació a la 
MPGOU núm.45, desplegant els condicionants de localització i distribució de l’ús recreatiu segons el sector i 
l’àmbit d’afectació a la zona i al medi a través d’una normativa sòlida, de clara comprensió i aplicació, que 
afavoreixi un equilibri adequat entre la distribució dels establiment recreatius i la qualitat de vida dels ciutadans. 
 
Aquesta regulació persegueix impulsar una oferta d’oci de qualitat, sense excloure’n la pràctica a la ciutat 
consolidada, mitjançant l’estudi de les localitzacions i distribucions de recreatiu segons el sector i l’àmbit 
d’afectació a la zona i al medi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Modificació projecte de reparcel.lació Pla de baix de Domeny 
 
 
Planejament que s’executa: 
 
MP PGOU 38 Pla de baix de Domeny 
 
Situació i àmbit: 
 

Tal com resta delimitada en la Modificació puntual del PPU Pla de Baix de Domeny,  l’àmbit de la Unitat 
Reparcel.lable limita al nord amb EL Carrer d’Adri, mitjançant zona verda municipal; a l’est part amb finques 
propietat del Sr. Espígul Ubach; part amb finques amb façana al Carrer Montbó que travessa el sector; i amb 
finca municipal amb destinació a aparcaments; i al sud amb les Deveses d’en Bru. 

 La superfície total objecte de la reparcel·lació inscrita és de 255.985,66  m2. 
 
Objectius generals: 
 
La modificació de PPU comporta en relació al sols inclosos en el polígon reparcel·lat els ajustos següents: 

- Tractament diferenciat pel que fa als drets dels sistemes vinculats, (1.250,04 m2) que no obstant, ja 
estan com a propietat municipal, dins la finca resultant “VIARI” del projecte inscrit. 

- Exclusió de les voreres de la cra Sant Gregori (93,73 m2) que confronten amb el sòl considerat com a 
sistema vinculat, que resten com a obres vinculades fora sector i que ja són propietat municipal, dins la 
finca resultant “VIARI” del projecte inscrit. 

- Exclusió per ajust en el replanteig de la urbanització a la tanca existent de 100,07 m2. 
Pel que el que la superfície del sector resta finalment en 254.541,82 m2.  
 
 
Condicions d'ordenació, edificació i ús: 
 
Àmbits Sup  
P Rep inscrit   255.985,66     
   
Sistema viari en SU vinculat al sector 
Finca 19         750,00     
Finca 25 a         500,04     
      1.250,04     
   
Obres vinculades (fora sector)   
           45,13     
           48,60     
           93,73     
   
Replanteig segons tanca existent finques 19 i 25 
 -       100,07     
   
Sector Sup  
Proposta mod   254.541,82     
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        Antecedents: 
 
        Aprovació definitiva: Ple 07/03/2006 
 
        Compte de liquidació provisional: 2.347.607,83 € IVA inclòs 
 
        Aprovació modificació: Ple 14/07/2009 
 

        Modificació compte de liquidació provisional: 2.366.021,60€         
 
                    

  Compte de liquidació definitiu: 
 

      Pressupost: 2.413.084,47 € IVA inclòs 
 

     Aprovació inicial: Ple de 16/04/2012 
 

    Notificació interessats: 27/04/2012 
 

           

COMPTE DE LIQUIDACIÓ DEFINITIU 
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ SECTOR ACCÉS NORD 

 



 
 
 

       
           Antecedents: 
 

        Aprovació definitiva: Ple 04/05/2004 
 

        Compte de liquidació provisional: 1.642.031,28 € IVA inclòs 
 
         Addicional provisionals: 137.232,54 € IVA inclòs 

 
         Total pressupost provisional: 1.779.263,82 € IVA inclòs 

 
                     

     Compte de liquidació definitiu: 
 

        Pressupost: 1.770.996,01 € IVA inclòs 
 

       Aprovació inicial: Ple de 12/12/2011 
 

      Notificació interessats: 25/01/12 
 

     Aprovació definitiva: Ple 12/03/2012 
 
         Notificació als interessats: 16/03/2012 

 

COMPTE DE LIQUIDACIÓ DEFINITIU 
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ U.A. CAN TURON 

 



 
 
 
Antecedents: 
 
Aprovació definitiva : Ple 03/02/2004 

 
Compte de liquidació provisional: 4.919.025,51 €, IVA 
inclòs 

 
Addicional provisional:  171.022,17 €, IVA inclòs 

 
Addicional provisional:  157.371,10 €, IVA inclòs 

 
Total pressupost provisional:  5.247.418,78 €, IVA inclòs  

 
Compte de liquidació definitiu: 

 
Pressupost: 1.770.996,01 €, IVA inclòs 

 
Aprovació inicial: Ple 12/12/2011 

 
Notificació interessats: 29/12/2011 

 
Aprovació definitiva: Ple 12/03/2012 
 
Notificació interessats: 22/03/2012 

COMPTE DE LIQUIDACIÓ DEFINITIU 
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ U.A. INDUSTRIAL TORROELLA - NESTLÉ 

 



 
 
Antecedents: 
 
Aprovació definitiva: Ple de 02/12/2003 
 
Modificació - Aprovació definitiva: Ple de 09/01/2007 
 
Pla director urbanístic de les ARES – Aprovació definitiva: 
13/03/2009 
 
Compte liquidació provisional: 2.769.420,31 €  
 
Compte de liquidació definitiu: 
 
Compte liquidació definitiu: 1.261.409.60 € 
 
Aprovació inicial: Ple de 12/12/2011 
 
Notificació interessats: 29/12/2011 
 
Aprovació definitiva: Ple de 12/03/2012 
 
Notificació interessats: 20/03/2012 
 
 
 

 
 

COMPTE DE LIQUIDACIÓ DEFINITIU 
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ SECTOR MAS MARROC 
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Àmbit Sant Ponç – Zona Centre Comercial

· Oficina de Projectes  ·

emplaçament: 
illa compresa entre els carrers de França carrer 
Font de la lluna i carrer Josep Trueta Respall

Pressupost: 
Valoració aproximada. Reforma de la vorera de 
l’Avinguda de França. 
Millora de la urbanització: 
Superfície total: 3.052m2 
COST: 457.800€ /(150€/m2)

superfície: Reforma urbanització 3.052m²
Aparcament públic:    3.148m²

estat del projecte i data: Estudi - octubre 2012

descripció: 
Es porta a terme l’estudi per veure si és viable la 
instal.lació d’una benzinera a la zona comercial. 
A canvi de l’autorització per la  instal.lació d’una
benzinera es proposa que el Centre Comercial es faci
càrrec de:
- Adequació de la vorera de l’Avinguda de França. 
Petició històrica de la ciutadania (accès a Trueta, 
carril bici, etc.)
- Adequació de la zona verda posterior 

autor de l’estudi:       Ajuntament de Girona

promotor: Centre comercial Carrefour



ESTUDI I DIAGNOSI PLAÇA EMPÚRIES

· Oficina de Projectes  · 2013

emplaçament: Plaça Empúries

estat del projecte i data: 
diagnosi data febrer de 2012

Descripció
Per tal de resoldre les problemàtiques plantejades pels veïns i un 
cop vist l’estat de
la plaça es podria:
Solució 1 (senzilla i econòmica però molt mínima i no millora la 
plaça)
Instal.lar 2 porteries a la zona on es juga a futbol i evitar que es 
facin servir els
porxos.
Solució 2 (solució que podria millorar la plaça pel que fa als seus 
usos i imatge actual
degradada)
Redactar una reforma de la plaça per adaptar els usos i reformar 
tot el tema dels
parterres, de forma que es resolguin els temes que creen 
conflictes entre veïns i
usuaris.
Graó
Pel que fa al graó es podria arrencar les darreres peces de 
paviment i col.locar-les de
nou creant una petita rampa i eliminant el graó.
Conclusions
Com a tècnic recomanaria la solució 2 per tal de millorar 
l’aspecte e imatge de la
plaça, que s’ubica en una zona de la ciutat molt densa, i que 
necessita d’espais lliures
de més qualitat que l’actual per tal d’ajudar a la integració dels 
usos i al bon
veïnatge.

autor: Ajuntament de Girona

promotor: Ajuntament de Girona



Estudi d’ampliació zona esportiva de la Devesa

· Oficina de Projectes  ·

emplaçament: Zona esportiva de la Devesa

pressupost: 1.834.696,20 € IVA inclós

superfície: 10.650 m2 

estat del projecte i data: Estudi - octubre 2012

descripció: 
La proposta consisteix en l’ampliació de la zona esportiva de la Devesa. Es 
tracta de la ubicació de diferents espais situats a l’entorn de les actuals 
piscines municipals, i es preveu actuar en 3 fases:

- Edifici polivalent amb sales d’usos diversos, proper a l’edifici de vestidors.
- Espai BTT: Centre BTT, bar, terrassa i pèrgola.
- Pistes poliesportives: 3 pistes per diferents usos esportius.
- Pèrgola d’acollida entre els vestuaris de la piscina i els nous espais.
- Construcció de grades aprofitant el desnivell existent.
- Adequació del ferm dels passejos de vianants.
- Tancament de la zona ampliada amb tanca similar a l’existent (“la fulla”).
- Plantació d’arbrat i adequació de la zona verda.

autor:       Ajuntament de Girona

promotor: Ajuntament de Girona



Estudi lavabos públics a Domeny

· Oficina de Projectes  ·

emplaçament: 
L’àrea de projecte se situa al nou Parc del Pla de 
Baix de Domeny al municipi de Girona, dins 
l’espai lliure de la zona verda sud adjacent al 
carrer Roberto Bolaño i proper a la UA Carrer 
Montbó.

pressupost: 58.241,16 € IVA inclòs

superfície:   267,00 m²

estat del projecte i data: 
Projecte, novembre de 2012

descripció:
L’objecte del present projecte consisteix en la 
instal·lació d’un mòdul prefabricat de lavabos 
públics per a donar servei als usuaris del parc.
La proposta consisteix en la instal·lació d’un 
mòdul de la casa Microarquitectura tipus quiosc 
Habana amb 1 lavabo accessible i 2 no 
accessibles. Per a la instal·lació del mòdul i 
integració a l’entorn existent cal l’obra civil 
següent:
connexió als diferents serveis d’aigua potable, 
subministre elèctric, i sanejament
pavimentació per a permetre accés a minusvàlids
plantació d’arbrat tant per a integrar el mòdul al 
paisatge existent com per a proveir d’ombra a la 
zona del mòdul.

autor:       Ajuntament de Girona

promotor: Ajuntament de Girona



ESTUDI DE DIFERENTS OPCIONS PER A LAVABOS PÚBLICS

· Oficina de Projectes ·

emplaçament: estudi per a diferents 
parcs i ubicacions de la ciutat

pressupost: IVA inclòs
Mòdul prefabricat autonetejable: 48.900 €
Mòdul prefabricat tipus quiosc Habana: 49.336 €
Mòdul d’obra construit in situ: 48.400 €

superfície : variable

estat del projecte i data : es tracta d’un 
estudi. Acabat Maig 2012

descripció: 
estudi de diferents opcions per tal de valorar 
quina és la més adient com a mòdul de 
lavabo públic per a la ciutat.

autor: Ajuntament de Girona

promotor: Ajuntament de Girona



Estudi urbanització a la UA Domeny Oest: c. Castell de Montgrí – c. D’Adri – c. Bescanó i Rambla Tete Montoliu

· Oficina de Projectes  ·

emplaçament: 
illa compresa entre els carrers c. Castell de 
Montgrí – c. D’Adri – c. Bescanó i Rambla Tete
Montoliu a Domeny Oest

Superfície en espai privat: 10.431,40m²
Superfície vorera: 1.270,70m²

estat del projecte i data: Estudi

descripció: 
estudi e informe sobre els espais urbanitzats a la 
UA Domeny Oest, i dels criteris a utilitzar per 
finalitzar la urbanització de la nova parcel.la
residencial en construcció

autor de l’estudi:       Ajuntament de Girona

promotor:



Projecte d’urbanització de la MPGOU 28 – C/Lluís Borrassà

· Oficina de Projectes  ·

emplaçament: 
L’àmbit es troba ubicat entre els carrers Lluís 
Borrassà, Torre Rafaela i l’Av.Lluís Pericot. 

pressupost: en redacció

superfície: 8.093,00 m²

estat del projecte i data:  en redacció

descripció:
L’objecte del present projecte consisteix en la redacció
del projecte d’urbanització i acondicionament dels espais 
verds – carrer Lluís Borrassà i vorera Avda. Lluís Pericot 
així com el talús comprès entre ambdós carrers.

autor:       Ajuntament de Girona

promotor: Ajuntament de Girona



Projecte d’enderroc i actuacions vàries dins la MPGOU 28 – C/Lluís Borrassà

· Oficina de Projectes  ·

emplaçament: 
L’àmbit es troba ubicat entre els carrers Lluís 
Borrassà, Torre Rafaela i l’Av.Lluís Pericot. 

Pressupost projecte: 109.345,56 € IVA inclós

Pressupost projecte: 60.583,49 €

superfície: 10.095,78 m²

estat del projecte i data: 
Projecte aprovat per JGL 11/02/2010
Inici obra 09/10/2012
Final d’obra: 21/12/2012
Recepció: 14/02/2013

descripció:
L’objecte del present projecte consisteix en l’enderroc de 
les edificacions existents dins l’àmbit, inclòs fonaments.
Esbrossada general dels espais verds.
Aixecament topogràfic real un cop realitzats els enderrocs.
Els treballs realitzats en el present projecte serviran de 
base per la redacció posterior del projecte d’urbanització i 
acondicionament dels espais verds – carrer Lluís Borrassà.

autor:       Ajuntament de Girona

promotor: Ajuntament de Girona



Projecte de restauració de l’àrea de lleure del paratge de la Font del Ferro

· Oficina de Projectes ·

emplaçament: l’àrea de projecte se situa a la Vall de Sant 
Daniel, al paratge anomenat com la Font del Ferro.

Pressupost final obra: 58.982,30€ IVA inclós

superfície: 4.653m²

estat del projecte i data: obra acabada i liquidada 

descripció: 
Aquesta actuació s’inclou dins el projecte RES’PIR, cofinançat
pel Programa Operatiu de Cooperació Espanya-França-
Andorra (2007-2013), i desenvolupat conjuntament entre 
l’Ajuntament de Girona, la Universitat de Girona i els socis 
del departament francès de l’Ariège (el Conseil Général de 
l’Ariège, l’Agence de Développement Touristique Airège
Pyrénées i la Universitat de Toulouse le Mirail). El principal 
objectiu del projecte RES’PIR és desenvolupar als territoris 
participants un procés de qualitat promovent una oferta de 
turisme actiu i de natura sostenible, en un context de 
cooperació i d’intercanvi d’experiències entre espais 
transfronterers (Ariège i Girona). 
En el marc del RES’PIR s’està procedint a la restauració i 
millora de diversos itineraris naturals, i entre les actuacions a 
portar a terme, una actuació prevista és la millora de l’àrea 
de lleure de la Font del Ferro, punt de parada estratègic 
situat en la proximitat de diversos itineraris molt 
concorreguts. 
El projecte de Restauració de l’àrea de lleure del paratge de 
la Font del Ferro inclou les següents actuacions: Zona 
d’aparcament de la font del Ferro; 
Camí d’accés a la font; Paratge de lleure de la font del Ferro.

autor: Ajuntament de Girona

promotor: Ajuntament de Girona



Projecte d’adequació de l’espai lliure adjacent a la nova audiència

· Oficina de Projectes  · 2013

emplaçament: 
L’àrea de projecte se situa al barri Güell - Devesa al 
municipi de Girona, en un espai lliure adjacent a la 
nova plaça Josep Mª Lidón. Aquesta franja d’espai 
lliure sense urbanitzar se situa entre el conjunt del 
nou edifici de l’Audiència de Girona i la plaça ja 
anomenada, i l’avinguda Josep Tarradellas.

Pressupost: 118.268,59 € (inclou IVA) 

Superfície: 1.219,03 m2

Estat del projecte i data: en procès de licitació

descripció: 
Aquest projecte té com a principal objectiu 
l’adequació de l’espai lliure restant entre la plaça 
Jp. Mª Lidón i el riu Güell així com l’adequació
dels accessos i la vorera entre aquesta àrea de 
recent urbanització i l’avinguda Josep Tarradellas. 

Autor: Ajuntament de Girona

Promotor: Ajuntament de Girona

Fotografies de l’estat actual:

Planta i Seccions del Projecte:



Projecte d’urbanització del Pla Parcial del Pla de Baix de Domeny

· Oficina de Projectes ·

emplaçament: situada en l’extrem nord-oest del municipi 
de Girona, en l’àrea anomenada com Pla de Baix de Domeny

pressupost de licitació: 15.416.850,66 € IVA inclòs 

pressupost final obra : 12.426.938,28 € IVA inclòs 

superfície : 252.724,65 m²

estat del projecte i data: recepcionada Gener 2012
Pendent de liquidació

descripció: 
El projecte d’urbanització es redacta juntament amb el Pla 
Parcial el qual proposa els objectius següents: 

- Ordenació d’aquest sector amb una densitat d’habitatges 

mitjana, complementada amb usos comercials al servei del 
mateix. 
- Preservació de la franja agrícola entre el polígon industrial de 
Domeny i la carretera de Sant Gregori, destinant-se a espais 
lliures públics i equipaments.
- Cessió d’una reserva d’espai lliure públic a l’extrem oest del 
sector, davant els masos del veïnat de Can Bru.
- Obtenció d’una superfície important destinada a equipaments 
públics en l’extrem est del sector, al costat de la rotonda de 
Fontajau, i a l’entorn de l'església de Domeny.
- Seguir criteris de desenvolupament urbanístic sostenible per tota 
l’actuació conjuminant les necessitats de creixement amb la 
preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, 
històrics, i culturals del sector.

Per l’assoliment d’aquests objectius, el pla parcial urbanístic es 
basa en els següents criteris:
- Estructuració d’una trama viària principal recolzada sobre la 
carretera de Sant Gregori, el vial de connexió entre el carrer 
Bullidors i el camí antic d’Amer i el vial nou que partint de la 
rotonda de Fontajau s’ajunta amb l’anterior i una altra trama 
viària secundària en el direcció nord-sud de carrers i passos 
transversals.
- Ordenació de la trama parcel•lària privada amb una tipologia de 
blocs residencials aïllats, envoltats de jardins i instal•lacions
privades.



NOVA ENTRADA DE L’AP7 A DOMENY – GIRONA CENTRE 

· Oficina de Projectes  · 2013

emplaçament: Pla de Domeny

pressupost: obra que promou Abertis

superfície: obra que promou Abertis

estat del projecte i data: en fase d’execució

descripció: nova entrada Girona Centre de 
l’autopista AP7. Des de l’oficina de projectes 
es fa el seguiment de l’obra pel que fa als 
temes d’urbanització, i vegetació.

autor: Greccat, enginyeria

promotor: Abertis



ESTUDIS PREVIS PER A PROPOSTA D’URBANITZACIÓ – L’AURORA

· Oficina de Projectes  · 2013

emplaçament: 
Zona del Pont Major adjacent al canal de’n Cases

estat del projecte i data: 
es tracta d’un estudi previ per a una futura 
modificació del Pla General

descripció:
es tracta d’un estudi sobre la urbanització i 
creació d’un camí paisatgístic adjacent al canal 
de’n Cases 

autor: Ajuntament de Girona

promotor: Ajuntament de Girona



Projecte d’urbanització espai posterior Fira de Girona

· Oficina de Projectes ·

emplaçament: espai posterior de l’edifici de Fira de 
Girona

Pressupost de licitació: 310.002,76 € (iva inclòs)

Pressupost de liquidació de l’obra: 
223.142,31€ (iva inclòs)

superfície: 2.244m²

estat del projecte i data: obra acabada i 
recepcionada en data 31/01/2012

descripció: Aquest projecte tracta la urbanització
de l’espai posterior de l’edifici de la Fira de Girona 
preveient:
1)Una peça tancada que servirà d’aparcament i de 
zona de servei a la Fira (ubicació contenidors de les 
mostres, accés pels camions, i accés a la rampa de la 
planta superior de la Fira)
2) Una vorera del Passeig de la Devesa d’accés a 
l’aparcament anterior
3) Una vorera del Passeig de la Devesa a refer i 
modificar
4) Una passera per a vianants pública al límit amb el 
riu Güell.

promotor: Ajuntament de Girona i Fira de 
Girona

autor: BCR arquitectes



Aparcament dissuasori al carrer de Barcelona, entre el carrer Carles Rahola i el carrer Narcís Blanch

· Oficina de Projectes  ·

emplaçament: Parcel·les ubicades al carrer de 
Barcelona, entre el carrer Carles Rahola i Narcís Blanch. 

Pressupost projecte:   143.459,81 € IVA inclòs
Pressupost adjudicat: 112.612,93 € IVA inclòs

superfície:   1.800 m²

estat del projecte i data: 
Projecte, febrer de 2012
Acabat, 10/12/2012

Les obres que proposa aquest projecte són obres 
d’urbanització en relació a la construcció d’una 
explanada pavimentada per a ús aparcament a on 
es preveu la instal·lació d’enllumenat, recollida 
d’aigües, marques vials i mobiliari urbà. 

autor:       Ajuntament de Girona

promotor: RUBAU-TARRÉS



Projecte d’obres per l’adequació d’una sala de premsa i dependències municipals

· Oficina de Projectes  ·

emplaçament: Edifici Consistorial i dependències 
annexes, situat a la plaça del Vi,  1.

pressupost:                 163.094,60 € IVA inclòs
pressupost adjudicat: 135.562,20 € IVA inclòs

superfície:   86,28 m²

estat del projecte i data: 
Projecte, febrer de 2012
Acabat, 16/11/2012

descripció: Les obres que proposa aquest projecte 
són obres de reforma interior i creació de nous 
espais en parts de dos edificis existents. 
Adequar la Sala de Premsa en els baixos de l’Edifici 
Consistorial i de l’espai en la zona de passos 
perduts de l’última planta (galliner –bar) de les 
dependències annexes.
Forma part d’aquest mateix projecte les obres i el 
trasllat de les oficines del teatre i les taquilles.

autor:       Ajuntament de Girona

promotor: EURITMIA.SA



Projecte d’urbanització carrer Canalejas

· Oficina de Projectes  ·

emplaçament: Pista esportiva situada al Barri de Sant 
Daniel entre el carrer de les Monges i el carrer Segle

pressupost: 999.300,35 € IVA inclòs

superfície:   2.906,60 m²

estat del projecte i data: 

Projecte, novembre de 2012

descripció: El present projecte ve motivat de 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 
més 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 atractius turístics de la ciutat. I en 
segon lloc, perquè a nivell de trama viària i de 
recorreguts peatonals, el 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 través de les 
passeres d'en Gómez i de Sant Feliu. 

autor:       Ajuntament de Girona

promotor: Ajuntament de Girona



Projecte d’accessos al nou Pont del Ter

· Oficina de Projectes  ·

emplaçament: entre la rotonda de la plaça Perpinyà fins 
el Pg. St Joan Bosco 

pressupost: 1.540.249,85 € IVA inclòs

superfície:   6.530,96 m²

estat del projecte i data: 

Projecte, maig de 2012

descripció: La construcció del nou pont del Ter, 
per part del Ministeri de Foment, ha motivat 
l'estudi, redacció i aprovació dels projectes referits 
als accessos al mateix, de connexió a ambdues 
bandes de l'esmentat pont.
L'estudi d'aquests accessos està contingut en els 
projectes d'urbanització que a continuació es 
detallen, aprovats definitivament: a) Projecte 
d'urbanització de l'encreuament de l'Avinguda 
Tarradellas amb el carrer Illa de Fuerteventura; b) 
Projecte d'urbanització de la connexió provisional 
del nou pont del Ter a la rotonda de França; i c) 
Projecte d'urbanització de l'encreuament de 
l'Avinguda Tarradellas amb el Passeig Sant Joan 
Bosco.

autor:       Ajuntament de Girona

promotor: Ajuntament de Girona



Projecte d’urbanització del Passeig Devesa, des de Plaça Sardana fins entroncament amb C/ Joaquim Vayreda i connexió amb equipaments 

· Oficina de projectes  ·

emplaçament:  Parc de la Devesa

pressupost: 999.722,57 € IVA inclòs

superfície: 11.595,00 m2.

estat del projecte i data: Projecte, març 2012

descripció: L'actual passeig de la Devesa, en el tram 
objecte del present projecte, es defineix com a via 
rodada perimetral immediata a l'oest del parc de la 
Devesa, i fora d'àmbit es completa com a via per a 
vianants dins del Parc, des de la caseta del rellotge fins 
l'Auditori a la vora de la llera del riu Ter.
Es planteja la necessitat de reordenar i reestructurar 
aquest significatiu eix connector de la ciutat.
Així doncs, el projecte planteja la reformulació del 
caràcter de l'àmbit, portant el límit del Parc de la 
Devesa fins la façana edificada pròpiament, incloent en 
tota la seva amplada la percepció de conformar i 
configurar una part del Parc, de dignificar l'encontre 
agressiu actual amb una confluència i simbiosi d'usos, 
qualificacions i connexions de caràcter urbà. 
Es pretén així 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. 

autor:       Ajuntament de Girona

promotor: Ajuntament de Girona



Projecte d’urbanització d'accés per a vianants entre el C/ de Barranc i el C/ de Torrent

· Oficina de projectes  ·

emplaçament: El carrer Barranc i el carrer Torrent, 
estan situats al barri de Vila-Roja de Girona. 

pressupost: 35.727,97 € IVA inclòs

superfície: 300,00m2.

estat del projecte i data: 

Projecte novembre del 2012

descripció:

El projecte d'accés per a vianants entre 
el carrer Barranc i el carrer Torrent, 
situat al barri de Vila-Roja de Girona, té
l’objectiu de donar solució a la manca de 
connexió directa entre ambdós carrers.
El present projecte preveu resoldre la 
manca de recorregut de vianants en un 
entorn on la topografia crea barreres i 
espais no adequadament condicionats, 
així com crear una àrea de recorregut, 
d'estada i de lleure, adaptada als 
requeriments dels veïns del barri, i 
obtenir així un espai públic que millori la 
qualitat urbana i les necessitats de 
l'entorn. 

autor:      Ajuntament de Girona

promotor: Ajuntament de Girona



Projecte d’urbanització del carrer Migdia, carrer Ultònia i plaça Calvet i Rubalcaba des del carrer de la Creu fins l’avinguda Jaume I

· Oficina de Projectes  ·

Emplaçament:

Entre el Carrer de la Creu i l’Avinguda Jaume I

Pressupost:  932.353,02 IVA 18% inclòs

Superfície: 11.590 m2

Estat del projecte i data: octubre de 2012

Descripció:

El projecte planteja la reformulació del caràcter 
del conjunt dels carrers de Migdia, c. Ultònia, la 
cruïlla limítrofa amb la Plaça Calvet i Rubalcaba, 
així com el tram de la mateixa abocat a 
l’avinguda de Jaume I.
Crear un vial de continuïtat (Migdia i Ultònia), 
connector entre diversos espais públics (des de la 
plaça Calvet i Rubalcaba fins el parc del Migdia), 
lligat a la seva singularitat en quant a ús i 
configuració física.
L’entorn, comercial, de serveis i residencial, 
configuren les pautes necessàries que defineixen 
el tipus d’espai que caracteritza aquesta traça.

Autor:

Serveis tècnics municipals

Promotor:

Ajuntament de Girona

Fotografies de l’obra executada:

Fotografies de l’estat actual:

Plata i secció del Projecte:



Projecte d’urbanització del carrer Josep Maria Gironella. Fase 1 de la restitució de l’àmbit afectat pel TAV a la zona Parc Central/Plaça Europa

· Oficina de Projectes  · 2013

emplaçament: Al carrer Josep Maria Gironella

Pressupost:  1.113.191,66€ IVA ICLÒS

Superfície:  6.098,80 m2

estat del projecte i data 

Projecte novembre del 2012

Descripció: Projecte d'urbanització del carrer 
Josep Maria Gironella, Fase 1 de la restitució de 
l'àmbit afectat pel TAV a la zona del Parc Central/ 
Plaça d'Europa. 
L'esmentat projecte ve motivat pels efectes 
ocasionats en aquest carrer per les obres de 
construcció, per part de l'ADIF, de la línia 
soterrada del tren d'alta velocitat, les quals han 
comportat la destrossa de la seva antiga 
urbanització. 
Un cop enllestides les obres de construcció del 
TAV, del progressiu alliberament i retorn a la 
ciutat dels terrenys afectats per aquestes obres, 
procedeix que es restitueixi la urbanització
afectada, motiu pel qual s'ha redactat el present 
projecte amb l'objectiu de definir les 
característiques d'aquesta restitució d'acord amb 
els criteris de l'Ajuntament. 

Autor: Ajuntament de Girona

Promotor: Ajuntament de Girona

Fotografies de l’estat actual:

Planta i Seccions del Projecte:



Projecte d’urbanització de la Plaça Europa (Fase 2 de la restitució de l’àmbit afectat pel TAV a la zona Parc Central / Plaça Europa)

· Oficina de Projectes  ·

emplaçament: A la zona Parc Central / Plaça d’Europa

Pressupost: 6.143.914,65€ IVA inclòs

Superfície: 31.258,00 m2

estat del projecte i data: Projecte novembre 2012

Descripció: Projecte d'urbanització de la Plaça 
d'Europa, fase 2 de la restitució de l'àmbit 
afectat pel TAV a la zona Parc Central - Plaça 
d'Europa. 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. 

Autor:        Ajuntament de Girona

Promotor: Ajuntament de Girona

Fotografies de l’estat actual:

Planta del Projecte:



Projecte de pavelló – PAV 2 Escola de Montfalgars

· Oficina de Projectes  ·

emplaçament: situat en el recinta de l’Escola 
Montfalgars, al pati de l’escola amb accés des de 
l’escola i des de la cruïlla entre c. Agudes i c. Enric 
Marquès de Ribalta.

pressupost:  1.293.427,92 € IVA inclòs

superfície:   2429,58 m²

estat del projecte i data:

Projecte març de 2012

descripció: El projecte desenvolupa la modificació del 
“Projecte Bàsic del pavelló poliesportiu PAV2 – escola 
Montfalgars” de 10 de febrer de 2012, redactat pels 
Serveis tècnics municipals, 
El projecte comprèn una obra completa susceptible de 
ser lliurada a l’ús públic

autor:  Reverendo-Ginesta associats SLP

promotor: Ajuntament de Girona



Projecte de reforma interior de l’edifici de les sales de la Rambla

· Oficina de Projectes  ·

emplaçament: Edifici situat a la Rambla de la Llibertat 
nº1

pressupost:                 199.999,98 € IVA inclòs
Pressupost adjudicat: 179.567,16 € IVA inclòs

superfície:   275,81 m²

estat del projecte i data: executada 16/03/2012
projecte gener de 2012

descripció: L'edifici conegut com a les "Sales de la 
Rambla", és un vell edifici construït l'any 1928 
d'estil noucentista, que va ser objecte d'una 
intervenció l'any 1988.
A data d'avui l'edifici, al marge de requerir 
determinades obres de rehabilitació, també
necessita obres d'adequació, atès els seus usos, 
per tal d'adaptar-lo a les necessitats actuals.
Una part del mateix ha estat utilitzada durant 
molts anys, i actualment hi continua estant 
destinada, a oficina de turisme. L'altre part de 
l'edificació s'utilitza com a sala d'exposicions. La 
intervenció que es preveu executar té com a 
finalitat fer més versàtil l'ús de tota l'edificació, 
millorar la interrelació dels dos espais i, 
especialment, ampliar la superfície destinada a 
oficina de turisme 

autor:       Ajuntament de Girona

promotor: Ajuntament de Girona
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                                    Memòria anual 2012  –  Actuacions d’enllumenat públic exterior  -  Oficina Tècnica d’Enginyeria  -  Àrea d’Urbanisme i Activitats                                                   1 

 

 
RESUM DE LES ACTUACIONS REALITZADES L’ANY 2012, PER LA SECCIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DE L’OFICINA TÈCNICA D’ENGINYERIA 
DE L’ÀREA D’URBANISME I ACTIVITATS DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA 

 
 
Entre les tasques més representatives portades a terme per la secció d’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 des de la secció d’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).  

 
 
1. Manteniment preventiu, adequació de quadres elèctrics i actualització d’aquests. 

- Seguiment, planificació control, supervisió i certificacions (5) 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 del 
concurs (ETRA BONAL, S.A).  

- Seguiment del contracte d’assistència tècnica per al control via ràdio dels quadres d'enllumenat públic. 

- Recepció i final de servei (any 4) del servei de manteniment preventiu (ETRA-BONAL, S.A). 

- Redacció de l’informe per a la pròrroga del servei de manteniment preventiu d’enllumenat per un màxim de 6 mesos (85.000€).  

- Estudi de les dades per corregir l’energia reactiva dels quadres d’enllumenat – plec manteniment preventiu. 

- Redacció del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i redacció de l’informe amb els punts per introduir en el Plec de clàusules 
administratives per a la nova contractació del servei de manteniment preventiu d’enllumenat públic pel període 2013-2017 (1.272.091,97 
€ - 318.022,99 €/any).  

- Informe tècnic per iniciar la contractació del manteniment preventiu de l’enllumenat públic exterior pel període 2013-2017. 
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- Actualització de les actes d’inspecció del conjunt de quadres d’enllumenat públic existent. Preparació de la documentació necessària 
per passar les inspeccions pendents i un cop passades les inpeccions previstes l’any 2012. 

 

2. Estudis per projectes i obres d’enllumenat públic. 

Estudi i càlculs d’instal·lacions noves i existents d’enllumenat públic exterior. 

- Aparcament dissuasiu al carrer Barcelona,  entre el carrer Carles Rahola i el carrer Narcís Blanch. Enllumenat Públic :  Estudi, proposta 
i memòria tècnica per incloure al projecte d’urbanització. 

- Proposta d’apagada parcial de la urbanització de Pla de baix de Domeny: estudis luminotècnics de cada vial i proposta 
d’apagada parcial per mantenir nivells lumínics acceptables intentant reduir el consum energètic. 

- Apagada parcial de la urbanització de Pla de baix de Domeny. Seguiment amb visites nocturnes. 

- Estudi per allargar l’enllumenat solar fotovoltaic fins la Font del Ferro a la zona de Sant Daniel. 

- Carrer Segovia (zona Flotilàndia). Estudi luminotècnic per canvi de projectors (instal·lació a càrrec de la brigada municipal). 

- Enllumenat existent de plaça Assumpció. Sol·licitud de luxomètric. Estudi de proposta per adequar els nivells lumínics. 

- Estudi per canvi d’ubicació de les carpes de la Devesa a plaça de les Botxes. 

- Proposta canvi d’elements d’enllumenat públic al carrer Castanyer, a càrrec de la Brigada. 

- Proposta, estudi i coordinació per il·luminar la rotonda d’enllaç de l’autopista, afectada per les obres de la sortida de l’autopista a la 
zona de Domeny. 

- Estudis luminotècnics i/o comprovació de plànols luxomètrics a causa d’avisos i suggeriments de ciutadans: 

o Carrer Impressors Oliva. 

o Carrer Eiximenis 

o Carrer de la Força 

o Carrer Bernat Boades 

o Escales i carrers de connexió zona Montjuïc 

o Plaça Miquel de Palol 

o Plaça Leonor Joher 
 

- Seguiment nova instal·lació de bàculs a la Pujada de Creu de Palau, a càrrec de la brigada municipal. 

- Seguiment nova instal·lació de projector per il·luminar la Creu de la Pujada de Creu de Palau, a càrrec de la brigada municipal 
(executat al maig de 2012). 
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- Visites d’obra, seguiment setmanal i coordinació amb la UTE de les obres d’enllaç de l’autopista de la Rotonda de Domeny. 

- Aparcament dissuasiu a la zona Fontajau. Propostes i confecció dels estudis luminotècnics de les propostes presentades. 

- Seguiment instal·lació projector model NEOS de Socelec a la plaça del Vi. 

- Accés vestuaris de la Devesa – proposta d’enllumenat, confecció de l’estudi luminotècnic proposat i gestió de demanda de 
material.  

- Organització i proves d’il·luminació de la façana de l’edifici consistorial. Proves de llum amb Philips (19/04/2012), Iguzzini (03/05/2012) 
i Erco (10/05/2012).  

- Carrer Migdia. Visita nocturna (amb Iguzzini i l’arquitecta municipal). Redacció d’informe tècnic sobre els nivells lumínics del carrer.  

- Carrer de la Força. Proposta de recanvi de lluminàries i làmpades del carrer. Estudis luminotècnics, pressupostos i materials. 

- Zona esportiva Sant Ponç-Fontajau. Serveis existents i informació. Sol·licitud d’estudis luminotècnics (a Iguzzini i Carandini) i valoració. 

- Sol·licitud de plànols luxomètrics a causa d’avisos i suggeriments de ciutadans i valoració de la informació rebuda, en diversos 
indrets de la ciutat.  

- Preparació de la informació necessària per provar lluminàries model TECEO de la casa Socelec a la pujada Polvorins. 

- Redacció del llistat d’inspeccions de quadres d’enllumenat pendents any 2012. 

- Regulació encesa/apagada dels quadres elèctrics via-ràdio per estalvi i eficiència energètica i econòmica. Seguiment 
encesa/apagada. 

- Contractació i canvi titularitat del quadre d’enllumenat QE 420 (Sarrià de Ter). 

- Visita d’obra amb Rubau Tarrés a la zona de Torre Rafela. 

- Visites d’obra i seguiment per portar subministrament elèctric a l’anomenada Casa del Governador, a la zona del castell de 
Montjuïc. 

- Actuació per donar subministrament elèctric a l’anomenada Casa del Governador, a la zona del castell de Montjuïc. 

- Organització i control de proves d’il·luminació de la façana de l’edifici consistorial.  

- Sol·licitud d’estudis luminotècnics a diferents cases comercials (Socelec, Philips, Indal, Salvi i Carandini) de propostes per il·luminació 
de l’enllumenat inclòs en el projecte d’urbanització del carrer Josep Mª Gironella. 

- Sol·licitud d’estudi luminotècnic a la casa Carandini del tram de l’Avinguda Tarradellas adjacent a la zona esportiva de Fontajau 
(Obres ADIF), de l’enllumenat existent.  

- Sol·licitud d’amidaments luxomètrics a la vorera de l’Avinguda Tarradellas per conèixer la necessitat d’il·luminar les voreres de 
l’Avinguda Tarradellas adjacent a la zona esportiva de Fontajau (Obres ADIF). 

- Sol·licitud d’amidaments luxomètrics de voreres considerades “fosques” arreu de la ciutat (Avda. Lluís Pericot, C/Caldes de Montbui, 
C/Riu Güell, C/Bernat Boades, Passera de Fontajau). 
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- Proves nocturnes d’il·luminació, coordinació per a la instal·lació de projectors per a la il·luminació de la façana de l’Edifici 
Consistorial i la seva entrada fins al teatre municipal. 

- Visites d’obra Parking Plaça Pallol – quadre d’enllumenat. 

- Estudis de possibilitats per a la il·luminació externa de la Catedral. Sol·licitud a empreses externes de propostes. 

- Estudis per a millorar la instal·lació d’enllumenat de carrer de la Creu. 

- Projecte d’urbanització de la Plaça Europa – Instal·lació d’enllumenat públic exterior: memòria i annexes de càlculs. 

- Redacció del plec de prescripcions tècniques per a l’adjudicació del subministrament d’energia elèctrica per a l’Ajuntament de 
Girona i Organismes Dependents. 

- Seguiment de propostes d’enllumenat públic exterior per al Projecte d’Urbanització del Passeig de la Devesa. 

- Licitació del Manteniment Preventiu d’instal·lacions d’enllumenat públic exterior de Girona per al període 2013-2017. 

 

3. Recepció d’instal·lacions d’enllumenat públic incloses en projectes d’urbanització. 

Recepció de la documentació de la legalització de noves instal·lacions. 

- Instal·lació d’enllumenat públic exterior inclosa en la urbanització de Pla de Baix de Domeny. 

- Instal·lació d’enllumenat públic exterior d’una pista esportiva de Germans Sàbat. 

- Instal·lació d’enllumenat públic exterior del projecte d’urbanització de la plaça de l’Audiència.  

- Instal·lació d’enllumenat públic exterior de l'aparcament del Palau de Fires.  

- Instal·lació d’enllumenat públic exterior del carrer Migdia.  

- Instal·lació d’enllumenat públic exterior de l'aparcament dissuasiu al C/ Barcelona (davant hipercor).  

 

4. 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: 

- Ampliació del Contracte de Subministrament Elèctric per alta de nous subministrament d’enllumenat. (Sol·licitat per David Àlvarez 
de Contractació i Compres). 

- Obra civil de les obres d’instal·lació d’enllumenat al carrer Francesc Rogés. (Adreçat a Carles Lloret i Mireia Pujadas). 
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- Nivell lumínic del carrer Migdia. (Sol·licitat per l’arquitecta municipal Xisca Salom). 

- Pròrroga del Contracte del Servei de Manteniment Preventiu d’enllumenat públic adjudicat a ETRA-BONAL, S.A. (Adreçat a Berta 
Gratacós, de Contractació i Compres). 

- Substitució de lluminàries i làmpades del Carrer de la Força.  

- Proposta de connexions de la il·luminació de Nadal (sol·licitat per Sr. Josep Quer). 

- Valoració econòmica dels consums dels patis del carrer Dr. Bolós i del pati Interblocs, a l’avinguda Sant Narcís (Adreçat a Laura 
Mascort). 

- Substitució de lluminàries i làmpades del Carrer de la Força – Informe per a vist-i-plau i informe per a l’adquisició del material.  

- Informe per a iniciar la contractació del Manteniment Preventiu de les instal·lacions d’enllumenat públic.  

- Informe per a l’adjudicació de les obres per al subministrament de l’anomenada Casa del Governador. Confecció del plànning de 
les actuacions. 

- Informe d’actuacions necessàries d’enllumenat públic per l’any 2013 – primera proposta. 

- Informe per a la reparació de reguladors-estabilitzadors de flux espatllats – Tesyse (Arelsa) – (10.405,24 €) 

- Informe presentació d’opcions per a l’adquisició de lluminàries trencades al Pont de Fontajau. 

- Informe per a la compra de lluminàries per al Pont de Fontajau. 

- Informe per l’adjudicació d’assistència tècnica per a l’any 2013 de Tesyse (Arelsa) – quadres de comandament via ràdio. 

- Informe de pròrroga del contracte de subministrament d’energia elèctrica. 

- Confecció de memòries trimestrals. 

- Informes (4) d’adjudicació per a la compra de projectors per il·luminar la façana de l’Edifici Consistorial i la seva entrada. 

- Informe d’adjudicació per a passar inspeccions periòdiques reglamentàries a 69 escomeses d’enllumenat. 

- Informe de l’estat dels quadres d’enllumenat públic segons els defectes detectats (pla d’adequació – inspeccions). 

- Preparació dels plecs per al concurs d’adjudicació del Manteniment Preventiu de les Instal·lacions d’Enllumenat Públic de Girona 
per a l període 2013-2017. 

- Informe contractació del manteniment preventiu de les instal·lacions d’enllumenat públic per al període 2013-2017 (punts plec 
administratiu). 

 

Informacions tècniques: 

- Informació a Intervenció referent a la Resolució del Tribunal Suprem sobre una pujada retroactiva de la tarifa elèctrica. 
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- Informació basada en estudis luxomètrics sobre els nivells lumínics de les places Domènec Fita i Leonor Joher, les escales i passatges 
de Montjuic, el pont de Fontajau i les zones de jocs infantils de la ciutat.  

- Informació sobre la idoneïtat de col·locar una senyera a la torre de lluminàries de la Copa (sol·litat per Sr. Jaume Piquer). 

- Informació sobre la possible connexió d’estacions de la Girocleta en quadres d’enllumenat (sol·licitat per Sr. Pere Casas). 

- Promoció i Ocupació. Informació relativa a possibles connexions de la il·luminació de Nadal.  

- Promoció i Ocupació. Revisió del plec de condicions tècniques per a la contractació del servei d’instal·lació de la il·luminació de 
Nadal. 

- Informació a Aleix Comas i Clara Jimenez, basada en estudis luxomètrics i estudi luminotècnic, per concloure la no necessitat 
d’il·luminar la vorera de l’Avinguda Tarradelles adjacent a la zona esportiva de Fontajau (Obres ADIF). 

- Informació a Aleix Comas de la necessitat d’il·luminar correctament els passeigs interiors de la zona esportiva de Fontajau (obres 
ADIF). 

- Informació a Aleix Comas i Xavier Artés de la necessitat de canviar una lluminària existent a la rotonda de Domeny, degut a 
l’actuació sobre l’enllumenat de les obres d’enllaç de l’Autopista AP7 (aportació de plànols amb amidaments luxomètrics). 

- Informació a Aleix Comas dels processos de reclamació a Endesa de la sol·licitud de pressupost per a subministrament eventual al 
C/Jocs Olímpics, passatge Romaní. 

- Assessorament a tècnics municipals sobre el protocol de sol·licituds a Endesa via SAT. 

 

Peticions internes de serveis d’enllumenat existents. Se’ns han sol·licitat plànols amb informació de l’enllumenat existent al carrer Borrassà, 
Passeig de la Devesa, cruïlla entre carrers Juli Garreta i Joan Baptista la Salle i plaça Montserrat, Passeig d’Olot i Parc Central. 

 

Avisos i suggeriments de ciutadans: 

- Estudi col·locació enllumenat fotovoltaic fins a la font del Ferro. 

- Avisos diversos sobre els nivells lumínics al carrer Impressors Oliva, al carrer Bernat Boades, al núm. 5 de la plaça Miquel de Palol, al 
núm. 3 del carrer Muralla i al pont de Fontajau . 

- Aigua dins arquetes del parc Migdia. 

- Tall de corrent al carrer Benet del Riu, zona Domeny. 

- Petició de desmuntatge d’un cartell d’obres d’enllumenat del FEOSL a la plaça Vista Alegre. 

- Sol·licitud d’un ciutadà per desplaçar un punt de llum al carrer Barcelona a causa d’un nou gual. 

- Sol·licitud d’un ciutadà per desplaçar un punt de llum al carrer Esport a causa de llum intrusa. 
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- Sol·licitud per saber si un cable en una façana del carrer Pare Claret era d’enllumenat públic (no ho era). 

- Avís de la Regidora Marta Madrenas de llums apagats a plaça Independència la nit anterior (avaria). 

- Avís d’un ciutadà de falta d’un punt de llum al carrer Amical Mauthausen. 
 

Peticions i sol·licituds a Endesa:  

- Sol·licitud de pressupost per a subministrament eventual a la pista esportiva de Germans Sàbat. 

- Sol·licitud de pressupost per a subministrament eventual a la pista Biblioteca Ernest Lluch, carrer Saragossa. 

- Sol·licitud de pressupost per a subministrament eventual a la pista de l’Església de Sant Pau. 

- Sol·licitud de pressupost per a subministrament elèctric al carrer de les Monges. 

- Sol·licitud de pressupost per a subministrament eventual al carrer Jocs Olímpics (zona Palau). 

- Sol·licituds de pressupost seguint protocol i formulari SAT d’Endesa de variant UA la Ferradura, de nou transformador a la zona de la 
Plaça Europa, de variant a la Plaça Montserrat, de variant al C/Canalejas, de variant al C/Jeroni de Fontclara.  

- Gestió per conèixer l’estat de l’actuació per ampliació de la potència contractada del camp de futbol de Montilivi. 

 

Altres Peticions i sol·licituds:  

- Sol·licitud de pressupost a ARELSA per a armari elèctric a la plaça del Pallol. 

- Sol·licitud de pressupost a ARELSA per control dinàmic de lluminositat per unificar enceses d’escomeses amb urbilux. 

- Avís a brigades per consulta dels comptadors del Parc Migdia – incidències amb Endesa. 

- Avisos d’incidències a les obres d’enllaç de l’autopista AP7, zona Domeny (Cables estirats i falta de llum). 

- Avisos diversos a brigades de llums trencats i bombetes foses. 

- Sol·licitud a l’empresa Ingisa de documentació pendent de l’obra del carrer Francesc Rogés (obres ADIF). 

- Sol·licituds d’Alcaldia per canviar l’horari d’encesa de la il·luminació de la Catedral certs dies concrets. 

- Sol·licitud de documentació des de Mobilitat (Pere Casas) per procedir a la legalització de marquesines i mupis (Impursa). 

 

5. Gestió de contractes. 

Gestió, seguiment i control, amb reunions periòdiques dels següents contractes: 

- Treballs de conservació preventiva, manteniment i millora de la xarxa d’enllumenat públic, any 4 (Manteniment Preventiu), adjudicat 
a l’empresa ETRA BONAL, S.A. 
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TESYSE (ARELSA) - AD87. Decret Alcaldia 2011011898 17.771,58 €

Certificació manteniment preventiu (BONAL) núm. 5 - any 4 23.095,14 €

Certificació manteniment preventiu (BONAL) núm. 6 - any 4 15.448,97 €

Certificació manteniment preventiu (BONAL) núm. 7 - any 4 18.595,07 €
Certificació manteniment preventiu (BONAL) núm. 8 - any 4 21.461,04 €

Certificació manteniment preventiu (BONAL) núm. 9 - any 4 27.327,32 €
Certificació pla d'adequació cert.1 - any 4 34.063,03 €

Certificació pla d'adequació cert.2 - any 4 42.434,08 €
Certificació pla d'adequació cert.3 - any 4 1.600,49 €

Certificació manteniment preventiu (BONAL) núm. 1 - pròrroga 21.580,32 €
Certificació manteniment preventiu (BONAL) núm. 2 - pròrroga 18.661,30 €

Certificació manteniment preventiu (BONAL) núm. 3 - pròrroga 15.029,08 €

Certificació manteniment preventiu (BONAL) núm. 4 - pròrroga 31.355,26 €

TOTAL CERTIFICACIONS I CONTRACTES ANY 2012 288.422,68 €

CERTIFICACIONS I CONTRACTES

- Treballs derivats dels plans d’adequació per etapes de la xarxa d’enllumenat públic, any 6 (Pla d’Adequació), adjudicat a l’empresa 
SECE, S.A. 

- Contracte de subministrament elèctric per a l’Ajuntament de Girona i Organismes Dependents – Enllumenat Públic, adjudicats a 
Endesa Energia XXI, Endesa Energia S.A.U i Gas Natural Fenosa.  

 

A banda de la relació de seguiment i control dels contractes amb l’empresa i companyies elèctriques, gestió interna a l’Ajuntament: 

- Estudi per donar continuïtat al manteniment preventiu, un cop s’acabi al juny de 2012 (possible pròrroga, nou concurs,...). 

- Informe per incrementar partida de consums, arrel dels nous subministraments elèctrics sol·licitats durant el primer trimestre (QE516, 
QE517, QE518 i QE719). Càlcul estimatiu de l’import previst per 2012 dels nous subministraments. 

- Càlcul estimatiu de l’increment de l’import dels consums d’enllumenat públic al 2012, arrel dels increments de preu. 

- Estudi de la facturació i requeriment de refacturacions i abonaments en totes aquelles factures inadequades (factures relatives a 280 
subministraments). 

 
Revisió i conformitat de certificacions: 
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6. Facturació de consums.  

Control i revisió de les factures de consums dels subministraments d’enllumenat públic. Gestions amb les comercialitzadores i reclamació 
de refacturacions en cas de detecció d’errors en les factures rebudes (amb Endesa Energia XXI i Gas Natural Fenosa).   

1er trimestre – 16 paquets de factures – 409 factures – 298.905,90 € 

2on trimestre - 20 paquets de factures – 980 factures – 708.263,57 €.  

3er trimestre - 17 paquets de factures – 1.062 factures – 583.260,47 €.  

4art trimestre - 23 paquets de factures – 1.284 factures – 544.018,44 €.  

 

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.  

- Contractació i canvi titularitat del quadre d’enllumenat QE 420 (Sarrià de Ter). 

- Problemes d’accessibilitat dels lectors al quadre d’enllumenat QE 366 del carrer Oriol Martorell. 

- Estudi d’hores d’encesa mensuals dels quadres d’enllumenat. 

- Seguiment de refacturacions sol·licitades a les comercialitzadores. 

 

7. 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. 

- Reunió periòdica FECSA-ENDESA -  23/04/2012  –  28 temes a tractar. 

- Reunió periòdica FECSA-ENDESA -  13/06/2012  –  36 temes a tractar. 

- Informe del protocol a seguir per peticions a ENDESA  (15/06/2012), adreçat a tots els tècnics municipals. 

- Reunió periòdica FECSA-ENDESA -  12/09/2012  –  38 temes a tractar. 

- Reunió periòdica FECSA-ENDESA -  15/11/2012  –  30 temes a tractar. 
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8. Altres. 

- Assistència i participació com a ponent a les xerrades organitzacdes per CILMA (Consell d’Iniciatives per al Medi Ambient de les 
comarques gironines), sobre la Gestió Energètica en el Marc del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, sessions d’Eficiència Energètica i 
d’Energies renovables. 

- Preparació i coordinació per tal d’organitzar proves nocturnes per il·luminar la façana de l’Edifici Consistorial.  

- Atenció presencial de visites comercials:  promig de 7-8 mensuals. 

- Atenció presencial a empreses: promig de 3-4 mensuals. 

- Atenció presencial a ciutadans: promig de 2-3 mensuals. 

- Confecció de l’informe sobre actuacions portades a terme trimestralment. 

- Obertura de TICs a la Brigada d’enllumenat de l’Àrea de Mobilitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                    Memòria anual 2012  –  Actuacions d’enllumenat públic exterior  -  Oficina Tècnica d’Enginyeria  -  Àrea d’Urbanisme i Activitats                                                   11 

 

ACTUACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC

Projecte de connexions elèctriques per al subministrament eventual de baixa tensió a diversos 
emplaçaments per a la millora de l'eficiència energètica -fase 1- (FEOSL)

Manteniment preventiu i substitució de làmpades. Treballs de conservació preventiva, manteniment i 
millora de la xarxa d'enllumenat públic.

Pla d'adequació per etapes, fase 2. Treballs derivats dels plans d'adequació per etapes de la xarxa 
d'enllumenat públic.

Manteniment centres de transformació. 

Assistència tècnica control via ràdio quadres d'enllumenat públic

Reparació equips estabilitzadors-reductors de flux (8 quadres d'enllumenat públic)

Revisió de la facturació mensual dels consums d'enllumenat públic. 

Auditoria contínua d'enllumenat públic. 

Participació en la redacció del plec de prescripcions tècniques particulars que regula la contractació del 
subministrament d'energia elèctrica a l'Ajuntament de Girona i organismes dependents.

Participació en la contractació del subministrament d'energia elèctrica a l'Ajuntament de Girona i 
organismes dependents. 

Sol·licitud de subvencions en matèria d'estalvi i eficiència energètica a l'ICAEN per a la substitució de 
làmpades instal·lades de vapor de mercuri de l'enllumenat públic exterior.

Sol·licitud de subvencions en matèria d'estalvi i eficiència energètica a l'ICAEN per a la substitució dels 
pàmpols tipus cilindre de l'enllumenat públic exterior.

Sol·licitud de subvencions en matèria d'estalvi i eficiència energètica a l'ICAEN per a la substitució dels 
pàmpols tipus globus de l'enllumenat públic exterior.

Sol·licitud de subvencions en matèria d'estalvi i eficiència energètica a l'ICAEN per l'enllumenat públic del 
projecte d'urbanització del carrer Migdia.

Redacció del projecte de renovació de la instal·lació d'enllumenat públic de la Rambla Xavier Cugat 
(memòria tècnica i càlculs luminotècnics)

Estudi proposta per a la il·luminació de la Façana de l'Edifici Consistorial.

Estudi proposta de la il·luminació d'un aparcament dissuassiu al carrer Barcelona, entre els carrers Carles 
Rahola i Narcís Blanch.

ACTUACIONS D'ENLLUMENAT INCLOSOS EN PROJECTES D'URBANITZACIÓ

Projecte d'urbanització del carrer de Baix, plaça de Can Ninetes.

Plaça Leonor Joher. Enllumenat Públic.

Projecte d'urbanització del carrer Puigsacalm. Enllumenat Públic.

Projecte de recuperació i conservació de l'entorn natural del carrer Portlligat en el marge    del riu Ter. 
Enllumenat Públic.

Projecte d'urbanització de la frontissa de Santa Eugènia. Enllumenat Públic.

Pla de Baix de Domeny. Enllumenat públic.

Pista esportiva de Germans Sàbat. Enllumenat públic.

Projecte d'urbanització de la plaça de l'audiència. Enllumenat públic.

Projecte de l'aparcament del Palau de Fires. Enllumenat públic.

1er Trimestre: 
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OBRES, ACTUACIONS I ESTUDIS

Visites d'obra i seguiment setmanal Obres Rotonda Enllaç Autopista

Apagada parcial enllumenat Pla de Baix de Domeny
Visita Nocturna - Pla de Baix de Domeny

Propostes i estudis luminotècnics parking dissuasiu zona Fontajau
Proposta i estudi luminotècnic carrer Segovia (Flotilandia)

Proposta d'enl lumenat i estudis luminotècnics accés Vestuaris Devesa

Organització proves d'il· luminació façana edifici  consistorial
Façana - proves de llum amb Philips

Façana - proves de llum amb Iguzzini
Visita Nocturna - Migdia - amb Iguzzini i arquitecta

Façana - proves de llum amb Erco
Sol·lici tud estudi luminotècnic C/Força 

Sol·lici tuds estudis luminotècnics zona esportiva Fontajau (a Iguzzini i Carandini)

Sol·lici tud amidaments luxomètrics diversos passatges i places de la ciutat
Preparació informació per proves TECEO Pujada Polvorins

Redacció llistat inspeccions QE 2012
Proposta renovació de lluminàries Carrer de la Força

Regulació encesa/apagada quadres elèctrics via-ràdio. Seguiment encesa i  apagada.
Redacció Plec de prescripcions tècniques manteniment preventiu 2013-2017

Informe contractació manteniment preventiu 2013-2017 - Punts plec administratiu

Proposta connexions il· luminació de nadal
Contractació Endesa canvi titular QE420 (Sarrià de Ter - Girona)

Instal· lació d'un projector Neos a la plaça del Vi

INFORMES

Informe actuacions secció d'enllumenat primer trimestre 2012

Informe Ampliació contracte GNF per nous subministraments
Informe situació obra civi l enllumenat Francesc Rogés

Informe Nivells lumínics carrer Migdia
Informe Pròrroga Contracte manteniment preventiu BONAL

Informe canvi lluminàries carrer de la Força

Informació a intervenció de resolució Suprem pujada retroactiva tarifes llum
Informació amb luxomètric avís poca llum Plaça Domènec Fita

Informació amb luxomètric avís poca llum Plaça Leonor Joher
Informació poca llum zones jocs infantils de la ciutat

Informació amb luxomètrics avís poca llum escales i passatges Monjuïc
Informació amb luxomètric avís nivells lumínics pont Fontajau

Informació col·locació senyera a punt de llum de la Copa

Informació i fotos lluminàries C/Eiximenis
Valoració econòmica consum patis  C/Dr. Bolós i Interblocs Avda. Sant Narcís

AVISOS, PETICIONS PORTAL I SOL·LICITUDS

A/S Posar enllumenat fotovoltaic fins la Font del Ferro

A/S Falta de llum C/Impressors Oliva
A/S Aigua dins arquetes d'enllumenat parc Migdia

A/S Poca llum C/Bernat Boades
A/S Poca llum Plaça Miquel de Palol, 5

A/S Desmuntatge cartel l FEOSL Plaça Vista Alegre

A/S Falta de llum C/Can Benet del R iu (Domeny)
A/S Massa llum C/Muralla, 3

A/S Desplaçament columna C/Barcelona
A/S Llum intrusa C/de l'esport

A/S Nivells lumínics pont de Fontajau
Petició interna connexió estacions de Girocleta a quadres d'enllumenat

Petició interna serveis existents C/Borrassà

Petició interna serveis existents Passeig Devesa
Petició serveis existents C/ Pare Claret, tram antic Gym Leader

Petició interna serveis existents Parc Central
QE366 C/Oriol Martorell - accés - Endesa

Sol·lici tud a Endesa subministrament elèctric C/Monges
Sol·lici tud a Arelsa de pressupost armari enllumenat Plaça Pallol

Sol·lici tud a Endesa de pressupost subministrament eventual carrer Jocs Olímpics

Sol·lici tud a Endesa de pressupost subministrament eventual pista Biblioteca Ernest Lluch
Sol·lici tud a Endesa de pressupost subministrament eventual pista església Sant Pau

Sol·lici tud a Endesa de pressupost subministrament eventual pista Germans Sàbat

CERTIFICACIONS

Certificació manteniment preventiu (BONAL) núm. 8 - any 4
Certificació manteniment preventiu (BONAL) núm. 9 - any 4

Recepció i final de servei manteniment preventiu (BONAL) - any 4
Certificació pla d'adequació cert.1 - any 4

GESTIÓ CONTRACTES

Contracte subministraments elèctrics Ajuntament de Girona i organismes dependents

Contracte manteniment preventiu (Bonal)
Contracte pla d'adequació (SECE)

PRÒRROGA CONTRACTE BONAL

REUNIONS FECSA-ENDESA 

Reunió periòdica FECSA-ENDESA
Reunió periòdica FECSA-ENDESA

Informe protocol peticions Endesa

2on Trimestre: 
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3er Trimestre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRES, ACTUACIONS I ESTUDIS

Visites d'obra i seguiment setmanal Obres Rotonda Enllaç Autopista

Visita d'obra amb tècnics de les obres rotonda enl laç autopista
Canvi data organització proves d'il· luminació façana edi fici consistorial

Organització i cancel·lació proves d'i l·luminac ió façana edifici consistorial
Regulació encesa/apagada quadres elèctrics via-ràdio. Seguiment encesa i apagada.

Redacció Plec de prescripcions  tècniques manteniment preventiu 2013-2017

Informe contractació manteniment preventiu 2013-2017 - Punts plec administratiu
Proposta connexions  il ·luminació de nadal

Sol·lici tuds estudis lumínics C/Josep Mª Gironella - Parc Central
Repàs plec condicions tècniques  concurs llums de nadal

Estudi nou Enllumenat zona C/Josep Mª Gironella (4 estudis lumínics sol·licitats)
Sol·lici tud luminotècnic zona esportiva Fontajau amb enllumenat existent (a Carandini)

Estudi recàrrecs per increments de potència resolució Suprem

Subministrament elèc tr ic Casa Governador - Castell  de Montjuïc
Visita d'obra i organització obres subm. elèctric Casa Governador - Castell Montjuïc

Actualització actes d'inspecció quadres d'enllumenat
Visita d'obra Torre Rafela (Rubau T arrés)

Reunió coordinació actuacions pròximes  Brigada Municipal

INFORMES

Informe vist- i-plau canvi lluminàries per Carrer de la Força

Informe compra lluminàries per Carrer de la Força
Adaptació informe compra lluminàries per Carrer de la Força per fer Decret

Informe contractació manteniment preventiu 2013-2017 i Plec de P. T ècniques

Informe trimestral actuacions secció enllumenat públic - 2on tr imestre
Informe adjudicació  i planning subm. elèctric casa Governador - Castell de Montjuïc

Informació per corregir reactiva quadres enllumenat 
Informació a Intervenció increments consums enllumenat per Resolució T. Suprem

Informe primera proposta d'actuacions d'enllumenat públic per l 'any 2013
Informe reparació reguladors-estabilitzadors  de flux - Tesyse

Informe vist- i-plau compra lluminàries Pont Fontajau

AVISOS, PETICIONS PORTAL I SOL·LICITUDS

Sol·lici tud mitjançant formulari  M0 alta QE 616 C/Puigsacalm

Avís a brigada per consulta comptadors Parc M igdia
Incidènc ia obres rotonda enllaç AP7 - cables estirats i falta de llum

Sol·lici tud de serveis existents cruïlla C/Jul i Garreta - C/J.B. La Salle
Avís lluminàries di ferents i necessitat canvi a rotonda enllaç AP7 - luxomètrics

Avís a mobilitat de llum trencat

Sol·lici tud documentació pendent obra C/Francesc Rogés a Ingisa
Sol·lici tud de nou pressupost a Endesa seguint el protocol per UA Ferradura

Gestió estat ampliació potència contractada camp de futbol - Decret per Endesa 
Avís ciutadà falta punt de llum a C/Amical Mauthausen

Avís regidora Madrenas llums apagats  Pça Independència nit anterior - avaria
Sol·lici tuds via TIC de mobilitat per canvis en rellotges (3 sol·l icituds)

Informació a Aleix Comas relativa a enllumenat actuació zona esportiva Fontajau - ADIF

Sol·lici tuds lloguer grup electrògen per festa Casa Governador - Castell MontjuÏc (4)
Sol·lici tud d'Alcaldia encesa catedral  fins 23h

Avís mobili tat legalització marquesines i Mupis (Impursa)
Sol·lici tud informació i pressupost lluminàries Pont Fontajau (F.Ros)

Serveis existents zona Casa Governador - Castell  Montjuïc
Sol·lici tud d'Alcaldia encesa catedral  fins 23h

Sol·lici tud a Bonal luxomètrics diversos espais "foscos" peatonals de la c iutat

Gestió sol·lici tuds Endesa pendents via mail (4)
Informació a Aleix Comas de sol·lici tud de subministrament eventual C/Jocs Olímpics

Assessorament tècnics municipals protocol sol·l icituds a Endesa via SAT
TIC nou enllumenat pista C/Jocs Olímpics - consulta cadastre

Actes replanteig, comprovació replanteig i recepció casa governador - Castell Montjuïc

CERTIFICACIONS

Certific ació manteniment preventiu (BONAL) núm. 1 - pròrroga

Certific ació pla d'adequació cert.2 -  any 4

GESTIÓ CONTRACTES

Contracte subministraments elèctrics Ajuntament de Girona i organismes dependents

Contracte manteniment preventiu (Bonal)
Contracte pla d'adequació (SECE)

PRÒRROGA CONTRACTE BONAL

REUNIONS FECSA-ENDESA 

Reunió periòdica FECSA-ENDESA

ATENCIÓ COMERCIALS-CIUTADANS-EMPRESES

Juliol: (2 comercials, 2 empreses)

Setembre: (5 comercials, 5 empreses, 1 ciutadà)
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OBRES, ACTUACIONS I ESTUDIS

Passar inspeccions periòdiques reglamentàries a 69 instal·lacions d'enllumenat

Visites d'obra i seguiment setmanal Obres Rotonda Enllaç Autopista

Il·luminació façana Ajuntament i patis interiors - proves nocturnes

Visita obra Parking Plaça Pallol - Quadre elèctric

Estudi possibilitats per il·luminació externa de la Catedral

Coordinació proposta instal·lació llums de nadal

Recepció legalització parking dissuasiu C/Barcelona

REcepció legalització enllumenat C/Migdia

Estudi canvi d'il·luminació C/Creu

Projecte d'enllumenat exterior de la Plaça Europa - Pg. D'Olot 

Projecte d'enllumenat exterior de la Plaça Montserrat

Redacció plec de prescripcions tècniques per a l'adjudicació del subministrament d'energia

elèctrica

Visita d'obra enllumenat "grup Lloret"

Estudi proposta enllumenat públic Passeig de la Devesa

Licitació Plec Manteniment Preventiu 2013-2017

Informe contractació manteniment preventiu 2013-2017 - Punts plec administratiu

Actualització actes d'inspecció quadres d'enllumenat

Reunió coordinació actuacions pròximes Brigada Municipal

INFORMES

Preparació concurs adjudicació Plec de Manteniment Preventiu 2013-2017

Informe compra lluminàries Pont Fontajau

Informe pròrroga contracte subministrament energia elèctrica

Confecció de la memòria del tercer trimestre

Informes adjudicació compra projectors il·luminació façana Ajuntament i patis

Informe adjudicació inspeccions a 69 escomeses d'enllumenat

Informe estat quadres d'enllumenat segons defectes detectats

Informe adjudicació assistència TESYSE any 2013

4art Trimestre: 

 

 

 

 

 

AVISOS, PETICIONS PORTAL I SOL·LICITUDS

Sol·licitud subministrament elèctric C/Puigsacalm

Sol·licitud subministrament elèctric C/Jocs Olímpics

Petició SAT Trafo Plaça Europa

Petició SAT Plaça Assumpció

Petició SAT C/Canalejas

Petició SAT C/Jeroni de Fontclara

Incidència carril bici Parc Tecnològic sense llum

CERTIFICACIONS

Certificació manteniment preventiu (BONAL) núm. 2 - pròrroga

Certificació manteniment preventiu (BONAL) núm. 3 - pròrroga

Certificació manteniment preventiu (BONAL) núm. 4 - pròrroga

GESTIÓ CONTRACTES

Contracte subministraments elèctrics Ajuntament de Girona i organismes dependents

Contracte manteniment preventiu (Bonal)

Contracte pla d'adequació (SECE)

REUNIONS FECSA-ENDESA 

Reunió periòdica FECSA-ENDESA

ATENCIÓ COMERCIALS-CIUTADANS-EMPRESES

Octubre: (5 comercials, 2 empreses, 1 ciutadà)

Novembre: (11 comercials, 3 empreses, 1 ciutadà)

Desembre: ( 2 comercials,  2 empreses)
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RESUM DE LES ACTUACIONS REALITZADES DURANT L’ANY 2012, PER EL SERVEI DE MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
 

1. 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. 

 
 

2. Intervencions de manteniment 
 

Gestió, coordinació i supervisió tècnica de les actuacions de manteniment correctiu sobre les instal·lacions dels diferents equipaments 
municipals.  
 
Realització d’informes per a l’aprovació de factures de manteniment. 
 
2.1. Edifici Consistorial 
 
A l’edifici consistorial s’han portat a terme un total de 731 intervencions correctives i 1.309 intervencions preventives, durant l’any 2012. 
 
2.2. Resta d’equipaments municipals 
 

En els equipaments municipals es gestiona directament el manteniment de les instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta 
sanitària. Durant l’any 2012 s’han portat a terme 599 intervencions preventives i 372 intervencions correctives. 
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Es coordinen els manteniments de les instal·lacions contraincendis i d’ascensors i les revisions anuals de baixa tensió. 
 
 
 

3. Inventaris de les diferents instal·lacions tècniques dels equipaments municipals. 
 

Inventariat de les instal·lacions de la totalitat dels equipaments municipals: Identificació de la instal·lació, estat de legalització, empresa 
mantenidora, condicions del contracte de manteniment, estat de la instal·lació. Durant aquest 2012 s’han realitzat els inventaris de: 

 
- Instal·lacions de climatització i calefacció. 
- Instal·lacions Contra-incendis. 

- Instal·lacions d’ascensors. 
 

4. Reunions de coordinació i assessorament 
 
Reunions periòdiques amb les diferents àrees amb la finalitat de coordinar el manteniment de les instal·lacions dels diferents 
equipaments i donar-los assessorament tècnic en el manteniment, les millores i les noves instal·lacions. 
 

Reunions periòdiques de la comissió “pla d’autoprotecció de l’edifici consistorial”. 
 
 
 

5. Estudis tècnics /propostes de contractació de manteniment 
 

Durant l’any 2012 s’han realitzat estudis tècnics amb vàries 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 cumplir amb la normativa vigent. 

  
 Estudis tècnics: 
 

- Estudi tècnic econòmic de les instal·lacions elèctriques i de climatització de la nova sala de premsa i dels espais destinats a oficina del 

Teatre. 
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- Estudi tècnic econòmic de les instal·lacions elèctriques i de climatització per a la reforma de l’Oficina de Turisme de la Rambla i la sala 
d’exposicions annexa. 

 
- Estudi dels requisits tècnics de les instal·lacions del futur Pavelló de Montfalgars. 

 

- Estudi tècnic valorat d’instal·lació de calefacció al Hall del Pavelló de Fontajau. 
 

- Estudi tècnic valorat per la sectorització de la instal·lació de calefacció en la zona de l’entrada de l’Oficina Municipal d’Habitatge. 
 

- Estudi tècnic valorat per resoldre els problemes de sobrecàrrega en la instal·lació elèctrica en la perruqueria de la Llar d’avis de 
Fonfajau. 

 
- Estudi valorat per a la susbtitució de la caldera de gasoil de l’Escola Bressol la Baldufa per una caldera de gas natural. 
 
- Estudi valorat per a la instal·lació de calefacció als vestidors de Font de la Pòlvora. 

 

- Estudi valorat per a la instal·lació elèctrica i de clima d’una nova sala C.P.D. a la Policia Municipal. 
 
- Estudi valorat per a la col·locació d’un quadre elèctric a l’exterior del Centre Cívic Pla de Palau. 
 
- Estudi valorat per a la instal·lació contra-incendis a l’equipament Mas Abella. 

 

- Estudi valorat per a la instal·lació de climatització dels despatxos de contractació de l’Edifici Consistorial. 
 

- Estudi valorat per a la insonorització de la sala del grup electrogen de l’Edifici Consistorial. 
 

- Estudi valorat per a la instal·lació de càmeres de vigilància a la sala d’exposicions/oficina de Turisme de la Rambla. 
 

- Estudi valorat per a la construcció de dues arquetes interiors a la xarxa d’evacuació de l’Edifici Consistorial. 
 

- Estudi valora per a la legalització de la instal·lació elèctrica de l’equipament situat en el Castell de Montjuïc. 
 
- Estudi valorat per a la climatització dels dormitoris de les escoles bressols: la Baldufa, el Garbi, el Pont i Cavall Fort. 
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Manteniments contractats durant el 2012: 
 
 

- Renegociació dels contractes de manteniment existents dels ascensors dels equipaments municipals d’Ascensors Girona i Ascensors 
Serra. 

 
- Contractació de les inspeccions reglamentàries que caduquen el 2012 dels aparells elevadors dels equipaments municipals. 
 
- Contractació de revisió anual de les instal·lacions de baixa tensió dels equipaments esportius municipals.  

 
- Contractació de revisió anual de les instal·lacions de baixa tensió dels equipaments escolars.  

 
- Contractació del manteniment reglamentari de les instal·lacions de climatització i aigua calenta sanitària dels equipaments perifèrics 

de l’Ajuntament de Girona (; Aquest servei s’ha contractat de nou amb un estalvi anual previst de 25.000 euros respecte a la 

facturació anterior). 
 

- Contractació del manteniment del grup electrogen de la policia municipal. 
 
- Contractació del manteniment de les antenes col·lectives situades a les cases de l’Onyar. 

 

 
 
 

6. Adequacions, millores i noves instal·lacions. 
 
 
Direcció d’obra i/o supervisió d’intervencions durant  l’any 2012: 

 
 

- Instal·lació de calefacció mitjançant fancoils en el Hall del Pavelló de Fontajau i dos dels despatxos. 
 
- Instal·lació de sectorització de la instal·lació de calefacció en la zona de l’entrada de l’Oficina Municipal d’Habitatge. 
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- Adequacions dels centres de transformació municipals per corregir punts no conformes de la darrera inspecció realitzada per part 

d’una entitat de control autoritzada. 
 

- Suport tècnic en l’obra “Calefacció dels pavellons esportius” .  

 
- Instal·lació elèctrica i de clima d’una nova sala C.P.D. a la Policia Municipal. 
 
- Inspeccions periòdiques reglamentàries a les instal·lacions de baixa tensió dels equipaments escolars. 
 
- Instal·lació de fonts connectades a la xarxa d’aigua potable distribuides per l’edifici consistorial i altres equipaments municipals. 

 
- Substitució de la caldera de gasoil de l’Escola Bressol la Baldufa per una caldera de gas natural. Implementació de control mitjançant 

un sistema de gestió centralitzat. 
 
- Instal·lació de calefacció als vestidors de Font de la Pòlvora. Integració al control de gestió centralitzat existent a l’escola. 

 
- Instal·lació de climatització dels despatxos de contractació de l’Edifici Consistorial. 

 
- Instal·lació contra-incendis a l’equipament Mas Abella. 

 
- Instal·lació elèctrica per a la col·locació d’un quadre elèctric a l’exterior del Centre Cívic Pla de Palau. 

 
- Instal·lació elèctrica i de climatització d’una nova sala C.P.D. a la Policia Municipal. 
 
- Implementació d’un sistema de control telegestionat per a l’optimització del el consum energètic per a la producció de calor de 

l’edifici consistorial. 
 

- Inspeccions periòdiques reglamentàries dels ascensors municipals. 
 

- Instal·lació elèctrica segons REBT de l’equipament situat en el castell de Montjuic. 
 

- Instal·lació de climatització dels dormitoris de les escoles bressols: la Baldufa, el Garbi, el Pont i Cavall Fort. 
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7. Seguiment obres urbanisme, part d’instal·lacions. 
 
 
- Adequació d’una sala de premsa i dependències municipals. 

 
- Reforma de l’oficina de turisme de la rambla i sala d’exposicions annexa. 
 
-  Escola bressol la Devesa. 
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RESUM DE LES ACTUACIONS REALITZADES DURANT EL TERCER TRIMESTRE DE L’ANY 2012, PER EL DEPARTAMENT DE SANEJAMENT PÚBLIC DE L’OFICINA 
TÈCNICA D’ENGINYERIA DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA 

 
 

1. Informes tècnics 
Redacció de 83 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. 

 
2. 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: 

1er Trimestre: 
- Proposta de sistema drenatge per l’espai de l’antic Parc Central. 
- Xarxa de sanejament dels vestidors de la zona esportiva de Sant Daniel. 
- Proposta de nova escomesa de l’Escola Dominiques, situada al C/ Mare de Déu del Remei núm. 22 
- Assessorament per resoldre els problemes de retorns de l’escomesa de sanejament d’un edifici d’habitatges situat al C/ Rutlla 

161-163. 
- Gestió tècnica per resoldre els problemes de desaiguat dels lavabos públics soterrats situats a la Plaça Independència. 
- Gestió tècnica per donar l’alta de l’escomesa elèctrica d’un separador d’hidrocarburs al Pla de Baix de Domeny. 
- Gestió tècnica per accelerar els treballs de posada en funcionament de les escomeses elèctriques dels tancs tempesta núm. 3 i 

5, situats al C/ Alfred Nobel i al Grup Germans Sàbat, respectivament. 
- Assessorament en el càlcul i revisió del sistema de drenatge proposat a la zona esportiva del Camp de Futbol de Fontajau, que 

reposa la UTE del TAV. 
- Assessorament al projecte d’urbanització del sector Mas Boscosa de Sarrià de Ter, per les seves connexions de sanejament al 

sistema de col·lectors “en alta” de Girona. 
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2on trimestre: 
- Proposta de sistema drenatge per l’espai de l’antic Parc Central. 
- Xarxa de sanejament dels vestidors de la zona esportiva de Sant Daniel. 
- Assessorament pel sistema de sanejament del Monestir de Santa Caterina, situat proper al Pavelló del GEiGEG. 
- Gestió tècnica per donar l’alta de l’escomesa elèctrica d’un separador d’hidrocarburs al Pla de Baix de Domeny. 
- Gestió tècnica per contractar el subministrament elèctric per un equip de bombament d’aigües residuals a Campdorà (Ref. 

EBAR Campdorà 2) 
- Gestió tècnica per accelerar els treballs de posada en funcionament de les escomeses elèctriques dels tancs tempesta núm. 3 i 

5, situats al C/ Alfred Nobel i al Grup Germans Sàbat, respectivament. 
- Assessorament en el càlcul i revisió del sistema de drenatge proposat a la zona esportiva del Camp de Futbol de Fontajau, que 

reposa la UTE del TAV. 
- Assessorament en la connexió de sanejament de l’Escola Bressol de la Devesa. 
- Assessorament als criteris de sanejament públic que cal contemplar en el Pla de Millora Urbana de les Pedreres. 
 
3er trimestre 
- Proposta de sistema drenatge per l’espai de l’antic Parc Central. 
- Proposta de la xarxa pública de sanejament per l’obra d’urbanització del C/ Josep Ma. Gironella 
- Reposició xarxa de sanejament públic afectada per l’obra de la construcció de la Biblioteca d’Emili Grahit. 
- Xarxa de sanejament dels vestidors de la zona esportiva de Sant Daniel. 
- Assessorament als tècnics municipals que supervisen l’obra d’urbanització de la zona del Camp Futbol de Fontajau. 
- Assessorament en la consecució dels serveis existents de la zona del Castell de Montjuïc 
- Coordinació d’actuacions en episodis de filtracions d’aigües residuals (Font de la Pólvora, C/València 34, C/Bastiments 1) 
- Llistat de fosses sèptiques i preus tarifa pública de sanejament, per l’Àrea de Gestió Tributària 
- Coordinació sistema buidatge de dipòsit d’aigües residuals de la guingueta dels Jardins de la Muralla. 
- Ajuda en l’organització de les millores valorades de l’obra d’urbanització del C/Migdia 
- Proposta d’inversions de sanejament públic per l’any 2013 
 
4rt trimestre 
- Xarxa pública de sanejament per el projecte d’urbanització del Parc Central (reurbanització Post-TAV amb C.Lloret i F.Monerris). 
- Xarxa de sanejament de l’estació del TAV a Girona. 
- Xarxa pública de sanejament per el projecte d’urbanització del Passeig de la Devesa (Xisca Salom). 
- Escomesa lavabos Pla de Baix de Domeny (Clara Jiménez). 
- Escomesa de sanejament del Pavelló Montfalgars (Joaquim Roura i arquitecte redactor del projecte). 
- Assessorament connexió del sector D-Marroc de Salt, a la xarxa pública de sanejament “en alta” de Girona. 
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3. 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: 
 

- Instal·lació de 5 tancs tempesta a l’entorn de la Riera Bullidors (supervisió obra, com a futur receptor de la mateixa) 
- Estudi tècnic valorat per la construcció d’un sobreeixidor al C/ Bisbe Sivilla. 
- Previsió d’infraestructures de sanejament per el Pla de Millora Urbana del Barri de Les Pedreres 
- Estudi tècnic valorat per la substitució d’un tram de xarxa pública de sanejament deteriorada al la Pujada del Pont del Pedra. 
- Estudi tècnic valorat per la substitució d’un tram de xarxa pública de sanejament deteriorada al C/ Migdia (tram entre C/ Emili 

Grahit i C/ de la Creu). 
- Projecte d’aprofitament d’un tram del Col·lector Barrera com a Tanc Tempesta 
- Substitució d’un tram de xarxa de sanejament públic al C/ Francesc Samsó (estudi+obra) 
- Memòria valorada de substitució d’un tram del col·lector de sanejament “en alta” del Riu Güell 
- Memòria valorada d’utilització del Col·lector Barrera de Santa Eugènia com a tanc de laminació 
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4. 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.  
 
4.1 Obres de manteniment correctiu (fora de cànon) 
 
1er trimestre 

31/01/2012 i 2012/S/19 C/ Josep Morato i Grau  Reposició embornal robat 149,75 € 
27/01/2012 i 2012/S/15 C/ Riu Cardener (Can Sureda) Reparació reixa per N.Barcino 0,00 € 
26/01/2012 i 2012/S/14 C/ Església de St. Miquel Reposició embornal robat 149,75 € 
24/01/2012 i 2012/S/10 C/ Josep Aguilera i Martí 27 Reparació embornal 148,43 € 
02/02/2012 i 2012/S/21 C/ Pedret 118 (davant discoteca Buda) Substitució 2 tapes i rejuntat perimetral 0,00 € 
01/02/2012 i 2012/S/20 C/ Enric Claudi Girbal i Nadal  Reparació 5 embornals bústia 0,00 € 

  Telecontrol Tancs Tempesta 
SiC Armari i programació telecontrol tancs 
tempesta. 4.884,02 € 

03/01/2012 i 
2011/S/216 C/ Torre Gironella 129 Refer pou i embornal nou 425,36 € 
Fra. 258 de 
21/011/2011 C/ Font de la Lluna Reparació encamisat interior 285,00 € 
20/02/2012 i 2012/S/29 C/ Barcelona, ctda. C/ La Salle  Reparació embornal i connexió 1.179,54 € 
16/02/2012 i 2012/S/27 c/ Pont Major, 105 Construcció nou embornal 622,66 € 
21/02/2012 i 2012/S/30 C/ Pedret 5-7 Reparació embornal 1.761,01 € 
08/02/2012 i 2012/S/23 Plaça Josep Irla i Bosch Substitució tapa 569,84 € 
14/02/2012 i 2012/S/24 Plaça del Vi Reparació reixa existent malmesa 2.082,38 € 
02/03/2012 i 2012/S35 C/ Barcelona, 139 Substitució 1 tapa i rejuntat a/sika 569,84 € 
02/03/2012 i 2012/S36 C/ Montnegre (ctda. C/ de Salt) Substitució 4 tapes i rejuntat a/sika 2.827,76 € 
05/03/2012 i 2012/S39 C/ Torrent, 5 Substitució 1 embornal 369,35 € 
06/03/2012 i 2012/S40 C/ Riu Cardener, 1ACC Substitució interceptor vell a embornal 574,90 € 
02/03/2012 i 2012/S37 Plaça Joan Brossa Substitució 4 mòduls de reixa RC15 488,00 € 
15/03/2012 2012/S/44 Av. Josep Tarradellas (Pont Fontajau) Reposició embornal robat 349,90 € 
13/03/2012 i 2012/S/43 Av. Sant Francesc, 7 Reparació 1 embornal bústia 290,95 € 
15/03/2012 i 2012/S/46 C/ Joan Masó i Valentí (comporta Sèquia Monar) Reparació tanca Sèquia Monar 4.552,38 € 
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12/03/2012 i 2012/S/41 C/ Riu Güell (zona ctda. C/Tarragona) Substitució 1 tapa i rejuntat a/sika 1.118,24 € 
20/03/2012 i 2012/S/50 C/ Sant Roc 39 Substitució 1 tapa i rejuntat a/sika 569,84 € 
27/03/2012 i 2012/S/52 C/ Bisbe Sivilla 8 Construcció d'un sobreeixidor 2.573,69 € 

   
TOTAL 1ER TRIMESTRE 2012 =   26.542,59 € 

 
2on trimestre 

19/03/2012 i 2012/S/48 C/ Riu Güell (zona Bell-Lloc) Reparació 9 tapes  5.319,69 € 
02/04/2012 i 2012/S/57 Avda. Montilivi - Rotonda Girona Construcció 1 nou embornal i clavegueró 2.313,25 € 
12/03/2012 i 2012/S/41 C/ Riu Güell (zona ctda. C/Tarragona) Substitució 2 tapes i rejuntat a/sika 1.139,68 € 
16/03/2012 i 2012/S/47 C/ Torin 3 Substitució 1 tapa i rejuntant a/sika 569,84 € 
17/01/2012 i 2012/S/5 C/ Barcelona (zona C/ Cassià Costal) Instal·lació de 2 interceptors Barcino 4.028,13 € 
05/01/2012 i 2012/S/220 Rambla Xavier Cugat (parada bus cinemes Oscar) Instal·lació 2 embornals i 1 interc.Barcino 3.469,80 € 
03/04/2012 i 2012/S/59 Avda. Lluís Pericot Reposició 2 reixes d'embornal robades 299,50 € 
04/04/2012 i 2012/S/62 C/ Santiago Russinyol, 11 Reparació 1 embornal 468,18 € 
04/04/2012 i 2012/S/60 C/ Bonastruc de Porta - Rda. Ferran Puig (A) Construcció 1 nou embornal i clavegueró 5.883,93 € 
10/04/2012 i 2012/S/64 Grup Germans Sàbat, 161-162 Reposició 1 reixa embornal 180,85 € 
10/04/2012 i 2012/S/66 C/ Tambor Ansó Reparació flonjall i col·locació tapa 539,19 € 
12/04/2012 i 2012/S/68 C/ Sant Daniel, 19-B Reparació flonjall d'un clavegueró públic 681,14 € 
16/04/2012 i 401085 EBAR Campdorà 2 (petita) Obra civil escomesa elèctrica EBAR 2 3.007,15 € 
26/04/2012 i 2012/S/71 
v2 Grup Pont Major, 17 Reparació esvoranc i fons d'un pou 2.487,69 € 
28/03/2011 i 2011S/36 Pjda. Sant Feliu 9 Reparació embornal fosa grisa antic 1.989,88 € 
26/04/2012 i 2012/S/77 C/ Sant Isidre ctda C/ Barcelona Substitució tapa  569,84 € 
26/04/2012 i 2012/S/78 C/ Rutlla ctda. C/ Creu Substitució tapa  569,84 € 
26/04/2012 i 2012/S/79 Pjda. Creu de Palau 78 Substitució tapa  569,84 € 
02/12/2011 i 2011/S/187 Passeig Fora Muralla 11 (ctda.Escales) Reparació claveguera 2.666,15 € 
14/05/2012 i 2012/S/86 C/ Pou Rodó 5 (Hotel Llegendes) Reparar 2 sifons de 2 embornals 301,56 € 
17/05/2012 i 2012/S/87 C/ Emili Grahit 6-8 (ctda. Migdia sud) Construcció arquetes registre embornals 2.041,73 € 
16/05/2012 i 2012/S/90 C/ Carme (entre C/Enderrocades i J.Chia) Reparació anellats de pous 2.808,05 € 
17/05/2012 i 2012/S/92 Pista poliesportiva Parc Vista Alegre Eliminació reixa drenatge 1.853,90 € 
18/05/2012 i 2012/S/95 C/ Portal Nou 6 Substitució tapa i constr. Pou nou 887,89 € 
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  Separador hidrocarburs Pla de Baix Domeny Remodelació quadre elèctric 481,13 € 
  Grup Vilaroja 167 Reparació filtracions sup.claveguera 1.500,00 € 
31/05/2012 i 2012/S/101 C/ Santa Eugènia 85 Substitució tram de reixa lineal 428,59 € 
07/06/2012 i 2012/S/105 C/ Josep Aguilera Martí (costat Pav.Palau) Reconstrucció pou registre trencat 785,20 € 
05/06/2012 i 2012/S/103 Grup Vilaroja 179 Construcció 4 pous de registre 3.964,19 € 
05/06/2012 i 2012/S/104 C/ Rajolers 7 Reparació de reixa 817,46 € 

12/06/2012 i 2012/S/112 
C/ Andreu Tuyet Santamaria (pàrquing CAP 
Montilivi) Execució cuneta i arqueta sorrera 2.161,15 € 

15/06/2012 i 2012/S/117 C/ Martí Sureda Deulovol, emb 6945 
Substitució embornal per interceptor 
Barcino 1.234,25 € 

14/06/2012 i 2012/S115 Grup Pont Major, 3 (darrera edifici) Substitució tapa  319,09 € 
15/06/2012 i 2012/S/114 C/ Joan Badia Casañas Instal. marc i reixa quadrícula 1.206,95 € 
14/06/2012 i 2012/S/116 Ctra. Taialà 96 Substitució tapa 319,09 € 

 
TOTAL 2on TRIMESTRE 2012 =   57.863,80 € 

 
 

 
222554 i 01/07/2012 EBAR Campdorà 1 Substitució bomba per Xylem WSE  1.604,69 € 
2012010 i 31/12/2011 Reixa Comporta Sèquia Monar Neteja extraordinària reixa Maristes 2.042,70 € 

2012/S/118 i 18/06/2012 
Inspecció clavegueró (possible problema xarxa 
pública) Desembús i diagnosi problema 925,60 € 

2012/S/125 i 22/06/2012 C/ Joan Maragall 15 Substitució de 2 tapes 1.332,05 € 
2012/S/126 i 27/06/2012 C/ Dr. Santiago Sobrequés, 3 Substitució de 1 tapa 363,58 € 
de moment sense codi C/ Joan Baptista La Salle 64 Substitució de 1 tapa 363,58 € 
2012/S/133 i 17/07/2012 C/ Mas Barril (rotonda Montilivi) Reparació sorreres 2.000,37 € 
2012/S/128 i 06/07/2012 Pol. Ind. Domeny - Davant Oxiter Reparació d' 1 embornal                   149,75 €  
2012/S/129 i 06/07/2012 Avda. Montilivi Substitució de 1 tapa                   319,09 €  
2012/S/113 i 12/06/2012 C/ Torre St. Daniel 6-8 Substitució xarxa deteriorada                7.194,26 €  
2012/S/139 i 31/07/2012 C/ Ballesteries 1 Substitució 1 tapa                   867,49 €  
2012/S/138 i 31/07/2012 C/ Dr. Joan Torró Cabratosa Substitució 1 tapa                   319,09 €  

2012/S/137 i 31/07/2012 
Ctra. Santa Coloma - vial davant Gràfiques 
Alzamora Substitució 1 tapa                   319,09 €  
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2012/S/135 i 30/07/2012 C/ Pou de la Torre, 21 Substitució 1 tapa                   319,09 €  
2012/S/142 i 03/08/2012 C/ Carme 53-55 Reparació 1 embornal                   349,90 €  
 sense codi Col·lector Barrera Col·locació placa commemorativa                    80,24 €  
2012/S/143 i 08/08/2012 Grup Pont Major 1-2 (per darrera) Reparació 1 embornal                   180,85 €  

2012/S/54 i 29/03/2012 C/ Francesc Samsó 1-3 
Substitució de 31 ml de xarxa deteriorada i 
instal·lació d'1 interceptor                8.461,23 €  

2012/S/147 i 23/08/2012 C/ Berenguer de Palol Encamisat interior tub amb Part-lining                1.050,00 €  
2012/S/141 i 01/08/2012 C/ Pedret 118 Substitució 1 tapa                1.052,98 €  
2012/S/80 i 02/05/2012 Passeig d'Olot (emb.4219 zona C/C.Colom) Substitució 1 embornal                   493,90 €  
2012/S/149 i 28/08/2012 C/ Riera Garrap 2 Reposició de 3 embornals robats                   449,25 €  
2012/S//155 i 03/09/2012 C/Jocs Olímpics (venint Pjda.Creu Palau) Reposició 1 embornal                   349,90 €  
2012/S/154 i 03/09/2012 Ctra. Taialà ctda. Amb C/Riera Rimau Reparació 4 embornals                1.399,60 €  
2012/S/151 i 30/08/2012 C/ Ramón Turró Reparació 2 embornals                   280,00 €  
2012/S/152 i 31/08/2012 C/ Punta del Pi, 2 Reparació 1 tapa i 1 interceptor                1.064,66 €  
2012/S/90 i 16/05/2012 C/Carme 50-281 Subst. 3 tapes, 1 emb., i rep.8 marcs                2.808,05 €  
2012/S/161 i 12/09/2012 Passeig d'Olot, 13 Reparació 1 embornal i 1 sifò                   349,90 €  
2012/S/160 i 12/09/2012 C/ Saragossa 32 Reparació 1 embornal i 1 sifò                   349,90 €  
sense codi (de moment) Passeig General Mendoza Neteja extraordinària amb cadenes                2.918,52 €  

 
TOTAL 3er TRIMESTRE 2012 =   39.759,31 € 

 
 

2012/S/157 i 04/09/2012 
Ctra. Taialà, 16 (retorn escomesa prov.xarxa 
pública) Substitució de 10ml de xarxa 7.460,28 € 

2012/S/164 i 20/09/2012 C/ Albera 1 Substitució 1 tapa                   319,09 €  
2012/S/165 i 27/09/2012 C/ Bernat Boades 8 Substitució 1 tapa                   348,96 €  
2012/S/166 i 27/09/2012 C/ Josep Viader i Moliner ctda. C/Illa Substitució 1 tapa                   319,09 €  
2012/S/167 i 27/09/2012 C/ Salvador Ferrer Maura 15 Substitució 1 tapa                   867,49 €  
2012/S/168 i 28/09/2012 C/ Joan Miró i Ferra, 29 Reparació 1 embornal i rigola                   326,07 €  

2011/S/198 i 09/12/2012 
Gran Via Jaume I, 54 (ctda.Pça.Marquès de 
Camps) Substitució 1 embornal, pou i 6m tub                3.263,32 €  

2011/S/177 i 09/10/2012 C/ Aneto 7 Encamisat interior tub amb Part-lining                   700,00 €  
Pendent Camí dels Àngels 3 (Can Poter - Rest.Cul del Reparació caixó que genera filtracions  Pendent  
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Món) 

Pendent EBAR La Creueta (Parc Tecnològic) Substitució 2 sondes de nivell                   160,00 €  
2012/S/179 i 09/10/2012 C/ Puigsacalm 45 Substitució 1 tapa                   569,84 €  
2012/S/178 i 09/10/2012 Ctra. Sta. Coloma 72 Substitució 1 tapa                   867,49 €  
2012/V/155 i 08/10/2012 Passeig d'Olot 97 6ut Encamisat interior tub amb Part-lining                2.100,00 €  
2012/S/181 i 16/10/2012 C/Cartagena 2-4-6 Instal. 1 embornal i clavegueró                1.796,40 €  
2012/S/182 i 16/10/2012 C/ Bru Barnoia Xiberta Substitució reixa interceptora                4.760,58 €  
2012/S/183 i 16/10/2012 C/ Joan Baptista La Salle Eliminació tram de reixa lineal                   281,44 €  
injecció crèdit EBAR 1 Campdorà sobrant de l'adjudicació generador electr. -            12.724,97 €  
2012/S/189 i 02/11/2012 C/ Montori ctda. C/St. Grau Substitució de tapa i rejuntat                1.118,24 €  
2012/S/188 i 02/11/2012 C/ Caterina Albert (davant Escola Bressol Devesa) Substitució embornal per interceptor                   762,37 €  
2012/S/197 i 07/11/2012 C/ Emili Grahit ctda. C/ Príncep Substitució tapa i rejuntat                   569,84 €  
2012/S/200 i 08/11/2012 C/ Can Sunyer 64 Construcció d'un nou embornal                   349,90 €  
2012/S/193 i 05/11/2012 C/ Dr. Joan Torró i Cabratosa (davant deixalleria) Substitució tapa i rejuntat                   569,84 €  
2012/S/192 i 05/11/2012 Ronda Fort Roig 13-14 Instal·lació interceptor                4.198,28 €  
2012/S/191 i 02/11/2012 C/ Carme 51-57 Reparació 3 sifons trencats                   495,39 €  
2012/S/196 i 06/11/2012 Plaça de Sant Ponç Instal·lació 4 tapes 40x40cm i D400 i reparació                   677,52 €  
2012/S/186 i 24/10/2012 C/ Isabel la Catòlica 12 Substitució tapa i rejuntat                   467,41 €  
2012/S/203 i 16/11/2012 C/ Josep Ma. Pagès Vicenç Substitució 1 embornal                     180,85 €  
2012/S/204 i 16/11/2012 C/ Riu Güell 84 Substitució 10m reixa lineal i pav.voltant                2.065,80 €  

2012/S/211 i 26/11/2012 C/ de la Coma, 22 
Reposició tapa ventilada robada amb recreixement 
pou                   482,92 €  

2012/S/213 i 27/11/2012 C/ Josep Ma. Prat, 6 Substitució 1 embornal (amb caixó) enfonsat                   484,02 €  
2012/S/210 i 26/11/2012 C/ Tarragona, 7-9 Substitució tapa de pou                   467,41 €  
2012/S/215 i 28/11/2012 C/ de les Terreres 16 Reparació 1 embornal                     444,04 €  
2012/S/217 i 28/11/2012 C/ Narcís Monturiol 24 Anul·lar sorrera fora de servei                   288,22 €  
2012/S/216 i 28/11/2012 C/ Ramon Muntaner, 5 Construcció d'un nou embornal                   484,02 €  
2012/S/220 i 30/11/2012 C/ Montnegre, 50 Reparació tapa d'un pou                   839,18 €  
2012/S/225 i 10/12/2012 C/ Carme 27-37 Construcció de 2 embornals                   892,21 €  
2012/S/221 i 03/12/2012 C/ Beates Reparació reixa                   369,40 €  
2012/S/222 i 04/12/2012 C/ Dr. Josep Ametller i Viñas, 45 Construcció d'un nou embornal                1.722,69 €  
2012/S/229 i 14/12/2012 C/ Universitat de Girona (davant P4) Reparació embornal existent                   315,50 €  
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2012/S/226 i 10/12/2012 C/ Emili Grahit, 52 (davant Guàrdia Civil) Construcció 4 interceptors amb sorrera                2.842,93 €  
2012/S/230 i 14/12/2012 Plaça Sant Feliu Refer pou de registre 10410                2.070,55 €  
103 4.808.000.763  Reparació caixó Galligants (rest. El Cul del Mon)                  7.004,71 €  

 
TOTAL 4rt TRIMESTRE 2012 =   41.578,32 € 

 
TOTAL ANY 2012 = 165.744,02 € 

 
 

4.2 Peticions TIC rebudes a través del Portal: 
 

#58372 
SIAGI - Informe final d'obra Tancada 29/02/2012 5 

ESTEBAN VALENTI, FRANCESC  
MASAGUE CLUA, SERGI 

#58371 
embornals tapats amb planxa al C/ Pou Rodó 5 Tancada 29/02/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
MASAGUE CLUA, SERGI 

#58410 
Passatge Balandrau núm. 5acc Tancada 29/02/2012 5 

SELLABONA ESTEVE, EVA  
MASAGUE CLUA, SERGI 

#74598 
petició d'un arquitecte tècnic Resolta 06/09/2012 5 

FREIXAS FERNANDEZ, DAVID  
MASAGUE CLUA, SERGI 

#77880 
ambientador a lavabo de la planta d'urbanisme Resolta 15/10/2012 5 

COMAS HERRERA, JOSEP ALEIX  
MASAGUE CLUA, SERGI 

#55456 
serveis en el carrer de Caputxins Tancada 26/01/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
SALOM GAYA, FRANCISCA 

#58455 
Tapa desclaçada a c. Barcelona 139 Resolta 29/02/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
SANCHO BECCATO, SILVIA 

#57938 
Manca reixa de clavegueram Tancada 23/02/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
PRATS TORRENTS, MARIA LLUISA 

#58566 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - SANT 
FRANCESC AV. Tancada 01/03/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 01/03/12 (17079120010435) 

#58573 
Reixa massa enfonsada al C. Avellaner Tancada 01/03/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
SALVADOR MARIN, M TERESA 
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#59094 
petició serveis existents Tancada 07/03/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
MONTALBAN RUIZ, PERE 

#58259 
Tapa fa soroll a c/Mimosa Tancada 28/02/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) GREGORIO ARANDA CHICA 

#58053 
Informe tècnic per reclamació patrimonial Resolta 24/02/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
VILA GUELL, JOAN 

#56749 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - PONT 
MAJOR C. Tancada 09/02/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 09/02/12 (17079120006876) 

#61724 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - 
GERMANS SABAT, GRUP Tancada 04/04/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 04/04/12 (17079120016389) 

#67645 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - 
MARQUES CALDES MONTBUI C. Tancada 05/06/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 05/06/12 (17079120026661) 

#68440 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - VILA-
ROJA, GRUP Tancada 13/06/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 13/06/12 (17079120028085) 

#68864 
Problemes amb el clavegueram en un carrer del Grup Vila-Roja-Reg. barri 
E. Berloso Tancada 18/06/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
SALVADOR MARIN, M TERESA 

#71022 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - 
TORRASSA, PDA. Tancada 09/07/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 09/07/12 (17079120032995) 

#66524 
embornal mal col.locat c/ Santa Eugènia, 85 Tancada 24/05/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
VILADEMAT GALLEGO, ALICIA 

#66555 
Embornals, c Joan Badia Casanyes Tancada 25/05/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
MONTALBAN RUIZ, PERE 

#63370 
NETEJA VIÀRIA>Carrers de la ciutat - XAVIER CUGAT, RBLA. Tancada 23/04/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 23/04/12 (17079120019450) 

#66855 
Canalització de les aigües a l'aparcament de darrera del CAP Montilivi Tancada 29/05/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
SALVADOR MARIN, M TERESA 
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#64594 
Serveis Pg de la Devesa Resolta 03/05/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
SALOM GAYA, FRANCISCA 

#62340 
MOBILIARI URBÀ>Actuacions altres elem instal. a la via pública. - PONT 
MAJOR C. Tancada 13/04/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 13/04/12 (17079120017728) 

#62963 
MOBILIARI URBÀ>Actuacions altres elem instal. a la via pública. - 
SEGOVIA C. Tancada 18/04/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 18/04/12 (17079120018540) 

#63892 
Embassament d'aigua de pluja. Tancada 27/04/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
ROCA ROCASALVA, MARIA NEUS 

#66773 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - ORIOL 
MARTORELL I CODINA C. Tancada 28/05/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 28/05/12 (17079120025276) 

#64786 
tapa fa soroll a la ctda. C/ Rutlla amb C/ Creu Resolta 07/05/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
FREIXAS FERNANDEZ, DAVID 

#63812 
informe tècnic per executar garantia Resolta 27/04/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
MENDIETA BOSCH, JOANA 

#68471 
Educació. Escola Montfalgars . Clavagueram sota porxo  Tancada 13/06/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
TEIXIDO RENAU, GEMMA 

#65622 
informe tècnic - taxa clavegueram Tancada 15/05/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
JORQUERA MARTÍ, RICARD 

#68481 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - PONT 
MAJOR, GRUP Tancada 13/06/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 13/06/12 (17079120028142) 

#69311 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - 
SANTIAGO SOBREQUES DR.C. Tancada 21/06/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 21/06/12 (17079120029608) 

#67157 
Tapa clavegueram trencada Tancada 31/05/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
MASSEGUR MADRENAS, RAMON 

#69005 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - VILA-
ROJA, GRUP Tancada 19/06/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 19/06/12 (17079120029198) 
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#75151 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - 
CAMPCARDOS C. Tancada 14/09/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 14/09/12 (17079120043410) 

#74967 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - ALBI C. Tancada 12/09/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 12/09/12 (17079120043105) 

#74897 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - OLLES 
C. Tancada 12/09/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 12/09/12 (17079120043032) 

#75977 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Paviment de calçada en mal estat - 
JOAN MIRO I FERRA C. Tancada 24/09/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 24/09/12 (17079120045014) 

#75536 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - SANT 
ANTONI M.CLARET C. Tancada 19/09/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 19/09/12 (17079120044166) 

#75130 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Paviment de calçada en mal estat - 
PUIGSACALM C. Tancada 14/09/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 14/09/12 (17079120043394) 

#75966 
Tapa de registre a la calçada que fa molt de soroll c/ Salvador Ferrer, 15/24 Tancada 24/09/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Sr. Josep Lluís Rico 

#75875 
C/ Josep Viader i Moliner hi ha una tapa que fa molt de soroll Tancada 21/09/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) ciutadana 

#74715 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - OLOT, 
D', PG. Tancada 07/09/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 07/09/12 (17079120042344) 

#74075 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - SANTA 
COLOMA CTRA. Tancada 30/08/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 30/08/12 (17079120041191) 

#75910 
MOBILIARI URBÀ>Actuacions altres elem instal. a la via pública. - SANTA 
COLOMA CTRA. Tancada 23/09/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 23/09/12 (17079120044870) 

#74762 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - Tancada 08/09/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 08/09/12 (17079120042546) 
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MONTSENY C. 

#76108 
Neteja embornals- Reg. barri Joan Alcalà Tancada 25/09/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
SALVADOR MARIN, M TERESA 

#74069 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - SANT 
ANTONI M.CLARET C. Tancada 30/08/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 30/08/12 (17079120041170) 

#76170 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - 
L'ALBERA C. Tancada 26/09/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 26/09/12 (17079120045360) 

#76405 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - LA 
CREUETA, GRUP D'ESTATGES Tancada 27/09/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 27/09/12 (17079120045598) 

#76441 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - CAMP 
GURNAU C. Tancada 27/09/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 27/09/12 (17079120045625) 

#76205 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - VILA-
ROJA, GRUP Tancada 26/09/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 26/09/12 (17079120045393) 

#76207 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - 
PUIGNEULOS, PTGE. Tancada 26/09/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 26/09/12 (17079120045396) 

#76208 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - 
BARRANC C. Tancada 26/09/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 26/09/12 (17079120045399) 

#80748 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - COMA 
DE LA C. Tancada 17/11/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 17/11/12 (17079120054534) 

#81318 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - JOSEP 
M. PRAT C. Tancada 23/11/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 23/11/12 (17079120055481) 

#81319 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - RIMAU Tancada 23/11/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 23/11/12 (17079120055482) 



Memòria anual, any 2012 – Actuacions de sanejament públic 
 

Regidoria d’Urbanisme i Activitats – Oficina Tècnica d’Enginyeria 
 

C. 

#81163 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - 
ROQUES ALTES C. Tancada 22/11/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 22/11/12 (17079120055226) 

#79367 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Paviment de calçada en mal estat - 
SANT SEBASTIA C. Tancada 31/10/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 31/10/12 (17079120051565) 

#80632 
Tapa trencada Resolta 16/11/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
ROJAS GONZALEZ, ANTONI 

#79463 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - 
MONTORI C. Tancada 01/11/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 01/11/12 (17079120051875) 

#81283 
Consulta xarxa clavagueram Resolta 23/11/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
VIDAL VIÑAS, LIDIA 

#82295 
Connexió pavelló Montfalgars Tancada 05/12/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
ROURA I POCH, JOAQUIM 

#79851 
Reparació de les reixes de desaigües de les voreres de davant c/ Güell, 84 Tancada 07/11/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) CPP Illa, 30-32 del c/ Güell, 84-90 

#79377 
MOBILIARI URBÀ>Actuacions altres elem instal. a la via pública. - 
COSTABONA C. Tancada 31/10/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 31/10/12 (17079120051567) 

#79378 
MOBILIARI URBÀ>Actuacions altres elem instal. a la via pública. - BACIA 
C. Tancada 31/10/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 31/10/12 (17079120051569) 

#82065 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - EMILI 
GRAHIT C. Tancada 03/12/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 03/12/12 (17079120056946) 

#79647 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - MAS 
CATOFA C. Tancada 05/11/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 05/11/12 (17079120052590) 

#81519 
NETEJA VIÀRIA>Carrers de la ciutat - NARCIS MONTURIOL C. Tancada 27/11/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 27/11/12 (17079120056049) 
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#44597 
Tapes en mal estat al carrer Montnegre amb Avinguda de la Pau Tancada 19/08/2011 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
MIQUEL VILALTA, FRANCESC XAVIER 

#60694 
neteja d'embornal Tancada 26/03/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
HERNANDEZ BENITO, MA TERESA 

#60552 
Educació. Domeny .El parquing amb aigua embassada. Tancada 22/03/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
TORRIJOS MARCHANTE, PEDRO 

#60830 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Desperfectes en voreres - CANADERS, 
TRV. Tancada 26/03/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 26/03/12 (17079120014787) 

#60383 
informe per disciplina urbanística Tancada 20/03/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
FRANCO CHECA, PURIFICACION 

#61263 
informe tècnic drenatge sector camp futbol Fontajaus (urb.TAV) Resolta 30/03/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
ARTES BOSCH, XAVIER 

#59619 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - JOSEP 
TARRADELLAS, AV. Tancada 13/03/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 13/03/12 (17079120012496) 

#60267 
Petició serveis existents Resolta 20/03/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
FREIXAS FERNANDEZ, DAVID 

#62068 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - SANT 
FELIU CTRA. Tancada 11/04/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 11/04/12 (17079120017357) 

#59361 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - TERÇ 
DE MIQUELETS C. Tancada 09/03/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 09/03/12 (17079120011945) 

#61287 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - 
SARAGOSSA C. Tancada 30/03/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 30/03/12 (17079120015573) 

#64548 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - VILA-
ROJA, GRUP Tancada 03/05/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 03/05/12 (17079120021058) 

#62511 
pressupost impermeabilització prov. Edifici Vivendes de Girona - Pça. Tancada 16/04/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
LLORET NADAL, CARLES 
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Leonor Joher 

#65875 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - VILA-
ROJA, GRUP Tancada 17/05/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 17/05/12 (17079120023453) 

#63356 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - 
BARCELONA C. Tancada 23/04/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 23/04/12 (17079120019382) 

#64600 
"Placeta del gas" en el carrer de Pineda Resolta 03/05/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
SALOM GAYA, FRANCISCA 

#67562 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - FONT 
DE LA POLVORA AV. Tancada 04/06/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 04/06/12 (17079120026583) 

#66287 
Educacio. EEBB OLivera. Embornals Embussats a l' entrada de l' escola. Tancada 22/05/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
FARRES ROQUER, DOLORS 

#62508 
Tapa que fa soroll al vial de la Frontissa del Güell en la zona col.legi Bell-lloc Tancada 16/04/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Francesca Estanyol Posas 

#65541 
NETEJA VIÀRIA>Carrers de la ciutat - MIGDIA C. Tancada 14/05/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 14/05/12 (17079120023041) 

#63067 
MOBILIARI URBÀ>Actuacions altres elem instal. a la via pública. - VILA-
ROJA, GRUP Tancada 19/04/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 19/04/12 (17079120018712) 

#65963 
MOBILIARI URBÀ>Actuacions altres elem instal. a la via pública. - JOAN 
MARAGALL C. Tancada 18/05/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 18/05/12 (17079120023681) 

#64714 
EMBORNAL ENFONSAT PERILLÓS Tancada 07/05/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
TORRADO OLIVA, FRANCESC XAVIER 

#68359 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - JOAN 
MARAGALL C. Tancada 12/06/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 12/06/12 (17079120027958) 

#71611 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - MAS 
CATOFA C. Tancada 17/07/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 17/07/12 (17079120034387) 
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#72417 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - J. 
AMETLLER I VIÑAS, C. Tancada 27/07/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 27/07/12 (17079120036173) 

#71634 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - ANTIC 
ROCA DR.C. Tancada 17/07/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 17/07/12 (17079120034411) 

#71455 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - J. 
AMETLLER I VIÑAS, C. Tancada 13/07/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 13/07/12 (17079120033870) 

#72436 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Paviment de calçada en mal estat - 
SANTA COLOMA CTRA. Tancada 28/07/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 28/07/12 (17079120036318) 

#72122 
Netejar la claveguera de Font de la Póvora-Reg. barri E. Berloso Tancada 23/07/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
SALVADOR MARIN, M TERESA 

#71216 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - 
BALLESTERIES C. Tancada 11/07/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 11/07/12 (17079120033385) 

#72079 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - POU 
DE LA TORRE C. Tancada 23/07/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 23/07/12 (17079120035427) 

#72535 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - JOAN 
TORRO I CABRATOSA C. Tancada 30/07/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 30/07/12 (17079120036603) 

#73642 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - 
CIUTADANS C. Tancada 24/08/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 24/08/12 (17079120040191) 

#73295 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - 
MIMOSA C. Tancada 16/08/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 16/08/12 (17079120039066) 

#76907 
Import connexió tipus a la xarxa de sanejament Tancada 03/10/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
ROURA I POCH, JOAQUIM 

#76600 Tancada 30/09/2012 5 MASAGUE CLUA, SERGI  
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INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - VILA-
ROJA, GRUP 

(ciutadà) Anomalies Policia 30/09/12 (17079120046075) 

#77073 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - SANTA 
COLOMA CTRA. Tancada 04/10/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 04/10/12 (17079120046845) 

#77796 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - MIGDIA 
C. Tancada 12/10/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 12/10/12 (17079120048221) 

#77281 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Desperfectes en voreres - MAS 
RAMADA C. Tancada 08/10/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 08/10/12 (17079120047385) 

#77806 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - BRU 
BARNOYA XIBERTA C. Tancada 13/10/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 13/10/12 (17079120048307) 

#77263 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - JOSEP 
VIADER I MOLINER C. Tancada 08/10/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 08/10/12 (17079120047366) 

#79111 
Tapa aixecada al pas de vianants del c/ Emili Grahit, 28 Tancada 26/10/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) ciutadana 

#79152 
MOBILIARI URBÀ>Actuacions altres elem instal. a la via pública. - MIGDIA 
C. Tancada 27/10/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 27/10/12 (17079120050782) 

#77123 
fuita que aboca aigua residual Resolta 05/10/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
SANCHEZ ARNAU, EDUARD 

#78062 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - GRAN 
VIA DE JAUME I Tancada 16/10/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 16/10/12 (17079120048833) 

#79155 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - ALBI C. Tancada 27/10/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 27/10/12 (17079120050788) 

#77480 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - JOAN 
TORRO I CABRATOSA C. Tancada 10/10/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 10/10/12 (17079120047712) 
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#76484 
C/ Cartagena, 2-4-6. Desplaçar embornal. Tancada 28/09/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
VILADEMAT GALLEGO, ALICIA 

#77911 
PROBLEMES EN MANTENIMENT DE FOSA SEPTICA Resolta 15/10/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
PUNTADA LAGAR, FRANCISCO 

#78825 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - 
PUIGNEULOS, PTGE. Tancada 24/10/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 24/10/12 (17079120050120) 

#77609 
MOBILIARI URBÀ>Actuacions altres elem instal. a la via pública. - PONT 
MAJOR, GRUP Tancada 10/10/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 10/10/12 (17079120047814) 

#77780 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - 
RAMON FOLCH AV. Tancada 12/10/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 12/10/12 (17079120048113) 

#77870 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - SANT 
J.BTA LA SALLE C. Tancada 15/10/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 15/10/12 (17079120048586) 

#76588 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - GRAN 
VIA DE JAUME I Tancada 29/09/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 29/09/12 (17079120045964) 

#76726 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - 
L'ESPORT C. Tancada 01/10/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 01/10/12 (17079120046271) 

#78456 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Desperfectes en voreres - SANTA 
EUGENIA C. Tancada 19/10/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 19/10/12 (17079120049418) 

#78459 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - TURO 
C. Tancada 19/10/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 19/10/12 (17079120049422) 

#78376 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - SANTA 
EUGENIA C. Tancada 19/10/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 19/10/12 (17079120049310) 

#78560 Tancada 22/10/2012 5 MASAGUE CLUA, SERGI  
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Falta tram de reixa Pça. Josep Pla MORELL CAÑIZARES, ANA CRISTINA 

#78476 
MOBILIARI URBÀ>Actuacions altres elem instal. a la via pública. - 
BARCELONA C. Tancada 21/10/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 21/10/12 (17079120049623) 

#78753 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - CAN 
SUNYER C. Tancada 23/10/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 23/10/12 (17079120050025) 

#79039 
MOBILIARI URBÀ>Actuacions altres elem instal. a la via pública. - PAU 
VILA I DINARÉS C. Tancada 26/10/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 26/10/12 (17079120050481) 

#76908 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - SANT 
GRAU C. Tancada 03/10/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 03/10/12 (17079120046560) 

#77408 
reixa i tapa fa soroll - Pça.Germans Sàbat Tancada 09/10/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
MONTALBAN RUIZ, PERE 

#76500 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - 
MIQUEL DE PALOL PL. Tancada 28/09/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 28/09/12 (17079120045765) 

#76515 
Aigua de la claveguera que surt per la vorera-Reg. barri I. Muradàs Tancada 28/09/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
SALVADOR MARIN, M TERESA 

#79181 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - PICA 
D'ESTATS C. Tancada 29/10/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 29/10/12 (17079120051145) 

#83422 
Petició de neteja dels embornals-Reg. barri C. Cunyat Tancada 20/12/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
SALVADOR MARIN, M TERESA 

#82532 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - M.DE 
DEU DEL MONT C. Tancada 10/12/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 10/12/12 (17079120057935) 

#82506 
REIXA FORA DE LLOC Tancada 10/12/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
TORRADO OLIVA, FRANCESC XAVIER 

#84132 
TAPA DE REGISTRE ENFONSADA Tancada 08/01/2013 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
TORRADO OLIVA, FRANCESC XAVIER 
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#83416 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - 
SANTANDER C. Tancada 20/12/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 20/12/12 (17079120059364) 

#84427 
TAPAR UN FORAT AL COL·LECTOR DE L'ONYAR Tancada 11/01/2013 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
TORRADO OLIVA, FRANCESC XAVIER 

#82514 
INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA>Tapes de registre en mal estat - SANT 
FELIU CTRA. Tancada 10/12/2012 5 

MASAGUE CLUA, SERGI  
(ciutadà) Anomalies Policia 10/12/12 (17079120057913) 

 
TOTAL= 146 PETICIONS A TRAVÉS DEL PORTAL DE TREBALL 

 
4.3 Peticions rebudes a través del Sistema d’Avisos i Suggeriments de la plana web: 
 

Nom del Ciutadà Desc Tipus Avís Data Entrada 
Resposta al 
ciutadà 

Nombre de 
respostes 

CARMEN SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 31/12/2012 11:04 SI 2 
MARE DE L'ESCOLA SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 22/12/2012 10:47 SI 1 
MOTORISTA SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 22/12/2012 10:44 SI 1 
SR. PRADES SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 18/12/2012 10:24 SI 1 
ALBERT SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 14/12/2012 09:34 SI 1 
ÒSCAR GARCIA BALLÚS SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 13/12/2012 16:16 SI 1 
ÒSCAR GARCIA BALLÚS SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 12/12/2012 17:30 SI 3 
VERÓNICA SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 11/12/2012 09:37 SI 2 
SANTIAGO APARICIO SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 03/12/2012 09:07 SI 1 
ROSA BRUGUERA I CURRIUS SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 20/11/2012 09:07 SI 2 
ROSA M SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 19/11/2012 22:49 SI 2 
GIRONÈS GESTIÓ - MÒNICA 
LANDEIRA SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 16/11/2012 11:21 SI 2 

JULIA BAGUE PARETAS SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 13/11/2012 19:49 SI 2 
JOSEP CACERES GAMERO SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 31/10/2012 13:32 SI 4 
M. J. SALSES SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 31/10/2012 12:39 SI 1 
FRANCESC SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 31/10/2012 12:00 SI 1 
ROSA GARCÉS SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 31/10/2012 10:48 SI 1 
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USUARIÀ DE L'ESCOLA BRESSOL DE 
LA DEVESA SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 30/10/2012 20:46 SI 2 

ROBERTFELIU SUBIRANA SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 30/10/2012 13:31 SI 2 
IRENE MARTÍNEZ VILAR  SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 26/10/2012 22:34 SI 2 
LLUÍS BAULIDA BURSET SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 26/10/2012 17:06 SI 2 
ÀNGEL SALAZAR SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 24/10/2012 10:30 SI 2 
TWITTER - TONI VALLORY SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 22/10/2012 08:56 SI 2 
TWITTER - PIA BOSCH SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 22/10/2012 08:53 SI 2 
MAITE ROGER SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 17/10/2012 16:25 SI 1 
JOSEFINA RIERA SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 11/10/2012 13:00 SI 3 
JOAQUIM SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 28/09/2012 11:34 SI 3 
PILAR ESCAÑO REDONDO SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 27/09/2012 12:37 SI 4 
MARIA VIDAL PUIG SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 26/09/2012 10:22 SI 2 
XAVIER ESCORIHUELA SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 25/09/2012 09:08 SI 2 
MERCEDES VIDAL FERRER SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 19/09/2012 09:26 SI 1 
ANGEL VILÀ SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 05/09/2012 11:06 SI 1 
HOTEL MELIÀ GIRONA SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 03/09/2012 13:35 SI 1 
VEINA SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 30/08/2012 08:05 SI 2 
VEI DEL CARRER SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 30/08/2012 08:04 SI 2 
IMMA VOZ GARCIA SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 29/08/2012 14:18 SI 2 
MÒNICA  SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 28/08/2012 00:37 SI 2 
PILAR YAÑEZ SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 27/08/2012 08:11 SI 1 
VEI DE LA ZONA SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 24/08/2012 08:49 SI 1 
JOSEP MARIA SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 20/08/2012 14:42 SI 2 
ROSER SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 09/08/2012 11:22 SI 2 
JORDI NAVARRO MORERA ( REGIDOR) SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 08/08/2012 13:52 SI 2 
ROSER - BOTIGA RECORDA-TE'N SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 06/08/2012 13:00 SI 2 
VEÍ SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 02/08/2012 11:27 SI 2 
OLGA ABRIL SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 01/08/2012 21:18 SI 3 
JOSEP MARIA CASTAÑER I DARNÉS SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 19/07/2012 12:29 SI 1 
FRANCESC SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 14/07/2012 16:00 SI 1 
JOSE LUIS LLORENTE VARELA SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 12/07/2012 21:50 SI 1 
ANNA MARCOS SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 03/07/2012 10:45 SI 1 
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ANA RODRÍGUEZ SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 03/07/2012 08:48 SI 2 
VEI DE LA ZONA SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 29/06/2012 14:50 SI 3 
NÚRIA ROCA PAREJO SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 29/06/2012 09:41 SI 2 
SR. FRANCESC ROLDAN SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 27/06/2012 09:41 SI 2 
IMMA PRIETO CARRILLO SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 12/06/2012 10:28 SI 2 
ARACELI PADILLA SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 08/06/2012 11:41 SI 2 
TWITTER- @MONTSERRAT SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 07/06/2012 09:03 SI 2 
SR. SÁNCHEZ - BAR GRANJA SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 01/06/2012 14:14 SI 2 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE FONT DE 
LA POLVORA SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 29/05/2012 08:57 SI 1 

SRA. FERNANDEZ SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 18/05/2012 12:46 SI 2 
ORIOL ROIG NEVOT SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 15/05/2012 09:19 SI 2 
CIUTADÀ SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 14/05/2012 09:35 SI 2 
EUGENIO ROJAS SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 09/05/2012 17:26 SI 3 
JOSÉ ANTONIO FOGLIANO SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 28/04/2012 12:08 SI 2 
TOÑI SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 23/04/2012 12:40 SI 2 
JOAN FONT MASFERRER SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 19/04/2012 09:22 SI 2 
JOSEP SAU SOLÉS SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 16/04/2012 23:10 SI 4 
JAVI GONZALEZ SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 04/04/2012 11:18 SI 1 
CONSUELO FAJARDO SALGUERO SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 03/04/2012 13:23 SI 2 
JESUS MOZO SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 30/03/2012 17:49 SI 2 
TELMA BOU ROTLLANT SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 30/03/2012 10:58 SI 1 
PERE CARARACH SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 29/03/2012 18:15 SI 2 
JOAN MAESO I ALEMANY SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 24/03/2012 16:37 SI 2 
PATRONAT SANTA CREU (MARIA) SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 23/03/2012 11:18 SI 1 
RESTAURANT EL DOLL SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 22/03/2012 12:19 SI 1 
JORDI SAGRERA SALA SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 16/03/2012 23:00 SI 2 
DAVID BUSSÉ PUIG SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 15/03/2012 21:00 SI 1 
COMUNITAT GARATGE COR DE 
MARIA, 2 SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 12/03/2012 21:44 SI 2 

ANTONIO MARTÍN RUIZ SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 12/03/2012 20:53 SI 4 
JOSEP SAU SOLÉS SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 07/03/2012 13:24 SI 2 
DIEGO MIGUEL PÉREZ PERKAL SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 06/03/2012 16:40 SI 3 
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JOAQUIMA TORA MARTINEZ SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 13/02/2012 10:37 SI 2 
JOSEP CACERES GAMERO SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 06/02/2012 12:49 SI 1 
CONXI SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 06/02/2012 10:38 SI 2 
TWITTER - ALEIX CLARIÓ SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 06/02/2012 08:55 SI 1 
AAVV VISTA ALEGRE-CARME SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 27/01/2012 08:49 SI 2 
MARC GUBAU SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 26/01/2012 13:15 SI 2 
MARIA BAEZA RODRIGUEZ SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 17/01/2012 12:19 SI 2 
Mª CARME NUÑEZ CAMPO SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 14/01/2012 18:56 SI 2 
JOAN NONELL VILADOMAT SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 14/01/2012 13:26 SI 3 
MARINA ISERN ROMERO SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 13/01/2012 00:08 SI 2 
TREBALLADOR DE LA ZONA SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 09/01/2012 22:48 SI 2 
FREDERIC SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 04/01/2012 13:25 SI 3 
GREGORIO ARANDA CHICA SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 02/01/2012 11:16 SI 3 

 
TOTAL= 93 PETICIONS A TRAVÉS DE LA BÚSTIA D’AVISOS I SUGGERIMENTS 

 
5. Inversió 

Obres realitzades amb càrrec a la partida 300 161 60100 Pla de Sanejament 
 

Obra extraordinària de reposició d’elements robats de la xarxa pública de 
sanejament “en baixa” 40.264,08 € 
Instal·lació de nous interceptors d’escorrentia superficial a la cantonada del C/ Torre 
St. Narcís amb Rda. Fort Roig 29.626,76 € 
Instal·lació d’equip de bombament i connexió a la xarxa pública de sanejament, dels 
lavabos soterrats de la Plaça Independència 14.356,89 € 

 
 

 



àrea d’urbanisme i activitats · ajuntament de girona

Contractació menor

2012



CONTRACTACIÓ D'OBRES

ASSUMPTE
Número 
d'expedient

Data 
adjudicació Import

ADJUDICAR ELS TREBALLS ELÈCTRICS D'ESTESA D'UNA VARIANT DE 80 M DE LA XARXA ELÈCTRICA 
DE MITJÀ TENSIÓ AL CARRER UNIVERSITAT DE GIRONA, ZONA CAMP DE FUTBOL  -  REF. 0430802 
NSCRGI 2012000087 14/03/2012 14.482,86 €

ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE FORMACIÓ D'UN NOU DESPATX AL CENTRE CÍVIC PONT MAJOR 2012000098 20/03/2012 5.673,44 €

ENCARREGAR ELS TREBALLS DE REALITZACIÓ D'UN ESTUDI GEOTÈCNIC EN UN SOLAR DE LA 
CARRETERA BARCELONA, NÚM. 107 - 109, PER A ÚS D'APARCAMENT DISSUASORI. PRESSUPOST DE 
REFERÈNCIA GS068-11 2012000581 18/01/2012 410,64 €

ADJUDICAR LES OBRES CORRESPONENTS A LA COL·LOCACIÓ DE LES PILONES QUE DELIMITEN ELS 
ACCESSOS A LA PLAÇA DE DARRERA L'EDIFICI DEL CENTRE CÍVIC I BIBLIOTECA DE LA MARFÀ I EL 
CARRER MARFÀ. 2012000714 23/01/2012 5.467,53 €

ADJUDICAR LES OBRES CORRESPONENTS A LA REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS DE LA 
XARXA PÚBLICA DE SANEJAMENT "EN BAIXA". REF. REP_GEN2012 2012000891 24/01/2012 40.264,08 €

ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE NETEJA I INSPECCIÓ A L'AVINGUDA SANTA EUGÈNIA, 
TRAVESSERA DEL CARRIL I CARRETERA DE BARCELONA 2012001104 02/02/2012 1.088,38 €

ADJUDICACIÓ URGENT DE LES FEINES DE REPARACIÓ DEL CLAVEGUERÓ PRIVAT TRENCAT AL 
NÚMERO 5 DEL CARRER BALANDRAU 2012003727 23/04/2012 980,57 €

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D'OBERTURA DE RASA PER A LA VARIANT DE 80 M. DE LA XARXA 
ELÈCTRICA DE MITJA TENSIÓ, CARRER UNIVERSITAT DE GIRONA 2012004456 16/03/2012 15.501,91 €

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES ACCESSOS ALS VESTIDORS DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE 
LA DEVESA. NORMATIVA D'ACCESSIBILITAT 2012005281 27/03/2012 33.788,25 €

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DEL DRENATGE URBÀ A LA CANTONADA DEL C/ TORRE 
SANT NARCÍS AMB LA RONDA FORT ROIG (13.66) 2012005488 30/03/2012 29.626,76 €

OBRES D'IMPERMEABILITZACIÓ DE L'ENCONTRE DE LA CORNISA AMB LES TERRASSES DE LA 
FAÇANA PRINCIPAL DE L'IMMOBLE SITUAT AL C/NOU 6-8 2012005712 10/04/2012 5.466,09 €

TANCA PERIMETRAL A LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE LA DEVESA 2012005919 12/04/2012 17.902,37 €

CONTRACTACIÓ MENOR D'URBANISME ANY 2012



CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE DESMUNTATGE DELS VESTIDORS DE LA ZONA ESPORTIVA 
MUNICIPAL DE LA DEVESA 2012006714 19/04/2012 20.650,00 €

OBRES DE REPARACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT DELS LAVABOS PÚBLCS SOTERRATS DE LA 
PLAÇA INDEPENDÈNCIA 2012007115 26/04/2012 14.356,89 €

OBRES PER A L'ACTUACIÓ DE PROTECCIÓ DELS ESCOSSELLS DE LA RAMBLA JACINT VERDAGUER 
AMB CAUTXÚ FILTRAT 2012007455 07/05/2012 988,72 €

COL·LOCACIÓ DE NOVA BARANA FUSTA I ADEQUACIÓ DE BARANA EXISTENT AL CARRER BARRANC 
(VILAROJA) 2012008885 30/05/2012 7.690,73 €

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS OFERTS PER L'EMPRESA 
WELAAN EN RELACIÓ A LA REPARACIÓ DE LES PLATGES DE LES PISCINES MUNICIPALS DE LA 
DEVESA 2012009033 07/06/2012 4.117,61 €

OBRES DE REPARACIÓ D'ESFONDRAMENT AL PAVIMENT DEL PASSADÍS CENTRAL DE L'ÀREA DE 
SERVEIS SOCIALS DE L'EDIFICI CONSISTORIAL 2012009077 07/06/2012 242,09 €

CONNEXIÓ A LA XARXA MUNICIPAL DE SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS DELS VESTIDORS 
DE LA PISTA DEL CREC A SANT DANIEL 2012009331 08/06/2012 15.980,02 €

SUBSTITUCIÓ I MOTORITZACIÓ D'ALGUNES FINESTRES DE LA BIBLIOTECA ANTÒNIA ADROHER 2012009760 18/06/2012 6.931,90 €

REFORMA DELS SERVEIS HIGIÈNICS EXTERIORS DEL CEIP MIGDIA 2012009794 19/06/2012 38.222,17 €

EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES AL PATI INTERIOR DEL MUSEU D'HISTÒRIA DELS JUEUS. 2012009871 20/06/2012 7.259,28 €

REFORMA DELS SERVEIS HIGIÈNICS EXTERIORS DEL CEIP CASSIÀ COSTAL 2012010067 21/06/2012 21.798,62 €

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I CLIMATITZACIÓ DE LA SALA 
PREMSA I DESPATXOS DEL TEATRE (50.13) 2012010110 22/06/2012 12.815,39 €

CONNEXIÓ, AL NOU CLAVEGUERÓ, DE LES SORTIDES DE SANEJAMENT DELS VESTIDORS DEL CREC 
SANT DANIEL 2012010424 27/06/2012 1.807,75 €

FORMACIÓ DE MURET PER A L'ANCORATGE DE LA NOVA TANCA METÀL·LICA DE LA PISTA DEL CREC 
A SANT DANIEL 2012010433 28/06/2012 4.961,77 €



PROJECTE PEL REFORÇ ESTRUCTURAL A LA PB DE L'EDIFICI D'HABITATGE PLURIFAMILIAR SITUAT 
AL CARRER PRUNER, 4 2012010872 12/07/2012 18.794,64 €

INSTAL·LACIÓ D'UN QUADRE ELÈCTRIC A L'EXTERIOR DEL CENTRE CÍVIC PLA DE PALAU 2012010910 10/07/2012 2.049,92 €

CONTRACTACIÓ D'OBRES MENOR REFORMA PUNTUAL D'UNES FINESTRES DE L'ESCOLA BRESSOL 
L'OLIVERA. 2012011270 24/07/2012 1.236,76 €

ENVIDRIAMENT PER AL TANCAMENT D'UN DESPATX A L'ÀREA D'INTERVENCIÓ I DOS DESPATXOS AL 
4T PIS DE L'EDIFICI CONSISTORIAL 2012011345 24/07/2012 6.269,03 €

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DE DADES I DE 
CLIMATITZACIÓ DE LES GUIXETES DEL TEATRE MUNICIPAL 2012011609 31/07/2012 1.221,30 €

ADAPTACIÓ I MODIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE BUCS EN ESTUDI DE GRAVACIÓ A L'ESPAI 
MARFÀ 2012011718 03/08/2012 18.471,72 €

ADAPTACIÓ DEL BUC EXISTENT A ESTUDI DE GRAVACIÓ A L'ESPAI DE LA MARFÀ 2012011726 30/08/2012 59.355,63 €

SUBSTITUCIÓ DE LES BAIXANTS DE LES FAÇANES DEL CEIP MONTJUÏC 2012011763 07/08/2012 5.004,50 €

SOTERRAMENT DE LA LÍNEA AÈREA DE BAIXA TENSIÓ EXISTENT AL C/ANTONI VARÉS MARTINELL 2012012016 20/08/2012 12.276,70 €

ESTINTOLAMENT DE L'ARCADA ESQUERRA DE LA PLAÇA DE L'ASSUMPCIÓ 2012012268 03/09/2012 5.524,83 €

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS I SUPERVISIÓ 
DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PER A UNA POTÈNCIA DE 10,39KW, A RD FORT ROIG, CANTONADA 
AVI XAXU A LA CASA ANOMENADA DEL GOVERNADOR A MONTJUÏC (REF. NSCRGI 0455213-2) 2012012363 04/09/2012 634,61 €

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PER A UNA POTÈNCIA DE 
10,39KW, A RONDA FORT ROIG, CANTONADA AVI XAXU A LA CASA ANOMENADA DEL GOVERNADOR A 
MONTJUÏC 2012012371 04/09/2012 8.866,29 €

INSTAL·LACIÓ D'UNA VARIANT DEL CABLE DE MITJA TENSIÓ QUE ALIMENTA EL C.T. DE L'EDIFICI 
CONSISTORIAL - REF. NSGRGI 0455476 2012012464 07/09/2012 21.100,34 €

AMPLIACIÓ DE TANCA DE LA PISTA POLIESPORTIVA A LA PLAÇA DOMÈNEC FITA A MONTJUÏC 2012012473 07/09/2012 1.320,74 €



RENOVACIÓ D'UN TRAM DE COBERTA DE L'EDIFICI CONSISTORIAL 2012012860 19/09/2012 11.076,29 €

MILLORA DE L'AÏLLAMENT ACÚSTIC D'UN ENVÀ AL CENTRE CÍVIC SANTA EUGÈNIA 2012012923 21/09/2012 791,75 €

ADEQUACIÓ AL REBT DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE L'EQUIPAMENT MUNICIPAL SITUAT A 
L'INTERIOR DEL CASTELL DE MONTJUÏC 2012013164 27/09/2013 3.795,25 €

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE D'ENDERROC DELS TRASTERS I LA VOLTA ENTRE 
LES NÚMS. 22 I 23 DE LA PLAÇA DE L'ASSUMPCIÓ DE SANT NARCÍS. 2012013732 09/10/2012 20.850,56 €

PROTECCIÓ D'ESCOSSELLS AMB CAUTXÚ FILTRANT AL CARRER MIGDIA DE GIRONA 2012013755 10/10/2012 8.995,14 €

CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS D'EVACUACIÓ DE TERRES DEL PATÍ DEL CENTRE BONASTRUC ÇA 
PORTA,AMB MOTIU DE LES EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES. 2012013922 15/10/2013 5.130,01 €

PAVIMENTACIÓ DE LES OBRES D'UN TRAM  DE VORERA SITUAT A LA PLAÇA JOSEP FERRATER I 
MORA AL BARRI VELL DE GIRONA 2012014059 17/10/2012 4.592,24 €

CANVI DE CALDERA DE LA CASA MASÓ 2012014183 22/10/2012 5.217,87 €

ACCÉS ADAPTAT A LA CASA MASÓ 2012014193 22/10/2012 7.362,22 €

FASE D'ACABATS DEL NOU ESTUDI DE GRAVACIÓ DE L'ESPAI MARFÀ 2012014734 02/11/2012 12.653,07 €

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REPARACIÓ DE LES ESCOMESES DE GAS ALS PAVELLONS 
MUNICIPALS DE PALAU I PONT MAJOR 2012015381 16/11/2013 357,92 €

CREACIÓ DE DESPATXOS I MODIFICACIÓ D'UN BUC D'ASSAIG A L'ESPAI MARFÀ 2012015614 26/11/2012 26.300,55 €

NOVA OBERTURA A LA SALA GRAN DEL SERVEI DE PROJECTES DE L'ÀREA D'URBANISME I 
ACTIVITATS DE L'EDIFICI CONSISTORIAL 2012016499 14/12/2012 5.653,85 €

PAVIMENTACIÓ DE VORERA AL CARRER PLANURA I ARRANJAMENT DE L'ESPAI DE LA PARADA DEL 
BUS AL CARRER BARRANC 2012016777 21/12/2012 6.886,22 €

610.265,77 €TOTAL CONTRACTACIÓ OBRA



CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS

ASSUMPTE
Número 
d'expedient

Data 
adjudicació Import

ENCARREGAR EL SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ I CONNEXIÓ A LA XARXA ELÈCTRICA DE BAIXA 
TENSIÓ DE LES PILONES QUE DELIMITEN ELS ACCESSOS A LA PLAÇA DE DARRERA L'EDIFICI DEL 
CENTRE CÍVIC I BIBLIOTECA DE LA MARFÀ I EL CARRER MARFÀ. 2012000798 11/04/2012 5.962,76 €

DIVERSOS CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT D'ESCOMESES ELÈCTRIQUES (ÀREA D'URBANISME I 
ACTIVITATS) 2012005890 10/04/2012 142,08 €

ADQUISICIÓ D'UNA MÀQUINA DESTRUCTORA DE PAPER PER A L'ÀREA D'URBANISME I ACTIVITATS 2012010058 21/06/2012 1.131,62 €

SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIES VUITCENTISTES I LÀMPADES PER A LA RENOVACIÓ DE 45 
PÀMPOLS DEL C/FORÇA I CARRERS ADJACENTS 2012011464 24/07/2012 13.641,92 €

SUBMINISTRAMENT DE QUATRE TAULES PER A LA NOVA OFICINA DE TURISME DE L'EDIFICI DE LES 
SALES DE LA RAMBLA. 2012011465 24/07/2012 2.166,29 €

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ELÈCTRIC PEL PROJECTE D'OBRES PER L'ADEQUACIÓ D'UNA SALA 
DE PREMSA I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 2012011576 30/07/2012 20.301,55 €

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE CLIMATITZACIÓ I RENOVACIÓ DE L'AIRE DEL PROJECTE 
D'OBRES PER L'ADEQUACIÓ DE LA SALA DE PREMSA I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 2012011582 31/07/2012 7.857,29 €

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A L'OBRA DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DE DADES I 
DE CLIMATITZACIÓ DE LA GUIXETA DEL TEATRE MUNICIPAL 2012011596 31/07/2012 1.062,67 €

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DIVERS PER A LA NOVA OFICINA DE TURISME DE L'EDIFICI DE LES 
SALES DE LA RAMBLA 2012011707 03/08/2012 3.379,99 €

SUBMINISTRAMENT DEL CARTELL TIPUS "TOTEM" D'ACER CORTEN PER A LA SENYALITZACIÓ DE LA 
PLAÇA JOSEP M LIDÓN A LA NOVA AUDIÈNCIA DE GIRONA 2012012005 17/08/2012 1.851,30 €

SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA D'INTERCOMUNICACIÓ PER A LES TAQUILLES DEL TEATRE 
MUNICIPAL DE DOS CONJUNTS D'INTERFONIA. 2012012837 19/09/2012 2.383,24 €

SUBMINISTRAMENT DE PROJECTORS PER A LA IL·LUMINACIÓ DE LA FAÇANA DE L'EDIFICI 
CONSISTORIAL 2012013855 10/10/2012 18.103,32 €

SUBMINISTRAMENT DE CORTINES PER A LES FINESTRES DE LA FAÇANA OEST DE L'OFICINA DE 
TURISME DE LES SALES DE LA RAMBLA 2012014074 17/10/2012 1.295,18 €



SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIES TIPUS GLOBUS PER RECANVI DE LLUMINÀRIES MALMESES AL 
PONT DE FONTAJAU 2012014824 06/11/2012 3.175,04 €

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A LA SALA DE PREMSA I TAQUILLES DEL TEATRE MUNICIPAL. 2012014869 20/11/2012 8.844,07 €

SUBMINISTRAMENT DE SIS NOVES TAULES PER A L'OFICINA DE TURISME DE LES SALES DE LA 
RAMBLA 2012014943 08/11/2012 3.422,51 €

SUBMINISTRAMENT DE PROJECTORS PER A LA IL·LUMINACIÓ DE LA FAÇANA DE L'EDIFICI 
CONSISTORIAL SOBRE L'OIAC (55.09) 2012016354 11/12/2012 2.270,08 €

SUBMINISTRAMENT DE PROJECTORS I LÀMPADES PER A LA IL·LUMINACIÓ DE LA FAÇANA DE 
L'EDIFICI CONSISTORIAL I LA SEVA ENTRADA. (55.10) 2012016734 20/12/2012 2.712,19 €

99.703,10 €TOTAL CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENTS



CONTRACTACIÓ DE SERVEIS

ASSUMPTE
Número 
d'expedient

Data 
adjudicació Import

CÒPIES REALITZADES PELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS DE L'ÀREA D'URBANISME AMB LES 
IMPRESSORES MODEL KONICA MINOLTA BIZHUB C-250-P I LA MULTIFUNCIONAL KYOCERA KM-1635. 
ANY 2012 2012000084

Diverses 
adjudicacions 75,07 €

CÒPIES REALITZADES AMB LES DIFERENTS IMPRESSORES DE L'ÀREA D'URBANISME. ANY 2012 2012000097
Diverses 
adjudicacions 7.874,16 €

DIVERSES DESPESES DE MANTENIMENT DELS VEHICLES D'URBANISME. ANY 2012 2012000100
Diverses 
adjudicacions 1.430,22 €

DESPESES CORRESPONENTS A DIVERSOS ENVIAMENTS AMB SERVEIS DE MISSATGERIA DES DE 
L'ÀREA D'URBANISME (UNIPOST) ANY 2012 2012000101

Diverses 
adjudicacions 594,47 €

CONTRACTACIÓ D'UN SISTEMA D'ALARMA PER A LA VIGILÀNCIA DE LES OBRES DE L'ESCOLA 
BRESSOL DE LA DEVESA 2012003564 29/02/2012 2.242,00 €

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PEL TRACTAMENT CONTRA LA PRESÈNCIA D'AGENTS XILÒFAGS A LES 
DEPENDÈNCIES DE LA SALA DE PLENS DE L'EDIFICI CONSISTORIAL. 2012011132 16/07/2012 10.195,20 €

INSTAL·LACIÓ D'UNA CARPA PROVISIONAL PEL DIA DE LA FESTA DE TROBADA DELS ANTICS 
RESIDENTS DE LES BARRAQUES DEL CASTELL DE MONTJUÏC. 2012012613 21/09/2012 2.904,00 €

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REPARACIÓ D'EQUIPS ESTABILITZADORS-REDUCTORS DE FLUX 
DELS QUADRES D'ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR MALMESOS ELS ANYS 2011 I 2012 2012013178 27/09/2012 10.405,24 €

ASSISTÈNCIA A CURSOS DE FORMACIÓ PER PART DE PERSONAL DE L'ÀREA D'URBANISME (ANY 
2012) 2012014097

Diverses 
adjudicacions 1.465,03 €

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER ALS TREBALLS D'INSPECCIONS PERIÒDIQUES REGLAMENTÀRIES A 
69 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR. OFERTA NÚM. 1051990 2012014545 31/10/2012 18.458,63 €

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER ALS TREBALLS D'ASSAIGS A DUR A TERME EN ELS PAVIMENTS DE 
LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE LA DEVESA. 2012014801 06/11/2012 1.084,11 €

CONTRACTACIÓ DE LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
D'ENDERROC I DECONSTRUCCIÓ DE L'ANTIGA NAU DEL GARATGE ANDREU, UBICADA AL CARRER DE 
BARCELONA, NÚMERO 204 2012015479 16/11/2012 242,00 €

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER DUR A TERME LA REALITZACIÓ D'IMATGES INFOGRÀFIQUES 3D, 
EN L'ÀMBIT DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PASSEIG CANALEJAS. (60.01) 2012016071 04/12/2012 508,20 €



CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER DUR A TERME LA REALTIZACIÓ D'IMATGES INFOGRÀFIQUES 3D 
EN L'ÀMBIT DEL PARC CENTRAL (60.02) 2012016077 04/12/2012 7.018,00 €

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER DUR A TERME LA REALITZACIÓ D'IMATGES INFOGRÀFIQUES 3D, 
EN L'ÀMBIT DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PASSEIG DE LA DEVESA (60.03) 2012016362 11/12/2012 750,20 €

65.246,53 €

ASSUMPTE
Número 
d'expedient

Data 
adjudicació Import

ENCARREGAR ELS TREBALLS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D'EXECUCIÓ DE 
LES OBRES D'ADEQUACIÓ DE LES SALES DE LA PLANTA BAIXA AL PATI DEL CENTRE BONASTRUC ÇA 
PORTA (01.12) 2012000531 18/01/2012 1.067,90 €

ENCARREGAR ELS SERVEIS PROFESSIONALS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, LA REDACCIÓ DE 
L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, LA DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ I LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I 
SALUT DE LES OBRES D'ENDERROC DE L'AVINGUDA RAMON FOLCH, 1   - PRESSUPOST NÚMERO 
2012001             (02.12) 2012001373 01/02/2012 4.685,96 €

ENCARREGAR LA REDACCIÓ DEL PROJECTE PER A LA LEGALITZACIÓ AMBIENTAL DE TOTES LES 
INSTAL·LACIONS A LA ZONA ESPORTIVA DE LA DEVESA(03.12) 2012003963 14/03/2012 4.130,00 €

ENCARREGAR LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE VARIANT PEL NOU PONT DEL TER DE LA LÍNIA 
ELÈCTRICA AÈRIA DE L'ADIF DE 45 KV DE SALT A SANT MIQUEL DE FLUVIÀ I DEL CORRESPONENT 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.    PRESSUPOST 014/2012              (04.12) 2012004367 14/03/2012 4.493,44 €

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PELS ESTUDIS I APORTACIÓ D'IDEES PEL PLA ESPECIAL DELS RIUS DE 
GIRONA (05.12) 2012007844 15/05/2012 21.240,00 €

ENCARREGAR LA DIRECCIÓ D'OBRA DELS TREBALLS DE REFORÇ ESTRUCTURAL EN ELS ANTICS 
TRASTERS I EN EL VOLADIS DE LA QUARTA PLANTA DE LA CASA MASÓ (06.12) 2012008364 23/05/2012 491,08 €

ENCARREGAR ELS TREBALLS DE REDACCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER L'AVALUACIÓ 
AMBIENTAL ESTRATÈGICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DINS EL PMU-03 L'AURORA  
(07.12) 2012009848 19/06/2012 2.501,60 €

ENCARREGAR INFORME TÈCNIC RELATIU A L'ESTAT I CAPACITATS DE L'ESTRUCTURA DE L'EDIFICI 
DE LA CENTRAL DEL MOLÍ (08.12) 2012010030 21/06/2012 3.540,00 €

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS: REDACCIÓ D'ESTUDIS I PROJECTES

TOTAL CONTRACTACIÓ SERVEIS



ENCARREGAR ELS HONORARIS DE COL·LABORACIÓ, EN MATÈRIA D'ESTRUCTURES EN EL PROJECTE 
I DIRECCIÓ DEL PONT DE LLUMS DEL TEATRE DEL CENTRE CÍVIC SANT NARCÍS. (09.12) 2012010137 22/06/2012 1.888,00 €

ENCARREGAR ELS TREBALLS D'HARMONITZACIÓ DELS PRESSUPOSTOS DELS PROJECTES 
D'URBANITZACIÓ DELS ACCESSOS AL NOU PONT DEL TER (10.12) 2012010615 04/07/2012 2.124,00 €

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER LA REDACCIÓ D'UN ESTUDI GEOTÈCNIC PEL PROJECTE DE 
CONVERSIÓ D'UN COL·LECTOR BARRERA COM A TANC TEMPESTA DE LA FRONTISSA DE SANTA 
EUGÈNIA (C/ MANEL VIÑAS I GRAUGES I PASSEIG DE SANTA EUGÈNIA), PER UN PROJECTE DEL FONS 
DE COHESIÓ (FEDER)  (11.12) 2012012345 06/09/2012 1.027,29 €

CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D'ENDERROC I DECONSTRUCCIÓ DE L'ANTIGA 
NAU DEL GARATGE ANDREU, UBICADA AL CARRER DE BARCELONA, NÚMERO 142-144 (12.12) 2012014538 30/10/2012 4.224,11 €

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ D'UNA PROVA DE CÀRREGA A LA CENTRAL EL 
MOLÍ. (13.12) 2012015497 21/11/2012 2.178,00 €

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ D'ASSAIGS A ALGUNS ELEMENTS 
ESTRUCTURALS DE LA CENTRAL EL MOLÍ  (14.12) 2012015512 21/11/2012 1.545,17 €

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA PEL CÀLCUL DE L'ESTRUCTURA DEL 
CONJUNT ARC I VOLTA DE LA PLAÇA DE L'ASSUMPCIÓ. (15.12) 2012015516 21/11/2012 1.452,00 €

ENCÀRREC DE L'ESTUDI PER A L'ADOPCIÓ DE MESURES SOBRE LA MILLORA EN LA GESTIÓ DE 
CONTRACTES D'OBRES. (16.12) 2012016090 05/12/2012 4.356,00 €

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I LA 
DIRECCIÓ D'OBRES PER AL COBRIMENT D'UNA PISTA ESPORTIVA AL CEIP PLA DE GIRONA. (17.12) 2012016358 11/12/2012 21.406,78 €

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER LA VALORACIÓ DELS SÒLS NO URBANITZABLES EN EL MPGOU 
L'AURORA (18.12) 2012016489 14/12/2012 508,20 €

82.859,53 €TOTAL CONTRACTACIÓ REDACCIÓ D'ESTUDIS I PROJECTES



CLASSIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ MENOR ANY 2012

Subministraments
99.703,10€

12%
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7%
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EVOLUCIÓ ANUAL CONTRACTACIÓ ANY 2012 (Import/mes)
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EVOLUCIÓ PER TIPUS DE CONTRACTACIÓ 2012
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redacció d'estudis i projectes



OBRES MENORS  

PROJECTE  IMPORT BARRI ADJUDICATARI 
 

TREBALLS RETIRADA I SOTERRAMENT DE LA LINEA BAIXA TENSIO 
DEL TALUS DE L’ESTADI MONTILIVI   DA07/12/10 18.079,05 

Centre Est 
(Montilivi) ENDESA 

  
 

                             
 



  
 
 

0BRES MENORS  

PROJECTE  IMPORT BARRI ADJUDICATARI 

OBRES DE RECONSTRUCCIÓ DEL LOCAL DE SERVEIS DE LA 
ZONA VERDA DE MAS MASÓ     DA16/01/13 16.552,80 

Centre Oest 
(Santa 

Eugènia) 
CONSTRUCCIONS 
PERE MIQUEL SA 

 
 

            



  
OBRES MENORS  

PROJECTE  IMPORT BARRI ADJUDICATARI 
INSTAL·LACIO D’UN QUADRE ELECTRIC A L’EXTERIOR DEL C.C. PLA 

DE PALAU. DA 10.07.12 2.049,92 
Eixample Est 
(Pla de Palau) 

INSTAL SERRA 
SL 

 
 



 

OBRES MENORS  

PROJECTE  IMPORT BARRI ADJUDICATARI 

TREBALLS DE NETEJA I INSPECCIO AL C/ STA.EUGÈNIA, TRAV. 
CARRIL I CRTA. BARCELONA. D.A. 02/02/12 1.088,38 Eixample Oest 

AIGUES 
GIRONA SALT I 

SARRIA TER 
 

     

 

    



 

OBRES MENORS  

PROJECTE  IMPORT BARRI ADJUDICATARI 
ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE LA TANCA PERIMETRAL A LA 

ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE LA DEVESA    DA12/04/12 18.357,52 
Eixample Oest 
(Devesa Güell) 

METAL LIQUES 
CASANOVA SA 

 
 

      



 

OBRES MENORS  

PROJECTE  IMPORT BARRI ADJUDICATARI 
OBRES DE DESMUNTATGE DELS VESTIDORS DE LA ZONA 

ESPORTIVA DE LA DEVESA. D.A. 19/04/12 20.650,00 
Eixample Oest 
(Devesa Güell) 

CONSTRUCCIONS 
SERGI BONET SL 

 
 

    



 

OBRES MENORS  

PROJECTE  IMPORT BARRI ADJUDICATARI 
 

SUBSIDIÀRIES  PER  FILTRACIOS D’UN CLAVEGUERÓ A 
PS.BALANDRAU, 5  PER COMPTE DE L’AAVV C/GÜELL, 156 - DA 

23/04/12 980,57 
Eixample Oest 
(Devesa Güell) 

AIGUES 
GIRONA SALT I 

SARRIA TER  
 

 



 

OBRES MENORS  

PROJECTE  IMPORT BARRI ADJUDICATARI 
OBRES DE REPARACIÓ DE LES PLATGES DE LES PISCINES 

MUNICIPALS DE A DEVESA    DA07/06/12 4.117,61 
Eixample Oest 
(Devesa Güell) WELAAN SA 

 
 

 
 

      



 

OBRES MENORS  

PROJECTE  IMPORT BARRI ADJUDICATARI 
OBRES D’ESTINTOLAMENT DE L’ARCADA ESQUERRA DE LA PLAÇA 

DE L’ASSUMPCIÓ        DA03/09/12 5.524,83 
Eixample Oest 

(St. Narcís) OBYCALL 
 
 

 



 

OBRES MENORS  

PROJECTE  IMPORT BARRI ADJUDICATARI 
 

OBRES SUBSIDIÀRIES  DE NETEJA URGENT I DESENBÓS 
CLAVEGUERÓ  AL C/VALENCIA, 34  -  DA 05/09/2012 767,30 

Eixample Oest 
(St. Narcís) 

AIGUES 
GIRONA SALT I 

SARRIA TER  
 
 



 

OBRES MENORS  

PROJECTE  IMPORT BARRI ADJUDICATARI 
TANCAMENT EXTERIOR  NAUS DEL C/BARCELONA,142-144 i 204  I 

RETIRADA DELS ELEMENTS FAÇANA AMB RISC CAIGUDA 6.997,43 
Eixample Oest 

(St. Narcís) 
CONSTRUCCIONS 

RUBAU,SA. 
 
 
 

     



 

OBRES MENORS 

PROJECTE  IMPORT BARRI ADJUDICATARI 
 

OBRES  D’ENDERROC DELS TRASTERS I LA VOLTA ENTRE ELS 
NÚMEROS 22 I 23 DE LA PLAÇA ASSUMPCIÓ DA9/10/12 21.468,53 

Eixample Oest 
(St. Narcís) OBYCALL 

 
 

 



 

OBRES MENORS 

PROJECTE  IMPORT BARRI ADJUDICATARI 

 BARANA DE FUSTA I ADEQUACIÓ DE LA BARANA EXISTENT AL CARRER 
BARRANC (VILA ROJA) DA30/05/12 7.690,73 Est (Vilaroja) 

MUNTATGES 
MECANICS 

GIRONA  
 

 

   



 

OBRES MENORS 

PROJECTE  IMPORT BARRI ADJUDICATARI 
OBRES DE REFORÇ ESTRUCTURAL DELS BAIXOS DEL N.4 DEL 

C/PRUNER  -  DA 12/07/2012 18.794,64 Est (Vilaroja) 
PROMOCIONS 
RODMOL SL 

 

 
  



 

OBRES MENORS 

PROJECTE  IMPORT BARRI ADJUDICATARI 
PAVIMENTACIÓ DE VORERA AL CARRER PLANURA I ARRANJAMENT 

ESPAI PARADA BUS CARRER BARRANC   DA21/12/12 6.886,22 Est (Vilaroja) 
PROJECTES 
RODMOL, SL 

 
 

         



 

OBRES MENORS 

PROJECTE  IMPORT BARRI ADJUDICATARI 
OBRA SUBSIDIARIA- FALS SOSTRE SOSTRE PLAÇA 

INDEPENDENCIA, 8 A COMPTE DE PROHABITAT EMPORDA 
DA30/12/11 8.531,07 

Montjuïc centre 
(Barri Vell) 

JAUME 
SERVOSA 

OLIVERAS SL 
 
 
 

        



 

OBRES MENORS 

PROJECTE  IMPORT BARRI ADJUDICATARI 
VIDRES I TRANSPORT EN LES FEINES DE REFORMA DE LA PORTA 

DEL PASSADÍS DE LA 2A PLANTA DE L’AJUNTAMENT 230,10 
Montjuïc centre 

(Barri Vell) 
VIDRIERA 

GIRONINA SL 
 

   



 

OBRES MENORS 

PROJECTE  IMPORT BARRI ADJUDICATARI 

ENDERROC DE PART DE LA NAU PRINCIPAL I CONDICIONAM. DEL 
PARAMENT EXTERIOR QUE TANCA EL SOLAR  AV.R.FOLCH,  59.971,16 

Montjuïc 
centre (Barri 

Vell) 

JAUME 
SERVOSA 

OLIVERAS SL 
 
 

  
         



 

OBRES MENORS 

PROJECTE  IMPORT BARRI ADJUDICATARI 
TALLAR, POLIR I COL·LOCAR VIDRES AMB GUIES “”U”” INOX. AL 

PASSADIS DE LA SEGONA PLANTA. 528,64 
Montjuïc centre 

(Barri Vell) 
VIDRIERA 

GIRONINA SL 
 

 



 

OBRES MENORS 

PROJECTE  IMPORT BARRI ADJUDICATARI 

PROTECCIO DELS ESCOSSELLS DE LA RAMBLA JACINT 
VERDAGUER AMB CAUTXU FILTRANT. 988,72 

Montjuïc centre 
(Barri Vell) 

FUNDICION 
DUCTIL 

BENITO SL 
 

 

     



 

OBRES MENORS 

PROJECTE  IMPORT BARRI ADJUDICATARI 
OBRES DE PAVIMENTACIÓ D’UN TRAM DE VORERA SITUAT A LA PL 

JOSEP FERRATER AL BARRI VELL     DA17/10/12 4.949,25 
Montjuïc centre 

(Barri Vell) 
GICOVOLUM, 

SL 
 
 

   
 



 

OBRES MENORS 

PROJECTE  IMPORT BARRI ADJUDICATARI 

OBRES  NOVA OBERTURA A LA SALA GRAN DEL SERVEI DE 
PROJECTES DE L’ÀREA D’URBANISME  DA14/12/12 5.653,85 

Montjuïc centre 
(Barri Vell) 

JAUME 
SERVOSA 

OLIVERAS SL 
 

 
 



 

OBRES MENORS 

PROJECTE  IMPORT BARRI ADJUDICATARI 

OBRES PER CONNEXIÓ DE LA  XARXA SANEJAMENT DE L’EDIFICI 
VESTIDORS DEL CREC DE SANT DANIEL     DA22/01/13 14.975,41 

Montjuïc 
Centre (St. 

Daniel) 

CONSTRUCCIONS 
JOSE CABELLO, 

SL 
 
 

  



 

OBRES MENORS 

PROJECTE  IMPORT BARRI ADJUDICATARI 
OBRES DE SOTERRAMENT DE LA LINEA AÈREA DE BAIXA TENSIÓ 

EXISTENT AL C/ANTONI VARÉS MARTINELL    DA20/08/12 12.276,70 
Oest 

(Fontajau) 
ELECTRICITAT 
LA AURORA SL 

 
 

            



àrea d’urbanisme i activitats · ajuntament de girona

llicències d’obres

2012



            
            

  LLICÈNCIES D´OBRES  I COMUNICACIONS  2012   
            
            
            
  Comunicacions prèvies 479  Import pressupost comunicacions   1.457.391,47 €    
  Obres menors (Gener - Maig) 382  Import pressupost obres menors   1.153.602,42 €  (Gen - Maig) 
  Obres menors (Juny - Des.) 207  Import pressupost obres menors   1.716.722,23 €  (Juny - Des) 
  Obres majors 495  Import pressupost obres majors 36.840.713,05 €   
  Total    1.563  Total     41.168.429,17 €   
            
            
 
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

 



 

 LLICÈNCIES D'OBRES I COMUNICACIONS PRÈVIES 2012  

               

 Obres majors    Obres menors     Comunicacions prèvies  
                 
                 
                            
 Tipologia llicències   Núm. Llic.  Dades   Tipologia llicències  Núm.   Tipologia obres Núm.  

                            
       Interiors privatius                  365      Interiors privatus                  415     
 

Llic. nova planta, ampliacions 
habitatges / locals comerc. 17     Interiors comunitaris                  56     Interiors comunitaris                    8    

    -Núm habitatges nova planta   48   Façanes                   157      Façanes                   107     
    -Núm noves places d'aparcament   79   Cobertes                    70      Cobertes                     61     
    -Superfície m/2 sobre rasant   14.357   Altres                    27      Altres                      2     
    -Superfície m/2 sota rasant   3.936            
 Enderrocs     6              
                
 

Reforma, rehabilitació, conservació 
i manteniment   369              

 Parcel.lació i divisió horitzontal 20              
 Pròrrogues     39              
 Altres     44              
                 
                 

  Total llicències  495    Total llicències                            589      Total comunicacions                           479     

                 
                 
                          
  Dades econòmiques      Dades econòmiques     Dades econòmiques    
                          

  Pressupost 36.840.713,05    Pressupost    2.870.324,65 €    Pressupost    1.457.391,47 €   

                          
           
        

NOTA: Una llicència pot incloure més d'un 
tipus d'obra   

NOTA: Una comunicació pot incloure més 
d'un tipus d'obra  



 

   

 

 

            

  LLICÈNCIES DE PRIMERA UTILITZACIÓ  2012  
            
            
            
            

 
Any Habitatges Aparcaments Comercial Inclosos edificis 

industrials (*)       

 2012 259 294 29         
            
      (*)    Estàn incloses dins "comercial" en els còmputs/gràfiques generals       
            
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 



 
  Ajuntament de Girona - Àrea d'Urbanisme i Activitats - Informació Urbanística                                          Març 2013  

 Servei de Planejament i Llicències - INFORMACIÓ URBANÍSTICA  
    

 

INFORMES URBANÍSTICS RELATIUS A USOS 
PERMESOS O ACTIVITATS ANY 2012 

 

 CERTIFICATS DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA 26  

 

INFORMES URBANÍSTICS PER A LLICÈNCIES 
D'ACTIVITATS 11  

 TOTAL INFORMES USOS * 37  
    
    
    
 INFORMES URBANÍSTICS ANY 2012  

 CERTIFICATS DE RÈGIM URBANÍSTIC 52  

 INFORMACIONS i CERTIFICATS URBANÍSTICS VARIS 31  

 TOTAL INFORMES URBANÍSTICS * 83  
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activitats
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Núm. Expedients tramitats

III-1 III-2 Restauració Llicències Ambientals Recreatives Total

Obertures 42 287 22 10 2 363
Canvis titular 22 74 75 2 3 176
Modificacions 5 5 6 1 2 19
Caducitats 2 2

Total 69 366 103 15 7 560

ACTIVITATS 2012
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Inspecció i control d'activitats

Regularització 21
Requeriments/incompl./denúncies 5
Sancionadors 16

Total 42

Expedients resolts

Comunicacions favorables 440
Requeriments comunicacions 81
Llicències Recreatives/Restauració 9
Llicències Ambientals 21
Certificats finals favorables 57
Requeriments certificats 101

Suspensió inscripció Registre 16
Total 725

Expedients resolts

Comunicacions favorables Requeriments comunicacions

Llicències Recreatives/Restauració Llicències Ambientals

Certificats finals favorables Requeriments certificats

Suspensió inscripció Registre

2
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subvencions
2012



 
 
Descripció obra subvencionada: 
 
Aprovació definitiva: Ple de 08/01/2009 
 
Data d’adjudicació: Junta de Govern Local 30/10/2009 
 
Empresa adjudicatària: UTE OBRA DE CAN MARFÀ, ARCADI PLA, 
SA-CONTRATAS I OBRAS EMPRESA CONSTRUCTORA 
 
Pressupost d’adjudicació: 3.444.658,35 € IVA inclòs 
 
Subvenció atorgada: 
 
Pressupost sol·licitud: 2.230.434,03 € 
 
Entitat subvencionadora: Generalitat de Catalunya. Departament de 
Governació i Relacions Institucionals. 
 
Tipus subvenció: Pla d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC 2008-
2012) 
 
Programes subvencions: Programa General (PG) i Programa 
Especial de Dinamització i Equilibri Territorial (ET). Anualitat 2011. 
 
Import subvenció:  981.171,06 €  
 
Estat subvenció: en tràmit de justificació. 

SUBVENCIÓ PUOSC 2008-2012 
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE LA BIBLIOTECA I CENTRE CÍVIC A CAN MARFÀ 



 
 

 
Descripció obra subvencionada: 
 
Aprovació definitiva: Ple de 08/01/2009 
 
Data d’adjudicació: 30/10/2009 
 
Empresa adjudicatària: UTE OBRA DE CAN MARFÀ, ARCADI PLA, 
SA-CONTRATAS I OBRAS EMPRESA CONSTRUCTORA 
 
Pressupost d’adjudicació: 3.444.658,35 € IVA inclòs 
 
Subvenció atorgada: 
 
Pressupost sol·licitud: 1.497.330,00 € 
 
Entitat subvencionadora: Diputació de Girona 
 
Tipus subvenció: Cooperació Cultural de l’Àrea de Cultura i 
d’Administració Social de la Diputació de Girona. 
 
Import subvenció total:  374.332,50 €  
 
Import atorgat 19 de juny de 2012: 74.777,50 € 
 
Estat subvenció: en tràmit. 

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE LA BIBLIOTECA I CENTRE CÍVIC A CAN MARFÀ 



                        
 
Obres subvencionades: 
 
Projecte D’urbanització de L’encreuament de L’av. De Josep Tarradellas i 
Joan amb el C. de l’Illa de Fuerteventura: 
 
Aprovació definitiva: Decret de l’Alcaldia 22/05/2012 
 
Pressupost de licitació: 296.189,77 €  IVA inclòs 
 
Data d’adjudicació: Pendent d’adjudicar 
 
Subvenció atorgada: 76.155,98 € 
 
Projecte de Connexió Provisional del Nou Pont Sobre el Riu Ter i la     
Rotonda de l’Av. De França: 
 
Aprovació definitiva: Decret de l’Alcaldia 22/05/2012 
 
Data d’adjudicació: Pendent d’adjudicar 
 
Pressupost de licitació: 204.858,42 € IVA inclòs 
 
Subvenció atorgada: 52.672,96 € 
 
Subvenció:  
 
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. 

SUBVENCIÓ PUOSC 2008-2012 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ENCREUAMENT DE L’AV. DE JOSEP TARRADELLAS I JOAN AMB LE C. DE L’ILLA DE 

FUERTEVENTURA I PROJECTE DE CONNEXIÓ PROVISIONAL DEL NOU PONT SOBRE EL RIU TER I LA ROTONDA DE L’AV. DE 
FRANÇA 



                         
Obres subvencionades: 
 
Adequació d’una Sala de Premsa i Dependències Municipals: 
 
Aprovació definitiva: Decret de l’Alcaldia 16/03/2012 
 
Data d’adjudicació: Decret de l’Alcaldia 22/05/2012 
 
Empresa adjudicatària: ARGON INFORMÀTICA, SA 
 
Pressupost d’adjudicació: 80.043,08 € IVA inclòs 
 
Subvenció atorgada: 83.779,97 €  
 
Reforma Interior de l’Edifici de les Sales de la Rambla: 
 
Aprovació definitiva: Decret de l’Alcaldia 16/03/2012 
 
Data d’adjudicació: Decret de l’Alcaldia 22/05/2012 
 
Empresa adjudicatària: EURITMIA CONSTRUCCIONS, SA 
 
Pressupost d’adjudicació: 167. 559,94 € IVA inclòs 
 
 Subvenció atorgada: 83.779,97 € 
 
 Subvenció:  
 
Entitat subvencionadora: Programa Específic Diputació de Girona inclòs al    
PUOSC 2008-2012 de la Generalitat de Catalunya. Departament de Governació 
i Relacions Institucionals. Anualitat 2011 
 
Import total subvenció: 123.801,51 € 
 
Estat subvenció: en tràmit de justificació. 

SUBVENCIÓ PUOSC 2008-2012 
ADEQUACIÓ D’UNA SALA DE PREMSA I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS I REFORMA INTERIOR DE L’EDIFICI DE LES 

SALES DE LA RAMBLA 



 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ FEDER CATALUNYA 2007-2013 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PASSEIG DE LA DEVESA,  

DES DE LA PLAÇA DE LA SARDANA FINS L’ENTRONCAMENT AMB  
EL CARRER DE JOAQUIM VAYREDA I CONNEXIÓ AMB L’ENTORN D’EQUIPAMENTS 

 
     

Descripció obra subvencionada: 
 

- Calendari d’actuacions: 
   Aprovació inicial: 04/04/2013 
   Aprovació definitiva: 20/05/2013 
   Inici procés de licitació de les obres: 20/06/2013 
   Adjudicació de les obres: 20/10/2013 
   Inici obres: 20/11/2013 

 
- Pressupost: 999.722,57 € IVA inclòs 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   Subvenció sol·licitada: 
 
- Entitat subvencionadora: Direcció d’Administració Local del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat 
de Catalunya, com a organisme responsable del tram local del 
Programa Operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4. 
 
- Import subvenció: 499.861,28 € 
 
- Estat subvenció: Sol·licitada: 18/12/2012 
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PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA 2012 

     
NUM. EXPEDIENTS INCOATS     
     
Total exp. Incoats* 425    
INFRACCIÓ URBANÍSTICA 202    
ORDRE D'EXECUCIÓ 189    
CERTIFICATS DISCIPLINA 34    
     
 
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
* Aquesta dada només fa referència als expedients oberts al 2012, sense incloure aquells que 
actualment estan en tràmit (2006-2011)  
     
     
     
     
     
ZONIFICACIÓ EXPEDIENTS     
     
Expedients Barri Vell 120    
Expedients resta de Girona 305    
     
     
 
      
     
     
     
     
     
     
     
     



     
     
     
     
     
     
     
TIPOLOGIA EXPEDIENTS*     
 
      
     

    
*S'ha de tenir en compte que un 
mateix expedient  

    pot incloure més d'un fet. 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 

     
     
EXPEDIENTS TANCATS      
     
Total expedients tancats* 386    
Ordres d'execució 151    
Infraccions urbanístiques 235    
     
     
 
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
* Aquesta dada fa referència als expedients tancats al 2012, inclouent-hi aquells en tràmit d'altres anys 
(2006-2011) 
     
     
REGISTRE D'ENTRADA PLU 2012     
     
Total instàncies rebudes 660    
Denúncies, queixes, varis 329    
Al.legacions, recursos 331    
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PROJECTE FERROVIARI                            Memòria 2012  

 

1. Ordenació Urbanística  

 

� Conveni Adí:  

Preparat l’esborrany del conveni entre l’Ajuntament i Adif. Pendent d’aprovació 

� Pla Especial Ferroviari: 

Presentació de l’estudi de viabilitat tècnica d’actuació  

 

2. Infraestructura  Ferroviària  

 

Seguiment d’obra 

� Tram Riudellots- Joan Torró 

Execució de via i catenària 

Estació d’autotransformació a l’estació de mercaderies 

 

Els treballs en aquest tram d’obres es troben finalitzats però manca la recepció de les 

obres per l’ajuntament  

 

� Tram Joan Torró- Rotonda Mas Gri 

Execució de via i catenària 

 

Els treballs en aquest tram d’obres es troben finalitzats per part de la constructora però 

queda pendent l’arranjament del Güell , neteja d’obra i adequació i revisió dels pous. 

 

� Tram túnels Urbans i Estació (des de Mas Gri fins a Fontajau). 

Acabament dels 2 túnels urbans realitzats amb la tuneladora 

Obres d’instal.lacions, senyalització i adequació de vies 

Construcció de l’edifici i estació provisional del TAV  

Construcció Sortides emergència de tot el tram 

Planificació de les dues Rampes d’accés a l’aparcament 

 

� Tram Sarrià de Ter- St. Julià de Ramis 

Acabament del pou d’extracció i sortida d’emergència de la Tuneladora 

 

� Comissió seguiment tècnic 

Reunions setmanals d’obra: Regidor delegat, Serveis Tècnics municipals, Adif i UTE 

AVE Girona 



� Comissió mixta ambiental del tram Vilobí d’Onyar – St. Julià de Ramis 

Reunions trimestrals: Serveis Tècnics municipals dels municipis afectats, Adif i ACA 

(Generalitat de Catalunya) 

 

� Comissió de Protecció Civil del tram Vilobí d’Onyar – St. Julià de Ramis 

Reunions puntuals: Serveis Tècnics municipals dels municipis afectats, Adif , Protecció 

civil(Generalitat de Catalunya) 

 

 Estació provisional BUS 

Projecte promogut per la Generalitat i Licitació redacció del projecte per GISA. S’han 

realitzat diferents reunions amb els tècnics de Gisa i Ajuntament.  

 

 Soterrament convencional 

Projecte promogut per ADIF i redactat per  IBERINSA-AEPO. L’Ajuntament disposa del 

projecte redactat. De moment no es troba dins dels plans d’inversions de l’estat  dels  

propers 8 anys, per tan actualment el projecte resta parat 

 

 Informe valoració de l’esquema alternatiu  

Promogut per l’ajuntament i adjudicat a l’empresa TRANSFER . L’objectiu de l’informe 

és l’estudi de la possibilitat d’ús de la via del TAV per els trens del convencional. Les 

conclusions de l’informe desestimen la proposta (juny 2012). 

 

 

3. Reposicions Urbanització afectada per les obres del TAV 

 

       Projectes de reposició Definitius: 

En relació a l’acabament de les obres de construcció del TAV, durant l’any 2012 s’han      

procedit a executar els següents projectes redactats per els Serveis Tècnics Municipals 

i aprovats pel Ple Municipal: 

 

� Proposta municipal d’ordenació i reposició de les Zones afectades per l’obra del TAV. 

Fase 1 en l’entorn del Parc Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Projecte d’Urbanització del C/Francesc Rogés 

Acabament obra juny 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Zona Esportiva de Fontajau 

Obra finalitzada desembre 2012 i pendent acabats d’obra per part de la constructora 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� C/Josep Mª Gironella 

Inici obra el desembre de 2012. Previsió acabament Agost 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Projecte d’urbanització de la Plça Europa 

Aprovació del projecte d’urbanitzacióPle març 2013 

 

� Projecte d’urbanització C/Oviedo 

Projecte en redacció pels Serves Tècnics Municipals 

 

� Parc Central i entorn estació 

Projecte en redacció pels Serves Tècnics Municipals 

 

� Sortides d’emergència 

Entrega definició de la sortida d’emergència del C/Alacant  per part del SST Municipal  

� Zona Mas Xirgo 

Projecte en redacció  



 

� Arbrat 

Nova plantació d’arbrat segons els projectes definits per l’àrea d’Urbanisme i de 

Sostenibilitat de l’Ajuntament. Des de l’inici d’obres (2008) fins a desembre de 2012 

s’han plantat 1.066 unitats d’arbres en diferents zones de la ciutat. 

 

      Projectes de reposició Provisionals: 

 

� Obertura del pas de vianants, prolongació C/Manel Bonmatí (del C/JM Gironella 

direcció C/Barcelona) 

� Reobertura del pas pel trànsit de mobilitat de la Plça Joan Brossa 

 

4. Patologies edificis 

 

Inspeccions, seguiment i el.laboració d’informes per part de l’Ajuntament i d’Adif, de les 

patologies en els habitatges en relació a les obres del TAV. 

 

5. Participació ciutadana 

 

� Obertura de la nova OFICINA MUNICIPAL D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ DEL PROJECTE 

FERROVIARI 

L’oficina es va obrir el desembre de 2012 a l’edifici situat al C/Tarragona, 40 i l’atenció 

presencial és el dimarts de 17-21h. De cares a finals de març de 2013 s’obrirà una 

nova oficina situada a la Plça Europa amb atenció diària al públic. 

 

� Fòrums ciutadans i audiències públiques. 

Durant l’any 2012 s’ha celebrat 1 Fòrum Ciutadà al Centre de Cultura la Mercè 

(9/03/2012) i 2 Audiències Públiques a l’Auditori Palau de Congressos de 

Girona(19/06/2012 i 06/11/2012) 

 

� Reunions amb els veïns residents als carrers afectats per les obres 

 

� Seguiment i el.laboració d’informes de les instàncies realitzades pel ciutadà a través de: 

Bústia d’avisos, Registre d’entrada a l’Ajuntament i Atenció personal 

 

� Participació ciutadana Plça Europa i Parc Central. Taller d’idees celebrat al Centre cívic 

de St. Narcís a l’abril del 2012. 

 

� Comissió de seguiment polític  

Reunions Mensuals : alcalde, regidors de l’equip de govern, portaveus grups municipals 

i Serveis Tècnics Municipals 
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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. 

 

Finalment, la difusió entesa com la divulgació de la informació tant a nivell intern (àmbit 

corporatiu) com a nivell extern (Web UMAT). S’incorpora com annex a aquesta memòria la 

memòria anual d’estadística d’usuaris  que registra més detalladament aquesta informació. 

 

 

 

 

 



2. PRODUCCIÓ 

 

2.1 Cartografia 1:500  

 

Oficialització de la Cartografia  

La Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de d’Institut Cartogràfic de 

Catalunya ( ICC) estableix que per tal que un producte cartogràfic sigui oficial cal que es trobi 

en un estat suficient d’actualització i que estigui elaborat d’acord amb les normes i 

estàndards establerts per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (CCCC). 

 

La cartografia municipal de Girona és oficial i està inscrita al RCC amb data 20 de desembre 

de 2010. Els plecs d’especificacions tècniques compleixen els requisits vigents en el període 

transitori per a l'adequació de la cartografia oficial a les noves normatives i s’ha establert un 

procediment productiu i de control de qualitat de la base topogràfica que ens ha de permetre 

registrar anualment l’actualització de cartografia oficial. (A febrer de 2013 la primera 

actualització ja és efectiva en espera de l’aprovació administrativa). 

 

La Relació cronològica per obtenir l’oficialització de les bases cartogràfiques municipals 

(1:500 i 1:2000) ha estat la següent: 

 

� Gener 2010: Es sol·licita la inscripció al Registre de Cartografia de Catalunya (RCC) de la 

sèrie topogràfica 1:500 i 1:2000 2D v.2  

� Desembre 2010: el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 

de Catalunya (DPTOPG) procedeix a la inscripció de la base topogràfica municipal a escales 

1:500 i 1:2 000 a la secció oficial del RCC d’acord amb l’informe preceptiu de qualificació 

en sentit positiu emès per la direcció de l'ICC i de conformitat amb l'article 20.9 del decret 

398/2006 de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el desenvolupament de la Llei 16/2005, de 27 

de desembre, de la informació geogràfica i de l'ICC. 

 

Enguany (2012) s’ha renovat la inscripció al Registre Cartogràfic de Catalunya (RCC). Les 

tasques d’oficialització van consistir en preparar les bases cartogràfiques 500 i 2000 en 2d i 

l’altimetria en 3D, s’han depurat i corregit amb eines específiques i desenvolupades 

expressament pels possibles errors de les 10 bases temàtiques que configuren la base 

topogràfica 500 i 2000. 

 

Pel 500: 183 fulls 2D i 3D amb les corresponents metadades i Plec d’especificacions tècniques. 

Pel 2000: 37 fulls 2D i 3D amb les corresponents metadades i Plec d’especificacions tècniques. 

 

� Gener 2012: Es sol·licita l’actualització de la inscripció al RCC versió 2.1 de les Bases 

Topogràfiques Municipals. Es tramet a l’ICC a inicis de febrer de 2012. 



� Gener 2012: Es sol·licita la inscripció al RCC de la versió 2.1 de les Bases Topogràfiques 

Municipals com a actualització i millora de la versió 2.0. Es tramet a l’ICC a inicis de febrer 

de 2012. 

� Juliol 2012: Rebut l’informe elaborat per l’ICC amb les esmenes a introduir a les 

Especificacions Tècniques i a les metadades per tal de fer efectiva la inscripció al RCC. ( no 

és necessari introduir  canvis en la cartografia). 

� Octubre 2012: Revisades, corregides i completades les Especificacions Tècniques i les 

metadades d’acord amb les recomanacions indicades, es fa arribar a l’ICC la versió 

corregida dels corresponents Plec d’especificacions tècniques i conjunt de metadades de la 

v2.1. de les bases topogràfiques 1:500 i 1:2000 de Girona 

 

Manteniment topogràfic 1:500 (vol 2010– restitució) 

L’actualització de la base topogràfica 1/500 manté els següents nivells d’informació:  

Comunicacions – Vialitat 

Construcció – Poblament 

Energia – Telecomunicacions 

Mobiliari urbà 

Orografia – Relleu 

Registres 

Senyalització – Circulació 

Toponímia – Anotacions  

Vegetació – Usos del sol  

en àmbit urbà. Tots aquests nivells es modifiquen cada cop que hi ha  nous projectes 

d’urbanització o qualsevol canvi a través del diferents canals de manteniment (gràfic 01). 



Gràfic 01 



 

Es disposava d’un vol digital color de 5,2 cm  píxel, recolzament i aerotriangulació de tota 

l’àrea urbana del municipi (5784 Ha), amb un recobriment de 60% - 30% amb un total de 670 

fotogrames amb data 10 i 16 de maig de 2010 a través del qual hem revisat la ciutat per 

detectar els canvis en tot el nivells d’informació. (veure gràfic 02) en color verd zones ja 

actualitzades, en taronja zones en procés i en vermell, les actualitzacions pendents. 

 

 

Restitució  

- Durant el 2012 el manteniment ha estat: La restitució pendent per l'actualització de la 

BT2010, noves urbanitzacions, edificacions, piscines... que s’ identifiquen per diferents 

mecanismes de control 

 

Enguany s’han restituït unes 90 Ha aproximadament corresponent a diferents zones de la 

ciutat pendents d’actualització: 

En àmbit públic: 

� Zona de Mas Gri 

� Zona Rda. Ferran Puig 

� Zones Voltants de Domeny 

� Zona Av. Ramon Folch 

� Vial de la Creueta 

En àmbit privat 

� 8 obres noves (vivendes, piscines) 

 

 

Reajustament d’illes i manteniment d’interior d’illes 

A finals del 2010, amb  l’objectiu de complir el plec d’especificacions tècniques 1:500 es van 

iniciar els processos d’alineacions de façana per taquimetria i el reajustament de la 

cartografia de restitució  a aquesta taquimetria urbana resultant que han de  ha de culminar 

amb el reajustament de la tota la cartografia municipal. 

 

Partint de la taquimetria d’alineacions,  es porta a terme un procés de restitució 

fotogramètrica digital  que realitza de forma integrada  les tasques de  reajustament,  

d’actualització d’interior d’illa i  de captura dels elements de vorera que requereix el Plec i 

no van ser inclosos en treballs de camp previs.    

 

L’any 2012 s’han reajustat 21 illes1 , majoritàriament corresponents a la primera fase 

d’alineacions al sector de l’eixample nord  i s’ha arribat a les 44 illes reajustades (43 ja 

                                                 
1
 Delimitació de treball, segons la mallatp2010 establerta per la definició de les unitats de reajustament (illes)  que poden englobar 

més d’una illa cadastral. 



incorporades a la cartografia municipal) que  representen prop del 11 % del total d’illes que 

requereixen reajustament. 

 

Es va treballar  en reajustament d’illes sobretot durant el primer trimestre (17 illes). El segon 

trimestre el restituïdor va estar aturat per fallida tècnica i a partir el mes de juliol es va 

prioritzar la cartografia de manteniment. 

 

Estat del procés de reajustament d’illes i manteniment d’interior a desembre 2012.  (complet 

prop de l’11% : 44 illes de 409) 

 



 

Restitució de manteniment. 

El juliol de 2012, davant la incertesa de la continuïtat de les tasques d’alineació de façanes 

es va prioritzar la cartografia de manteniment al reajustament d’illes amb l’objectiu de 

treure el màxim partit del vol de l’any 2010. 

  

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 l’actualització pertinent de tot allò que ha canviat. 

 

Àmbits restituïts l’any 2012 :  Al voltant de les  55 ha restituïdes durant el 3er quadrimestre 

de 2012. 

 

Àmbit públic: 

- Projecte d’urbanització del C. del Carme i entorn (25 ha)  

- C. del Sol i Institut Vicenç Vives  (1,66 ha) 

- C. Laureà  Dalmau (3,1 ha) 

- C. Font del Rei  (6 ha incloses en el procés de reajustament de 3 illes) 

- Àmbit del Pla de Barris a Santa Eugènia (Passeig de Sta. Eugènia, C Maçana i travessers). 

Aquest àmbit es restitueix pràcticament tot  però no s’acaba i s’incorpora al cartografia fins 

el 2013.  (18,7 ha). 

 

Àmbit privat:   

-  Llicencies d’obres incloses en els àmbits públics anteriors:  8 obres 

-  Escola Bambini  (0,4 ha) 

 



 

2.2 Manteniment de la base topogràfica 1:2000 

 

 

Restitució 

Durant l’any 2012 la restitució de l’àmbit no urbà ha estat aturada degut a la prioritat 

establerta per la restitució de l’àmbit urbà a escala 1:500.   

 

 

Edició de cartografia 

- Efectuats tots els protocols habituals de manteniment que comporten tasques d’edició del 

plànol topogràfic 1:2000 a l’àmbit urbà i periurbà:  

1. Afectacions per obra nova:  S’ha portat a terme un control bimensual i s’han fet 6 

revisions. 

2. Afectacions per reajustament d’illes : Editades  20 illes reajustades durant l’any. 

3. Afectacions per restitució de manteniment o taquimetria : S’ha editat  tots els àmbits 

incorporats a la cartografia 500 durant l’any. 

4. Afectacions per  auditoria  sobre ortoimatge:  Edició  puntual a l’àmbit de les 

Pedreres, per actualitzar  els  eixos viaris de la zona. 

- Tasques de depuració de la base de relleu (Altimetria_2M).  Corregit un 80 % dels errors 

detectats pel test  de depuració de loops.  

-  Edició de fulls:  L’any 2012 s’ha fet  l’edició del la sèrie dels 37 fulls de la base topogràfica 

1:2000 , en dues ocasions: el mes d’abril i el mes de desembre. Els fulls tallats són sempre la 

última versió de la cartografia municipal disponible per les àrees de l’Ajuntament, encara no  

inscrita al RCC, on s’hi recullen les tasques de manteniment puntual i continuat. 

 

 

Tasques desenvolupades el 2012  

- Redacció dels Plecs d’especificacions tècniques de la versió 2.1 de la base topogràfica 

municipal:   

- El Plec 1:500 es redacta  seguint el Plec d’Especificacions Tècniques per l’elaboració de 

cartografia topogràfica 3D 1:500 aprovat provisionalment per la Comissió de Coordinació 

Cartogràfica de Catalunya (CCCC) i la resta de documents provisionals en què està treballant 

la Comissió Tècnica en Geoinformació que depèn de la CCCC, i de la qual la UMAT en forma 

part. 

- El Plec 1:2000 s’acosta al del plec d’especificacions tècniques per a l’elaboració de 

cartografia topogràfica 3D v.2.1.5 a escales 1:1 000 i 1: 2 000 que defineix la CCCC, adoptant 

la classificació dels grups d’elements del catàleg d’elements.  

- Depuració i correcció d’errors prèvia a la tramesa de cartografia 

-  ctualització de les metadades 



- Introducció d’esmenes  en el Plec d’especificacions Tècniques i a les Metadades d’acord 

amb els suggeriments exposats per l’ICC a l’informe rebut en el procés de renovació de la 

d’inscripció al RCC. 

- Establert un procediment de control de qualitat de les base topogràfica que ens ha de 

permetre registrar anualment l’actualització de cartografia oficial. 

- Avaluació  de requisits  necessaris pel compliment  Plec  oficial  de cartografia topogràfica 

3D v.2.1.5 a escala 1: 2 000  quan finalitzi l’actual  període transitori per a l'adequació de la 

cartografia oficial a les noves normatives. 

 

 

2.3 Taquimetria 

 

Com a resultat dels canvis produïts en la organització de l’àrea d’urbanisme, la UMAT assumí 

el control de tots els treballs de topografia i taquimetria necessaris pel desenvolupament de 

projectes urbanístics i manteniment de la cartografia topogràfica municipal. 

 

Des de finals del 2011 fins a juny de 2012, es va disposar de dos equips de topografia. 

 

Un equip donava servei als serveis tècnics urbanístics de l’Ajuntament que necessiten disposar 

de la cartografia amb un alt grau d’actualització constant que utilitzen com a base de 

múltiples processos dins la gestió municipal. 

 

El segon equip que entrà en funcionament el febrer de 2012 donava servei a les tasques de 

manteniment i producció de la cartografia municipal que segons la Llei 16/2005, de 27 de 

desembre, de la informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya estableix que 

per tal que un producte cartogràfic assoleixi l’oficialitat, caldrà que estigui elaborat d’acord 

amb les normes i estàndards establerts per la CCCC (Comissió de Coordinació Cartogràfica de 

Catalunya). 

 

Tant pel manteniment com per assolir la precisió que exigeix la llei esmentada, la 

taquimetria ha esdevenir la base que defineix l’estructura urbana sobre la que es recolzarà la 

restitució.  

 

En aquest període de temps, s’han resolt les següents peticions amb taquimetria: 

� Replanteig d’una part de les Hortes (nova reparcel·lació) 

� Aixecament taquimètric del carrer Caputxins 

� Marcar alineacions U.A Carrer Mestre Vicent Bou 

� Georeferenciar un aixecament amb al carrer Mauthausen 

� Aixecament taquimètric d'un espai a la nova audencia a l'Av. Terradelles 



� Aixecament taquimètric per fer projecte de reforma de voreres i carril bici nou. Zona 

Correus. AV Ramon Folch 

� Aixecament taquimètric d’unes parcel·les a Mas Abella 

� Replanteig d’alineacions al carrer Carme Auget 

� Aixecament taquimètric (as built) de 5 tancs a l'entorn de la Riera Bullidors 

� comprovació taquimètrica d'una alineació al Cr. Puigsacalm 

� Donar cotes de registres al carrer Bellavista 

� Aixecament taquimètric al sector via pública al C. JM Prat 

� Aixecament taquimètric del Pla de Domeny 

� Aixecament taquimètric de la Rbla Xavier Cugat 

� Aixecament taquimètric de les illes 467-440-439-456, alineacions façanes  

� Donar cotes davant cine modern 

� Aixecament taquimètric del Pont de Pedra 

� Aixecament taquimètric a Sant Daniel per millores a la pista poliesportiva del Crec  

� Aixecament taquimètric a la Placeta Joana de Jugan 

� Aixecament taquimètric a la Cruïlla  dels carrers Campcardós/Montnegre 

� Aixecament taquimètric a la Cruïlla  dels carrers Campcardós/Montcalm 

� Aixecament taquim. per la connexió Pl. Vila de Perpinyà-  C. Francesc Ferrer (extrem nord) 

� Replanteig de dues parcel·les a les hortes i un camí 

� Aixecament taquimètric a la finca Miquel Alimentació al C. Torre Vedruna s/n ( Mas Xirgo 2) 

� Aixecament taquimètric de la placeta del gas, al carrer Pineda 25 

� Aixecament taquimètric d'un espai a la nova audiència a l'Av. Terradellas 

� Comprovació d'acta de replanteig 

 

 

Formació: 

Manteniment de la contractació d’un paquet d’eines Microstation Mapia (antigues IpMsTool) 

per facilitar l’edició i garantir un bon control de qualitat de les diferents bases que formen la 

cartografia municipal. 

 

Durant el 2012 s’han instal·lat 3 actualitzacions, integrant els processos d’actualització 

cartogràfica municipal al conjunt de tasques pròpies del procés de manteniment de 

l’oficialització així com l’entorn tecnològic automatitzant les fases i els controls de qualitat. 

 

Els processos tenen primordialment per objecte garantir la relació entre model de dades i 

especificacions i que aquesta coherència es mantingui durant tota la seqüència 

d’actualització. La disposició del marc tecnològic ha permès alhora millorar la competitivitat 

i eficiència de totes les fases que actualment integren els processos de producció, 

manteniment i actualització de la cartogràfica. 

 



Les eines estan desenvolupades sobre ©MICROSTATION v8, plataforma nativa en la producció i 

manteniment de cartografia de la UAMT, evitant així la migració de dades i els canvis 

innecessaris en el flux de treball habitual. 

Eines específiques per restituir amb ISSD 

Eines específiques per l’edició 

Eines específiques per l’ incorporació de camp   

Eines específiques per la revisió de camp 

Transformació entre els sistemes de coordenades oficials: ETRS89 i ED50 

Controls d’errors mitjançant fitxers de registre.  

Capacitat de separar fitxers per temes (vialitat, orografia, ...) o fulls.  

Capacitat de generació de les caràtules automàtiques segons malla de fulls del propi 

ajuntament 

 

 

2.4 Ortoimatges 

 

L’any 2012 s’ha treballat, publicat i distribuït la ortoimatge de juny de 2011, fins al mes de 

desembre en què s’ha disposat de la imatge corresponent a 2012. És una imatge de 20 cm de 

resolució. Corresponent al vol fotogramètric d’àmbit municipal realitzat al mes de juliol. 

 

- Tasques de compressió i conversió de formats per a la distribució de la ortoimatge 2012 al 

web UMAT i al portal de cartografia i tasques de revisió de la qualitat de les imatges 

generades externament. 

- Edició del ortofotomapa 1:5000 en format PDF que s’ofereix al web de la UMAT però no 

s’editava des de 2005 perquè no existia demanda. És la ortoimatge més recent disponible 

editada segons el tall 1:5000, amb caràtula, coordenades i toponímia bàsics. Edició ràpida 

feta a partir de les plantilles de 2005 sense novetats de disseny. 

 

Auditoria sobre ortoimatge 

Es realitza de forma periòdica per detectar actualitzacions topogràfiques pendents que per 

diversos motius no hagin arribat pels canals establerts de manteniment de cartografia. Es va 

iniciar l’estiu de 2012. 

 



 

2.5 Xarxa Geodèsica  

 

L’objectiu d’una xarxa utilitària és poder recolzar sobre punts geodèsics tots els treballs 

topogràfics que es realitzin dins de l’àmbit municipal.  

 

Amb l’entrada en vigor del Real Decreto 1071/2007, de 27 de juliol de 2007, per el que es 

regula el sistema geodèsic de referència oficial a l’estat espanyol, s’adopta el sistema ETRS89 

(European Terrestrial Reference System 1989) com a sistema per a la referenciació geogràfica i 

cartogràfica a l’àmbit de la Península Ibèrica i les Illes Balears. A més, es prenen com a 

referència d’altituds els registres del nivell mitjà del mar a Alacant per a la península. 

 

Tanmateix, el mateix decret, a la disposició transitòria segona, explica que tota la cartografia i 

bases de dades d’informació geogràfica produïda o actualitzada per les administracions 

públiques hauran de ser compilades i publicades d’acord amb aquest decret a partir de l’1 de 

gener de 2015.  

 

L’any 2011 es va encarregar a l’Institut Cartogràfic de Catalunya l’esmentada transformació, 

obtenint així els paràmetres específics tant per la geodèsia (7 paràmetres) com per la  base 

topogràfica (4 paràmetres). 

Per tant la UMAT disposa de: 

Geodèsia 

� Xarxa Utilitària (4è ordre) amb coordenades ED50 i ETRS89 

� Xarxa Local (5è ordre) amb coordenades ED50 i ETRS89 

� Xarxa de poligonals (5è ordre) amb coordenades ED50 i ETRS89 

Cartografia 

� Paràmetres de transformació específics per cartografia a escala 1:500 

� Paràmetres de transformació adoptats per tot Catalunya a escala 1:1000 i 1:2000 

 

Un cop finalitzat l’estudi per part de l’ICC amb data setembre de 2011, Enguany es 

començà les revisions mètriques per part dels tècnics de la UMAT de la cartografia 

transformada, en base a mesures d’elements cartogràfics directament sobre el terreny 

obtenint així la certesa d’emprar els paràmetres específics per la transformació de l’actual 

sistema de referència ED50 al nou sistema de referència ETRS89. I garantir la coherència 

entre els diferents productes cartogràfics de què disposa l’Ajuntament (altres escales, 

mapes temàtics, ortofotomapes...) 

 

En el gràfic 02, es mostra el desplaçament de la cartografia un cop aplicats els paràmetres 

de transformació de ED50 a ETRS89  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En les tasques de manteniment de la Xarxa geodèsia (veure gràfic 04 i 05)) s’han revisat a 

camp 40 vèrtexs dels 265 existents, 28 són correctes, 7 tenen alguna irregularitat, i 5 són 

inexistents. 

 

S’han creat 18 nous vèrtexs i les seves noves ressenyes incorporant les noves coordenades 

amb el nou sistema de referència ETRS89 (gràfic 03) a les següents zones: 

� Situat a la vorera del carrer Taialà. Davant del nou tanc de tempesta. 

� Situat a la vorera de la rotonda de Taialà. Cantonada carrer Bullidors i carretera de Taialà 

� Situat al Camí de formigó, que va al carrer Bullidors. Al costat del aparcament. 

� Situat a la vorera del carrer Bullidors davant la entrada del col·legi CEIP Domeny. 

� Situat a la vorera a la cantonada dels,carrers Font de la Teula i Bullidors. 

� Situat a la vorera a la cantonada dels,carrers Font de la Teula i Bullidors. 

� Situat a la vorera del carrer de Can Sunyer,davant l'entrada d'un garatge. 

� Situat a la vorera del carrer de Can Sunyer,al costat d'un parterre de gespa. 

� Situat a la vorera de la carretera de Taialà,davant el carrer Rimau. 

� Situat a la vorera al començament del pont,sobre el riu Ter a l'avinguda França. 

� Situat al límit de l'asfalt a l'avinguda França, Just davant del Maxi Dia i el Mercadona. 

� Situat al carrer del Pont de la Barca ,a l'alçada de la benzinera CEPSA. 

� Situat al passeig de la copa ,a l'alçada del camí que va cap el Pont de la Barca. 

� Situat a la vorera del carrer Valentí Almirall,cantonada carrer Amical Mathaussen. 

� Situat a la vorera del carrer Valentí Almirall,cantonada carrer Bluefields. 

� Situat a la vorera del carrer Valentí Almirall,cantonada carrer Damià Estela. 

� Situat a la vorera de l'Av. Josep Tarradellas ,cantonada carrer Valentí Almirall. 

� Situat a la rambla Xavier Cugat ,a l'alçada de l'estanc. 

Tall de la Base 
topogràfica 1:500 amb 
sistema de referència 
ED50 

Tall de la Base 
topogràfica 1:500 amb 
sistema de referència 
ETRS89 

Gràfic 02 
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2.6 Límit municipal 

 

L’any 2005 el DGAP i el DPTOP van signar un conveni de col·laboració plurianual, vigent fins al 

2011, en el marc del qual l’ICC està realitzant el replanteig topogràfic de les línies de terme 

de tots els municipis de Catalunya sobre la base topogràfica 1:5.000. La Direcció General 

d’Administració Local coordina en la pràctica l’execució del projecte. 

 

Durant l'any 2009 en els plens dels ajuntaments de Girona, Salt, Vilablareix, Fornells de la 

Selva, Juià, Celrà, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Sant Gregori van aprovar, les diferents 

delimitacions efectuades durant el 2009 per les respectives comissions municipals. Aquesta 

delimitació forma part dels treballs d’execució dels mapes municipals de Girona, Salt, 

Vilablareix, Fornells de la Selva, Juià, Celrà, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Sant Gregori 

dins el procés d’elaboració del mapa municipal de Catalunya, previst a l’article 28.1 del Text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. (Decret legislatiu 2/2003, de 28 

d’abril). 

 

Els treballs amb el municipi de Quart es desenvoluparen durant l'any 2001.  

 

En el cas del municipi de Celrà s’ha aprovat l’afitament de forma parcial. Resta pendent de 

resolució de l’afitament del Castell de Sant Miquel fins la zona del Congost, al Ter.  

 

Durant el 2012 s’ha publicat la resolució del límit entre Girona i Celrà completant així tot 

l’atermenament amb els municipis colindants. Per tant, aquest nou límit municipal passa a 

ser el vigent (gràfic 06). s’ha creat les especificacions tècniques i la metadada seguint el 

model del IDEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 06 



 

2.7 Pla Cartogràfic de Catalunya (PCC): 

 

En formar part del grup de treball de la Comissió Tècnica en Geoinformació (CT2:GI) s’han fet 

reunions periòdiques per determinar les noves bases per el nou plec de la cartografia 1/1000, 

1/500 amb l’objectiu d’obtenir la oficialitat de la cartografia que compleixi els estàndards 

establerts en precisió i qualitat d’informació. Aquesta tasca implica tres reunions l’any amb 

la resta d’ajuntaments i l’Institut Cartogràfic de Catalunya i nou reunions amb el grup de 

treball.  

La seva naturalesa i funcions son: 

D'acord amb el que s'estableix en l'article 25 del Decret 398/2006, de 24 d'octubre, pel qual 

s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la 

informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, la Comissió de Coordinació 

Cartogràfica de Catalunya (C4) funciona en Ple o en comissions tècniques per raó de la 

temàtica. El Ple determina la creació de les comissions tècniques. La C4 podrà encarregar a 

les comissions tècniques l'assoliment d'objectius en relació amb les matèries que siguin 

competència d'aquella.  

Un dels temes a debatre per aquesta Comissió és:  

� Normes i estàndards de la cartografia a gran escala  

 

 

2.8 Creació de nova cartografia 

 

Manteniment topogràfic  

L’actualització de la base topogràfica  es manté a través de l’actualització de diferents 

nivells d’informació. Els nivells d’informació que estan sotmesos a més canvis són:  

- Construcció i Poblament 

- Toponimia 

- Hidrologia  

 

A part de l’actualització de les diferents capes d’informació per restitució hi ha un 

manteniment constant a partir de l’actualització de les  construccions  públiques i privades 

que es realitzen a la ciutat.  Aquesta actualització es continua i es realitza a partir de la base 

de llicències d’obres. 

El manteniment de la base topogràfica amb la incorporació de noves edificacions es realitza a 

partir de les primeres ocupacions en cas d’obra nova, dels informes dels inspectors en cas 

d’ampliacions i enderrocs i amb comprovació a partir de les ortoimatges  en casos com ara 

piscines, porxos o enderrocs parcials.  

 



Totes aquestes noves incorporacions al topogràfic es marquen amb una simbologia diferent 

perquè una vegada disposem del vol adient per restitució es puguin comprovar, i –si es dóna 

el cas- rectificar la seva localització segons el que estableix el plec de condicions de la 

cartografia. 

 

Al llarg d’aquest any s’han incorporat un total de 138 actualitzacions a les bases  

topogràfiques de construcció i hidrologia. Es detallen segons tipologies: 

 

Ampliacions 43 

Piscines 59 

Obra Nova 31 

Enderrocs 5 

Total 138 

 

Paral·lelament també es manté la base de toponímia incorporant els atributs d’alçada (el 

nombre de plantes) de cadascun dels volums dibuixats. 

 

Al llarg d’aquest any s’ha introduït una modificació a la base de construcció i poblament per 

diferenciar els elements que representen els volums sotarasant i adaptar-los al ple de 

condicions tècniques. 

 



 

Reajustament de la cartografia CAD 

Reajustament de la cartografia en CAD de carrers i números per tal de complir les noves 

especificacions tècniques dels per a la cartografia a escales 1:500 i 1:2000 

 

Nova cartografia  

Al llarg d’aquest any s’han incorporat noves bases cartogràfiques a SIG: 
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Cartografia topogràfica-geodèsia: 

LIMITMUNICIPAL_NOU 

VERTEXS2 

 

Urbanisme: 

OBRES_URBANISME 

ZONES_INSPECCIO de les llicències d’obres 

 

Pla d’Emergència Municipal: 

CT_INCFOREST_12 

MALLA_PEM5K_INCENDIS 

MALLA_PEM5K_INUN 

ZONA_POTENCIALM_INUN 

FRANJASEGUR_AMBITFOREST 

 

Companyes de serveis. 

AIGUA_HIDRANTS12 

AIGUA_TUBS12 

 

Estadística 

ZONES_ELECTORS12 

MESES12 

 

Altres: 

RECORREGUT_CAVALCADA_REIS 

FLORS 

PUNTS_EXPOFLORS 

ESPAIS_ACAPPELLA_EXPOFLORS 

RESTAURANTS_EXPOFLORS 

WC_EXPOFLORS 

MERCATFLOR_EXPOFLORS 

RECORREGUT_TRENET 

PESQUERES 
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3. GESTIÓ – MANTENIMENT 

 

3.1 Gestió i manteniment d’informació municipal de base 

 

3.1.1 Base de Referència Territorial (BRT) 

 

És el manteniment del sistema de geocodificació de l’Ajuntament, que inclou: 

a) Cens d’edificis i locals  

A partir de les noves llicències d’obra i els expedients de cadastre:  

- Entrats 115  expedients d’obra a la base d’edificis i locals 

- Entrades 60 primeres ocupacions  

- Entrats 116 expedients de cadastre a la base d’edificis i locals:  

• 84 expedients 902 

• 32 expedients d'inspecció 

- Edificis 3D: Cartografia dels edificis planta per planta i amb la divisió de locals a partir del 

fitxer FXCC de cadastre, passant-lo a SIG i codificant cada local amb el seu codi segons el 

Cens d’Edificis, per tal de poder aixecar els edificis en 3D:  47 edificis 3D entrats el 2012. 

Total d’edificis a la base: 268. 

 

 

 

b) Base d’adreces de la ciutat: 

- Adreces: Introduïdes a la base i a la cartografia les noves adreces derivades dels expedients 

entrats i notificades 58 adreces, distribuïdes segons tipus de la següent manera:  

 

TIPUS NOMBRE 
LLICENCIA D’OBRES 22 
OFICI 4 
SOL·LICITUD 32 
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- Carrers: manteniment dels atributs de carrers: velocitats, prioritats i sentits de circulació a 

la cartografia d’eixos viaris.  

- Proposta de nous espais per nomenar i entrada al sistema dels nous carrers de la 

ciutat i al network de carrers:  

o 6 carrers nous, un canvi de denominació d’un carrer i un canvi d’ubicació 

d’un carrer.  

 

c) Zonificacions de la ciutat:  

- Incorporació al sistema de noves delimitacions administratives: cartografia en SIG i nova 

zonificació a SIAGI, per actualitzar per portal:  

 - Zona d’afectació de la Càmera del Barri Vell 

 

 

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. 

- Al Servei d’Emergències Mèdiques: anualment s’envia el nom, adreça i localització amb 

coordenades UTM de les edificacions i masies de la zona no urbana de la ciutat, amb 

informació addicional de l’Àrea Bàsica de Salut a la qual pertanyen. El SEM ho incorpora al 

seu sistema de localització cosa que els ajudarà a localitzar més fàcilment aquestes 

edificacions. 

 

 

Toponímia 

Manteniment de la base de toponímia bàsica, masos i fonts 

 

Localització territorial i relació dades territorials Ajuntament  

Tasques de suport a la localització territorial de les diferents bases de l’Ajuntament: 

- Localitzador comptadors AGSST: 

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-los setmanalment el cens d’edificis i locals per 

tal que tinguin la informació actualitzada per poder localitzar correctament els comptadors.  
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Actualment, el 99% dels 51.500 comptadors d’aigua estan situats amb el codi d’edifici i 

36.300 també amb el codi de local.  

- Localització i adreces dels IBI: 

Treballs de suport a la localització territorial dels IBIs: 

· Suport als treballs de Gestió Tributària per localitzar els IBIs no lligats automàticament per 

adreça. 

· Treballs de suport per a la localització territorial dels nous registres d’IBI a partir del cens 

d’edificis i locals. 

Actualment l’estat dels treballs és el següent: 

Locals existents al cens d’edificis i locals  58.811 

Total de registres d’IBI urbà     79690 

Locals amb l’IBI assignat a l’edifici   74390 

Locals amb l’IBI assignat al local   57439 

 

- Localització dels domicilis del Padró Municipal d’Habitants: 

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: 

· 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.  

Revisió d’adreces i revisió de dades amb el Sistema d’Alarmes: UMAT revisar habitants en 

locals i activitats en habitatges.  

 

 

Estat actual dels treballs: 

   total    vinculades  

Activitat:  8687 (+6528 tancades)   7363   

Escombraries:   6080    5972   

OIAC – equipaments: 4629    4604   

 

- Localització d’altres tributs: 

Suport als treballs de localització de plusvàlues i Ocupacions de la Via Pública (OVP). 

 

- Localització dels  guals i rètols: 

L’any 2010 es va implementat a SIAGI als programes de mobilitat per la gestió de guals i 

rètols, la localització territorial, per tal que a l’entrar els nous guals i rètols normalitzin les 

adreces, és a dir, que escullin un carrer, número, pis i porta existents al Cens d’Edificis i 



 28 

Locals de la ciutat, de manera que la informació quedi ben localitzada i no es pugui entrar 

cap adreça que no existeix. 

 

Actualment es treballa en tasques de suport a la localització territorial correcta dels nous 

registres i en al revisió de les bases de dades existents. 

 

S’ha implementat, a més, un geoservei de guals: relació de la base de dades de guals de 

mobilitat amb la cartografia existent per poder classificar cada gual segons aquests criteris: 

- si existeix a la BdD de Mobilitat 

- si existeix a la BdD de Mobilitat però no està ben localitzat territorialment 

- si no existeix a la BdD, per tant l’Ajuntament no en té constància. 

Amb això des de l’àrea de Mobilitat duen a terme la revisió dels guals de la ciutat.  

Enguany s’ha actualitzat el servei amb el treball de gestió de Mobilitat i amb els guals 

incorporats a la cartografia provinents del treball de camp. 

 

- 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. 
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3.1.2 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 138 

modificacions, de forma paral·lela al topogràfic 

 

També hi ha canvis gràfics en la base d’edificis i regions que deriven d’expedients cadastrals  

i de canvis en la base alfanumèrica d’edificis i locals.  

 

Aquí cal afegir les modificacions derivades de la restitució. Al llarg d’aquest any s’han 

incorporat modificacions d’edificis i locals de les zones de : 

-Domeny 

-Carme 

-Hortes 

-Margesa 

 

Reajustament d’illes 

Paral·lelament al reajustament d’illes de la base topogràfica es realitza el reajustament de la 

base d’edificis i regions en format SIG. La base d’edificis i regions es manté en constant 

actualització de forma paral·lela amb la base topogràfica. Al llarg d’aquest any s’han 

reajustat 19 illes. 

 

 

3.1.3 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. 

Igualment, enguany s’ha procedit a la revisió i correcció de la base per assegurar la 

coincidència d’aquesta base gràfica amb la base de dades. La major part  dels  canvis 

incorporats a la base d’edificis han tingut la seva plasmació en la base de façanes. 

Aquest any també cal destacar  la incorporació de noves façanes fruit de noves parcel·lacions. 
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3.1.4 Llicències d’obra 

 

Al llarg del 2012 l’Ajuntament ha aprovat 460 expedient d’obra i un total de 115 han estat 

incorporades a les bases gràfiques i/o alfanumèriques.   

 

A part de les obres entrades de nou, s’actualitzen  altres dades, com ara l’estat de l’obra, 

que ens permet saber en cada moment, a través del geoservei, en quin estat està l’obra :  

acabada, acabada amb primera ocupació, renunciada, caducada o en obres. 

 

A part de la construcció privada també s’han incorporat un total 4 projectes d’obra pública: 

 

-Aparcament dissuasori al Cr Barcelona, Carles Rahola i Narcís Blanc 

-Reforma del DIE 

-Sala d’exposicions Sant Nicolau 

-Enderroc de Pont Major, 46 

 

Com a novetat d’aquest any a la base de llicències d’obres cal esmentar que s’hi ha 

incorporat un camp nou que permet plasmar als diferents geoserveis de consulta  les obres 

més importants que s’estan realitzant a la ciutat. 

 

També hem incorporat a la base de dades l’any inici de l’obra perquè es una dada molt 

rellevant per diferents indicadors  i estudis que realitzem. 
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Plànols d’emplaçament: Realització de 390 plànols d’emplaçament localitzant correctament 

l’obra i l’adreça que li correspon. Cal esmentar que a partir de la modificació de les 

ordenances d’edificació per la seva adaptació a la llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre 

lliure accés a les activitats de servei i el seu exercici, règim de comunicació prèvia i llicència 

d’obra menor, s’ha reduït molt el nombre de plànols que es realitzen perquè tant les obres 

menors com les subjectes a comunicació prèvia no necessiten plànol d’emplaçament. 

 

 

3.1.5 Pla de Voreres 

 

Al juliol del 2012 es va finalitzar la Fase I del Pla de Voreres, amb un total del 40% de la 

ciutat realitzada. S’han localitzat 583 incidècies i s’han analitzat 1920 trams de voreres.  

Àmbit treballat: 
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S’ha realitzat una anàlisi de les dades per sectors de la ciutat . Per cadascun d’ells s’ha pogut 

localitzar els trams més malmesos i les incidències més greus que es van detectar amb el 

treball de camp. Totes les dades es poden consultar en un informe finals i en un geoservei de 

consulta. 

A part de la localització de les incidències, el geoservei permet visualitzar les fotos 

realitzades i  consultar les observacions entrades a camp. 
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3.1.6 Guals 

Acabament de l’entrada els guals de la ciutat amb la localització d’un total de 4321 guals. 

 

 

3.1.7 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) – aquest any 

s’han demanat un total de 132 plaques. 

· Control i preparació de les tasques de col·locació de les plaques – aquest any s’han col·locat 

124 plaques (105 de paret i 19  metàl·liques amb suport). 

· Gestió de les demandes dels ciutadans i de les plaques que cal posar d’ofici (per acabament 

d’obra nova, per exemple)  

 - Aquest any s’han resolt 9 sol·licituds de plaques 

 - La resta, 115, s’han col·locat d’ofici 

· 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. 

 

 

3.1.8 Metadades 

 

Actualització i manteniment de les metadades de la Informació Geogràfica de l’Ajuntament, 

entrada de metadades de nova informació generada el 2012 i enviament a la Infrastructura de 

Dades Espacials de Catalunya (IDEC) per a la seva publicació a la web (trimestral).  

 

Actualment la UMAT té 815 metadades publicades. 

 

 

3.1.9 Comissió de Geocodificació 

 

La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, a través de la seva Comissió Tècnica 

en Geoinformació, va crear l’any 2010 el Grup de Treball per a l’elaboració de les 

especificacions tècniques de la Base de Carrers (GT CT2:GI BC), composta per l’Institut 

Cartogràfic de Catalunya i representants de les Administracions locals i del qual l’Ajuntament 

de Girona en forma part. 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: 
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- Base de dades dels nomenclàtors municipals de carrers i vies (ID-10501) 

- Sistema viari integrat (ID-10706) 

L’any 2012 s’ha treballat en el següent: 

1. Model de dades d’adreces: acord per model definitiu 

2. Especificacions Tècniques del Model de Dades d’Adreces, que inclou l’estructura de 

les taules del model. 

 

 

 

 

3.1.10 Actualització de la cartografia SDE d’acord amb el manteniment de les bases 

topogràfiques 1:500 i 1:2000 en CAD: 

Cartografia en SDE: vialitat, senyalització (línies i feature class de punts amb indiació del 

sentit de circulació), hidrologia, construccions, arbres. 

 

 

 

 

 



 35 

 

3.1.11 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: 

- 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 
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3.2 Gestió i manteniment d’informació municipal d’altres àrees 

 

3.2.1 Àrea d’Alcaldia 

 

3.2.2 Àrea de Ciutadania 

 

Sostenibilitat 

Operadors de telefonia mòbil 

Incorporació de les modificacions a la cartografia existent de les bases dels Operadors de 

telefonia Mòbil i les SMRF (Sistemes de Monitorització de Radiofreqüència) i actualització de 

les dades segons  ens aporta l’Àrea Sostenibilitat i Urbanisme. S’inclouen les dades de 

l’empresa operadora.  

 

Aquest any s’hi ha incorporat les informacions d’edificis preferents i la malla de treball. 

Servei web de consulta interna. 

 

 

- Actualització i manteniment de la cartografia dels espais verds de la ciutat i de la 

zonificació dels àmbits de gestió (sectors i subsectors) 

Incorporació a la cartografia dels espais verds de la ciutat de totes aquelles modificacions que 

s’han produït a partir d’obra pública (reposició d’arbres, urbanització de noves zones, etc.), 

incorporant a les bases municipals les actualitzacions en funció de les diferents tipologies 

d’espais verds a mantenir (arbres, gespa, sauló, boscos i espais sense qualificar) amb tota la 

informació associada als diferents espais (espècies, sistemes de reg, dates de manteniment, 

incidències, comentaris, imatges...). 

- Manteniment de la base de propietaris forestals 

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 completa amb altres dades 

(telèfons, adreces, representants...) 

- Càlcul dels indicadors de sostenibilitat recollits a l’Agenda 21 a petició de l’Àrea 

Com cada any s’han calculat els següents indicadors, per incorporar a l’Agenda 21,  a petició 

de l’Àrea de Medi Ambient: 

- Ocupació de l’habitatge 

- Habitatge per hectàrea 

- Km de vials amb prioritat per vianants 

- Nombre d’acords de custòdia i superfície objecte de la mateixa 
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Mobilitat i Via Pública 

- Actualització cartografia de mobilitat 

Itineraris de les línies de bus i parades, localització de pàrkings gratuïts i de pagament, 

aparcaments de bicicletes, de motocicletes, places per a discapacitats i per autobusos 

turístics, aparcaments en zona blava i zones de càrrega i descàrrega. 

- Localització de bases de Girocleta i carril bici segons el seu estat d’execució (projectat- 

executat) 

 

 

Seguretat (Protecció civil) 

- Treball en càlcul variables, actualització cartografia i mapes finals pels següents plans 

municipals d’actuació: 

 - Pla d’Actuació Municipal per Inundacions 

 - Pla d’Actuació Municipal per Incendis Forestals 

- Plànols pels següents plans d’autoprotecció: 

 - Estadi Montilivi 

 - Pavelló de Fontajau 

 - Cursa de 10 km Girona 

 - Mitja Marató de Girona 

 - Cursa Popular de Girona 

 - Castell de Focs de Fires 

 

 

 

3.2.3 Àrea d’Hisenda i Gestió Municipal 

 

Oficina de Gestió Tributària i Recaptació 

 

- Informació cadastral 

La feina relativa a la gestió de la informació cadastral al llarg de 2012 s’ha continuat centrant 

bàsicament en tres àmbits de manteniment/ treball de la informació: 

 

1 Revisió de les bases de dades cadastrals: correcció de discrepàncies 

L’any 2012 s’ha continuat amb el procés de revisió de les bases de dades cadastrals iniciat el 

2010, amb la finalització de la revisió de les finques corresponents al segon contracte i la 

revisió del 80% de finques del tercer contracte (tres contractes adjudicats). 

 

Per tant ha continuat essent necessària la col·laboració d’un tècnic de la UMAT en la revisió i 

contrastació de la informació incorporada, en la recuperació de fonts originals d’informació 
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(llicències d’obra i expedients municipals) i en la correcció de totes les finques que havien 

incorporat errors a la cartografia cadastral. 

S’ha intensificat el treball en comú amb la Gerència per tal de resoldre amb major precisió 

les discrepàncies detectades –que l’empresa no havia resolt de forma adient- amb el 

consegüent intercanvi d’informació i la modificació cartogràfica de les finques detectades. 

 

Al llarg de 2012 s’ha finalitzat el segon contracte (revisió de finques i inspeccions derivades) i 

s’ha revisat la major part de finques del tercer contracte, i se n’ha fet el seguiment, que ha 

suposat la revisió de 1.203 finques, i la modificació cartogràfica de 344. D’aquestes, en 189 

casos s’han iniciat procediments d’inspecció per tal de regularitzar construccions, 

ampliacions i piscines no declarades. 

 

Restaran pendents per a la finalització de la revisió de discrepàncies la revisió del 20% de les 

finques i iniciar la totalitat de les inspeccions per regularitzar noves construccions, 

ampliacions i piscines no declarades (es calcula que unes 200). 

 

2. Actualització d’expedients 902 

Actualització de la cartografia cadastral a partir de les altes presentades voluntàriament pels 

contribuents a través d’expedients: 

Expedients 902 resolts: 84 

Iniciats a la Gerència: 42 

Iniciats a l’Ajuntament: 42 

 Tipus: 

Agrupació /Segregació 15 
Agrupació/Segregació i obra nova 6 
Ampliació 7 
DPH 10 
Enderroc 4 
Obra nova 20 
Rehabilitació / Reforma 16 
Canvis d’ús / Titular 3 
Parcel·lació 1 
Altes per omissió 2 
 

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, a les quals tenim accés des de finals de 2008. 

 

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 
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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 elaborar la cartografia 

de la base d’edificis 3D. 

 

3. 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: 32  

Obra nova 10 
Ampliació 9 
Reforma 7 
Canvi d’ús 2 
Omissió / Correcció superfície 4 

 

En total, sense tenir en compte la seva procedència ni tipologia, s’han incorporat a la 

cartografia cadastral, per part de l’Ajuntament, 305 expedients, en base als quals s’han 

modificat 460 finques tant 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. 
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3.2.4 Àrea de Promoció i Ocupació 

 

Urbanisme  

 

- Plaques de llicències d’obres - Codi QR 

Realització d’una proposta de creació de plaques identificatives de les llicències d’obres que 

s’estan realitzant a la ciutat. A part de  la localització  de l’obra sorgeix la idea d’incorporar-

hi un codi QR per a donar més informació al ciutadà.  

 

La idea és que el codi QR llegeixi directament la informació del SIAGI, per obtenir sempre 

informació actualitzada de les pròrrogues i canvis en una llicència demanada. 

 

Després d’una primera proposta, consensuada amb el departament de disseny i comunicació , 

es passa als serveis jurídics i administratius d’Urbanisme perquè s’iniciï  una ordenança que 

en reguli el seu establiment. 

 

 

 

 

- Obres Urbanisme 

Es tracta d’ un geoservei intern per consultar els projectes que s’estan realitzant o s’està 

estudiant la seva realització a la ciutat. 

 

Actualment es consulten i s’actualitzen aquets projectes amb un arxiu EXCEL, que de forma 

setmanal, es fa arribar amb paper a Alcaldia i als diferents regidors.  
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L’objectiu bàsic és que els usuaris d’aquesta informació puguin consultar a cada moment els 

projectes que s’estan realitzant i les seves peculiaritats: pressupost, terminis, estat, persona 

responsable.....i que els puguin localitzar a la ciutat. 

 

Es tracta d’un geoservei que llegeix les dades  directament de l’EXCEL de treball. Es realitza 

un manteniment setmanal que es concreta en la localització i dibuix de l’àmbit de l’actuació. 

En total es poden consultar un total de 306 àmbits de projectes que es classifiquen segons si 

estan actius, en espera o acabats. 

 

 

 

 

- Variables de planejament 

Es tracta de l’estudi de diferents variables per a obtenir una diagnosi territorial d’un 

determinat àmbit de la ciutat. Aquesta diagnosi servirà per a realitzar la memòria social que 

acompanya els projectes de planejament. 

S’ha realitzat un índex de possibles variables a desenvolupar que seran factibles segons 

l’àmbit d’estudi. S’ha realitzat la diagnosi del Barri de les Pedreres. 

 

 

- Projecte Enter.hub 

Durant el segon semestre de l’any es comença a treballar 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. 
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- Projecte Clean 

En el marc de la xarxa europea de desenvolupament del turisme sostenible ERNEST, durant 

2012 la unitat va prendre part al projecte de mobilitat elèctrica CLEAN (Mobilitat elèctrica 

per l'anàlisi del comportament turístic en àrees urbanes) amb la realització d’una prova pilot 

entre els mesos d’abril i juny, consistent en la cessió gratuïta de bicicletes elèctriques al 

visitants de la ciutat. Aquestes bicicletes anaven equipades amb un dispositiu GPS i 

disposaven d’un àudio guia en quatre idiomes, per tal de realitzar dos itineraris prèviament 

establerts. Les rutes comptaven també amb sensors ambientals per mesurar l’impacte turístic 

en diversos punts de la ciutat i el seu entorn. 

La recollida de dades es completà amb la realització d’enquestes de valoració de l’activitat i 

el servei.  

L’anàlisi de les dades recollides, la valoració global de la prova pilot i les seves possibilitats 

de rèplica es varen recollir en un informe final tramès a la Direcció General de Turisme de la 

Generalitat de Catalunya i a la ciutat de Florència, líder del projecte, per a la seva 

presentació al secretariat europeu de la xarxa ERNEST. 

 

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. 

 

 

Turisme i Comerç 

 

- Elaboració de cartografia dels esdeveniments que tenen lloc a la ciutat de Girona al llarg de 

l’any: 

- Recorreguts i itineraris de la Cavalcada de Reis, Correfoc de Fires, Processons de 

Setmana Santa, Temps de Flors, Concurs d’Aparadors, etc. 

- Distribució i localització de les parades de les diferents fires i mercats (Sant Jordi, 

Fires de Sant Narcís, Fires al carrer, Mercat de Nadal, etc.) 
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3.2.5 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, d’acord amb les indicacions rebudes de l’àrea corresponent, i que es 

trametrà a les famílies per a informar en període de preinscripció. 

 

 

- Revisió del mapa escolar 2011-2025 

Revisió i definició de les necessitats del municipi a nivell escolar. Localització de les 

preferències com a prova pilot per a una posterior localització de la matrícula de les diferents 

escoles i localització de l’alumnat que està previst que canviïn d’emplaçament. 

 

 

Esports 

 

· 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: 

- Mitja marató de Girona (2d i 3d, per a l’aplicació gooltracking) 

- Cursa popular de Girona (2d i 3d, per a l’aplicació gooltracking) 

- Curses de sant silvestre de Girona i minicurses (2d i 3d, per a l’aplicació 

gooltracking) 
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3.3 Gestió i manteniment d’informació municipal procedent d’altres organismes 

 

3.3.1 Companyies de serveis 

 

A partir de l’any 2012 hi ha un seguit d’empreses que realitzen l’intercani de cartografia a 

través de l’Acefat (http://www.acefat.com/cat/acefat/socis.html). Entre elles Gas Natural, 

Endesa, Red Eléctrica de España i Telefònica. 

 

A partir d’aquest fet només queda vigent el conveni d’intercanvi de cartografia amb 

l’empresa Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter.  

Es manté la cessió de cartografia per part de les empreses que gestionen l’enllumenat i els 

semàfors de la ciutat.  

 

 

3.3.2 UdG 

 

Cessió anual de la cartografia del municipi a  la UdG per ús intern dels estudiants d’aquesta 

universitat. 

 

 

3.4 Informació temàtica 

 

- Localització i dibuix dels guals 

Es prenen les mesures de guals i referències per dibuixar-los i codificar-los a l’ArcMAP. 

A finals de desembre es va acabar de fer la totalitat de guals 

- Activitats: treball de camp d’inspecció sobre dubtes 

- Plaques de carrer: fotografies de noves plaques de nom de carrer col·locades recentment o 

verificació de localitzacions, dubtes, etc. Es pot consultar internament des del lloc web: 

http://umatsit.ajgirona.org/vu/plaques_carrer/ 

- Topografia: tasques d’auxiliar de topografia en diversos aixecaments durant el primer 

semestre 
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4. ANÀLISI 

 

4.1 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 2012 s’han 

elaborat els següents: 

 

- Bàsic Llicències d’obres 2011 

- Activitat econòmica a la ciutat de Girona. 2011. Tipologia i distribució 

- Estimació de l’habitatge buit a la ciutat. Recompte i ocupació de l’habitatge. 2012 

- Recompte de l’habitatge en obres de la ciutat. 2012 

- Quantificació i localització del consum d’aigua a la ciutat de Girona. Any 2011 

- Anàlisi del padró d’habitants 2012 

 

Les dades de població provinents del padró sovint s’han d’analitzar d’acord amb les diferents 

sectoritzacions vigents al municipi, d’acord amb paràmetres concrets a petició de les àrees i 

departaments corresponents en funció de llurs necessitats. 

En aquest sentit es dóna servei al servei d’Educació, en la realització del Mapa Escolar, 

localitzant els infants de determinats grups d’edat, treballant amb diverses propostes i 

simulant resultats per a cada edat i etapa de les zones proposades, de manera que es pugui 

definir la zonificació vigent per al proper curs escolar. 

 

D’altra banda s’ha donat suport a les àrees de Serveis Socials, Joventut, Cultura, Esports, 

Urbanisme, etc., 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 de Treball, Pla Local de Joventut, etc.) com territorials. 

 

En aquest sentit es va dur a terme l’actualització de les dades temàtiques bàsiques, 

descriptives de les característiques de les diferents regidores de barri 

 

D’altra banda, institucions, mitjans de comunicació, estudiants i ciutadans en general sovint 

demanen dades sobre les característiques de la població dels seus àmbits de treball, com ara 

les diferents Àrees Bàsiques de Salut, l’agrupació a partir de codis postals, municipis de l’àrea 

metropolitana, etc. 
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Mapa escolar 

Aquest any s’ha iniciat la revisió del mapa escolar i com a part integrant d’aquest projecte 

s’ha realitzat un  estudi de projecció demogràfica de la població del municipi (2012-2025) . 

S’han refet les hipòtesis de creixement de la migració segons els escenaris actuals i s’ha 

projectat la població del 2012 fins el 2025. 

 

 

 

4.2 Altres treballs de caràcter analític 

 

- Mapa de capacitat acústica de la ciutat i actualització de la població afectada a 

cada tram segons el Mapa de Sorolls de la ciutat 

- Càlcul de dades de població i habitatge (2012) segons subsectors policials 

- Antiguitat de les edificacions i relació d’edificis amb adreça i referència cadastral 
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4.3 Cartografia analítica 

 

Creació de cartografia analítica amb dades d’habitatge de la ciutat, per sectors, illes i 

edificis, així com de les dades dels habitatges en obres. 
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4.4 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 2012 s’ofereixen 476 indicadors que s’actualitzen anualment i 52 mensualment. 

Al llarg de l’any 2012 s’ha donat resposta a 57 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’ha 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. 

- Actualització de l’apartat que recull totes aquelles les notícies de la premsa relacionades 

amb dades estadístiques de la ciutat, i que es pengen al web de l’Observatori. 

- Elaboració mensual del recull de premsa, amb les notícies recollides diàriament als diaris i 

refosa en un únic butlletí anual.  Els diversos butlletins, tant mensuals com anuals, es poden 

consultar al web de l’observatori. 

- Elaboració i tramesa mensual del Butlletí que recull les novetats incorporades a 

l’Observatori en el darrer mes. Aquest butlletí s’envia mensualment a les persones que s’hi 

han subscrit a través del web de l’Observatori. 

- Difusió de tots els estudis analítics que s’han realitzat o contenen dades de l’any 2011 i/o  

2012  (6), 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. 

- Elaboració del tríptic “Girona en Xifres 2011”, que presenta un recull de les principals 

variables de seguiment de la ciutat amb distinció d’àmbit temàtic. Es tracta d’una recopilació 

de dades estadístiques sobre la realitat socioeconòmica i territorial del municipi que vol ser 

referència per al coneixement de la ciutat, ja iniciada amb les dades de 2010 amb voluntat 

de continuïtat 

 

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. 
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Al llarg de 2012, 2.244 usuaris únics han fet 4641 visites a 28562 pàgines de l’Observatori 

(segons Google Analytics), essent la catorzena pàgina més visitada del web municipal (segons 

l’estadística municipal  http://www.girona.cat/estadistiques/).  

 

Això representa una mitjana de 12 visites diàries amb una mitjana de 6 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, al recull d’estadístiques bàsiques (Girona en Xifres) i a 

les peticions de dades estadístiques a la carta (segons Google Analitycs) 

 

Aquest any, i a resultes de les conclusions del Pla Estratègic, s’ha iniciat el procés  de 

reestructuració de l’Observatori ja que l’estructura de les dades es presenta com 

excessivament limitant i dificulta la interacció amb l’usuari. Amb aquests criteris s’ha definit 

el projecte previ al  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. 

 

El mes d’abril de 2012, l’Ajuntament de Girona, a través de l’Observatori, s’ha incorporat a la 

xarxa “El Perfil de la Ciutat: mesura de la qualitat de vida i la sostenibilitat de les ciutats 

mitjanes europees”. La xarxa la constitueixen 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  (Mollet del Vallès i 

Vilafranca del Penedès) i a la presentació de la publicació  Perfil de la Ciutat. 

Edició 2012 a Lleida 

- Publicació periòdica al blog de la xarxa d’articles sobre temàtiques diverses 

relacionades amb l’activitat del grup de treball.  
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5. DIFUSIÓ 

 

 

5.1 Servidor de Cartografia i Imatges 

 

5.1.1 Nous visors 

• Farmàcies: http://terra.girona.cat/vu/farmacies/ 

• Obres d’Urbanisme: http://umatsit.ajgirona.org/vu/oficina_tecnica/ 

• Pla de Voreres: http://umatsit.ajgirona.org/vu/voreres/ 

 

Visor de farmàcies 

 

 

5.1.2 Visors existents adaptats a Coloma 

• Mapa acústic: http://terra.girona.cat/vu/mapa_acustic/ 

• Trams fiscals: http://terra.girona.cat/vu/trams_fiscals/ 

 

5.1.3 Tasques de programació 

- Eina d’administració pel Pla de Voreres 

- Administrador Coloma 

- Servei Web per obtenir les coordenades d’un edifici 

- Servei Web de farmàcies de guàrdia per GironaIn 
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Administrador dades Pla de Voreres 

 

 

5.1.4 Manteniment 

- Manteniment del programari ArcSDE, ArcIMS, ArcGIS Server, Express Server, i dels servidors 

on s'executa el programari: umatoracle, umatsde, arcgis i terra2. 

- Manteniment del programari Coloma i dels servidors on s'executa: umatsit i atles. 

- Depuració de les dades del Repositori de Cartografia. Creuament amb la llista de carrers, 

edificis i façanes del SIAGI 

- Actualització de les dades de serveis de cartografia existents 

- Actualització dels servidors de Cartografia Coloma 

 

 

5.1.5 Altres 

- Aplicatiu mòbil Girona Rutes 

- Nova portada del web de Turisme 

- Prova de la versió 10 i 10.1 d’ArcGIS 

- Prototip de placa de llicència d’Obra amb codi QR 

- Curs d’Administració d’ArcGIS Server 10.0 

- Suport en la integració del cercador ISAC 
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Aplicatiu mòbil Girona Rutes 

 

 

 

5.2 Portal de Cartografia 

 

El portal ha publicat 21 noticies d’actualitat d’informació als usuaris de les actualitzacions o 

novetats implementades al portal o al Servei Municipal de cartografia extern. 

 

S’ha actualitzat la cartografia de descàrrega de carrers, de topònims en CAD, la  ase 

topogràfica i s’hi ha afegit la ortoimatge de l’any. 

 

Novetats al portal de cartografia de l’any 2012 

-  Nou apartat amb noticies tècniques 

- Nou apartat de documentació. S’hi ha publicat el  manual de Geolocalització i el manual d 

l’usuari dels geoserveis 

- Nou apartat de formació ( amb accés restringit) 

- Nous productes per descarregar:  

Imatge aèria en jpg 

Zones regidories barris 

Ortoimatge  2011 en format PDF 

- S’ha editat nova informació  a la pàgina d’accés al serveis WMS afegint els accessos a la 

cartografia en formats  TMS i WFS  (altres serveis d'accés a grans volums d’informació 

georreferenciada, que compleixen els estàndards definits i aprovats per l’OGC).  

- S’ha planificat la inclusió de la descàrrega  de  fitxes geodèsiques des del portal. 

- S’han implementat millores d’administració del web des de  l’administrador de difusió de la 

UMAT 
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5.3 Web UMAT 

 

5.3.1. Novetats 

- Des de gener de 2012 tota la cartografia que s’ofereix és gratuïta 

- Habilitada la descàrrega lliure de les sèries de cartografia topogràfica 1:500 i 1:2 000 en 

format CAD 

- Plànols topogràfics 1:500 en format PDF disponibles per la descàrrega  

- Editat un nou format al  butlletí de novetats de UMAT, d’acord amb les plantilles de la 

oficina de comunicació. 

- Actualització de la cartografia per a la descàrrega gratuïta i enllaços d’accés 

- Canvis  al menú de la pàgina principal i  a la barra de posició de la UMAT per millorar  

l’accessibilitat al contingut del lloc web 

- Actualització d’enllaços als geoserveis, publicació de la memòria de l’any anterior, neteja 

d’arxius antics  i manteniment puntual d’altres pàgines   

- Eliminades les pàgines de compra de productes cartogràfics i adaptades totes les pàgines de 

productes  a la  nova condició de gratuïtat  

- Manteniment i difusió de noticies d’actualitat. S’han publicat 15 noticies generals  

- Butlletí electrònic de la UMAT:  3 butlletins enviats el 2012.  Pàgina de novetats que es 

publica a la porta del treball i s’envia als subscriptors i a les àrees municipals usuàries de la 

informació que parla el butlletí 
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5.3.2 Serveis 2012 

 

Externs 

Nom Accés 

Agents Rurals http://terra.girona.cat/vu/agents_rurals/ 

Anella Verda http://terra.girona.cat/vu/anella_verda/ 

Arbres ADIF http://terra.girona.cat/vu/arbres_adif/ 

Art al carrer http://terra2.girona.cat/tcext_gironart/ 

BRT http://terra.girona.cat/vu/brt/ 

Bus http://terra.girona.cat/vu/bus/ 

Cadastre http://terra.girona.cat/vu/cadastre/ 

Cadastre de rústica i masos http://terra.girona.cat/vu/rustica/ 

Carrers http://terra.girona.cat/vu/carrers/ 

Catalogació façanes Barri Vell http://terra.girona.cat/wsext/fac/ 

Custòdia del territori http://terra.girona.cat/vu/custodia_territori/ 

Descàrrega cartografia vectorial http://terra.girona.cat/vu/descarrega_cartografia_vectorial/ 

Devesa http://terra2.girona.ca/tcext_devesa/ 

Edificació http://terra.girona.cat/wsext/edif/ 

Educació http://terra.girona.cat/vu/educacio/ 

Equipaments esportius http://terra2.girona.cat/tcext_equipesportius/ 

Expenedors de bosses http://terra2.girona.cat/tcext_expenedors/ 

Farmàcies http://terra.girona.cat/vu/farmacies/ 

Gestió Arbrat Devesa http://terra.girona.cat/vu/gestio_arbrat_devesa/ 

Girona (mapa de situació) http://terra.girona.cat/vu/situacio/ 

Girona l’any 1535 http://terra2.girona.cat/tcext_1535/ 

Habitatge http://terra.girona.cat/vu/habitatge/ 

Hortes de Santa Eugènia http://terra.girona.cat/vu/hortes_sta_eugenia/ 

Imatge aèria http://terra.girona.cat/vu/ortos/ 

Incendis http://terra.girona.cat/vu/incendis/ 

Inventari de baixos comercials http://terra.girona.cat/vu/inventari_cil/ 

Mapa acústic http://terra.girona.cat/wsext/mapaacustic/ 

Meses electorals http://terra.girona.cat/vu/meses_electorals/ 

Mobilitat http://terra2.girona.cat/tcext_mob/ 

Obra nova http://terra.girona.cat/wsext/obranova/ 

Parcs i Jardins http://terra.girona.cat/vu/parcs_jardins/ 

Parcs, jardins i arbres catalogats http://terra2.girona.cat/tcext_ac/ 

Planejament http://terra.girona.cat/vu/planejament/ 

Planejament derivat http://terra2.girona.cat/tcext_pgderivat/ 

Plànol http://terra.girona.cat/vu/planol/ 

Plaques de carrer http://terra.girona.cat/vu/plaques_carrer/ 

Població http://terra.girona.cat/wsext/poblacio/ 

Projecte Oreneta http://terra.girona.cat/vu/projecte_oreneta/ 
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Projectes forestals http://terra2.girona.cat/tcext_projectesforestals/ 

Reciclatge http://terra.girona.cat/vu/reciclatge/ 

Residus http://terra.girona.cat/vu/deixalleria/ 

Serveis Socials http://terra.girona.cat/vu/serveis_socials/ 

TAV – Fotos http://terra.girona.cat/vu/tav_fotos/ 

Telefonia mòbil http://terra.girona.cat/vu/telefonia_mobil/ 

Topogràfic 2000 http://terra.girona.cat/vu/topografic_2m/ 

Trams fiscals http://terra.girona.cat/wsext/tramsfiscals/ 

Turisme http://terra2.girona.cat/tcext_turisme/ 

Vèrtexs geodèsics http://terra.girona.cat/vu/vertexs_geodesics/ 

Voluntaris ADF http://terra.girona.cat/vu/voluntaris_adf/ 

Xarxa bicicletes http://terra2.girona.cat/tcext_xarxabicicletes/ 

 

 

Interns 

Nom Accés 

Abocaments http://umatsit.ajgirona.org/vu/abocaments/ 

Activitat i locutoris http://terra.girona.cat/wsint/activitat/ 

Agents Rurals http://umatsit.ajgirona.org/vu/agents_rurals/ 

Aigües http://umatsit.ajgirona.org/vu/aigues/ 

Àrees de cacera http://umatsit.ajgirona.org/vu/arees_cacera/ 

Boscos http://umatsit.ajgirona.org/vu/boscos/ 

C1 titularitat privada http://terra2.girona.cat/tcint_c1/ 

Cable http://umatsit.ajgirona.org/vu/cable/ 

Cadastre http://umatsit.ajgirona.org/vu/cadastre/ 

Carrers http://umatsit.ajgirona.org/vu/carrers/ 

Colònies de gats http://umatsit.ajgirona.org/vu/colonies_gats/ 

Edificis sense abonats http://umatsit.ajgirona.org/vu/edificis_sense_abonats/ 

Enllumenat http://umatsit.ajgirona.org/vu/enllumenat/ 

Estadístiques policia http://umatsit.ajgirona.org/vu/policia/ 

Fotos aèries http://umatsit.ajgirona.org/vu/fotos_aeries/ 

Gas http://umatsit.ajgirona.org/vu/gas/ 

Gestió d’espais naturals http://umatsit.ajgirona.org/vu/gestio_espais_naturals/ 

Guals http://umatsit.ajgirona.org/vu/guals/ 

Habitatge http://terra.girona.cat/wsint/habitatge_int/ 

Hortes de Santa Eugènia http://terra2.girona.cat/tcint_hortes/ 

Jocs infantils http://terra2.girona.cat/tcint_jocs/ 

Localitzador Ajuntament http://umatsit.ajgirona.org/vu/localitzador/ 

Mapa acústic http://terra.girona.cat/wsint/mapaacustic/ 

Masos http://umatsit.ajgirona.org/vu/masos/ 

Medi Ambient http://umatsit.ajgirona.org/vu/medi_ambient/ 

Obres http://terra2.girona.cat/tcint_obres/ 

Obres d’Urbanisme http://terra.girona.cat/vu/oficina_tecnica/ 

OIAC http://terra2.girona.cat/tcint_oiac/ 
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Patrimoni http://terra.girona.cat/wsint/patrimoni/ 

Plaques de carrer http://umatsit.ajgirona.org/vu/plaques_carrer/ 

Polígons industrials http://terra.girona.cat/wsint/polind/ 

Protecció civil http://umatsit.ajgirona.org/vu/pem/ 

Reciclatge http://umatsit.ajgirona.org/vu/reciclatge/ 

Sanejament http://terra.girona.cat/wsint/sanejament/ 

Semàfors http://terra.girona.cat/wsint/activitat/ 

Senyalització urbana d’orientació http://umatsit.ajgirona.org/vu/senyalitzacio/ 

Solars SIAGI http://umatsit.ajgirona.org/vu/solars_siagi/ 

Telefònica http://terra.girona.cat/wsint/telefonica/ 

Topogràfic 2M http://umatsit.ajgirona.org/vu/topografic_2m/ 

Voreres http://umatsit.ajgirona.org/vu/voreres/ 

Xarxa elèctrica http://umatsit.ajgirona.org/vu/xarxa_electrica/ 

Zones policials http://umatsit.ajgirona.org/vu/policia_zones/ 

 

 

5.4 Mapa d’informació bàsica i guia de carrers de la ciutat 

 

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 són descarregables gratuïtament des del web de l’Ajuntament. 

 

 

5.5 Convenis i acords de cessió de cartografia 

 

En el transcurs de 2012 s’ha signat un acord de col·laboració amb el Col·legi de Farmacèutics 

per a la creació i manteniment d’un servei web per a la consulta de la localització de les 

farmàcies del municipi de Girona amb indicació d’aquelles que estan de guàrdia. 

 

 

5.6 Formació 

La UMAT ha participat en el Pla de Formació Continuada de l’Ajuntament de Girona impartint 

el curs de formació “Accés i ús de la informació cartogràfica i estadística municipal”. Això ha 

suposat en coordinació amb el Departament de Recursos Humans: 

 

- definició de continguts i elaboració de materials didàctics 

- gestió d’accessos al web, controls de presència, llistats d’alumnes, programari 

necessari 

- orientació en les sessions presencials 

- suport i atenció telefònica 
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- correcció de les proves d’avaluació, elaboració informes docents i valoració final 

del curs en el seu conjunt 

 

Ha estat un curs on line, realitzat de forma individual a partir de vídeos didàctics, des del seu 

lloc de treball, de manera que s’ha fet compatible amb la jornada laboral. 

 

S’han realitzat dues edicions, atès l’elevat nombre d’alumnes inscrits, celebrades a l’octubre 

i al novembre respectivament, amb sessions presencials a l’inici i al final de cada curs, 

realitzades al CC La Mercè per als treballadors de l’edifici consistorial i a la seu del Carrer 

Bacià per als treballadors de la Policia Municipal. 

 

Dels 102 alumnes inscrits, 86 van realitzar el curs, i més de 95% van completar-lo 

satisfactòriament i en van assolir els objectius. En general es va detectar que la majoria 

d’assistents va considerar oportuns tant els continguts com el moment de realització del curs, 

i en van valorar positivament el format, la realització i l’estructura. 

 

 

5.7 Estadística d’usuaris 

 

5.7.1 Portal de Cartografia 

 

L’any 2012 el portal de cartografia s’ha fet servir molt més que l’any passat i continua la seva 

tendència al creixentment en numero d’usuaris i descàrregues, des del marc de 2011 que va 

entrar en funcionament. 

 

El 2012 s’han comptabilitzat  prop dels 130 accessos diaris i 208 usuaris diferents han efectuat 

més de 175 descarregues al mes de productes cartogràfics (2118 descàrregues l’any).    Això 

representa un increment de 90 accessos diaris, 104 usuaris, 75 descarregues mensuals  i 254 

descarregues anuals , respecte l’any anterior. 

 

Els productes més descarregats són els fulls de base topogràfica 1:500 en CAD. En segon 

terme les ortoimatges i  després els carrers en CAD,  la guia PDF de carrers i  els mapes dels 

barris . El format més descarregat el dwg. La gran majoria d’accessos al portal de cartografia 

son per cercar adreces o serveis ( 30 %) i per accedir al geoserveis ( 14%). Aquest any també 

hi ha un percentatge importat d’accessos a la pàgina d’eines (17%) arrel del curs de formació 

on-line . A part dels productes cartogràfics  enguany s’han  descarregat des del portal 1239 

vídeos o documents (majoritàriament de la formació on-line). 
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Portal intern de cartografia: Descàrrega de productes  2012
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5.7.2 Servidor de Cartografia i imatges 

 

L’any 2012 el servidor de cartografia ha registrat2 prop de  115.000 visitants únics i unes 380 

visites al dia de mitjana  (prop de les 140.000 vistes totals.  Això representa un increment 

respecte l’any passat sobretot en número de usuaris ( increment de visitants únics entorn el 

77%  al servidor de mapes) 

 

Al llarg de l’any s’han mantingut 92 geoserveis actius: 42 interns i 50 externs. D’aquets, 7 són 

d’accés restringit que si requereixen consultes d’usuaris externs a l’ajuntament, tenen 

habilitat l’accés per usuari i pasword.  

 

S’ha posat en marxa 3 serveis de cartografia nous, i s’ha procedit a la migració a la versió 

Coloma  de 2 serveis, de manera que a final d’any, el 73 % de geoserveis ja estan en aquest 

format nou. 

 

Els mapes més consultats són la Base de Referència Territorial ( quasi 57.000 visites) i el 

mapa de Turisme  (33.521 vistes)  i  segueixen amb prop de  les 7000 visites els geoserveis de 

bus urbà i el plànol de Girona (plànol de la ciutat)  i el mapa de bus. I quasi 5000 visites els 

geoserveis de Planejament, cadastre i equipaments esportius. 

 

El recompte filtrat de visites comptabilitza amb fidelitat els accessos als geoserveis 

descomptant pàgines temporals o traduccions on-line3  i  el 2012 contem  amb prop de 

                                                 
2 Font de dades estadístiques Google Analytics 
3
 També s’han suprimit 23000 pagines vistes errònies al geoservei d’expenedors de bosses. 
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146.000 pàgines vistes reals al servidor de mapes i d’imatges.  El 97%  correspon als 

geoserveis  i entre aquets  un 93.6 %. són geoserveis externs. 

 

  pàgines vistes % 

serveis externs 140.343 93,6 

serveis interns 4.943 3,3 

servidor de mapes total 145.286 96,9 

servidor d'imatges 4.640 3,1 

TOTAL  149.926  

 

 

El servidor d’imatges ha registrat l’any 2012,  1008 visites per part de 766 visitants  únics 

 

Manteniment:   

 - Transformació de formats, càrrega d’imatges, edició del catàleg  del servidor,  edició de la 

pàgina d’accés i edició de l’índex de consulta en PDF.  L’any 2012 s’ha incorporat al servidor 

la següent informació:  Ortoimatge 2012 

- Gestió de  incidències i actualitzacions del programari de conversió (geoExpress) i de 

publicació (express Server).  

 

 

Aplicació per la descàrrega de cartografia vectorial (DCV) 

 

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. No obstant,  151 usuaris actius han efectuat  995 descarregues 

majoritàriament en format DWG.  A desembre de 2012 consten  1203 usuaris donats d’alta del 

servei 

 

Manteniment: 

- Actualització de la cartografia  de descàrrega.  

-  Actualitzades les especificacions tècniques, segons els canvis introduïts a la versió 2.1 de  

base topogràfica  

-  Millorada la qualitat de la descarrega en format PDF 
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5.7.3 Web UMAT 

 

L’any 2012 el web de la UMAT  ha  registrat més de 35.000 usuaris i 121 visites diàries de 

mitjana  (44.192 vistes totals) .  Això representa un increment respecte l’any passat sobretot 

en número de usuaris (increment de visitants únics del   28 % .) 

 

La pàgina més vista, a part del portal d’entrada que inclou les noticies d’actualitat és la 

pàgina d’accés als geoserveis amb més del 27% de les visites ( l’any anterior aquest accés 

estava integrat a la portada) .   

 

 

5.8 Sol·licituds de cartografia 

 

Al llarg de 2012 s’han atès 545 sol·licituds d’informació cartogràfica, entesa en sentit ampli 

(cartografia digital, dades, aplicatius, etc.), de les quals el 66% corresponen a usuaris interns 

del propi Ajuntament, i el 34% restant a usuaris externs, entre els quals, per primera vegada 

predominen les empreses, despatxos i/ o professionals en general (45%) per davant de les 

sol·licituds d’estudiants (40%), que fins enguany havien estat els principals usuaris 

d’informació. 

 

En relació a les sol·licituds de personal de l’Ajuntament, per àrea de procedència es 

reparteixen de la següent manera: 

 

Àrea d'Alcaldia 
5,3% 

Àrea de Ciutadania 
29,4% 

Àrea de Promoció i Ocupació 
40,0% 

Àrea de Serveis a les persones 
22,2% 

Àrea d'Hisenda i Gestió Municipal 
2,8% 

Grups Municipals 
0,3% 

 

 

El 80% de les sol·licituds es varen resoldre l’endemà o com a màxim 5 dies després de ser 

rebudes, mentre que el 20% restant es va demorar més de 6 dies, ja fos per motius tècnics o 

per manca de feedback ràpid amb l’usuari. 
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5.9 Descàrrega de producte cartogràfic al web de la UMAT 

 

La descàrrega de producte cartogràfic al llarg de 2012 ha experimentat un creixement 

exponencial respecte d’anys anteriors, degut a dos factors essencials: 

- gratuïtat del 100% dels productes 

- posada a disposició per descàrrega directa entre abril i juliol de la totalitat dels 

fulls topogràfics 1:500 i 1:2000 en tots els formats disponibles (DWG, DGN, SIG i 

PDF, i també MrSid per la base 1:2000) 

 

Així, s’ha assolit la xifra de 2.036 descàrregues, que representen un increment del 86% 

respecte 2011. D’aquestes gairebé la meitat (49,5%) eren destinades a usos professionals, 

mentre que un 36,2% han servit de suport per treballs d’estudiants o recerca. La resta es 

divideix entre usos turístics o consulta en general. 

 

El producte més demandat ha estat els fulls de la base topogràfica 1:500 (43,4%). Altres 

productes molt descarregats són els fulls de la base topogràfica 1:2000 (13,2%), el plànol de 

Girona en PDF (12,6%) o els de barris concrets (12,2%). 
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6. Annexes 
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Memòria i estadística d’usuaris del web UMAT i servidor de mapes 2012 

 

 

1. Resum 

 
L’any 2012 el servidor de cartografia i d’imatges ha  registrat

4
 prop de  115.000 visitants únics i unes 380 

visites al dia de mitjana  (prop de les 140.000 vistes totals)   i el web de la UMAT  més de 35.000 usuaris i 
121 visites diàries de mitjana  (44.192 vistes totals) .  Això representa un increment respecte l’any passat 
sobretot en número de usuaris ( increment de visitants únics entorn el 77%  al servidor de mapes i al 28 
%  al web de la UMAT) 

 
Al llarg de l’any s’han mantingut 92 geoserveis actius: 42 interns i 50 externs. D’aquets, 7 són d’accés 
restringit que si requereixen consultes d’usuaris externs a l’ajuntament, tenen habilitat l’accés per 
usuari i pasword.  
 
S’ha posat en marxa 3 serveis de cartografia nous, i s’ha procedit a la migració a la versió Coloma  de 2 
serveis, de manera que a final d’any, el 73 % de geoserveis ja estan en aquest format nou. 
 
Els mapes més consultats són la Base de Referència Territorial ( quasi 57.000 visites) i el mapa de 
Turisme  (33.521 vistes)  i  segueixen amb prop de  les 7000 visites els geoserveis de bus urbà i el plànol 
de Girona (plànol de la ciutat)  i el mapa de bus. I quasi 5000 visites els geoserveis de Planejament, 
cadastre i equipaments esportius. 
 
El servidor d’imatges comptabilitza 1008 visites per part de 766 usuaris l’any i registra un lleuger 
descens respecte l’any anterior que va tenir moltes consultes sobre la imatge aèria del vol 2011 mentre 
no es disposava de la ortoimatge. 
 
Des de la pàgina de productes del web de la UMAT s’han efectuat  2.036 descàrregues directes de 
productes cartografics

5
 i 80 de productes de geodèsia. El producte més descarregat és la base 

topogràfica 1:500. 
 
L’aplicació per la descàrrega de cartografia (DCV), supera els 1200 usuaris donats d’alta i ha conat contat 
amb una mitjana de 12,5 usuaris actius al mes (que efectuen descàrregues). S’han fet prop de 1000 
descàrregues l’any  majoritàriament en format dwg.  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.  
 

 

 

                                                 
4 Font de dades estadístiques Google Analytics 
5 Control  estadístic des de l’administrador de difusió de la UMAT que comptabilitza els productes descarregats 
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2. Estadístic de visites als servidors de cartografia i d’imatges  
 
Font de dades: Google Analytics (acces amb usuari i psw):  
https://www.google.com/analytics/reporting/?reset=1&id=23880998 
https://www.google.com/analytics/reporting/?reset=1&id=23883503 
 

 

Servidor de mapes                 

any 2012 
visites 

visitants 

únics 

pàgines 

vistes 

pàgines 

per visita 

% de 

rebot 

temps 

mig al 

lloc 

% visites 

noves 

màxim de visites 

en un dia 

Girona.cat (1) 136142 113497 164522 1.21 88.77 0:00:55 82.21 672 (4 abril) 

Umatsit (2) 2433 418 3788 1.56 78.13 0:02:25 14.18 21 (16/2 7/5 13/9) 

Servidor imatges 1008 766 4640 4.6 41.67 0:02:54 73.41 10 (varis dies) 

TOTAL 139583 114681 172950      

1) serveis externs v3 ( coloma) i serveis externs i interns de versions velles   

2) servesi interns v3 (coloma)        

 
 
 
El recompte filtrat de visites comptabilitza amb fidelitat els accessos als geoserveis descomptant pàgines 
temporals o traduccions on-line

6
  i  el 2012 contem  amb prop de 146.000 pàgines vistes reals al servidor 

de mapes i d’imatges.  El 97%  correspon als geoserveis  i entre aquets  un 93.6 %. són geoserveis 
externs. 
 

  pàgines vistes % 
serveis externs 140.343 93,6 
serveis interns 4.943 3,3 

servidor de mapes total 145.286 96,9 
servidor d'imatges 4.640 3,1 

TOTAL  149.926  
 

 
  
A Girona.cat (servei externs v3 -coloma- i serveis externs i interns de versions velles), el trànsit prové  en 
un  91.5% de  llocs webs de referència de l’ajuntament, un  6.63% és transit directe i  un 1,8% correspon 
als motors de cerca.    Enguany destacar que prop del 8% de les vistes s’han fet de fora de l’estat, de 
França sobretot (3700 visites) i del Regne Unit. Del transit de llocs de referència al marge dels llocs 
vinculats amb l’ajuntament,  destaquen les 475  visites que venen del Observatori del Paisatge, 338 de 
girona-tourist-guide.com i  cap a 100 de Xtec.cat i giroque.com 
 
A Umatsit (servei interns v3-coloma-) no s’hi arriba per motors de cerca i   el  62,3% del trànsit prové  de 
llocs web de referència vinculats als llocs de l’ajuntament  i 37,7 % de transit directe. 
 
Al servidor d’imatges  la majoria de transit és directe (63%) des del catàleg d’imatge aèria al web de l 
UMAT. Un 30,4 es transit de referència des de llocs web vinculats a l’ajuntament i un 6,4 % hi arriba per 
motors de cerca. 
 
El 2012, a Girona.cat (servei externs v3 -coloma- i serveis externs i interns de versions velles), un 5% de 
les visites ja s’han fet des de dispositius mòbils. A A Umatsit (servei interns v3-coloma-) i al servidor 
d’imatges el % és insignificant. 
 
Paraules clau amb mes de 25 usos que han arribat als geoserveis: 

                                                 
6
 També s’han suprimit 23000 pagines vistes errònies al geoservei d’expenedors de bosses. 
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Al dos servidors  de mapes el 82-85 % dels usuaris son nous i  18-15% % són recurrents. Al Servidor 
d’imatges el percentatge es del 75% i 22%. 
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2.1 Rànquing de geoserveis 

 

 
Títol de la plana Pàgines vistes 

Base de referència territorial 56.963 

Turisme 33.521 

Bus urbà 6.909 

Plànol de Girona 6.657 

Planejament 4.904 

Cadastre 4.548 

Equipaments esportius 4.508 

Educació 3.706 

Situació 2.435 

Mobilitat 2.133 

Farmàcies 2.023 

Carrers 1.932 

Imatge aèria 878 

Girona 1535 865 

Descàrrega de Cartografia Vectorial 840 

Parcs i Jardins 826 

Obres (intern) 753 

Parcs jardins i arbres catalogats 730 

Serveis Socials 627 

Art al carrer 592 

Xarxa Bicicletes 588 

Agents Rurals (intern) 520 

Cadastre de rústica i masos 509 

Reciclatge 448 

Localitzador (intern) 408 

Cadastre (intern) 380 

Medi Ambient (intern) 343 

Població 340 

Mapa acústic (dades any 2005) 322 

Anella Verda 314 

Plaques de carrer (intern) 286 

Topogràfic 2M 266 

Contenidors de residus 252 

Sanejament (intern) 220 

Trams fiscals 187 

Meses electorals 182 

Vèrtexs geodèsics 171 

Patrimoni (intern) 169 

Voreres (intern) 160 

Hortes de Santa Eugènia 154 

Projecte oreneta 145 

Girona Planejament urbanístic derivat 143 

Activitat i locutoris (intern) 136 

Polígons industrials 132 

Cable (intern) 125 

Gestió Arbrat Devesa (intern) 115 

Habitatge 113 

Habitatge (intern) 103 

Edificació 2008 93 

Llicències d'Obra 2008 91 

Aigües (intern) 87 

Masos (intern) 86 

Protecció Civil (intern) 86 

Enllumenat (intern) 84 

Telefònica (intern) 75 

Semàfors (intern) 73 

Gas (intern) 72 
Senyalització Urbana d'Orientació 
(intern) 72 

Incendis 71 

Xarxa elèctrica (intern) 71 

OIAC (intern) 68 

Fotos aèries (intern) 65 

Estacions base de telefonia mòbil 62 

Custodia del territori 61 

Guals (intern) 51 

Gestió d'espais naturals (intern) 50 

Girona Jocs Infantils (intern) 45 

Boscos (intern) 44 

Voluntaris ADF 36 

Àrees de cacera (intern) 34 

Obres d'Urbanisme (intern) 33 

Estadístiques Policia (intern) 27 

Agents Rurals 25 

Zones policials (intern) 25 

Devesa 23 

Abocaments (intern) 20 

Inventari de baixos comercials 18 

Carrers (intern) 13 

Contenidors de residus (intern) 9 

Colònies de gats (intern) 8 

BRT (intern) 6 

Arbres ADIF (intern) 6 

Solars SIAGI (intern) 5 

Topogràfic 2M (intern) 5 

Edificis sense abonats (intern) 4 

Expenedors de bosses Sense dades 
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2.2 Rànquing al catàleg d’imatge aèria. 
 
Imatge 
consutada 

Páginas 
vistes 

vol2010 1.366 

orto2011 333 

vol2011 307 

Arxiu 1950 133 

orto1999 104 

Arxiu 1967 86 

Obliqua2008 81 

Arxiu 1970 69 

vol1999 68 

vol1999nu 68 

Arxiu 1991 60 

Arxiu 1989 57 

orto2012 56 

Arxiu 1981 55 

orto2010 51 

Arxiu 1977 45 

orto1986_ICC 45 

orto2009 43 

orto2006_au 38 

orto2002 37 

Landsat2003 36 

orto2007 32 

ortoICC25M 30 

vol2002 26 

orto2008 24 

vol2006 24 

orto2005 22 

orto2004 21 

orto2006 21 

orto2003 18 

orto2005-04 15 

vol2003 15 

vol2005 12 

NASA2000 11 

vol2004 9 

tp2M_relleu 4 

 3.422 
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3. Estadístic de visites al WEB de la UMAT :  
 
3.1 Dades generals 
 
Més de 35000 usuaris  únics han  fet  44192 visites  a  99447 pàgines del web de la UMAT. Això 
representa  121 visites al dia de mitjana7. 
 
Des de la pàgina de productes del web de la UMAT s’han efectuat  2.036 descàrregues directes de 
productes cartogràfics i 80 de productes de geodèsia. El producte més descarregat la base topogràfica 
1:500 8 
 
 
Font de dades: Google Analytics (accés amb usuari i psw) 
https://www.google.com/analytics/reporting/?reset=1&id=6187364  
 
 

any 2012 visites 
visitants 

unics 
pàgines 
vistes 

pàgines 
per 

visita 

% de 
rebot 

temps 
mig al 
lloc 

% 
visites 
noves 

màxim de 
visites en un 

dia 
Web UMAT 44192 35170 99447 2.25 27.05 0:01:04 78.03 284 (6 nov) 
 
 
L’increment de visites respecte l’any anterior és petit  no obstant  s’han contat 9478 visitants únics més 
 
 
3.2 Estadística segons contingut 
 
Les pàgina més vista,  a part del portal d’entrada que inclou les noticies d’actualitat  és  la pàgina 
d’accés als geoserveis amb  mes del 27% de les visites ( l’any anterior aquet accés estava integrat a la 
portada) .  En segon terme  la pàgina d’accés als productes cartogràfics ( prop del 5%) i la  pàgina per 
accedir al plànol en format PDF que es descarrega lliurament ( 2,26%).  
 
Rànquing de pàgines més visites (amb més de 100 visites l’any):  
 

Pàgina 
pàgines 
vistes 

Pàgines 
úniques 
vistes 

Temps 
mitjà a 

la 
pàgina 

/umat/cat/cartografia.php 42.168 38.077 00:00:36 
/umat/cat/mapes.php 26.578 26.153 00:02:30 
/umat/cat/productes.php 4.667 2.429 00:00:58 
/umat/cat/pdfgirona.php 2.199 1.696 00:00:43 
/umat/cat/cartografia_3D.php 1.661 1.392 00:02:36 
/umat/cat/manual.php 1.594 1.360 00:03:02 
/umat/cat/topografia.php 1.556 934 00:00:15 
/umat/cat/dcv.php 1.019 711 00:02:48 
/umat/cat/productes_formulari.php?p=8---PDF&r= 914 750 00:01:05 
/umat/cat/umat.php 861 615 00:00:34 
/umat/cat/mapa.php 697 574 00:04:02 
/umat/cat/ajuda_servidor.php 647 500 00:00:44 
/umat/cat/arxiucarto.php 609 475 00:01:30 
/umat/cat/pdfgirona12M.php 479 401 00:00:29 
/umat/cat/carrersnous.php 465 412 00:02:43 
/umat/cat/geodesia.php 427 294 00:00:28 
/umat/cat/topografia_formats.php 416 271 00:00:36 
/umat/cat/topografia_caract.php 382 270 00:01:20 
/umat/cat/cartografia_solicituds.php 376 261 00:00:30 
/umat/cat/actualitat2.php?idReg=71055 369 210 00:00:45 
/umat/cat/wms.php 354 276 00:01:51 
/umat/cat/actualitat2.php?idReg=57803 328 172 00:00:31 

                                                 
7
 Font de dades: Google Analytics (accés amb usuari i psw) https://www.google.com/analytics/reporting/?reset=1&id=6187364  

 
8
 Descàrregues directes de cartografia: Control  estadístic des de l’administrador de difusió de la UMAT  
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/umat/cat/actualitat.php 327 206 00:00:47 
/umat/cat/actualitat2.php?idReg=98391 302 178 00:00:54 
/umat/cat/contacte.php 302 238 00:01:05 
/umat/cat/actualitat2.php?idReg=89746 294 160 00:00:52 
/umat/cat/productes_seleccio_500.php?p=67&r=cartoTop 272 164 00:01:37 
/umat/cat/actualitat2.php?idReg=110296 260 230 00:00:15 
/umat/cat/productes_formulari.php?p=8---
PDF&r=cartoTem 250 223 00:00:38 
/umat/cat/links.php 234 196 00:01:28 
/umat/cat/actualitat2.php?idReg=106791 213 168 00:00:33 
/umat/cat/manteniment.php 209 156 00:02:21 
/umat/cat/actualitat2.php?idReg=112491 208 161 00:00:19 
/umat/cat/productes_solicitar.php?r=cartoTop 196 50 00:00:26 
/umat/cat/productes_formulari.php?p=48--PDF&r= 176 157 00:00:34 
/umat/cat/actualitat2.php?idReg=113031 172 135 00:00:51 
/umat/cat/productes_formok.php?p=8---PDF&r= 157 146 00:03:10 
/umat/cat/productes_formulari.php?p=65--PDF&r= 152 143 00:00:41 
/umat/cat/geodesia_consulta.php 151 124 00:01:24 
/umat/cat/usuaris_ge.php 148 120 00:02:45 
/umat/cat/productes_formulari.php?p=6---
PDF&r=cartoTem 144 130 00:00:45 
/umat/cat/productes_formulari.php?p=5---
PDF&r=cartoTem 136 117 00:00:45 
/umat/cat/geodesia_vertexs.php 131 104 00:00:58 
/umat/cat/actualitat2.php?idReg=114091 122 95 00:00:23 
/umat/cat/geodesia_caract.php 122 95 00:00:46 
/umat/cat/actualitat2.php?idReg=14523 118 53 00:00:36 
/umat/cat/productes_seleccio_2M.php?p=69&r=cartoTop 118 76 00:01:33 
/umat/cat/actualitat2.php?idReg=103731 117 82 00:00:18 
/umat/cat/actualitat2.php?idReg=46341 115 66 00:01:04 
/umat/cat/geodesia_ressenyes1.php 113 39 00:02:33 
/umat/cat/productes_solicitar.php?r= 108 76 00:01:10 
/umat/cat/analisi_noactual.php 102 85 00:02:48 
 
 
3.3 Altres dades: 
 
Fonts de trànsit:  el 64.63% és transit directe el 19% és de llocs web de referència,  i el 17.2,% és trànsit 
de cerca.  Dels llocs webs de referència al marge del portal de cartografia i les pàgines de l’ajuntament 
o relacionades amb l’ajuntament,   destacar  1500 visites provinents de la UdG que pugen molt respecte 
l’any passat,  100 de girona-tourist-guide.com  i  42 del ICC (delta.icc.cat).      
 
El    1,66%  de les visites s’ha fet des de dispositius mòbils. 
 
Paraules clau amb mes de 60 usos: 

 
 
Tipus d’usuari:  Aprox 55 % usuaris nous i  45% de recurrents 
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3.4 Descàrregues efectuades 2012 
 
Descàrregues directes de cartografia: Control  estadístic des de l’administrador de difusió de la UMAT  

BARRIS 80 

Barri centre 44 

Barri eixample 36 

Barri est 26 

Barri masxirgu 17 

Barri monjuic 20 

Barri nord 24 

Barri oest 20 

Barri santaeugenia 21 

Barri sud 23 

Barris (zones regidors A1) 18 

Barris (zones regidors A4) 7 

DISTRICTES I SECCIONS 91 

EIXOS CARRERS 2 

Eixos i noms de carrers SIG 26 

ILLES 20 

Límit Municipal 6 

Límit municipal 50 

Mapa de St. Daniel 15 

Mapa municipal versió 2011 74 
Mapa municipal versió 2011 (per 
imprimir) 53 

Noms de carrer (500) 7 

Números 500 CAD 7 

Números 500 SIG 9 

Ortoimatge 2011 3 

Ortoimatge 2012 42 

Ortoimatge 2012 ETRS89 7 

Plànol PDF Girona 237 

TOPOGRAFIC DIGITAL E/1:12000 15 

Topogràfic 1:2000 DWG 511 

Topogràfic 1:2000 SID 3 

Topogràfic 1:500 1 

Topogràfic 1:500 DGN 10 

Topogràfic 1:500 DWG 1346 

Topogràfic 1:500 PDF 80 

Topogràfic 2000 80 

Topogràfic 500 333 
 
 
3.5 Comparativa web municipal  
 
Comparativa segons  l’estadística municipal a http://www.ajuntament.gi/estadistiques/  
(Aquesta estadística no inclou les visites des de dins l’Ajuntament ni les que tenen lloc a servidors 
externs vinculats a les diferents àrees )  
 
La UMAT (al marge dels servidors de mapes)  ocupa   l’ 10è  lloc de les carpetes de primer nivell més 
visitades   de l’ajuntament. Puja un lloc respecte l’any anterior.  
 



 71 

 
Llista de carpetes de primer nivell 
més visitades  

Carpeta Pàgines Sol·licituds 
web 4842809 16579646 
turisme 4199123 29790851 
promocio 2268442 14481016 
sgdap 1525117 3593773 
call 1250978 2258161 
ccivics 665675 2699727 
bus 468830 2252274 
esports 408585 3747132 
adminwebs 387612 2533777 
teatremunicipal 356178 2023752 
umat 268110 3497507 
museuciutat 246151 1069002 
intranet 194686 194686 
comunicacio 170488 1638920 
ccm 164244 1358823 
gironaempren 163793 532349 
observatori 161489 228905 
alcalde 136875 481598 
cultura 108003 466485 
caseta 105324 304183 
participacio 91569 91710 
tramits 88213 2611706 
ssilvestre 66528 378236 
curses_girona 64614 414073 
gironacomerc 62614 340745 
json 57893 57893 
shared 55369 2535326 
inscripcions 54902 73138 
teatre 51470 139897 
nextret 44036 44036 
dinamitzacio 43833 109616 
medinatural 43779 92373 
gestio_esportiva 42410 75560 
cinema 39920 183930 
mercatintercanvi 38910 72856 
educacio 36888 414702 
urbanisme 36877 155723 
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4. Descàrregues DCV  
 
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. No 
obstant,  151 usuaris actius han efectuat  995 descarregues majoritàriament en format DWG.  A 
desembre de 2012 consten  1203 usuaris donats d’alta del servei 
 

2012 dgn dwg pdf totals Usuaris actius nombre d'usuaris 
donats d'alta* 

Gener 1 40 2 43 20   

Febrer 0 395 7 402 27   

Març 1 61 3 65 24   

Abril 0 35 3 38 16   

Maig 2 65 15 82 33   

Juny 0 63 6 69 15   

Juliol 0 50 5 55 22   

Agost 2 38 4 44 13   

Setembre 1 25 1 27 18   

Octubre 0 93 6 99 25   

Novembre 1 48 1 50 24   

Desembre 1 19 1 21 11   

TOTAL 9 932 54 995 151* 1203 

% 0,90 93,67    
* usuaris diferents durant l'any. No 
es suma! 
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Evolució anual de número de descàrregues i del numero d’usuaris del servei de 
descàrrega de cartografia vectorial (DCV) des de la seva implementació l’any 

2007 
 

 

 

 






