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1.1. Fitxa bàsica 

Àrea de Serveis a les Persones 

Regidores responsables ▪ Isabel Muradàs i Vàzquez (Educació i Esports) 

▪ Roser Urra i Fàbregas (Joventut) 

▪ Eduard Berloso i Ferrer (Serveis Socials, Cooperació i Participació) 

Pressupost 2013 21.427.604,41 € 

Pressupost 2012  21.271.892,19 € 

Increment pressupost  +0,73 % respecte el 2012 

Objectius Joventut 

▪ Desenvolupar i avaluar el Pla Local de Joventut 2012-2015 

▪ Reformular el conjunt d’elements de comunicació per optimitzar-ne 
el funcionament (noves pàgines web, Facebook, Twitter i butlletí 
electrònic). 

▪ Consolidar l’acció del servei d’informació juvenil de L’Estació Espai 
Jove coincidint amb el vintè aniversari de la seva creació. 

▪ Mantenir i potenciar els serveis específics per reforçar l’orientació, 
el seguiment i l’acompanyament de les persones joves en els seus 
itineraris formatius i laborals. 

▪ Afavorir l’èxit escolar i el manteniment en el sistema educatiu més 
enllà de l’etapa d’escolarització obligatòria del major nombre 
possible de persones joves. 

Serveis Socials, Participació i Cooperació 

▪ Reforçar el treball per atendre els efectes de la crisi, en les 
persones i els territoris.  

▪ Enfortir el treball propi i el que realitzem amb altres. Afavorint i 
promovent la relació entre tots els agents, administracions, 
associacions/entitats i serveis, implicats en el territori. 

▪ Reforçar el treball en els barris. 

Educació 

▪ Enfortir el Projecte “Ciutat Educadora” amb la participació de la 
ciutadania. 

▪ Millorar i ampliar les relacions amb i entre els centres educatius de 
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la ciutat (públics, concertats i privats). 

▪ Potenciar i consolidar els recursos que fomentin la cohesió, 
integració i els valors educatius i de ciutadania (drets i deures). 

▪ Revisar i millorar el model de les EEBB municipals, per enfortir el 
projecte i fer-ho sostenible. 

▪ Revisar, millorar i enfortir els elements i les eines clau per a la 
planificació escolar. 

▪ Assolir una major eficiència en la gestió dels consums i el 
manteniment dels edificis escolars, incrementant la 
coresponsabilitat dels centres. 

▪ Potenciar el treball i la coordinació transversal dins el servei i amb 
la resta de serveis i regidories, per optimitzar recursos, millorar 
processos i en definitiva, ser més eficients en la definició 
d’objectius i criteris (ex. Comissió d’Absentisme escolar, accions 
per a l’èxit escolar,...). 

Esports 

▪ Liderar i impulsar, amb el conjunt d’entitats, la potenciació de 
l’esport base com a línia prioritària i la seva consolidació com a 
pilar bàsic en l’educació i element de cohesió social. 

▪ Incrementar les relacions amb el territori en l’àmbit esportiu, buscar 
sinèrgies i fer un ús més eficient dels equipaments municipals per 
ampliar i millorar l’oferta d’activitats i d’usos, a les entitats i a la 
ciutadania en general. 

▪ Millorar i ampliar les relacions amb les entitats de l’àmbit esportiu, 
esportiu-educatiu, social i d’altres, amb la voluntat de fomentar la 
seva participació en les línees i objectius estratègics de la política 
municipal esportiva i respondre millor a les seves necessitats i 
expectatives. 

▪ Potenciar el treball i la coordinació transversal amb la resta de 
serveis i regidories, per optimitzar recursos, millorar processos i en 
definitiva, ser més eficients en la definició d’objectius i criteris. 

▪ Revisar i millorar el model de gestió dels equipaments municipals. 

1.2. Destacats de l’any 

Nous elements de comunicació per a les persones joves 
JOVENTUT 

L’any 2013 la Secció de Joventut de l’Ajuntament de Girona ha reformulat el conjunt d’elements de 
comunicació per optimitzar-ne el funcionament. Pel que fa a pàgines web s’ha tancat la comunitat 
www.gir360.cat i s’han obert tres noves pàgines web, una per cada equipament on es desenvolupen 
els diferents serveis i activitats de la Secció de Joventut: L’Estació Espai Jove, Els Químics Espai 
Jove i el servei d’informació juvenil de l’Espai Marfà.  
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Canvis en l’ús de les xarxes socials de Joventut 
JOVENTUT 

Al llarg de 2013 la Secció de Joventut ha tancat definitvament els perfils de Facebook de L’Estació 
Espai Jove i d’Els Químics Espai Jove i ha traslladat l’actuació en aquest àmbit a una pàgina nova on 
s’aglutina tota la informació referent a temes de Joventut a la ciutat: JoventutGirona. També s’ha 
obert per primer cop un perfil de Twitter de Joventut: Joventut_gi. 

Programes de ràdio, butlletí electrònic per a joves i inscripcions en línia 
JOVENTUT 

Aquest any la Secció de Joventut ha continuat col·laborant amb l’emissora “FeM Girona 92.7 fm”, dins 
el programa “Els matins en Xarxa – Girona Ara” amb Eduard Cid, que s’emet de dilluns a divendres 
de les 10 a les 14 h, i hi ha fet intervencions 42 dies diferents. Igualment, aquest any 2013 s’ha creat 
un butlletí electrònic de la Secció de Joventut, amb periodicitat quinzenal i amb les principals notícies, 
novetats i activitats de L’Estació Espai Jove, Els Químics Espai Jove i el Servei d’Informació Juvenil 
de l’Espai Marfà. Aquest nou servei s'ha creat per tal de facilitar l'accés a la informació més destacada 
d’aquests equipaments municipals. A la vegada, a partir d’aquest any totes les inscripcions a les 
activitats programades per la Secció de Joventut es poden fer a través d’Internet mitjançant un nou 
sistema d’inscripcions en línia. 

Incrementen les mesures i recursos directes per pal·liar els efectes de la 
crisi econòmica en els col·lectius més vulnerables  
SERVEIS SOCIALS 

Augmenten les ajudes en alimentació, habitatge, i ajuts econòmics, des del Centre de Distribució 
d’Aliments (CDA) on aquest 2013 s’han incorporat productes frescos en la cistella d’aliments per 
aquelles famílies amb infants. S’ha donat cobertura a 2.008 famílies (6.106 persones). D’aquestes 
famílies, 1.280 tenen algun menor de 18 anys.  

S’han atorgat beques complementàries a les que atorga el Consell Comarcal per l’ús dels menjadors 
escolars per a famílies amb necessitats alimentàries. A finals de 2013 principis del 2014, s’han 
aprovat més de 300 ajuts complementaris.  

Des de la Oficina Municipal d’Habitatge, s’han incrementat les mesures de lloguer social, i la borsa de 
pisos d’inclusió. I s’ha continuat assumint l’increment de morositat existent.  

S’ha ampliat la dotació pels Ajuts Econòmics d’Urgència, que gestionen els equips d’Atenció Social 
Bàsica. 

S’ha posat en funcionament, en benefici del ciutadà, l’aplicació de l’ordenança de treballs a la 
comunitat a canvi de saldar deutes econòmics amb l’Ajuntament.  

S’incrementa l’atenció al col·lectiu de persones sense sostre: des del centre d’acollida La Sopa, 
s’han ampliat els serveis del Centre d’Acolliment i s’ha contractat un tècnic per fer reforçar el servei de 
Medi Obert- treball de carrer i el Centre de Dia.  

Creació i consolidació de nous serveis i nous recursos  
SERVEIS SOCIALS 

Infants i joves: aquest 2013 s’ha obert el Centre per Adolescent a Barri Vell, consolidant així la xarxa 
de Centres Oberts per infants i adolescent. Actualment ja hi ha un Centre Obert per infants i un per 
adolescents, en els set barris en què s’organitzen els serveis socials bàsics. S’han contractat els 



Àrea de Serveis a les Persones 

Balanç executiu 

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2013 9 

tècnics per desenvolupar el Programa dels Espais Joves a nivell de ciutat. Programa conjunt amb la 
Regidoria de Joventut 

Gent Gran: s’han conveniat cinc places de Centre de Dia per persones grans i persones dependents. 
S’ha obert el menjador social per a gent gran al barri de Sta. Eugènia, amb capacitat per a 40 
comensals i que ha atès a 117 persones. S’ha donat el tret de sortida al projecte del Molí com a 
centre per a la gent gran de la zona del Mercadal.  

Aposta continuada pel foment de la participació i cohesió de les persones 
i els barris  
SERVEIS SOCIALS 

Creix la Xarxa de Centres Cívics: aquest 2013 s’ha obert el Centre Cívic a la zona del Barri vell. I 
s’han executat 43 projectes projectes entre la Xarxa de Centre Cívics, i els SBAS.  

Pressupostos participatius: iniciativa en els barris per fomentar la participació dels ciutadans en la 
millora del seu entorn físic i social. S’han previst projectes per valor d’1.000.000 d’euros. 

Plans comunitaris: nou impuls al programa comunitari Construint Ponts del Pont Major a més 
accions. Es consolida el Pla d’Educació i Convivència del barri de Santa Eugènia i el pla Integrant 
Accions del Sector Est.  

Impuls als Consells de Participació: neix el Consell de Gais i Lesbianes. Pren força el Consell de 
Cohesió i Serveis Socials amb línies i projectes conjunts per treballar els efectes de la crisi en els 
col.lectius més vulnerables. Es consolida el Consell de Cooperació i Consell de la Gent Gran.  

El treball en xarxa com element imprescindible per treballar per a la 
inclusió i els efectes de la pobresa a la ciutat  
SERVEIS SOCIALS 

Consell de Cohesió i Serveis Socials. Aquest 2013 ell consell s’ha articulat per promoure i fomentar 
dinàmiques de treball cooperatiu, i conjunta entre l’administració i les entitats. Han participat 35 
entitats que s’han centrat en el treball de les causes i els efectes de la pobresa en les persones i 
grups. S’ha organitzat en tres comissions: ocupació, pobresa i Infància i salut, elaborant mapes de 
necessitats i recursos i dissenyant mesures i propostes conjuntes. 

Girona Actua: pla de mesures per a l’ocupació de la ciutat de Girona ha estat un programa promogut 
i treballat des de l’àrea d’Ocupació i de Serveis Socials en el marc del Consell de Cohesió i Serveis 
Socials, amb molts bons resultats d’impacte i de bona pràctica de xarxa entre regidories, entitats i 
agents socials.  

Jornades d’Espai d’Intercanvi d’Experiències i Projectes dels centres 
educatius de Girona 
EDUCACIÓ 

Emmarcades al curs escolar 2013-14 l’Ajuntament de Girona va organitzar les Jornades d’Espai 
d’Intercanvi d’Experiències i Projectes amb el tema d’interès transversal: “Inclusió i cohesió: amb la 
mirada del docent”. En aquesta edició varen participar un total de 157 professionals inscrits de 39 
centres educatius de la ciutat (de 0 a 18 anys), suposant un increment de la participació del 43% 
respecte al passat curs escolar. Es varen presentar 37 experiències educatives que es varen plasmar 
en una exposició que, posteriorment a la Jornada, les escoles i instituts poden sol·licitar per exposar-
la al seu centre. 
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Impuls del projecte plurianual “Estalviem energia” a 5 escoles de la ciutat 
basat en el model del projecte Euronet 50x50 
EDUCACIÓ 

Es tracta de realitzar un projecte a nivell d’escola, amb la implicació de tots els diferents sectors de la 
comunitat educativa, on el motor del treball de conscienciació són els alumnes de 5è i 6è de cada 
escola. Les escoles són: Montfalgars, Joan Bruguera, Pla de Girona, Marta Mata i Migdia. L’objectiu 
és disminuir els consums energètics del centre escolar, aconseguir un estalvi econòmic i crear hàbits 
de sostenibilitat i estalvi.  

Estudi per al Mapa de Formació Professional 
EDUCACIÓ 

Amb la col·laboració dels ST d’Ensenyament a Girona i la Universitat de Girona, impuls a la 
realització de l’”Estudi sobre la detecció de necessitats de perfils formatius per les empreses de les 
comarques gironines per a l’elaboració del Mapa de Formació Professional”.  

Creació del Consell Municipal de l’Esport de Girona 
ESPORTS 

El Consell Municipal de l’Esport té per objectiu servir d’òrgan consultiu i d’assessorament al govern de 
la ciutat i estimular i canalitzar la participació de la ciutadania i de les seves entitats i associacions en 
la gestió dels afers relatius a l’àmbit de l’esport, a més d’oferir un espai de reflexió i d’influència 
ciutadana. 

Convenis amb entitats i clubs per a l’ús d’instal·lacions 
ESPORTS 

L’Ajuntament de Girona dóna suport a clubs esportius de la ciutat, així com associacions de 
col·lectius especials o de diferents patologies, mitjançant la cessió gratuïta de l’ús de les instal·lacions 
esportives municipals per al desenvolupament dels seus projectes, establint l’horari potencial de cada 
instal·lació, distribuint les franges horàries segons el tipus d’activitat que es desenvolupin i estableix 
els criteris per a la concessió d’horaris. En els criteris es donen prioritat a les entitats de la ciutat que 
disposin d’equips de base i promoguin l’esport femení. Una altra mesura per a la potenciació de 
l’esport entre aquestes entitats ha estat la supressió de taxes i preus públics de les ordenances fiscals 
per fomentar la pràctica esportiva. 

Nou pavelló municipal Santa Eugènia II - Montfalgars 
ESPORTS 

Amb la construcció i posada en funcionament d’aquest nou pavelló per l’Ajuntament de Girona s’han 
cobert les necessitats d’equipaments esportius al barri de Santa Eugènia. 
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2. Joventut 
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2.1. L’Estació Espai Jove 

L’Estació Espai Jove és l’equipament municipal de referència per a les persones joves de la ciutat. Al 
llarg de l’any aquest equipament programa tot un conjunt d’activitats formatives (cursos i tallers de 
temàtica diversa), informatives (xerrades sobre temes d’interès juvenil), d’oci juvenil (en diferents 
àmbits) o artístiques (exposicions i concerts). 

2.1.1. Activitats programades 

Nombre d’activitats programades 

Tipus d'activitat 2012 2013 Augment 

Activitats formatives 33 42 +27,3% 

Activitats informatives 13 9 -30,8% 

Activitats d’oci juvenil 6 7 +16,7% 

Activitats artístiques 18 13 -27,8% 

Total 70 71 +1,4% 

Participants a les activitats 

Tipus d'activitat 2012 2013 Augment 

Activitats formatives 540 403 -25,4% 

Activitats informatives 230 71 -69,1% 

Activitats d'oci juvenil 320 400 +25,0% 

Activitats artístiques 224 231 +3,1% 

Total 1.314 1.105 -15,9% 

Relació d’activitats 1r trimestre 

Cursos i tallers 

▪ Teatre com a eina d’intervenció psicològica i social 

▪ Aprèn a fer-te una bufanda: taller de mitja nivell 1 

▪ Iniciació a la fotografia  

▪ Fem la volta al món menjant: plats de viatges llunyans 

▪ Posa a punt la teva bici: taller de manteniment i reparació de bicicleta 

▪ Que no t’enredin: coneix els aspectes jurídics bàsics de l’actual món laboral 

▪ Desatura’t (a) 
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▪ Cicle de tallers: Treballa a l’estranger (Europa)  

▪ Taller: “Coaching” per a estudiants (futurs professionals) 

Xerrades informatives 

▪ Quin camí triar? 

▪ Vull tornar a estudiar 

▪ Aquest estiu vull participar en una activitat solidària 

Activitats 

▪ Carnaval Otaku  

▪ Concert – La Furiamuda 

Exposicions 

▪ Dobstyle (pintura)  

▪ Alconhector (il·lustració)  

▪ Marta Bellvehí (il·lustració)  

Relació d’activitats 2n trimestre 

Cursos i tallers 

▪ Viatge a través de la poesia  

▪ Massatges  

▪ Com fer un bon hort ecològic  

▪ Clown especialitzat en intervencions sanitàries 

▪ Costura de supervivència 

▪ Redueix les teves factures (en temps de crisi!) 

▪ Petites reparacions domèstiques 

▪ Entrepans saludables  

▪ Opcions per veure món amb pocs diners 

▪ Posa a punt la teva bici: taller de manteniment i reparació de bicicleta 

▪ Dóna valor afegit a la teva recerca de feina 

▪ Intel·ligència emocional per a la inserció laboral  

▪ Ús de les xarxes socials per a la inserció laboral  

▪ Treballa a l’estranger (Europa)  
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Xerrades informatives 

▪ Una decisió difícil: què puc estudiar després de l’ESO? 

▪ Segones oportunitats: sense l’ESO, què puc fer? 

Activitats 

▪ 60è aniversari de Roberto Bolaño 

Exposicions 

▪ Anna Cañigueral i Dalmau (fotografia) 

▪ Nabil Taleb (pintura)  

▪ Agatha A. Farfalla (pintura)  

Relació d’activitats 3r trimestre 

Cursos i tallers 

▪ Curs de fotografia 

▪ Cuina refrescant 

▪ Massatges  

▪ Dóna valor afegit a la teva recerca de feina 

▪ Alfabetització digital per a la recerca de feina 

▪ Com passar amb menys diners? 

▪ Treball a l’estranger (destinacions laborals) 

▪ Educació emocional per a joves 

Xerrades informatives 

▪ Les beques d’estudi 

▪ La “repesca” 

Activitats 

▪ Cinema a la fresca: Intocable / Terraferma / The Commitments  

▪ VI retrojornades  

▪ Concert: The Boppin' Shakers  

Exposicions 

▪ Exposició agermanament Girona- Bluefields i Girona- Farsia  

▪ Aleix Font (pintura, il·lustració)  
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Relació d’activitats 4t trimestre 

Cursos i tallers 

▪ Teatre social  

▪ Fem mitja: aprèn a teixir un buff de llana 

▪ Viatge per la poesia llatinoamericana 

▪ Els jocs com a eina educativa 

▪ Cuina de Nadal exprés 

▪ Dóna valor afegit a la teva recerca de feina 

▪ Tallers per a joves emprenedors 

▪ Taller: coaching per a estudiants  

▪ Ús de les xarxes socials per a la inserció laboral  

▪ Orientacions per a famílies: el futur professional dels nostres joves 

▪ Cicle de tallers: treballa a l’estranger (Europa)  

Xerrades informatives 

▪ Estudiar des de casa (el món dels estudis a distància) 

▪ Els camins del sistema educatiu 

Activitats 

▪ Concert Parada 360: Slim Fit / Maria Rodés 

▪ Concurs de microrelats de Fires “La mosca piula” 2013 

Exposicions 

▪ Inauguració exposició: 20 anys d’informació juvenil a Girona 

▪ Mariona Puig (fotografia)  

▪ Jordi Comas, “Fert” (pintura)  

2.1.2. Usos de l’equipament 
L’Estació Espai Jove cedeix espais per a usos diversos, especialment a les entitats juvenils de la 
ciutat. 

Dies d’ús de l’equipament en activitats pròpies 

Tipus d'activitat 2012 2013 Augment 

Activitats formatives 162 136 -16,0% 

Activitats informatives 8 7 -12,5% 
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Activitats d'oci juvenil 6 7 +16,7% 

Activitats artístiques 206 202 -1,9% 

Total 382 352 -7,9% 

Hores d’ús de l’equipament en activitats pròpies 

Tipus d'activitat 2012 2013 Augment 

Activitats formatives 366 267 -27,0% 

Activitats informatives 18 13 -27,8% 

Activitats d'oci juvenil 34 31 -8,8% 

Activitats artístiques 10 7 -30,0% 

Total 428 318 -25,7% 

Dies que s’ha cedit espai a entitats o grups informals 

Tipus d'activitat 2012 2013 Augment 

PTT 23 74 +221,7% 

Activitat externa  328 334 +1,8% 

Reunió externa  29 39 +34,5% 

Roda de premsa 1 0 -100,0% 

Visites a L’Estació 6 12 +100,0% 

Total 387 459 +18,6% 

 

Hores d’ús en cessions a entitats o grups informals 

Tipus d'activitat 2012 2013 Augment 

PTT 68 276 +305,9% 

Activitat externa 1.126 1.185 +5,2% 

Reunió externa  59 54 -8,5% 

Roda de premsa 1 0 -100,0% 

Visites a L’Estació 6 21 +250,0% 

Total 1.260 1.536 +21,9% 

Total d’usuaris en cessions a entitats o grups informals 

Tipus d'activitat 2012 2013 Augment 

PTT 15 15 0,0% 

Activitat externa 664 261 -60,7% 
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Reunió externa  284 460 +62,0% 

Roda de premsa 20 0 -100,0% 

Visites a L’Estació 123 321 +161,0% 

Total 1.106 1.057 -4,4% 

Accions informatives de L’Estació Espai Jove fora del propi equipament 

Entitat o institució 2012 2013 Augment 

Benvinguda a estudiants Erasmus de 
la UdG 

175 150 -14,3% 

Sessions informatives per a 
estudiants de secundària 

40 34 -15,0% 

Total 215 184 -14,4% 

Visites a L’Estació Espai Jove 

Entitat o institució 2012 2013 Augment 

Centres educatius 115 290 +152,2% 

Altres institucions 8 31 +287,5% 

Total 123 321 +161,0% 

 

2.1.3. Servei d’Informació Juvenil  
El servei d’informació juvenil de L’Estació Espai Jove ha celebrat aquest any 2013 els seus primers 
vint anys d’existència. El dia 13 de desembre l’Alcalde de Girona, Carles Puigdemont, va inaugurar a 
L’Estació Espai Jove l’exposició “20 anys d’informació juvenil a Girona”. L’acte va comptar amb 
l’assistència d’Antoni Reig Casassas, director general de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 

Consultes ateses per franja d’edat 

Edat 2012 2013 Augment 

- 15 anys 301 49 -83,7% 

16 a 19 anys 840 650 -22,6% 

20 a 24 anys 1.070 805 -24,8% 

25 a 29 anys 927 1.094 +18,0% 

+30 anys 540 810 +50,0% 

Total 3.678 3.408 -7,3% 
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Consultes ateses per franja per gènere 

Gènere 2012 2013 Augment 

Homes 1.636 1.385 -15,3% 

Dones 2.042 2.023 -0,9% 

Total 3.678 3.408 -7,3% 

Consultes ateses per horari d’atenció 

Horari 2012 2013 Augment 

Matí 2.430 2.459 +1,2% 

Tarda 1.248 949 -24,0% 

Total 3.678 3.408 -7,3% 

Consultes ateses per mitjà utilitzat 

Mitjà 2012 2013 Augment 

Presencial 2.409 2.110 -12,4% 

Per telèfon 897 985 +9,8% 

Per correu electrònic 372 313 -15,9% 

Total 3.678 3.408 -7,3% 

Consultes ateses per temps de resposta 

Temps de resposta 2012 2013 Augment 

Immediata 2.824 3.137 +11,1% 

Menys de 2 dies 575 215 -62,6% 

Més de 2 dies 279 56 -79,9% 

Total 3.678 3.408 -7,3% 

Procedència dels usuaris 

El servei d’informació juvenil de L’Estació Espai Jove forma part dels serveis de l’Oficina Jove del 
Gironès. Per aquesta raó és interessant conèixer la procedència dels usuaris del servei. 

Usuaris de la ciutat de Girona 

Codi postal 2012 2013 Augment 

17001 371 272 -26,7% 

17002 318 263 -17,3% 

17003 363 288 -20,7% 

17004 304 305 +0,3% 
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17005 585 476 -18,6% 

17006 419 407 -2,9% 

17007 229 247 +7,9% 

Total 2.589 2.258 -12,8% 

Usuaris d’altres poblacions del Gironès 

Població CP 2012 2013 Augment 

Aiguaviva 17181 20 8 -60,0% 

Bescanó 17162 28 20 -28,6% 

Bordils 17462 11 15 +36,4% 

Campllong 17457 1 3 +200,0% 

Canet d’Adri 17199 7 20 +185,7% 

Cassà de la Selva 17244 31 31 0,0% 

Celrà 17460 28 46 +64,3% 

Cervià de Ter 17464 3 0 -100,0% 

Flaçà 17463 12 4 -66,7% 

Fornells de la Selva 17458 85 22 -74,1% 

Juià 17462 0 4 -------- 

Llagostera 17240 33 28 -15,2% 

Llambilles 17243 2 2 0,0% 

Madremanya 17462 3 1 -66,7% 

Quart 17242 43 19 -55,8% 

Salt 17190 255 343 +34,5% 

Sant Andreu Salou 17455 1 1 0,0% 

Sant Gregori 17150 57 69 +21,1% 

Sant Joan de Mollet 17463 2 3 +50,0% 

Sant Jordi Desvalls 17464 7 8 +14,3% 

Sant Julià de Ramis 17481 32 25 -21,9% 

Sant Martí Vell 17462 0 3 -------- 

Sant Martí de Llémena 17153 4 11 +175,0% 

Sarrià de Ter 17840 76 60 -21,1% 

Vilablareix 17180 43 38 -11,6% 

Viladesens 17464 0 3 ---------- 

Total  784 787 +0,4% 
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Usuaris d’altres procedències 

Procedència 2012 2013 Augment 

Altres comarques 148 169 +14,2% 

Altres comunitats autònomes 77 79 +2,6% 

Altres països 80 115 +43,8% 

Total  305 363 +19,0% 

Percentatge d’usuaris segons procedència  

Procedència 2012 2013 

Municipi de Girona 70,4% 66,3% 

Resta de comarca del Gironès 21,3% 23,1% 

Altres comarques 4,1% 4,9% 

Altres comunitats autònomes 2,1% 2,3% 

Altres països 2,1% 3,4% 

Temàtica de les consultes 

La temàtica de les consultes fetes al servei d’informació juvenil de L’Estació Espai Jove permet veure 
quins són els àmbits de més interès per a les persones joves usuàries del servei. 

Tipus de consulta 2012 2013 Augment 

Activitats de L'Estació 302 413 +36,8% 

Ensenyament reglat 278 278 0,0% 

Ensenyament no reglat 272 252 -7,4% 

Estudis universitaris 102 82 -19,6% 

Treball 719 464 -35,5% 

Treball estranger 172 120 -30,2% 

Cursos ocupacionals 255 205 -19,6% 

Cultura i Oci 144 85 -41,0% 

Esports 37 17 -54,1% 

Activitats estiu 142 273 +92,3% 

Associacions 43 43 0,0% 

Solidaritat 65 57 -12,3% 

Salut 24 19 -20,8% 

Viatges 115 149 +29,6% 

Habitatge 167 204 +22,2% 

Pisos de Protecció Oficial 14 2 -85,7% 
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RBE 370 320 -13,5% 

Equip de so 137 87 -36,5% 

Espais Internet 164 54 -67,1% 

Informació de Girona 127 159 +25,2% 

Altres 29 125 +331,0% 

Total 3.678 3.408 -7,3% 

Carnets tramitats 

Carnets tramitats 2012 2013 Augment 

Carnets ISIC tramitats (estudiant internacional) 101 80 -20,8% 

Carnets ITIC tramitats (professor internacional) 11 6 -45,5% 

Carnets d’alberguista jove tramitats 28 8 -71,4% 

Carnets d’alberguista adult tramitats 27 9 -66,7% 

Total 167 103 -38,3% 

Intervenció als instituts de secundària 

Intervenció de l’equip d’informadors a l’Institut Narcís Xifra i a l’Institut Jaume Vicens Vives. 

Per franja d’edat 

Edat 2012 2013 Augment 

- 15 anys 69 73 +5,8% 

16 a 19 anys 48 38 -20,8% 

20 a 24 anys 1 4 +300,0% 

25 a 29 anys 0 0 -------- 

+30 anys 0 1 -------- 

Total 118 116 -1,7% 

Per gènere 

Gènere 2012 2013 Augment 

Homes 57 53 -7,0% 

Dones 61 63 +3,3% 

Total 118 116 -1,7% 
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Per tipus de consulta 

Tipus de consulta 2012 2013 Augment 

Activitats de L'Estació 65 76 +16,9% 

Ensenyament reglat 12 10 -16,7% 

Ensenyament no reglat 9 12 +33,3% 

Estudis universitaris 6 0 -100,0% 

Treball 10 3 -70,0% 

Cultura i oci 11 10 -9,1% 

Altres 5 5 0,0% 

Total 118 116 -1,7% 

 

2.1.4. Orientació en formació i ocupació 
A partir de la constatació de la necessitat d’un replantejament dels serveis de L’Estació Espai Jove al 
llarg de l’any 2013 s’ha dut a terme una nova línia d’actuació basada en facilitar, acompanyar i donar 
suport en el procés d’explotació del propi talent i capital competencial de les persones joves de 
manera integral, a partir de propiciar situacions de progrés competencial i impulsant espais per a que 
els joves generin, dirigeixin i visquin experiències en els principals eixos de desenvolupament (entorn, 
salut, relació i identitat). 

Aquest servei, que unifica l’acció dels serveis de formació i d’ocupació de L’Estació Espai Jove, té 
l’objectiu de ser un servei referent i generalista perquè les persones joves rebin una atenció integral i, 
d’aquesta manera, optimitzar l’ús de la resta de recursos i serveis per a joves mitjançant un referent 
unificador que els derivi. 

Respecte a l’any 2012 el descens en el número de consultes ateses ha estat d’un 23,1%. 

Consultes ateses per franja d’edat 

Edat 2012 2013 

- 15 anys 24 35 

16 a 19 anys 484 419 

20 a 24 anys 493 372 

25 a 29 anys 266 156 

+30 anys 113 79 

Total 1.380 1.061 

Consultes ateses per gènere 

Gènere 2012 2013 

Homes 739 492 

Dones 641 569 
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Total 1.380 1.061 

Consultes ateses per mitjà utilitzat 

Mitjà utilitzat 2012 2013 

Presencial 745 556 

Per telèfon 60 42 

Per correu electrònic 466 338 

Grupal 109 125 

Total 1.380 1.061 

Consultes ateses segons situació laboral 

Situació 2012 2013 

Estudiant 510 553 

Treballant 91 96 

Estudiant i treballant 72 43 

Desocupat 698 369 

Autònom 9 0 

Total 1.380 1.061 

Consultes ateses segons experiència laboral 

Tipus d’experiència 2012 2013 

Amb experiència 980 743 

Sense experiència 400 318 

Total 1.380 1.061 

Consultes ateses segons nivell de formació 

Nivell 2012 2013 

Sense escolaritzar 7 0 

Estudis primaris no finalitzats 55 42 

Estudis primaris finalitzats 393 133 

PQPI 18 78 

Cursant ESO 24 26 

Estudis secundaris - ESO 316 163 

Batxillerat 133 134 

CFGM 168 168 
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CFGS 69 116 

Estudis universitaris 160 198 

Estudis ESO o superiors no homologats 37 3 

Total 1.380 1.061 

Consultes ateses segons procedència dels usuaris 

Procedència 2012 2013 

Girona 1.000 740 

Resta de la comarca del Gironès 259 220 

Altres comarques 118 96 

Altres comunitats autònomes 3 5 

Total 1.380 1.061 

Consultes ateses segons temàtica de les consultes 

Tipus de consulta 2012 2013 

ESO 15 1 

GES 132 25 

PQPI 101 15 

Batxillerat 55 25 

PAU / Prova d'accés +25 / +40 / +45 57 31 

Proves d'accés a Cicles Formatius 136 34 

Cicles Formatius de Grau Mitjà 172 102 

Cicles Formatius de Grau Superior 109 45 

Ensenyaments esportius 7 5 

Ensenyaments artístics 16 1 

Programa Qualifica't 6 3 

Universitat 67 59 

Estudis a distància 56 10 

Programes de mobilitat europea 5 5 

Beques d'estudi 164 190 

Cursos d'idiomes a l'estranger 3 5 

Homologacions de títols 28 9 

Formació no reglada 97 19 

Formació ocupacional (cursos del SOC) 158 42 
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Orientació laboral: currículum i carta de 
presentació 

255 217 

Orientació laboral: recursos de recerca de 
feina 

380 126 

Orientació laboral: entrevista 132 17 

Treball a l’estranger 97 68 

Emprenedoria 11 7 

Total 2.259 1.061 

Trobada de delegats 

Arran dels programes d’intervenció als instituts de secundària que es duen a terme als municipis de 
Cassà de la Selva, Girona, Salt, Vilablareix i Celrà, els ajuntaments implicats en el programa han 
cregut convenient organitzar un any més la jornada de delegats d’ESO.  

La 3a Jornada de Delegats es va realitzar el divendres 18 de gener al Centre Cultural les Bernardes 
de Salt i hi van participar 72 delegats de 2n d’ESO de diversos instituts de la comarca del Gironès. 

Tal i com es va fer l'any passat s'ha prioritzat exclusivament el grup de 2n d’ESO dels centres on 
s’impulsa el programa PIDCE d’intervenció als instituts. D’aquesta manera es garanteix un seguiment 
posterior amb aquest grup de joves per part dels dinamitzadors/informadors juvenils de cada municipi.  

Participants 2012 2013 Augment 

Alumnes participants 80 72 -10,0% 

Alumnes del municipi de Girona 40 34 -15,0% 

Servei de tramitació de beques 

Aquest servei es dirigeix a totes les persones que necessitin ajuda per sol·licitar les beques generals i 
de mobilitat del Ministeri d’Educació. El Ministeri d’Educació cada any obre el període de sol·licitud de 
beques generals i de mobilitat per estudis postobligatoris durant el mes de juliol. 

Poden sol·licitar beca els estudiants que estiguin cursant estudis no universitaris (PQPI, cicles 
formatius, batxillerats, preparació de la prova d’accés a cicle formatiu, ensenyaments artístics, 
esportius, d’idiomes, religiosos o militars) o estudis universitaris (graus, diplomatures, llicenciatures, 
màsters o preparació de la prova d’accés a la universitat). 

Tipus de beca 2012 2013 Augment 

PQPI 10 14 +40,0% 

GES 0 2 ------- 

Batxillerat 18 15 -16,7% 

Cicle formatiu de Grau Mitjà 19 40 +110,5% 

Cicle formatiu de Grau Superior 5 6 +20,0% 

Prova d’accés a Grau Superior 0 19 ------- 

Idiomes 2 2 0,0% 
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Total estudis no universitaris 54 98 +81,5% 

Grau 16 37 +131,3% 

Màster 1 1 0,0% 

Total estudis universitaris 17 38 +123,5% 

Total 71 136 +91,5% 

 

2.1.5. Servei d’Habitatge 
Malgrat que el servei d’habitatge de l’Oficina Jove del Gironès es va clausurar el dia 31 de desembre 
de 2011, en extingir-se el conveni subscrit entre l’Ajuntament de Girona i la Direcció General de 
Joventut de la Generalitat de Catalunya, durant l’any 2013 s’ha mantingut, igual que es va fer el 2012, 
l’atenció als joves que mantenen actiu el seu expedient de tramitació de Renda Bàsica 
d’Emancipació. Aquest servei s’ha mantingut en haver-se rebut una demanda expressa de l’Agència 
Catalana de l’Habitatge en aquest sentit.  

A partir del mes de setembre de 2012 l’Agència Catalana de l’Habitatge ha comunicat que els 
expedients actius de joves dels municipis de la comarca del Gironès que no són Girona seran atesos 
des de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Consell Comarcal del Gironès. Per aquesta raó es van 
traslladar aquests expedients. 

El mes de desembre de 2013 s’ha deixat finalment d’atendre consultes vinculades a l’ajuda per 
Renda Bàsica d’Emancipació. 

Consultes ateses 

Consultes 2012 2013 Augment 

Número d’atencions sobre RBE 1.068 402 -62,4% 

2.2. Els Químics Espai Jove 

2.2.1. Servei d’informació juvenil 
L’espai d’informació juvenil es centra en donar informació d’interès juvenil i de forma específica sobre 
tots els temes relacionats amb la formació no reglada, la formació reglada i el treball. La pròpia 
ubicació al sector de Palau és un valor afegit a aquest espai d’informació, ja que s’aconsegueix inserir 
un servei juvenil a la zona amb més joves de la ciutat de Girona. L’objectiu principal és poder orientar 
al jove que s’apropi al centre, seguint tot el seu camí formatiu i assessorant-lo en tots els dubtes que 
sorgeixin sobre les diferents modalitats formatives a triar, sense oblidar mai altres tipus d’informacions 
de temes que puguin ser del seu interès. 

Consultes ateses 

Mitjà utilitzat 2012 2013 Augment 

Presencial 222 540 +143,2% 
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Per telèfon 169 490 +189,9% 

Per correu electrònic 107 243 +127,1% 

Total 498 1.273 +155,6% 

2.2.2. Espai educatiu (formació i aprenentatge) 
Aquest servei contempla dues grans dimensions. Per una banda la formació personal, centrada en els 
valors, els principis, les actituds, els hàbits i les habilitats personals. I per l’altra, el seguiment de 
l’aprenentatge instrumental i el seguiment del currículum formatiu de l’adolescent. 

Per treballar aquestes dues dimensions s’utilitzen els següents instruments:  

▪ Coordinacions amb els centres d’ensenyament 

▪ Reforç escolar  

▪ Tècniques d’estudi 

▪ Projectes vinculats a les noves tecnologies 

▪ Xerrades i tallers  

▪ Visites a altres serveis d’interès juvenil 

Per aconseguir aquesta formació i aquest creixement personal, l’espai ofereix una programació 
trimestral estable d’activitats de dinamització juvenil dissenyada per l’equip tècnic d’aquest nou 
equipament municipal. Es parteix del principi que oferir una bona oferta formativa, espais de difusió, 
consum i creació cultural o xerrades informatives, és un mitjà per oferir oportunitats de promoció 
social als joves de la ciutat. 

Entre altres propòsits aquesta programació d’activitats de dinamització juvenil es proposa apropar als 
joves a l’ús de les noves tecnologies, afavorir la participació d’entitats i associacions en 
programacions municipals, aportar aprenentatges significatius, etc. 

Participants a l’Espai educatiu 

Tipus de participació 2012 2013 Augment 

Cursos i tallers 419 429 +2,4% 

Xerrades informatives 11 16 +45,5% 

Altres activitats 174 105 -39,7% 

Exposicions 957 735 -23,2% 

Total 1.561 1.285 -17,7% 

Relació d’activitats 1r trimestre 

Cursos i tallers 

▪ Any nou, calendari nou 

▪ Maquillatge fantàstic i de carnaval 
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▪ Circ 

▪ Dibuix manga 

▪ Doblatge i interpretació 

▪ Cuina exprés per a estudiants  

▪ Iniciació a la guitarra  

▪ Pinta el teus complements 

▪ Recursos educatius 

Activitats 

▪ Tardes de crispetes (cinema) 

▪ Campionat de FIFA’13 

▪ Ping-pong amateur 

Exposicions 

▪ Sara Montroig Cruset (pintura)  

▪ Aleix Font (pintura, il·lustració)  

▪ Mostra dels treballs de l’alumnat del taller d’expressió plàstica - propostes creatives (Centre 
Cívic Pla de Palau)  

Relació d’activitats 2n trimestre 

Cursos i tallers 

▪ Art urbà (pintura, fotografia, collage, stencil, graffiti, mural, etc.)  

▪ Manualitats - especial Sant Jordi 

▪ Iniciació a la fotografia  

▪ Circ 

▪ Fes-ho amb les teves mans!  

▪ Dissenya la teva xapa 

▪ Cartellera “KMKS” 

▪ Iniciació a la guitarra  

▪ Zumba-batuka 

▪ A ballar break dance! 

▪ Recursos educatius 
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Xerrades informatives 

▪ Què puc fer aquest estiu? 

▪ Has pensat buscar feina per aquest estiu?  

Activitats 

▪ Tardes de crispetes (cinema) 

▪ Singstar (Wii) 

▪ Just dance (Wii) 

▪ Ping-pong amateur 

▪ Festa final de curs d’Els Químics Espai Jove 

Relació d’activitats 3r trimestre 

Cursos i tallers 

▪ Alehop! Setmana del clown, el teatre i el circ  

▪ Interpreta, dobla, presenta i descobreix el món audiovisual! Setmana dels audiovisuals  

▪ Meet fun speak week! Setmana de l’anglès  

▪ Crea un estil irrepetible! Setmana del disseny  

▪ Plàstic màgic 

▪ Tallers organitza’t 

▪ Maquillatge  

 

Xerrades informatives 

▪ Les beques d’estudi 

Activitats 

▪ Gimcana KMKS 

▪ KMKS – lúdics (jocs de taula) 

▪ KMKS – lúdics (jocs en x@rxa) 

▪ Crispetes i aventures 

▪ Ping-pong amateur 
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Relació d’activitats 4t trimestre 

Cursos i tallers 

▪ Bachata 

▪ Màgia creativa 

▪ Circ 

▪ Realitat pixelada 

▪ Any nou, calendari nou 

▪ Iniciació a la guitarra  

▪ Recursos nadalencs  

▪ Recursos educatius 

▪ Tècniques d’estudi 

Activitats 

▪ Tardes de crispetes (cinema) 

▪ Ping-pong amateur 

▪ KMKS – lúdics (jocs de taula) 

Exposicions 

▪ Ètica etílica (Salutacció) 

▪ Criris  

▪ Grafixcat Aka Xavier Felip Cat  

2.2.3. Espai de recerca digital 
Espai dirigit a aquells joves interessats en utilitzar noves tecnologies en benefici de la seva 
emancipació i el disseny d’un bon itinerari formatiu personal. Els usuaris poden consultar i usar de 
forma autònoma materials digitals en relació a tots aquells temes que els preocupen i interessen. 

Bàsicament va dirigit a aquell grup de persones que presenten un perfil de gran dificultat d’inserció. 
Es detecta que existeixen joves que presenten mancances formatives, tant a nivell d’idioma com 
informàtic. Aquestes mancances, en moltes ocasions, estan lligades al fet de no disposar de recursos 
econòmics suficients per poder adaptar-se a les necessitats actuals que demana el món del treball i el 
món formatiu. 

Participació a l’Espai de recerca digital 

Període 2012 2013 Augment 

Gener 102 122 +19,6% 

Febrer 123 150 +22,0% 
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Març 143 131 -8,4% 

Abril 134 100 -25,4% 

Maig 115 112 -2,6% 

Juny 115 128 +11,3% 

Juliol 52 116 +123,1% 

Agost ----- ----- ----- 

Setembre 87 97 +11,5% 

Octubre 108 117 +8,3% 

Novembre 113 133 +17,7% 

Desembre 100 88 -12,0% 

Total 1.192 1.294 +8,6% 

2.2.4. Espai d’estudi 
Es tracta d’una zona habilitada per a que els joves usuaris d’Els Químics Espai Jove puguin estudiar 
en un ambient adequat, fer treballs de grup, obtenir informació necessària per als seus estudis, etc. 

Participació a l’Espai d’estudi 

Període 2012 2013 Augment 

Gener 148 245 +65,5% 

Febrer 212 284 +34,0% 

Març 220 289 +31,4% 

Abril 210 227 +8,1% 

Maig 223 230 +3,1% 

Juny 201 226 +12,4% 

Juliol 40 195 +387,5% 

Agost ----- ----- ----- 

Setembre 120 195 +62,5% 

Octubre 145 202 +39,3% 

Novembre 160 211 +31,9% 

Desembre 140 200 +42,9% 

Total 1.819 2.504 +37,7% 

2.2.5. Espai obert 
En aquest espai els joves usuaris d’Els Químics Espai Jove troben un lloc per a relacionar-se i establir 
vincles. Aquí és on es detecten moltes de les necessitats i inquietuds dels joves i d’on sorgeixen 
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diferents iniciatives a nivell informatiu o de tipus més lúdic. També és on es treballen altres tipus 
d’intervencions: condicionament d’espais, iniciatives per al barri o altres propostes i activitats. 

Participació a l’Espai obert 

Període 2012 2013 Augment 

Gener 170 200 +17,6% 

Febrer 183 215 +17,5% 

Març 187 220 +17,6% 

Abril 213 250 +17,4% 

Maig 200 235 +17,5% 

Juny 128 150 +17,2% 

Juliol 187 220 +17,6% 

Agost ----- ----- ----- 

Setembre 153 180 +17,6% 

Octubre 187 220 +17,6% 

Novembre 191 225 +17,8% 

Desembre 136 160 +17,6% 

Total 1.935 2.275 +17,6% 

2.3. Servei d’informació juvenil de l’Espai Marfà 

El servei d’informació juvenil de l’Espai Marfà disposa d’un equip d’informadors i dinamitzadors 
juvenils que ofereixen orientació, ajuda i informació per donar resposta a totes les inquietuds i 
propostes dels seus usuaris en relació amb diferents àmbits com la cultura, la formació, el treball o 
l’habitatge. El fet d’estar ubicat a la Biblioteca Salvador Allende de l’Espai Marfà fa que aquest servei 
d’informació juvenil estigui especialitzat en les manifestacions culturals més pròpies de les persones 
joves. Per aquesta raó tenen especial rellevància les actuacions orientades al foment de la lectura i a 
la formació musical. 

Consultes ateses, per franja d’edat 

Edat 2012 2013 Augment 

- 15 anys 70 18 -74,3% 

16 a 19 anys 140 83 -40,7% 

20 a 24 anys 54 37 -31,5% 

25 a 29 anys 50 52 +4,0% 

+30 anys 104 113 +8,7% 

Total 418 303 -27,5% 
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Consultes ateses, per gènere 

Gènere 2012 2013 Augment 

Homes 227 120 -47,1% 

Dones 191 183 -4,2% 

Total 418 303 -27,5% 

Consultes ateses, per mitjà utilitzat 

Mitjà utilitzat 2012 2013 Augment 

Presencial 282 213 -24,5% 

Per telèfon 23 20 -13,0% 

Per correu electrònic 113 70 -38,1% 

Total 418 303 -27,5% 

Consultes ateses, per temps de resposta 

Temps de resposta 2012 2013 Augment 

Immediata 388 279 -28,1% 

Menys de 2 dies 23 20 -13,0% 

Més de 2 dies 7 4 -42,9% 

Total 418 303 -27,5% 

Consultes ateses, per situació 

Segons situació actual 2012 2013 Augment 

Estudiant 225 125 -44,4% 

Treballant 97 78 -19,6% 

Estudiant i treballant 30 7 -76,7% 

Sense estudiar ni treballar 66 93 +40,9% 

Total 418 303 -27,5% 

Consultes ateses, per experiència laboral 

Segons experiència laboral 2012 2013 Augment 

Amb experiència 233 220 -5,6% 

Sense experiència 185 83 -55,1% 

Total 418 303 -27,5% 
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Consultes ateses, per procedència dels usuaris 

Procedència 2012 2013 Augment 

Girona 342 239 -30,1% 

Resta de la comarca del Gironès 56 50 -10,7% 

Altres comarques 18 14 -22,2% 

Altres comunitats autònomes 0 0 ------- 

Altres països 2 0 -100,0% 

Total 418 303 -27,5% 

Consultes ateses, per nivell de formació 

Formació 2012 2013 Augment 

Estudis primaris no finalitzats 0 0 ------- 

Estudis primaris finalitzats 25 41 +64,0% 

PQPI 9 1 -88,9% 

Cursant ESO 80 32 -60,0% 

Estudis secundaris - ESO 55 44 -20,0% 

Batxillerat 66 54 -18,2% 

CFGM 53 36 -32,1% 

CFGS 20 27 +35,0% 

Estudis universitaris 110 68 -38,2% 

Total 418 303 -27,5% 

Consultes ateses, per temàtica de la consulta 

Tema 2012 2013 Augment 

Cultura 17 13 -23,5% 

L'Estació - Programació d'activitats 9 7 -22,2% 

Els Químics - Programació 
d'activitats 

9 2 -77,8% 

La Marfà - Programació d'activitats 35 48 +37,1% 

La Marfà - Informació de l'espai 34 22 -35,3% 

La Marfà - Bucs d'assaig 7 4 -42,9% 

Espais Internet 84 60 -28,6% 

Treball 62 40 -35,5% 

Treball a l'estranger 19 10 -47,4% 

Formació reglada 47 49 +4,3% 
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Formació no reglada 37 19 -48,6% 

Formació ocupacional 21 12 -42,9% 

Habitatge 11 5 -54,5% 

Informació de Girona 21 8 -61,9% 

Voluntariat 5 4 -20,0% 

Total 418 303 -27,5% 

Participants en les activitats programades 

El servei d’informació juvenil de l’Espai Marfà programa tot un conjunt d’activitats formatives, 
informatives i d’oci juvenil. 

Participants 2012 2013 Augment 

Nombre de participants en cursos, tallers i 
xerrades 

447 798 +78,5% 

Relació d’activitats 1r trimestre 

Cursos i tallers 

▪ Tècniques de veu i cant 

▪ Com fer un projecte de subvenció: sessió formativa 

▪ Wordpress per a músics 

▪ Dj (turntablism) amb Skratch Comando 

Xerrades informatives 

▪ Quin camí triar? 

▪ Vull tornar a estudiar 

▪ Drets d’autor: llicències i distribució 

Activitats 

▪ Torneig de Super Smash Bros Brawl 

Relació d’activitats 2n trimestre 

Cursos i tallers 

▪ Taller sobre producció tècnica en un grup de música (del local a l’escenari) 

▪ Introducció al còmic amb eines digitals: Photoshop (o Gimp) 

▪ Taller d’assessorament legal per a músics 

▪ Taller d’assessorament sobre produccions musicals de petit format  
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▪ Taller de manipulació d’equips de so de petit format  

▪ Taller de manipulació d’equips d’il·luminació de petit format  

Xerrades informatives 

▪ Què puc fer aquest estiu? 

▪ Opcions per veure món amb pocs diners 

▪ Una decisió difícil: què puc estudiar després de l’ESO? 

▪ Has pensat buscar feina per aquest estiu?  

▪ Segones oportunitats: sense l’ESO, què puc fer? 

Activitats 

▪ 360fest 

Relació d’activitats 3r trimestre 

Cursos i tallers 

▪ Iniciació a l’autoenregistrament  

▪ Stop-motion 

 

▪ Xerrades informatives 

▪ Les beques d’estudi 

▪ La “repesca” 

Activitats 

▪ Tardes juganeres (introducció al món dels jocs de taula) 

▪ Chronos (folk-metal / Girona)  

▪ Véase pág. 57 (cançó / Salt) + Ca Vell (cançó / Girona) 

Relació d’activitats 4t trimestre 

▪ Cursos i tallers 

▪ Taller de manteniment de baix i guitarra 

▪ Taller de bateria amb Santi Serratosa. Trucs i tècniques d’estudi 

▪ Distorsiona’t 

▪ Taller d’assessorament sobre produccions musicals de petit format  

▪ Taller de manipulació d’equips de so de petit format  
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▪ Taller de manipulació d’equips d’il·luminació de petit format  

▪ Horari: dissabte 16 de novembre de les 12 a les 13.45 h 

Xerrades informatives 

▪ Estudiar des de casa (el món dels estudis a distància) 

▪ Els camins del sistema educatiu 

▪ Eines per a la comunicació de grups musicals 

▪ Trobada amb el director artístic de la Fim_Fira de Música al carrer de Vila-seca 

▪ Iniciació al management. Eines per a la (auto)gestió de projectes musicals 

Activitats 

▪ Jornades de cultura hip hop de Girona i Salt (4a edició) 

▪ Buc obert: concerts a l’Espai Marfà 

▪ 1r concurs de relats breus de terror de la Marfà 

▪ Lectures de terror 

 

2.4. Altres activitats i serveis 

2.4.1. Subvencions a entitats juvenils i educació en el 
lleure 

L’any 2013 l’Ajuntament de Girona ha aportat recursos econòmics a les entitats juvenils de la ciutat a 
través d’una doble línia: a partir d’una convocatòria de subvencions a projectes d’entitats juvenils i 
d’una altra convocatòria de subvencions per a entitats d’educació en el lleure. 

En aquestes dues convocatòries són subvencionables tant les despeses vinculades a funcionament 
ordinari de les entitats com a projectes concrets d’actuació. 

Subvencions destinades a entitats juvenils 

Entitats 2012 2013 Augment 

Associació Gironina de Sords 2.000 € 1.000 € -50,0% 

A.A.S.S. 4.500 € 3.500 € -22,2% 

Agrupament escolta Vista Alegre   1.000 € -------- 

Associació Batibull   5.500 € -------- 

Associació de Naturalistes de Girona 1.493 €   -100,0% 

Associació Infantil i Juvenil de Taialà 1.800 €   -100,0% 

Associació juvenil Salsa Jove   500 € -------- 
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Àstrid21 1.200 € 2.000 € +66,7% 

Esplai El Timbal   500 € -------- 

Fundació Esplai Girona 4.000 € 4.618,43 € +15,5% 

GREC   500 € -------- 

Parròquia de Santa Eugènia de Ter   5.881,57 € -------- 

Xoriguers de la UdG 1.000 €   -100,0% 

Total 15.993 € 25.000 € +56,3% 

2.4.2. Programa de Vacances  
El Programa de Vacances municipal es planteja assegurar la qualitat de l’oferta de casals d’estiu 
(cobertura horària suficient, atenció qualificada, ràtio monitor/nens, instal·lacions adequades, facilitats 
d’inscripció, etc.), i es marca com a objectiu bàsic l’heterogeneïtat social de la població participant. 

Es tracta d’un programa basat en la col·laboració amb entitats ciutadanes i pretén assegurar que 
l’oferta és accessible a les famílies amb més dificultats econòmiques, a més de fer una opció per la 
integració d’infants amb discapacitats o amb altres necessitats educatives especials. 

Participació (participants i monitors) 

Participants i monitors 2012 2013 Augment 

Número total d’infants inscrits als casals 2.395 2.482 +3,6% 

Número total d’infants becats 530 592 +11,7% 

Número d’infants inscrits a través del Pla d’Integració 151 153 +1,3% 

Número de monitors contractats per les entitats 299 310 +3,7% 

Participació, per franja d’edat 

Edat 2012 2013 Augment 

De 4 a 6 anys 727 772 +6,2% 

De 7 a 9 anys 772 673 -12,8% 

De 10 a 12 anys 519 574 +10,6% 

De 13 a 15 anys 331 403 +21,8% 

De 16 a 18 anys 46 60 +30,4% 

Total 2.395 2.482 +3,6% 

Per primera vegada es va convocar un concurs per escollir el cartell que anuncia l’oferta d’activitats 
d’estiu incloses al programa municipal. La guanyadora del concurs va ser Judit Iglesias i Ferrer. 
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2.4.3. Col·laboració amb Salutacció 
L’any 2002 diverses entitats, institucions i agents de salut que treballaven amb joves a la ciutat de 
Girona van concloure la necessitat d’establir elements de coordinació i treball conjunt per tal 
d’optimitzar la circulació de la informació i els recursos disponibles creant SALUTACCIÓ. 

Actualment, SALUTACCIÓ està constituïda per l’Ajuntament de Girona (Secció de Joventut i 
EMPSA), la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, Creu Roja Joventut, 
l’Associació Comunitària Anti-Sida de Girona (ACAS), l’Agència de Salut Pública de Catalunya i el Pla 
UdG Saludable de la Universitat de Girona. 

Les dues novetats principals aquest 2013 han estat la revisió del projecte sobre adiccions a les 
pantalles, desenvolupat amb la CIA Kilalia sota el títol “Què passa amb el Whatsapp”, així com la 
incorporació de formació i pràctiques per voluntaris de l’Oficina de Cooperació de la UdG. 

Activitats realitzades 

▪ Participació a Expojove (11 i 12 d’abril de 2013) 

▪ Curs “Accions de salut per a joves” amb l’Oficina de Cooperació de la Universitat de Girona 

▪ Exposició monitoritzada “Ètica Etílica” (del 15 al 25 d’octubre de 2013) 

▪ Estand informatiu de reducció de conductes de risc a les Fires de Sant Narcís (25 d’octubre al 
2 de novembre de 2013) 

▪ Dia mundial de la Sida (1 de desembre de 2013) 

▪ Setmana de la prova ràpida del VIH a la Universitat de Girona (25 i 28 de novembre de /2013) 

▪ Obra de teatre: “Què passa amb el Whatsapp?” (desembre 2013) 

2.4.4. Expojove 2013 
Expojove és un saló d’informació i orientació juvenil organitzat per Fira de Girona i el Consell 
Comarcal del Gironès i que té com a principal objectiu donar suport als joves en la presa de decisions 
sobre el seu futur personal i professional. Expojove va néixer l’any 2006 com a continuïtat a una 
iniciativa del Consell Comarcal del Gironès i s'estructura al voltant de quatre grans eixos: formació, 
salut, ocupació i habitatge. 

La participació de l’Ajuntament de Girona s’ha concretat els darrers anys en un estand on es 
presentaven els serveis municipals adreçats als joves de la ciutat. L’any 2013, Expojove s’ha celebrat 
del 10 al 12 d’abril i ha resultat d’especial interès mantenir aquesta presència en un estand on es 
difonguin els diversos serveis municipals per a joves, especialment els dedicats a l’ocupació juvenil. 

Consultes ateses, per franja d’edat 

Per franja d’edat 2012 2013 Augment 

- 15 anys 19 11 -42,1% 

16 a 19 anys 103 58 -43,7% 

20 a 24 anys 27 6 -77,8% 

25 a 29 anys 4 5 +25,0% 
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+30 anys 0 29 -------- 

Total 153 109 -28,8% 

Consultes ateses, per gènere 

Per gènere 2012 2013 Augment 

Homes 47 40 -14,9% 

Dones 106 69 -34,9% 

Total 153 109 -28,8% 

Consultes ateses, per horari 

Segons horari 2012 2013 Augment 

Matí 99 94 -5,1% 

Tarda 54 15 -72,2% 

Total 153 109 -28,8% 

Consultes ateses, per procedència 

Segons procedència dels usuaris 2012 2013 Augment 

Girona 96 56 -41,7% 

Resta de la comarca del Gironès 38 24 -36,8% 

Altres comarques 19 29 52,6% 

Total 153 109 -28,8% 

Consultes ateses, per temàtica 

Tipus de consulta 2012 2013 Augment 

Activitats de L’Estació Espai Jove 9 0 -100,0% 

Ensenyament reglat 43 14 -67,4% 

Ensenyament no reglat 17 11 -35,3% 

Estudis universitaris 32 26 -18,8% 

Treball 34 33 -2,9% 

Treball estranger 10 15 +50,0% 

Habitatge 4 0 -100,0% 

Altres 4 10 +150,0% 

Total 153 109 -28,8% 
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2.4.5. Tallers d’Èxit Escolar 
El projecte de Tallers d’Èxit Escolar és un projecte conjunt de la Secció de Joventut, el Servei 
Municipal d’Educació i la Secció de Serveis Socials d’Atenció Primària de l’Ajuntament de Girona, 
amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la Universitat 
de Girona. 

Els destinataris dels Tallers d’Èxit Escolar són alumnes que responen al perfil de nois i noies que, 
amb una mica més de dedicació i d’acompanyament del que en aquest moment tenen, poden 
disposar de possibilitats de superar amb èxit el nivell educatiu que estan cursant. No poden ser 
atesos, per no respondre a la finalitat estricta del projecte, nois i noies amb transtorns de conducta o 
dificultats greus d’aprenentatge, considerant també que l’equip de monitors no és professional. 

Número total d’alumnes participants a cada equipament 

Les dades de 2012 corresponen al curs escolar 2011-2012 i les de 2013 al curs escolar 2012-2013: 

Alumnes participants 2012 2013 Augment 

Els Químics Espai Jove 36 48 +33,3% 

Espai Marfà   30 -------- 

Institut Narcís Xifra 17 17 0,0% 

Centre Cívic del Barri Vell   24 -------- 

Projecte Futur (CCU)   20 -------- 

Total 53 139 +162,3% 

Els monitors que fan les tasques de reforç escolar són captats entre estudiants de la UdG que es 
plantegen fer una acció de voluntariat. Les sessions de reforç escolar es fan de novembre a maig en 
horari extraescolar, dos cops a la setmana i tenen una durada d’una hora i mitja per sessió. La 
metodologia es basa en el treball cooperatiu en grups reduïts de 8-10 alumnes, fent treball de reforç 
de l’acció tutorial (atenció directa i individualitzada en els processos d’aprenentatge, atenció a la 
diversitat i millora de les habilitats socials). 

Els voluntaris reben puntualment el reforç de monitors contractats amb aquesta finalitat i hi ha 
coordinació estable entre els monitors i els tutors dels instituts a través de professionals de 
l’Ajuntament de Girona.  

Número total de voluntaris 

Les dades de 2012 corresponen al curs escolar 2011-2012 i les de 2013 al curs escolar 2012-2013: 

Alumnes participants 2012 2013 Augment 

Els Químics Espai Jove 7 7 0,0% 

Espai Marfà   7 -------- 

Institut Narcís Xifra 7 5 -28,6% 

Centre Cívic del Barri Vell   10 -------- 

Projecte Futur (CCU)   5 -------- 

Total 14 34 +142,9% 
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2.4.6. 360Fest 
El Festival 360Fest és una mostra anual de les produccions artístiques creades pels alumnes dels 
centres d’educació secundària de la ciutat. L’any 2013 se’n va celebrar la 5a edició el dia 23 d’abril a 
la Plaça dels Jurats i hi van participar 15 grups musicals formats per un total de 72 joves músics. 

Aquest projecte ha estat inclòs al portal de Bones Pràctiques en l’àmbit de les polítiques de joventut 
que ha creat l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ). El tècnic 
municipal responsable del projecte, Edu Ortiz, en va fer la presentació el dia 3 de desembre a l’Hotel 
d’Entitats de Girona. 

2.4.7. Elements de comunicació 
Amb l’objectiu de donar a conèixer l’activitat i els serveis de la Secció de Joventut de l’Ajuntament de 
Girona l’any 2013 s’han reformulat tots els elements de comunicació. 

Pàgines web 

S’ha tancat la comunitat 1www.gir360.cat i s’han obert tres nous webs, un per cada equipament on es 
desenvolupen els diferents serveis i activitats de la Secció de Joventut: 

Usuaris registrats a la comunitat Gir 360 

Usuaris 2012 2013 Augment 

Comunitat Gir 360 4.185 4.408 +5,3% 

 

*El 30 de juny de 2013 es tanca definitivament la comunitat www.gir360.cat 

Visites als nous webs de Joventut 

Pàgines consultades 2012 2013 Augment 

Joventut, www.girona.cat/joventut  8.639 -------- 

L’Estació Espai Jove, www.girona.cat/estacio  9.981 -------- 

Els Químics Espai Jove, www.girona.cat/quimics  2.673 -------- 

SIJ Espai Marfà, www.girona.cat/marfajove  1.432 -------- 

Total  22.725 -------- 

 

*Els 3 webs específics per cada equipament s’obren el dia 1 de juny de 2013  

Xarxes Socials 

El dia 1 de juliol de 2013 es tanquen definitvament els perfils de Facebook de L’Estació Espai Jove i 
d’Els Químics Espai Jove. L’actuació es trasllada a una pàgina nova on s’aglutina tota la informació 
referent a temes de Joventut a la ciutat: 1www.facebook.com/JoventutGirona. També s’obre per primer 
cop un perfil de Twitter de Joventut: 1https://twitter.com/Joventut_gi  
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Usuaris dels perfils de Facebook fins al seu tancament 

Nombre d’usuaris 2012 2013 Augment 

L’Estació Espai Jove 1.597 1.853 +1,5% 

Els Químics Espai Jove 4.853 4.926 +16,0% 

Total 6.450 6.779 +5,1% 

Usuaris de la nova pàgina de Facebook de Joventut 

Nombre d’usuaris 2012 2013 Augment 

Nova pàgina de Facebook  916 -------- 

Usuaris del nou perfil de Twitter de Joventut 

Nombre d’usuaris 2012 2013 Augment 

Nova perfil de Twitter  175 -------- 

Ràdio 

L’any 2013 la Secció de Joventut continua col·laborant amb l’emissora “FeM Girona 92.7 fm”, dins el 
programa “Els matins en Xarxa – Girona Ara” amb Eduard Cid, que s’emet de dilluns a divendres de 
les 10 a les 14 h. És el mateix programa que l’any 2012, quan s’anomenava “Com va això, Girona?”. 

Participacions en programes de ràdio 

Secció Jove, a la ràdio 2012 2013 Augment 

Programes 40 42 +5,0% 

Butlletí electrònic 

El 3 de juny s’envia per primer cop el nou butlletí electrònic de Joventut. Té una periodicitat quinzenal 
i conté les principals notícies, novetats i activitats de L’Estació Espai Jove, Els Químics Espai Jove i el 
Servei d’Informació Juvenil de l’Espai Marfà. Aquest nou servei s'ha creat per tal de facilitar l'accés a 
la informació més destacada d’aquests equipaments municipals. La gent interessada s’hi pot inscriure 
clicant al següent enllaç:  

1http://www2.girona.cat/ca/estacio_butlleti 

Usuaris del butlletí electrònic de Joventut 

Butlletí electrònic 2012 2013 Augment 

Usuaris  262 -------- 
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Nou sistema d’inscripcions en línia 

A partir del mes de juliol de 2013 totes les inscripcions a les activitats programades per la Secció de 
Joventut es poden fer a través d’Internet mitjançant un nou sistema d’inscripcions en línia:  

1https://www.girona.cat/joventut/inscripcions/param_cerca.php 

2.5. Balanç econòmic 

Despeses 

Concepte Subtotal Total 

1. Personal  331.684 € 

Personal de plantilla (Capítol 1) 174.585,05 €  

Personal de programes (Oficina Jove) 70.368,45 €  

Contracte amb empresa de serveis (Àgora S.L.) 51.858,82 €  

Conveni amb Associació Batibull per Els Químics 34.871,68 €  

2. L’Estació Espai Jove  81.818,78 € 

Programació d’activitats i difusió 31.838,62 €  

Consums i manteniments 49.980,16 €  

3. Els Químics Espai Jove  31.687,83 € 

Programació d’activitats i difusió 10.237,29 €  

Consums i manteniments 21.450,54 €  

4. Servei d’informació juvenil de l’Espai Marfà  7.995,62 € 

Programació d’activitats i difusió   

5. Subvencions a entitats  25.000 € 

Convocatòria subvencions a entitats juvenils i de lleure   

6. Programa de Vacances  192.000 € 

Part dels costos assumida per la Secció de Joventut    

7. Expojove 2013  964,70 € 

Part assumida per la Secció de Joventut    

8. Salutacció  1.850,93 € 

Aportació a la taula de coordinació de programes de salut   

9. Tallers d’Èxit Escolar  9.980,16 € 

Cost de contractació de monitors suplementaris   

Total  682.982,02 € 
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Finançament 

Concepte Subtotal Total 

1. Pressupost municipal  590.785,87 € 

Secció de Joventut, capítol 1 174.585,05 €  

Secció de Joventut, altres capítols 416.200,82 €  

2. Ingressos per activitats  5.292,15 € 

Ingressos per taxes de la programació d’activitats   

3. Aportacions externes  86.904 € 

Direcció General de Joventut per Oficina Jove 68.904 €  

Direcció General de Joventut per projectes d’activitats 18.000 €  

Total  682.982,02 € 
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3. Serveis Socials, Cooperació  
i Participació 
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3.1. Introducció 

La regidoria de Serveis Socials, Participació i Cooperació inclou diferents recursos i serveis que 
atenen a les persones i col.lectius en la millora i suport als procesos d’inclusió, cohesió social i 
promoció de la participació. 

Els Serveis Socials atenen les persones i col.lectius en tres marcs de treball: 

▪ L’atenció Social, o atenció individualitzada: El treball social amb els individus i les seves 
famílies és l’ement clau d’acompanyament e els processos de millora de les persones.  

▪ L’atenció als grups: Els projectes per atendre necessitats comunes d’un grup i la 
dinamització són una eina clau per pal·liar processos de deteriorament i enfortir les capacitats 
personals de superació de problemes.  

▪ L’atenció a la comunitat: El treball comunitària es manté també com un element clau de 
treball organitzat en el territori i una bona manera d’ordenar la intervenció entre tots els agents 
que actuen en aquest. El treball comunitari s’organitza en Plans comunitaris.  

Els Serveis Socials es vertebrem a partir de tres eixos que organitza i ordenen els serveis:  

Serveis de Barri.  

Serveis generalistes de proximitat i d’atenció des del barri i l’entorn més proper.  

 SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL (SBAS), que es terriotaritzen en 4 sectors: 

Sector Onyar, (que atén dos barris: el Sbas Sector Est, i el Sbas Barri Vell) 

Sector Güell, (que atèn dos barris: el Sbas Sta Eugènia, i el Sbas St Narcís) 

Sector Ter, (que atèn dos barris: el Sbas Taialà, i el Sbas Pont Major) 

Sector Palau, (aque atén un barri. El Sbas Palau-Montilivi) 

 CENTRES OBERTS INFANTILS I JUVENILS 

que s’organitzen també en els mateixos sectors i barris que els SBAS. 

 

Servei de ciutat.  

Serveis de ciutat focalitzats en un col.lectiu o àmbit de treball més específic 

 CENTRE JOVE DE SALUT 

 SERVEI D’ATENCIÓ A LA DONA 

 SERVEI D’ATENCIÓ A LA GENT GRAN I PERSONES DEPENDENTS 

 CENTRE LA SOPA 

 EQUIP D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 

 OFICINA MUNICIPAL D’HABITATGE 

 

Serveis de promoció, sensibilització i participació  
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 XARXA DE CENTRE CÍVICS DE GIRONA, que s’organtizen també en els set barris 
descrits:  

Centre Cívic Onyar 

Centre Cívc Barri Vell  

Centre Cívic Sta Eugènia 

Centre Cívic St Narcís 

Centre Cívic Taialà 

Centre Cívic Pont Major 

Centre Cívic Palau 

 PARTICIPACIÓ 

 SERVEI DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ  

 CONSELLS DE PARTICIPACIÓ:  

Consell de Cohesió i Serveis Socials,  

Consell de Gais i Lesbianes, Transexuals i Bisexuals  

Consell de Gent Gran,  

Consell de Cooperació.  

 

Durant aquest 2013, la tasca dels Serveis Socials continua essent molt marcada per l’actual context socio-
econòmic.  

▪ D’una banda, tenen un paper de contenció dels efectes que la crisi té sobre les famílies, s’han 
pres mesures que pal·liïn les dificultats econòmiques que moltes famílies gironines pateixen. 
D’altra banda, el Serveis Socials tenen un paper actiu en la prevenció secundària, és a dir, 
treballen per evitar un major deteriorament de determinades persones o situacions familiars. 
Aquest serveis identifiquen la necessitat de fer un treball de més alta intesitat, si bé cada cop 
més la situacions sociolaborals, estant provocant processos de deteriorament personal o 
intrafamiliars que requereixen intervencions que superen de llarg la gestió de recursos.  

▪ Així mateix, aquesta major intensitat exigida per el context actual, com a agent de contenció i 
modificació de situacions personals o familiar, no ha fet oblidar el que també és responsabilitat 
dels Serveis Socials, el treball amb la comunitat de promoció i dinamització de les persones i 
territoris.  

3.2. Serveis Bàsics d’Atenció Social  

Els Serveis Bàsics d’Atenció Social (SBAS) són un servei generalista obert a tota la població i es 
configuren com la porta d’entrada al sistema de protecció social i el primer nivell d’atenció a la 
ciutadania del sistema públic de Serveis Socials. Els SBAS doncs, atenen persones i entorns amb 
necessitats puntuals o permanents respecte a la millora de la seva inclusió en el context on viuen. 

Les funcions principals dels Serveis Bàsics d’Atenció Social (SBAS) són:  

▪ Oferir informació, orientació, assessorament, a les persones.  

▪ Detecció, prevenció i tractament social i educatiu.  

▪ Disseny de plans de treball individuals. 

▪ Disseny i execució de projectes grupals. 
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▪ Treball social comunitari, fent propostes d'atenció a les persones i d'interès per a la comunitat, 
dissenyar programes d'actuacions socials i cooperar amb els altres serveis de la xarxa de 
benestar, escolars i sanitaris. 

▪ Conèixer els recursos i les prestacions socials existents i informar i ajudar en la gestió dels 
tràmits. 

Els SBAS de Girona es plateja la intervenció en dos marcs principals:  

▪ L’atenció individual i familiar 

▪ El treball grupal i per projectes 

▪ El territori. Així, des de la proximitat desenvolupen accions i programes comunitaris amb les 
entitats, comunitats veïnals i agents socials de cada un dels barris.  

Els equips professionals dels SBAS compten amb auxiliars administratius que també realitzen 
tasques d’informadors, treballadors/es socials, educadors/es socials i treballadores familiars que 
tenen l’objectiu d’atendre les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques de les 
persones, les famílies, així com dels grups.  

3.2.1. Descripció de la població atesa des dels factors 
d’exclusió social 

Entenem per atenció social aquella que fa referència a l’atenció indivdiual i familiar.  

Durant el 2013, els SBAS han atès 8.825 persones. D’aquestes, 2.833 han estat ateses per els 
informadors i 5.992 per la resta de l’equip professional. I 2.199 han utilitzat per primera vegada els 
serveis que ofereixen els SBAS. Aquestes intervencions, suposen l’atenció a un total de 4.566 
famílies.  

Intervencions realitzades el 2013 

Atenció 
professional 

Atenció 
informadors 

Total persones 
ateses 

Persones ateses 
per 1a vegada 

Famílies ateses 

5.992 2.833 8.825 2.199 4.566 

.  

Els serveis bàsics d’atenció social atenen persones i entorns amb necessitats respecte a la millora de 
la seva inclusió en el context on viuen. Alhora de treballar amb les persones atenem diferents tipus de 
necessitats que agrupem en els següents grups: 

▪ Grup 1 - Persones a qui no se’ls identifica cap problemàtica social, ni factors de risc 
d’exclusió: Persones i/o famílies que requereixen del serveis socials una atenció concreta i 
específica. Orientació en un tràmit o recurs, assessorament puntual i que tot i que pot implicar 
elaboració d’informes, acompanyament a la sol·licitud d’una prestació, no hi ha un treball 
sostingut en el temps. 

▪ Grup 2 - Famílies i persones que presenten un o més d’un factor de risc d’exclusió, i 
que necessiten del serveis socials, un seguiment estratègic de contenció i/o estabilització, que 
probablement anirà acompanyat d’actuacions de gestió i mobilització de recursos per 
minimitzar l’impacta que implica la pèrdua de recursos econòmics, no poder accedir a una 
feina, o patir una malaltia que dificulti la relació amb altres. En aquests cas els serveis socials 
són claus com a instruments de connexió amb la xarxa i en el suport i acompanyament 
personal.  
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▪ Grup 3 - Persones i famílies que pateixen problemes susceptibles de ser treballats i 
modificats a través de la intervenció socioeducativa i el treball social de cas. En aquest 
casos necessitaran dels serveis socials una més alta implicació de l’equip i un treball a més 
llarg termini. Així mateix algunes d’aquestes famílies al mateix temps tindran factors de risc 
d’exclusió que faran més complicats el desenvolupament dels processos de millora. Els 
serveis socials no només seran qui connecti les realitats de les famílies amb la xarxa sino 
també qui treballa i les acompanya per modificar-les.  

Persones ateses en atenció professional, per tipus de grup 

Grup Total Percentatge 

1 565 9% 

2 3.200 53% 

3 2.227 37% 

Total 5.992  

 

▪ A nivell general, any rere any, augmenta l’atenció social de la població amb factors de risc 
d’exclusió social (dades sobres les 5.992 persones registrades). Si bé fins el 2008 el grup 1 i 2 
era més equilibrat a partir del 2009, la balança es desestabilitza de manera que augmenten 
les persones amb factors de risc d’exclusió i l’atenció social es fa cada cop més assistencial.  

▪ Parlem d’exclusió social com aquell procés que pot afectar les persones en qualsevol moment 
del seu cicle vital i que dificulta o impedeix a les persones participar en activitats clau de la 
societat. S’expressa com una situació de carència intensa en què es troba una persona o un 
col.lectiu, però també com a risc o debilitat dels recursos individuals i col.lectius per fer front a 
aquestes carències. Entenem que l’exclusió social és conseqüència de processos socials i 
econòmics generals que afecten els individus en determinats moments de la seva trajectòria 
vital 0

1.  

▪ És des d’aquesta perspectiva descrivim la població atesa en funció de diferents factors 
d’exclusió:  

Àmbit d’exclusió Explicació Estat, amb data a 31/12/2013 

Econòmic Nivell d’ingressos 
econòmics 

Un 30% té dificultats per cobrir les necessitats bàsiques 
(alimentació, habitatge, consum energètic), creixent el 
nombre d’ajuts per aquests conceptes.  

El 47% de les persones ateses té ingressos insuficients 
per cobrir les necessitats secundàries lligades a temes de 
salut i educació lligades desenvolupament personal 
(exemple salut dental, lleure, extraescolars,...) 

Actualment hi ha un 10% persones ateses sense 
ingressos, una dada que es preveu que creixi.  

Laboral (dades de la 
població entre 16 i 64 
anys) 

Situació en el mercat de 
treball 

Un 65 % de les persones ateses estaven a l’atur,  

Un 14% es troben en situacions laborals inestables o 
precàries.  

Formatiu (més de 16 
anys) 

Nivell d’estudis, 
coneixements i 

Sobre el 45% dels atesos no estan qualificats i d’aquests 
la meitat han tingut trajectòries laborals inestables de 

                                                      

1 Plans Locals d’Inclusió i Cohesió Social. Guia metodològica revisada. Col.lecció Documents de Treball, Sèrie Serveis Socials 
13. Diputació de Barcelona, 2012. 
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habilitats (capital 
formatiu) 

manera que malgrat puguin estar motivats en la recerca 
de feina, la seva ocupabilitat és baixa.  

I del 55% de qualificats, la majoria han treballat sempre 
en el mateix sector i amb una edat major de 45 anys amb 
més dificultats per iniciar processos de reciclatge.  

Social-Sanitari Nivell de salut, que pot 
tenir conseqüències en 
la vida social 

Es percep una major inestabilitat emocional, i un 
agreujament de les malaties de salut mental. Això 
s’associa a un major nivell d’estrés entre la població. La 
necessitat d’incrementar la intensitat del seguiment per 
part del serveis de salut, es fa més patent.  

Residencial Situació de tinença en 
l’habitatge principal, 
capacitat per fer front a 
les despeses de la llar i 
condicions 
d’habitabilitat 

Augmenta el número de persones que viuen en 
habitatges compartits, habitacions llogades o acollits a 
casa d’un familiar. Tot i així l’indicador principal és el 
número de canvis de domicili, no només per haver-lo 
perdut sino per necessitat de canviar a habitatge més 
assequibles. Un 26% de les persones ateses ha canviat 
aquest any d’habitatge al menys 1 vegada.  

Relacional Intensitat en les 
relacions en l’àmbit 
familiar, veïnal i 
comunitari.  

Existència de xarxa de 
suport i de xarxa 
relacional.  

La xarxa està resultant ser un del punt claus alhora de 
caure o no en l’exclusió social. Així mateix es percep 
entre els equips d’intervenció una xarxa cada cop més 
esgotada i amb menys possibilitats d’oferir suport, malgrat 
no hi hagi conflictes.  

El 31% tenen una xarxa que assumeix la cobertura de les 
necessitats bàsiques (habitatge, alimentació i salut vital). 
El 33% cobreix part d’aquestes necessitats i el 36% no té 
cap suport. Any rere any s’incrementa el número de 
persones qui la xarxa no és suficient. Del total de 
persones ateses el 12% no tenen família.  

Politicociutadà Garantia dels drets 
civils 

Del total de persones ateses, amb nacionalitat no 
espanyola, un 14% consta en situació irregular. Aquestes 
persones no tenen dret a la sanitat, ni a les ajudes socials 
de cap tipus, etc... per tant es fa molt difícil poder oferir 
una oportunitat i poder pal·liar els altres factors de risc 
que puguin tenir.  

Espacial/territorial Condicions del barri de 
residència i serveis de 
proximitat  

Es valora positivament la descentralització de serveis.  

I s’identifiquen els barris de Pont Major i Vilaroja com a 
barris on la població és més reticent a l’ús de serveis més 
centralitzats, i no deslocalitzats en el mateix barri. 

Conclusió 

S’identifica que els factors d’exclusió principals de la població atesa han estat l’econòmic i el laboral, 
això vol dir que la majoria o no té ingressos suficients, o no té feina o aquesta és precària. En aquest 
sentit l’atenció social s’ha dirigit sobretot:  

▪ A desplegar la xarxa de cobertura de les necessitats bàsiques (alimentació de les famílies, 
suport a l’habitatge, prestacions i ajust i ajuts econòmics d’urgència). 

▪ A formar a les persones en les competències transversals i bàsiques per a la millora de la 
seva ocupabilitat. 
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Col·lectius als quals s’ha prestat una atenció 
específica  
La població adulta en situació d’atur i baixa ocupabilitat 

Des dels SBAS, s’ha prestat especial atenció a aquest col·lectiu durant aquest 2013. Després d’un 
temps en situació d’atur , les persones en aquesta situació veuen alterat l’estat emocional i també les 
habilitats necessàries per una inserció amb garanties d’èxit. Treballar amb aquest grup de població 
tant a nivell individual, com familiar, com des d’alguns projectes amb grup, ha esdevingut clau en el 
marc de l’exercici de la funció preventiva del serveis.  

Projectes relacionats: Implementació del projecte Fer front a l’atur (barri de Sant Narcís). 
Col.laboració amb el projecte Girona Actúa (Ciutat), i plans d’ocupació. 

Adults amb fills a càrrec i amb dificultats d’exercir el seu rol parental 

Des dels serveis bàsics d’atenció social s’ha prioritzat l’activitat preventiva amb menors que es troben 
en situacions de manca o dèficits de d’estimulació o cobertura de les necessitats, per això ha estat 
clau i necessari treballar amb els seus pares i mares. Quan les situacions són lleus i les mancances 
encara no són generadores de desprotecció, el paper dels serveis socials i la intervenció 
socioeducativa resulta clau per fer possible una millora.  

Projectes relacionats: Implementació del projecte Grup mares i pares (Sector est, i Barri Vell), 
Implementació del projecte Fem família conjuntament amb l’associació ADIS (Sector Est) . 

El joves majors de 16 anys sense el Graduat d’Estudis Secundaris (GES) i amb 
dificultats per accedir al mercat laboral 

Des dels diferents equips de serveis socials s’han fet accions dirigides a aquests grups de joves. 
S’entén que acompanyar, donar l’oportunitat de tenir referentS adults, més enllà dels pares i tenir 
punts de trobada sans on poder expressar inquietuds, són elements claus per tal de fer possible que 
aquests joves a punt de passar a ser adults, puguin acabar de formar-se en espais de socialització 
propis. També amb un caràcter de prevenció secundària, els SBAS han prestat especial atenció a 
aquet grup de població, tant a través de projecte arrelats al territori, com a partir del treball de carrer 
(88 activitats durant 2013), per tal de conèixer i crear vincles amb els joves. 

Projectes relacionats: Implementació del projecte Anem per feina (Taialà), i implementació del 
projecte Cuinem i parlem (Palau). 

3.2.2. Eines i recursos per a l’atenció social 
Els SBAS treballen amb les següents eines i recursos:  

▪ L’atenció individualitzada i familiar o treball de cas 

▪ El treball amb grups i treball per projectes 

▪ Prestacions i ajuts. 

▪ La xarxa d’atenció social.  
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El treball individualitzat i familiar o treball de cas 

El principal recurs que utilitzen els equips d’atenció social, són les habilitats, tècniques i coneixements 
propis de les disciplines de treball i educació social que posen en pràctica en el marc de les 
entrevistes i en el treball a domicili.  

Atenció individual/familiar Quantitat 

Entrevistes 11.884 

Visites a domicili 1.115 

Acompanyaments  201 

Total 13.200 

Així mateix des dels serveis bàsics d’atenció social, s’ha dedicat un temps important a planificar, 
dissenyar i executar projectes concretes de treball grupal amb col·lectius vulnerables.  

El treball amb grups i per projectes  
Amb la finalitat de promoure la integració i interacció social, i dirigit als col.lectius més vulnerables 
s’han dissenyat diferents projectes i s’han implementat arrelats al barri i en el territori de les persones 
a qui van dirigits. Els SBAS dissenyen els projectes a partir del diagnóstic de l’entorn proper, 
gestionen i implementen les accions del projecte així com n’evaluen els resultats per tal de conèixer 
pràctiques i metodologies exitoses de treball.  

Aquests projectes tenen en conte també la xarxa de cada barri, i per tant s’integren en els plans 
comunitaris, o lógiques de coordinació amb agents i entitats territorials i de ciutat. Aquest 20132 s’han 
treballat els següents projectes:  

Projectes dirigits a pares i mares per a la millora de les competències i rols parentals 

▪ Grups de pares i mares (Sector Est). Promogut per: Centre Cívic Onyar, Sbas Onyar - 
Sector Est i AASS en el marc del Programa Integrant Accions). Adreçat a oferir suport a les 
AMPA; el disseny d’una oferta comuna de territori de formació d’adults, i a desenvolupar 
actuacions adreçades als pares/mares per millorar seves habilitats parentals i la seva 
vinculació a les escoles. 

▪ Treball de grup pares i mares portuguesos (Sector Est). Promogut per l’Sbas Onyar-
Sector Est. Es realitza d’octubre a abril. Adreçat a 23 pares. L’objectiu és millorar les 
capacitats parentals de les famílies, mitjançant actuacions preventives i educatives.  

▪ Grup de Mares (Barri Vell). Promogut per l’Sbas Onyar - Barri Vell. Ha funcionat d’octubre a 
juliol 2013. Adreçat a mares amb fills entre 0 i 6 anys, que presenten alguns dèficits en les 
habilitats cognitives bàsiques, i que tenen motivació per rebre ajut i consciència de les 
dificultats. S’ha desenvolupat intervenció grupal amb 11 famílies amb l’objectiu de millorar les 
seves capacitats parentals. 

▪ Fem família (Sector Est). Promogut per l’Sbas Onyar - Sector Est i l’Associació Ad’iniciatives 
Socials en el marc del Programa Integrant Accions. L’objectiu ha estat millorar les capacitats 
parentals de les famílies, mitjançant actuacions preventives i educatives específiques. S’ha 
atés a 15 famílies.  
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Projectes dirigits a infants i joves 

▪ Projecte Esport Net (Sector Est). Agent promotor: l’Sbas l’Sbas Onyar - Sector Est. 
Temporalitat: De febrer a juliol 2013. Objectiu: treball educatiu en hàbits i valors a través de 
l’esport per a 65 infants i joves. 

▪ 3D Espais adolescents (Barri Vell). Agent promotor. Sbas Onyar - Barri vell. Temporalitat: 
De Octubre 2012 a Juny 2013. Objectiu: crear un espai per diversificar la seva xarxa d’agents 
positius per a 18 joves de 12 a 16 anys amb dèficits en els processos de socialització.  

▪ Projecte “preparat” i “aprèn en famílies” (Sector Est). Agent promotor: Promogut per: 
Centre Cívic Onyar, Sbas l’Sbas Onyar - Sector Est i l’associació AASS, en el marc del 
Programa Integrant Accions. S’ha realitzat durant tot el curs escolar. L’objectiu ha estat oferir 
un reforç escolar per a alumnat del sector est de cicle superior de primària i alhora es realitzen 
tallers mensuals per potenciar les relacions entre pares i fills/s. 

▪ Taller d’Èxit Escolar (Barri Vell). Agents promotors: Sbas Onyar - Barri Vell en col·laboració 
amb Servei Municipal d’Educació i de Joventut. Adreçat a famílies amb fills escolaritzats de 
4art, 5è i 6è de primària i de 1er 2on de secundària, que presenten dificultats de rendiment 
escolar i tenen motivació. 

▪ Taller d’Èxit Escola (Palau). Agents promotors: Sbas Palau en col·laboració amb l’Espai 
Jove Els Químics i Servei Municipal d’Educació. Ha funcionat durant el curs 2012-2013 amb 
37 joves participants. L’ Objectiu principal del projecte és millorar en rendiment escolar i 
fomentar la continuïtat en la formació dels joves participants.  

▪ Cuinem i parlem (Palau). Agent promotor: Sbas Palau. Temporalitat: Inici octubre 2012 – 
juny 2013. Objectiu principal del projecte: facilitar un espai lúdic i de relació, al voltant de la 
cuina, que permeti abordar les dificultats i conflictes de relació que presenten amb figures 
d’autoritat i, en especial, els seus pares. Han participat 8 joves.  

Projectes dirigits a dones per a la milloració de la participació i xarxa relacional 

▪ Projecte Dones (St Narcís). Agent promotor: Sbas Güell - St. Narcís. Objectiu: Establir un 
espai de relació entre dones que els permeti compartir experiències, projectes i temps. 
Fomentar la seva integració a la vida comunitària i millorar la seva autonomia, permetent que 
rebin el suport que necessiten i alhora puguin compartir les seves aptituds i capacitats amb la 
resta de participants. 

▪ Hora del Te (Taialà). Agents promotors: Sbas del Ter - Taialà. Objectiu principal: espai de 
trobada de dones de diferents cultures residents a l’Esquerra del Ter per facilitar la 
socialització, l’intercanvi i aprenentatge. 

Projectes dirigits a la millora de les competències laborals  

▪ Anem per Feina (Tailà). Agents promotors: Sbas Ter - Taialà, Centre Cívic Ter i Biblioteca 
Antònia Adroher. Adreçat a persones en situació d’atur. Objectiu principal: que els participants 
siguin actius en el seu procés d’inserció laboral. Accions: entrevistes individuals, sessions 
grupals d’acompanyament, capacitació en eines informàtiques, xerrades, entre d’altres.  

▪ Fer front a l’atur (Sector Güell). Agent promotor: Sbas Güell - St. Narcís i Santa Eugènia. 
Objectiu: Oferir un espai de grup que ajudi a recuperar el benestar personal i social de les 
persones aturades i prevenir el deteriorament personal, de les relacions i funcions familiars 
que puguin derivar en dependència o conflictivitat social.  

Projectes relacionats amb la millora de l’habitatge i l’habitabilitat 

▪ No baixis l’esglaó (Pont Major). Agents promotors: Sbas Ter - Pont Major i Associació 
ACCEM. Temporalitat: De Setembre 2012 a setembre 2013. Objectiu: Oferir ajudes 
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econòmiques per cobrir despeses d’habitatge a persones i famílies de Pont Major en situació 
econòmica precària. Coaching i suport en la inserció laboral.  

▪ Projecte escales (Sector Est). Agents promotors: l’Sbas l’Sbas Onyar - Sector Est i 
Associació ASS en el marc del Programa Integrant Accions. Temporalitat: Anual, Objectiu: 
intervenció en 25 comunitats, amb la finalitat d’acompanyar a les comunitats de veïns per a la 
seva autoorganització i millora d’espais comuns, i alhora detectar referents positius per la 
seva vinculació amb el teixit associatiu 

▪ Projecte escales (Sta Eugènia). Agents promotors: Sbas Güell - Sta. Eugènia. Objectiu 
principal del projecte: Detectar problemes de convivència i degradació d’aquesta en 
comunitats de veïns del territori associades a efectes derivats de la situació de crisi, i valorar 
possibles propostes per abordar la situació conjuntament amb el col·lectiu afectat.  

Altres 

▪ Projectes de promoció del poble gitano (Sector Est). Agents promotor: l’Sbas Onyar - 
Sector Est en el marc del programa integrant accions. A través d’actuacions com la 
commemoració del dia internacional del poble gitano, i el projecte de fira “trokané kalo”,s’articulen 
diferents eixos d’animació com la música, els canvis en l’accés al món laboral, etc, amb 
l’objectiu de sumar accions per valoritzar la cultura popular, enfortir la identitat positiva com a 
barri, i fer visible el col·lectiu gitano de Font de la Pólvora a la resta de la ciutat, aportant una 
mirada que contribueixi a superar els actuals prejudicis. 

▪ Projecte d’hàbits saludables “Els canvis són a les teves mans” (Sector Est). Agents 
promotors l’Sbas l’Sbas Onyar - Sector Est, en el marc del programa integrant accions. S’ha 
adreçat a la sensibilització de la població del sector respecte les avantatges de mantenir una 
higiene correcte tant a nivell personal com de barri. Incrementar coneixements i modificar 
actituds inadequades sobre algunes conductes poc higièniques. Oferir pautes d’actuació per 
dur a terme estratègies idònies d’intervenció preventiva. Durant el 2013 s’ha iniciat a través de 
l’eix d’animació “neti-bruti” que marcarà la campanya durant els propers tres anys. 

▪ Diagnosi sobre la gent gran (Sector Est). Des de l’Sbas Onyar - Sector Est , aquest 2013 
es continua el treball de prospecció de gent gran de sector est que viu sola. Dirigit a 
conèixer millor les condicions de vida de nuclis persones majors de 65 anys que viuen soles o 
amb altres membres majors de 65 anys, per tal de detectar si s’estan produït situacions de 
necessitat de suport, per aïllament relacional o d’accessibilitat, que no s’hagin constatat 
anteriorment pels serveis. Entre el 2012 i el 2013 s’han realitzat 140 enquestes 

Els recursos, ajuts i serveis per fer front als factors de 
risc d’exclusió  
L’objectiu d’aquests és minimitzar l’impacta en el desenvolupament de les persones i/o nuclis 
familiars. El temps resulta clau per millorar el pronòstic. Quan més temps passa més possibilitats hi 
ha que augmentin els factors d’exclusió i/o que es faci real un procés de deteriorament personal. Per 
això és important comptar amb els recursos necessaris i en el moment adequat.  

Recursos, prestacions i ajuts 

▪ Tres del total dels ajuts regulars actuals (urgència, medicaments i accés al centre de 
distribució d’aliments) depenent directament dels serveis socials municipals. SBAS fa la 
proposta i adjudica. En la resta, SBAS fa la proposta i altres servei (municipals o d’altres 
administracions) resolen i en altres ocasions SBAS dona suport al tràmit, malgrat no es 
imprescindible. Aquest fet implica que no pot incidir directament en la distribució o criteris 
d’assignació per això és important ser present en òrgans de decisió i participar en espais que 
ajudin a una millor gestió d’aquells recursos amb que es compta. Per exemple durant el 2013, 
destaquem:  
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▪ La participació dels SBAS en la taula de multidisciplinar per casos d’alta dificultats de Salut 
 Mental. On es planifica la intervenció i es coordina per tal d’obtenir la solució més eficient. I 
 d’aquesta manera ordenar i estandarditzar processos d’intervenció en el futur.  

▪ La participació dels SBAS en la comissió de prevenció a la conflictivitat en els instituts. Que 
 amb un objectiu estratègic es treballa per resoldre procediments per tal de donar sortida a 
 situacions i casos concrets que siguin generalitzables, des del treball entre professionals.  

▪ Els SBAS més enllà del què poden tramitar fan ús de la xarxa de recursos que també 
ofereixen entitats socials i la xarxa de salut, alguns d’àmbit de barri i d’altres de ciutat. Per 
això és clau que el servei estigui en contacte i conegui tot el disponible en la ciutat de Girona.  

▪ En aquest sentit, en l’àmbit laboral, per exemple els sbas participen activiament en: la taula 1 
del Consell de Cohesió i Serveis socials, el programa Girona Actua i altres programes 
gestionats per l’àrea d’ocupació de l’Ajuntament, i del SOC, dels projectes d’inserció i formació 
laboral que ofereixen entitats de la ciutat, i de la oferta formativa també de sindicats.  

▪ En relació els recursos per fer front al factor d’exclusió econòmic, són poc flexibles i a 
vegades insuficients en les quanties.  

▪ En l’àmbit laboral i formatiu hi ha una manca de recursos per buscar sortida a joves majors de 
16 sense el graduat escolar i sense experiència laboral per poder mantenir hàbits, entorn 
socioeducatius estimulants fins que puguin tornar a accedir a recursos per majors de 18. 
D’altra banda, s’han reduït en el centres educatius els recursos per l’atenció a la diversitat, i 
aquest fet ha augmentat en alguns casos riscos d’abandonament prematur i més dificultats en 
l’etapa de transició.  

▪ En l’àmbit residencial, tot i comptar amb habitatges d’inclusió no són suficients per abastir la 
demana i l’accés a habitatges públics segueix essent excloent en els criteris per moltes de les 
persones que s’han atés, bàsicament no poder oferir les garanties econòmiques exigides. 

▪ En l’àmbit de salut, a Girona tot i tenir una xarxa de serveis considerable. Tot i així en serveis 
de salut mental s’han espaiat les visites de control, aquest fet ha fet més difícil el treball en 
alguns casos. En relació a la salut física, s’han reduït les estades de determinades 
convalescències que han dificultat la tornada a domicili en casos en els que l’estructura de 
suport familiar és molt dèbil.  

▪ En l’àmbit politicociutadà, l’enduriment en els procediments d’arrelaments i reagrupaments, la 
retallada de drets sanitaris de les persones en situació irregular, ha afegit dificultat a procés de 
treballa per l’estabilització de situacions familiars entre la població estrangera que fa anys que 
viu a Girona.  

Relació dels ajuts tramitats per SBAS 

Tipus d’ajut Recurs 2013 2012 

Ajut no finalista (serveix 
per fer front a diferents 
situacions)  

Ajut d’urgència (puntual) 

 

Pensió no contributiva (regular) 

1.595 ajuts 

 

22 informes 

1.277 ajuts  

 

31 informes 

Beca. Ajut econòmic per 
garantir accés a un servei 
municipal 

Menjador escolar 

Llar d’infants municipals 

Escola municipal de música 

Escola municipal d’art 

712 beques * 

36 beques (95 nens) 

4 beques (6 nens) 

3 beques (3 nens) 

799 beques 

48 beques  

5 beques 

1 beca 
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Ajuts econòmic concret i 
específic 

Enterraments de beneficència 

Ajut econòmic medicaments 

 

Ajut personalitzat allotjament 
(d’SBAS) 

2 ajuts 

1.932 ajuts 
medicaments.  

21 

2 ajuts 

1.056 ajuts 
medicaments.  

28 

Ajuts de subsistència Centre d’Aliments 6106 beneficiaris 
acumulats (2008 
famílies) 

5362 
beneficiaris 

Ajuts per minimitzar 
impacte obligacions 
tributaries 

Informes per fraccionament deutes 
hisenda. 

133 135 

Tràmits de suport a 
l’exercici d’un dret. 

Arrelament social 

Reagrupament familiar 

Retorn voluntari  

Reconeixement situació de 
dependència Reconeixement situació 
discapacitat 

345 

357 

5 

61 

31 

401 

359 

13 

39 

26 

RMI (Ajut econòmic 
finalista )  

Pla interdepertamental de la renda 
mínima d’inserció 

674 (expedients 
oberts. 1.818 
beneficiaris) 

689 
(expedients 
oberts, 1.824 
beneficiaris) 

* Cal assenyalar que aquestes beques són atorgades pel Consell Comarcal del Gironès. Entre finals 
del 2013 i principis del 2014 s’han aprovat més de 300 ajuts complementaris a aquestes beques. 

Els serveis i la xarxa d’atenció social 

Per últim, l’atenció social compte amb una xarxa de serveis de ciutat i també serveis municipals amb 
qui es treballa de manera estreta i coordinada en plans de treball i intervencions de modificació de 
situacions o dèficits personals.  

Els principals agent de coordinació per el treball de cas duran aquest 2013 han estat: 

▪ Els serveis educatius representen un 45%, de les reunions de seguiment de cas que es fan.  

▪ El serveis socioeducatius, que representen el 25 % , sobretot centres oberts.  

▪ Els serveis sanitaris, representen un 20%.  

▪ Altres serveis socials, alguns dels tercer sector, representen un 10%.  

Dades sobre informes 

Els informes són el producte resultant d’un procés de valoració tècnic. La majoria dels informes són 
de resposta a la demanda d’informació feta per fiscalia. Els altres són de valoració de situacions de 
risc.  

Tipus d’informe 2013 

Informe social relatiu a menors DGAIA 23 ; EAIA 3 ; Fiscalia i Jutjat 30 i 
Altres 17 

Informe social relatiu a adults  Fiscalia 29; Jutjats 18; Interessat 20 
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3.2.3. El treball amb la comunitat 
En el 2013, al igual que en anys anterior, els equips bàsics d’atenció social han participat i/o promogut 
el treball comunitari a través de programes i d’accions comunitàries.  

Al Sector de Santa Eugènia s’ha desenvolupat el Pla Educació i Convivència. Un pla en el que hi 
participen els SBAS i Centres Cívics, altres departaments municipals i altres agents públics del 
territori i entitats i associacions del barri.  

Durant el 2013 s’ha remodelat l’estructura de funcionament, d’una banda per la finalització del Pla de 
Barris de Sta. Eugènia – Can Gibert i dels Plans Educatius d’Entorn. Per altra banda, per els 
replantejament dels processos veïnals en els barris de Sta. Eugènia i St. Narcís.  

Estructura 2013. S’han creat quatre taules de treball, les tres primeres han iniciat el seu funcionament 
a finals del 2013. 

▪ Taula 1. Suport a l’associacionisme i dinamització de la relació veïnal. L’objectiu és promoure 
la cohesió social al territori a partir de la promoció de la participació, tant amb el suport a 
l’associacionisme com a la dinamització de noves propostes participatives i associatives.  

▪ Taula 2. Educació i esports. L’objectiu és promoure d’accions per la igualtat d’oportunitats en 
l’àmbit escolar. 

▪ Taula 3. Nous reptes socials i apoderament. Aquesta taula vol promoure accions comunitàries 
d'apoderament per fer front a les diverses conseqüències que suposa la situació de crisi i els 
nous reptes que es plantegen.  

▪ Taula 4. Espais públic i infraestructures. La taula 4, treballarà per obtenir una visió general del 
barri des de l’òptica del seu espai públic, les seves infraestructures, per tal de generar 
propostes per una millor gestió d’aquest. 

Al sector Est, es manté actiu el programa Integrant Accions. Un pla en el que participen entitats del 
barri, serveis públics bàsics, com sanitat i educació i els serveis municipals que tenen competències 
en el barri, des de serveis de seguretat, de manteniment espais públics, Ensenyament, Salut, els 
SBAS i els Centres Cívics. 

▪ Suport i acompanyament a l’escolarització. 

▪ Reforç escolar i suport a referents positius del territori. 

▪ Promoció i prevenció en salut. 

▪ Organització comunitats de veïns i convivència. 

▪ Millora de l’entorn (places, equipaments). 

▪ Millorar l’eficiència del serveis a través del treball en xarxa. 

▪ Suport capacitats parentals famílies, actuacions preventives, educatives. 

▪ Donar suport i dinamitzar les associacions i grups estructurats existents al Sector Est i la 
Coordinadora d’Entitats: apoderament i coresponsabilització. 

▪ Enfortir la relació i el coneixement compartit entre professionals. 

El sector de Pont Major, es desenvolupa des de l’any 2011 el programa comunitari Construïm Ponts. 
Un programa en el que hi participen el SBAS del territori i el Centre Cívic juntament amb altres agents 
públics (Servei Municipal d’Educació, Biblioteca J. Casero, Departament d’Ensenyament) i privats del 
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territori (Caritas, Fundació Príncep de Girona, Accem). Es treballa en tres àmbits d’intervenció: entorn, 
família i educatiu. 

Projectes que s’han articulat al llarg del 2013:  

Àmbit entorn: 

▪ Taules veïnals: espais de trobada periòdica de habitants de la zona Salesians i de la zona 
Sindical, per oferir als veïns un espai de debat on poder elaborar conjuntament un diagnòstic 
del barri i dissenyar una proposta de millora, on els propis veïns en siguin els agents actius.  

Àmbit família: 

▪ Grup de Dones “Dóna sentit”: Activitat grupal setmanal impulsada per serveis socials i 
dirigida a dones immigrants amb dificultats socioeconòmiqes importants i que no disposen 
d’espai propi per la cura, la reflexió i la participació. L’objectiu del grup és fomentar la 
socialització entre elles i cap a la comunitat, augmentar els seus coneixements per afavorir la 
cura personal i familiar, potenciar la creativitat i l’autoestima i, finalment, vincular-les a les 
accions comunitàries de territori i del barri. Al grup hi ha participat de forma regular unes 20 
dones. 

▪ Dóna’m Ara: Activitat grupal setmanal impulsada per serveis socials i dirigida a dones 
autòctones monoparentals o monoparentals funcionals, amb dificultats socioeconòmiqes i en 
la criança dels seus fills. L’objectiu del grup és treballar l’autoestima, la cura personal, aportar 
eines per la criança i vincular-les a accions comunitàries del territori i del barri. Al grup hi 
participen de forma regular unes 8-10 dones. 

▪ Mural participat: Pintada d’un mural amb la participació de diferents grups existents al barri. 
Lideren el procés, des del disseny a l’execució un grup d’homes en situació d’atur identificats 
a partir del projecte d’inserció laboral que executa a la zona Accem. També els diferents grups 
de dones existents participen en la pintada de forma més puntual i veïns espontanis que 
s’apropen a l’activitat.  

Àmbit Educatiu: 

▪ Patí obert: Amb l’objectiu d’aprofitar les dinàmiques que es creen en l’espai del pati de 
l’escola Carme Auguet i fomentar l’activitat esportives de participació comunitària que faciliti la 
cohesió social i convivència ciutadana, s’ha dinamitzat el pati dos tardes a la setmana, 
centrant l’activitat en la pràctica del futbol. També mensualment els infants assistents al pati 
han participat d’una activitat esportiva fora del barri. 

▪ Ludoplaces: activitat d’estiu (juliol i agost) per oferir atenció en un horari on infants i 
adolescents estan presents de forma natural a les places. S’han realitzat activitats per infants 
dues tardes a la setmana a la zona Salesians amb activitats co-organitzades entre l’entitat 
executora i les famílies. També s’ha obert una nova línea de treball amb adolescents a una 
plaça on es troben de forma orgànica. Potenciant activitats a partir de les seves motivacions i 
amb una actitud activa per part dels joves. 

▪ Jornada Intercentres: activitat amb l’objectiu de crear un espai informal de relació entre 
l’alumnat i professorat dels centres educatius del barri, a través de la pràctica esportiva. Per 
això el dia 24 de maig es va realitzar una jornada esportiva entre els dos centres de primària 
del barri i l’escola bressol, organitzant una gimcana amb proves esportives aprofitant els 
equipaments esportius del barri. 

Val la pena remarcar el valor del treball en xarxa i partenariat desenvolupat dins d’aquest programa 
comunitari, destacant el compromís institucional entre administracions que ha fet que es puguin 
mantenir les accions previstes, tot i veure perillar el finançament d’algunes d’elles. 
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A més els diferents territoris de la ciutat, s’han desenvolupat accions comunitàries amb l’objectiu de 
promoure la participació ciutadana i l’associacionisme i fomentar la cohesió social dels barris. 
Aquestes iniciatives es realitzen en col·laboració i producció conjunta amb la Xarxa de Centres Cívics 
i el teixit associatiu. Algunes d’aquestes actuacions han estat: 

▪ Suport al Banc del Temps de Palau per ampliar la seva difusió i coneixement entre el veïnatge 
de Palau. Suport a les activitats organitzades pel Banc per fomentar el coneixement i la relació 
entre els seus socis. 

▪ Suport a la creació de l’Associació de Veïns de Palau Sacosta. 

▪ Taules Veïnals Pont Major: afavorir que en dos ans els Pisos Sindicals de Pont Major. 

▪ Suport a l’Associació de Veïns de Pla de Palau – Sant Pau per consolidar la programació de 
l’entitat i impulsar noves accions, amb l’objectiu de dinamitzar la vida comunitària del barri: 
mercats a les places, festes populars, etc.  

▪ Assessorament a l’Associació de Veïns de Pla de Palau – Sant Pau pel disseny de la ludoteca 
“La Pauleca”.  

Val a dir que la finalització de determinats programes que ajudaven a finançar aquestes activitats, ha 
fet incrementar les aportacions econòmiques municipals per poder mantenir les activitats 
considerades més importants. 

3.3. Els Centres Oberts 

Els centres oberts són serveis diürns preventius, fora de l'horari escolar, que donen suport, estimulen i 
potencien l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició 
d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensen les deficiències socioeducatives de les persones 
ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat. 
 
L'objectiu és proporcionar atenció a tots els menors en situació de risc afavorint el seu 
desenvolupament personal i integració social i l'adquisició d'aprenentatges, prevenint i evitant el 
deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius. 

Les funcions són:  

▪ Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents 
proporcionant-los acolliment i convivència, atenció individual i en grup. 

▪ Derivació i integració a recursos normalitzats de la comunitat. 

▪ La coordinació amb els serveis bàsics d'atenció social pel treball familiar. 

A Girona existeixen els següents centres oberts, que són de gestió externalitzada:  

Servei Entitat gestora 

Centre Jove St. Narcís Suara Cooperativa 

Centre Jove Taialà Suara Cooperativa 

Centre Jove Sector Est Associació ADIS 

CentreObert Güell Centre Infantil i Juvenil Parroquial Sta Eugènia 

Centre Obert Infantil Font Pólvora Associació ADIS 
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Centre Obert Infantil St. Narcís Suara Cooperativa 

Centre Obert Infantil Taialà Suara Cooperativa 

Centre Obert infantil Palau Suara Cooperativa 

Centre Obert Casalet Sta. Eugènia Centre Infantil i Juvenil Parroquial Sta Eugènia 

Centre Obert Infantil Barri Vell Suara Cooperativa 

Centre Obert Casal Sta. Eugènia Centre Infantil i Juvenil Parroquial Sta Eugènia 

Centre Obert Pont Major Suara Cooperativa 

Han participant als centres oberts de Girona durant el curs 2012-2013 391 infants i adolescents.  

D’aquests hi ha 234 nens, i 157 nenes. 

Servei Participants De 12 a 13 anys De 14 a 16 anys 

Centre Jove St. Narcís 19 5 14 

Centre Jove Taialà 21 13 8 

Centre Jove Sector Est 86 27 59 

Centre obert Güell  48 25 23 

Total 174 70 104 

 

Servei Participants Cicle inicial Cicle mitjà Cicle superior 

Centre Obert Infantil Font Pólvora 31 3 10 18 

Centre Obert Infantil St. Narcís 42 4 22 16 

Centre Obert Infantil Taialà 22 7 3 12 

Centre Obert infantil Palau 18 5 6 7 

Centre Obert Casalet Sta. Eugènia 42 21 13 8 

Centre Obert Infantil Barri Vell 18 3 9 6 

Centre Obert Casal Sta. Eugènia 27 0 14 13 

Centre Obert Pont Major 17 5 6 6 

Total 217 48 83 86 

Aquests nens i nens reben atenció des de: 

▪ Serveis d’atenció primària, (260 casos) 

▪ Serveis especialitzats (EAIAI, CSMIJ i SAM) (68 casos)  

▪ Altres serveis educatius. (182 casos)  
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3.4. Equip d’Atenció a la Infància i 
Adolescència 

L’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència és un equip especialitzat d’atenció a la infància i 
adolescència en situacions de risc de desemparament o en situació de desemparament així com les 
seves famílies. Aquest servei té com a objectius la prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment dels 
infants de risc de desemparament o en situació de desemparament i llurs famílies. 

Durant aquest 2013, l’equip d’atenció a la infància i adolescència, ha atès un total de 493 persones, 
de 252 nuclis diferents, dels quals 240 han estat menors. 

Dades bàsiques  2013 2012 

Menors amb expedient obert 
durant l’any 

350 menors 315 menors 

Altes noves 71 menors i 45 famílies 100 menors i 55 famílies 

Baixes totals 77 menors i 55 famílies 36 menors i 25 famílies 

Actius a 31/12 273 menors i 154 famílies 279 menors i 152 famílies 

No és un equip d’accés directe per la ciutadania i atén a famílies que són derivades bé des de la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya, o bé 
des dels Serveis Bàsics d’Atenció Social del territori. 

Casos oberts 

Procedència dels expedients 2013 2012 2011 2010 

DGAIA 50 58 23 20 

SBAS Girona 21 42 21 26 

Total 71 100 44 46 

La DGAIA deriva a l’EAIA aquells casos detectats des del Telefonema de la Infància, Fiscalia, xarxa 
de salut, etc... en què s’aprecia que es pot estar davant d’una situació de risc de desemparament. En 
aquells casos en què s’aprecia la presència d’indicadors de risc social, deriva el cas als SBAS, que 
iniciaran les actuacions que corresponguin.  

3.4.1. Principals motius d’obertura 
El principal motiu de les obertures d’expedient segueix essent l’inadequat exercici de la pàtria 
potestat. S’han obert 45 casos en total per valoració d’alt risc o desemparament. 
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Dels 21 casos oberts d’expedients de desemparament, és molt significatiu l’alt número de mesures 
cautelars que s’han hagut d’aplicar, concretament en 15 dels 21 casos, un 71%. 

L’aplicació de mesures cautelars implica pel menor haver de deixar el domicili familiar mentre es fa 
l’estudi de risc de desemparament. Dels 15 casos que s’han aplicat mesures cautelars, aquestes han 
estat: 

▪ 4 menors, han estat acollits en família aliena d’urgència i diagnòstic.  

▪ 9 menors han ingressat a centre d’acollida. 

▪ 2 menors han estat acollits provisionalment per la seva família extensa. 

També volem destacar que dels 15 menors en proposta de mesures cautelars, 12 ( 11 famílies) 
havien estat derivats pels serveis socials de territori.  

3.4.2. Distribució territorial de casos 

Distribució territorial segons les àrees d’atenció social 

Barri 2013 2012 2011 2010 

Barri Vell 9 22 7 8 

Palau 7 10 6 4 

Pont Major 1 0 1 4 

Sant Narcís 9 5 3 3 

Santa Eugènia 21 32 8 16 

Taialà 10 10 3 1 

Vila-roja 7 1 14 9 

Total 71 100 44 46 

 

 

Tipus d’expedient Quantitat 2013 Famílies 2013 Quantitat 2012 Famílies 2012 

Expedient per desemparament amb 
mesura cautelar 

15 

 

13 

 

35 18 

Expedient de desemparament 
sense mesura cautelar 

 6  6   

Expedient de risc per valoració 20 12 33 18 

Expedient de risc per seguiment de 
COSE 

8 5   

Expedient de tutela 20  8 30 18 

Guarda administrativa  2  1 2 1 

Total 71  45 100 55 
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Continua la mateixa tònica d’anys anteriors, essent el SBAS de Santa Eugènia el servei que deriva 
més volum de casos a l’EAIA. 

Distribució territorial dels expedients vigents 

Barri 2013 % 

Barri Vell 60 17 

Palau 45 13 

Pont Major 9 3 

Sant Narcís 19 5 

Santa Eugènia 99 28 

Taialà 29 8 

Vila-roja 75 21 

Sense barri assignat 8 2 

Total 350 100 

Conclusions 

Tot i que el barri amb un nombre més elevat de casos coincideix amb el barri on la població té més 
factors de risc d’exclusió de la ciutat, no es pot establir una relació causal entre ambdues 
circumstàncies. Les competències necessàries per exercir una parentalitat positiva, no tant sols tenen 
a veure amb el risc d’exclusió social, hi ha d’altres factors implicats, si bé és veritat que les situacions 
relacionades amb la manca d’oportunitats i amb l’acumulació de múltiples estressors de manera 
crònica augmenta les possibilitats que es produeixi una situació de risc pel benestar dels infants.  

3.4.3. Estat dels expedients 

Expedients oberts 

Situació tècnica Quantitat 

En estudi 38 

Pendent d’estudi 0 

Seguiment de mesura 15 

Expedient de risc i seguiment del Compromís 
socioeducatiu 

8 

Tancats 10 

Total 71 

Es consideren desemparats els infants o els adolescents que es troben en una situació de fet en què 
els manquen els elements bàsics per al desenvolupament integral de la personalitat, sempre que per 
llur protecció efectiva calgui aplicar una mesura que impliqui la separació del nucli familiar. Aquests 
expedients corresponen als expedients de seguiment de mesura 
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Dels 20 menors que ens han derivat en seguiment de mesura tots són expedients de tutela, això vol 
dir que : 

▪ 7 menors estan en mesura d’acolliment en centre. 

▪ 9 menors en acolliment en família extensa. 

▪ 4 menors en acolliment en família aliena. 

Dels 10 menors que s’ha obert i tancat expedient durant el mateix any: 

▪ 2 menors per desestimació demanda doncs finalitza la situació de guarda administrativa que 
la mare havia sol·licitat a Infància. 

▪ 2 menors desaparició de factors de risc 

▪ 3 menors s’han derivat a territori (SBAS). 

▪ 3 menors per majoria d’edat. 

Expedients tancats 

Durant l’any 2013 s’han tancat un total de 77 expedients, 10 dels quals, s’havien oberts aquest mateix 
2013, la resta, es mostra en aquesta taula. 

Distribució dels expedients tancats, segons any d’obertura 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 o anterior 

10 30 14 5 5 13 

Motiu de tancament 

Motiu 2013 2012 2011 

Desestimació demanda 10 4 0 

Desaparició factors de risc 18 7 15 

Trasllat domicili fora Girona 3 2 5 

Majoria d’edat 18 9 19 

Trasllat expedient 9 5 3 

Desaparició territori 2 0 4 

Adopció 1 3 4 

Traspàs a Servei Atenció Infància Adolescència de la Generalitat 1 4 0 

Retorn domicili 5 1 3 

Derivació SBAS 8 1 0 

Conclusions 

El principal motiu de tancament segueix essent la majoria d’edat i la desaparició de factors de risc 
amb retorn del cas a SBAS per seguiment. 
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3.4.4. Tasques i funcions de l’equip 
Aquest servei es presta des d’un equip multiprofessional format per 3 psicòlegs, 2 treballadors 
socials, un educador i una pedagoga. Aquesta organització permet que les funcions que li són 
assignades per llei (Decret de creació 338/1986 de 18 de novembre DOGC núm. 780, de 19/12/86), 
siguin desenvolupades amb qualitat: 

▪ Atenció individualitzada. 

▪ Suport comunitari. 

▪ Col·laboració institucional. 

▪ Suport a professionals. 

Atenció individualitzada: estudi i seguiment de cas 

Durant l’any 2013 ha fet el seguiment d’un total de 252 famílies, aquesta atenció ha significat: 

Activitats d’atenció directe Quantitat 

Entrevistes 800 

Visites a domicili 147 

Supervisió de visita 322 

Col·laboració institucional i suport comunitari 

Per tal de desenvolupar les funcions de manera adequada, l’equip d’atenció a la infància i 
adolescència, es coordina amb tota la xarxa de recursos assistencials i educatius que poden ajudar-lo 
a: 

▪ Recollir aquella informació necessària per poder fer l’estudi i valorar la situació. 

▪ Ordenar la intervenció en un pla d’actuació que permeti un procés de modificació.  

▪ Garantir el compliment de les mesures aprovades.  

Xarxa de serveis 

Tipus de servei Nom 

Serveis Educatius  Escoles Bressol, Escoles, Instituts, EAP (Equips atenció 
psicopedagògica), UEC (Unitats escolarització compartida) 

Serveis de lleure socioeducatiu 

 

Centres Oberts 

CDIAP (Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç) 

Serveis residencial i atenció social CRAE (centre residencial d’acció educativa), Centre Acolliment la Sopa,  

Serveis atenció social Serveis Bàsics d’Atenció Social. Altres Equips d’Atenció Infància i 
Adolescència, ICIF (Institucions col·laboradores d’integració familiar), 
Caritas  

Serveis de Salut  CSMIJ (Centre salut mental infància i juvenil), Centres Atenció 
drogodependències, Hospitals, ABS (Àrees bàsiques de Salut ) 
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Serveis terapèutics Centre de dia per famílies. Centre Jove de Salut Integral.  

 

Serveis jurídics  Justícia, Jutjats, centres penitenciaris,  

L’equip a més forma part de: 

▪ Grup de treball del protocol contra els maltractaments infantils.  

▪ En el marc del Programa comunitari Integrant Accions que es desenvolupa en el barri de Vila-
roja, participa en la comissió d’infància en risc. La comissió dirigida per SBAS vincula els 
diferents serveis i entitats que treballen amb la infància i adolescència ubicats al territori (CAP, 
SBAS, EAIA, EAP,..) 

▪ Projecte d’assessorament psicopedagògic a les Escoles Bressols municipals. Durant l’any 
2013, s’han realitat un total de 148 trobades amb les diferents escoles del territori en el marc 
d’aquest programa i des de la referent de l’equip EAIA:  

o Escola Bressol Pont Major: 33 visites.  

o Escola Bressol L’Olivera: 38 visites 

o Escola Bressol Garbí: 41 visites 

o Escola Bressol la Devesa: 35 visites 

o Coordinació comissió matriculació: 5 

o Altres : 3 

Suport a professionals: funció d’assessorament 

L’assessorament és una funció pròpia de l’EAIA, que consisteix en aportar elements tècnics 
d’intervenció des d’una perspectiva especialitzada i coneixedora del marc legal i administratiu en 
l’àmbit de la infància. Un assessorament és una intervenció complementària que suposa la 
col·laboració i l’aportació des d’un equip especialitzat. Durant aquest 2013, s’ha realitzat 
assessorament sobre un total de 109 nuclis familiars.  

Motius principals per demanar assessorament:  

▪ 50 Assessoraments en el diagnòstic. Se sol•licita quan hi ha dubtes a l’hora de determinar el 
diagnòstic del menor o dels seus pares o de la gravetat a atribuir al problema identificat. És el 
tipus de demanda més freqüent. 

▪ 15 Assessoraments en el pla de treball. S’ha demanat assessorament en relació al 
plantejament del pla de treball, perquè hi ha dubtes sobre què fer per aconseguir un objectiu 
específic. O quan hi ha dubtes per identificar per on començar o sobre què fer primer per 
aconseguir l’objectiu general. És el menys freqüent.   

▪ 44 Assessoraments en estratègies d’intervenció. Aquest tipus d’assessorament ha estat per 
orientar estratègies per superar una dificultat del procés. Són casos en els que hi ha dubtes 
de com plantejar una entrevista o per quin membre de la família començar, com aconseguir 
superar una actitud de resistència, com introduir un tema en una entrevista, etc.  
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3.5. Centre d’Acolliment “La Sopa” 

El Centre d’Acolliment i Serveis Socials La Sopa és un centre d’atenció social per a persones sense 
llar en situació d’exclusió social. El servei té dues funcions principals: la protecció i la creació de les 
condicions bàsiques per iniciar un procés de recuperació.  

Al centre treballa amb la premissa de que l’ús periòdic i/o regular de serveis que cobreixen 
necessitats bàsiques amb un baix grau de compromís facilita la creació de vincles més o menys 
estables amb iguals i amb professionals en un espai socialitzador. Aquest vincle permetrà a les 
persones ateses fiançar, de manera progressiva, nous compromisos, primer en l’ús de serveis i, 
després, en la seva pròpia recuperació personal. 

Des d’aquesta lògica el centre organitza la seva activitat en quatre nivells de compromís segons 
poden i volen comprometre’s les persones usuàries: 

▪ La intervenció en medi obert, o treball de carrer. 

▪ Serveis de baix compromís: higiene personal, menjador social i bugaderia. 

▪ Serveis de mig compromís: el centre de dia. 

▪ Serveis d’alt compromís: el centre residencial, i pisos d’inclusió.  

De les persones que s’atenen en algun d’aquests serveis, es fa una intervenció social i un seguiment 
de pla de treball.  

Pel desenvolupament del servei treballa un equip professional format per: 1 treballadora social, 2 
educadors socials, 1 treballadora familiar, 9 responsables de torn, 2 administratives, 2 cuineres, 2 
ajudants de cuina, 3 neteja, 1 educador de carrer i 1 directora.  

3.5.1. Atenció social, característiques dels usuaris 
En el Centre “La Sopa” s’han ates en seguiment i intervenció social a 1.862 persones.  

Del total de persones ateses la majoria són homes solters o separats, entre 20 i 45 anys que: 

▪ El 90% no tenen xarxa de suport familiar i/o social  

▪ El 95% no tenen sostre 

▪ El 80% no tenen ingressos i aquells que en tenen, la quantitat màxima amb que solen comptar 
és de 370 euros al mes  

▪ Un 70% són de nacionalitat no espanyola 

▪ El 60% tenen problemes de salut mental i/o addiccions sense tractar  

▪ El 25% tenen una situació administrativa irregular 

▪ El 98% estan aturats 

▪ I el 85 % tenen dèficits en hàbits i habilitats relacionades amb l’establiment de les relacions 
personals sanes (com dèficits en hàbits bàsics, de relació social, en el procés de socialització, 
resistència a l’acceptació de les normes formals o dèficits en l’autocontrol de l’agressivitat) 
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Així mateix, estimem que un 25% compleix amb més de 5 d’aquests requisits i, d’aquests, el 100 % ja 
fa més de 2 anys que els pateix, essent situacions cronificades i amb més dificultats de recuperació.  

D’aquest total de persones que han passat per el centre durant 2013, aproximadament un 57% mai 
abans havien estat a La Sopa. La majoria tenen un perfil similar al de les persones que 
tradicionalment s’ha atès, però destaquem un 20 % de persones estrangeres amb permís de treball , 
que s’han quedat sense feina, que vénen d’altres províncies a buscar feina, i en les que no es detecta 
presència de problemàtica d’addiccions ni de salut mental. 

3.5.2. La intervenció en medi obert 
Des del Centre d’Acolliment es fa una tasca activa per la localització de persones que viuen en els 
carrers de Girona de manera regular. L’objectiu és poder fer-ne un seguiment i donar-los informació 
del propi centre d’acolliment o d’altres alternatives. 

S’han atès durant aquest 2013, un total de 226 persones, 16 persones menys que l’any passat.  

El perfil de les persones ateses en medi obert és: Homes (90%) entre 25 i 55 anys sense vincles 
familiar i/o socials o amb vincles febles i/o amb relació de conflicte, i sense nacionalitat espanyola 
(70%). La major part de les persones ateses presenten malaltia mental (entre un 75 i un 85%), i 
addiccions. Es treballa amb casos també molt cronificats.  

Del total de persones ateses, volem destacar que 12 han deixat de viure al carrer i 113 han començat 
a utilitzar algun servei del centre d’acolliment.  

Es consolida aquesta línia com un treball d’èxti sobretot en el coneixement del territori i de la situació 
de les persones. La intervenció passa per l’escolta, i l’acompanyament d’aquestes persones.  

3.5.3. Serveis de baix compromís, cobertura de les 
necessitats bàsiques  

Els serveis de menjador, dutxes i bugaderia, són serveis que a més d’estar a disposició de les 
persones que resideixen en el centre d’acollida de manera temporal o que hi dormen puntualment, 
estan oberts a tots aquells que, malgrat residir habitualment a Girona, no tenen llar, i també per 
aquelles persones que esporàdicament dormen en cases d’amics o en habitacions rellogades.  

Els tres serveis ens ajuden a establir un vincle amb les persones que viuen al carrer, o en situacions 
de precarietat. 

Les dades d’atenció des d’aquests serveis s’han incrementat respecte l’any passat, i constatem el 
creixement preocupant de persones que no poden cobrir les necessitats bàsiques mínimes.  

 Homes Dones Total 

Servei d’higiene personal 100 1 101 

Servei de menjador social 121 16 137 

Persones Homes 
2013 

Dones 
2013 

Total 
2013 

Homes 
2012 

Dones 
2012 

Total 
2012 

Total persones ateses 207 19 226 226 16 242 

Noves deteccions 51 6 9 46 7 53 
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Servei de bugadaria 145 0 145 

Total 366 17 383 

Servei de menjador social  

El servei de menjador serveix els 4 àpats del dia. Ha estat utilitzat per 101 persones no residents. Val 
a dir que actualment és un servei per a persones sense possibilitats de cuina, doncs és un servei 
complementari al Centre de Distribució d’Aliments.  

Servei de bugaderia  

Aquest és el servei obert que els no residents més utilitzen. L’any 2013 l’han utilitzat 145 homes. 
Aquests solen ser persones que viuen en cases ocupades, al carrer o de manera esporàdica estan 
acollits en cases d’amics on no poden rentar la roba. En el centre de dia hi ha un total de 3 
rentadores, es fa una mitja de 6 bugades diàries.  

Servei d’higiene personal  

Es manté en 25 la mitja de dutxes diàries per persones no residents.  

3.5.4. Serveis de mig compromís: el centre de dia i 
allotjament nocturn  

El Centre de Dia inclou, a més de l’ús dels serveis d’higiene, menjador i bugaderia que se sumarien a 
les dades anteriors: 

▪ Espai d’estada de dia i participació en les activitats organitzades. 

▪ Allotjament nocturn (que no suposa estar al Centre Residencial sinó que suposa un ús 
puntual). 

El centre oferta 45 places per a centre de dia que, aquest any han estat ocupades tot el període per 
una mitja d’un 95% d’ocupació. La capacitat per l’allotjament nocturn és de 17 places. L’ocupació ha 
estat també del 95%.  

Servei 2013 2012 

Centre de dia 801 599 

Allotjament nocturn  482 549 

Del total d’usuaris, un 43% ja havien utilitzat anteriorment els serveis, mentre que un 57% si bé han 
passat per altres albergs no havien utilitzat mai els serveis.  

Seguint la tendència del 2012 hi ha molt poca mobilitat d’usuaris en aquest servei, que retornen al 
carrer un cop acabada el màxim d’estada permesa perquè han disminuït els recursos de derivació 
(comunitats terapèutiques, ocupació, permisos, prestacions..) i perquè moltes són persones sense 
documentació (30% de les persones ateses). Aquesta dinàmica s’està agreujant i cronificant les 
situacions de precarietat.  

El centre de dia resulta una bona eina per millorar el vincle i poder incrementar els compromisos. 
Aquest any, 28 usuaris del centre de dia (23%) han passat al centre residencial per iniciar un pla de 
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recuperació. La majoria que han passat són usuaris que han iniciat un tractament de desintoxicació o 
mèdic i, una minoria, fa menys d’1 any que es troben en situació d’exclusió. 

L’allotjament nocturn. Aquest servei, amb una capacitat de 17 llits, ha mantingut el 100% d’ocupació 
cada trimestre. S’ha pogut donar servei a 482 persones.  

3.5.5. Serveis d’alt compromís i/o recuperació: el centre 
residencial i els pisos d’inclusió 

Centre residencial  

El centre residencial compta amb 50 places d’allotjament. 

Centre residencial Homes Dones 2013 2012 

Altes noves 165 62 (1 menor) 228 245 
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La derivació d’usuaris es reparteix de la següent manera:  

Agent derivant % de persones ateses 

Centre de Salut mental  

SBAS 

61% 

Centre de Dia (del propi Sopa) 39% 

La majoria d’usuaris del centre residencial (un 75%) tenen una mitja d’estada en el centre de 8 
mesos. La tendència creixent del temps d’estada és degut bàsicament a les dificultats per a 
l’estabilització econòmica i l’accés a recursos sanitaris o d’altres es complica. Els motius principals de 
baixa són: La finalització del termini establert d’estada i el canvi de municipi.  

Ens trobem doncs, que any a any, es redueix en nombre de persones que passen pel centre de 
recuperació; 243 el 2011 i 245 el 2012 i 228 el 2013).  

Pisos d’inclusió  

Els pisos d’inclusió són un recurs pensat per a persones que un habitatge els permet consolidar 
hàbits i estabilitzar-se. Actualment però ocupen els pisos sobretot persones amb situacions 
econòmiques que no els permete una vivenda, i estant pendents d’algun tipus de prestació. 
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Actualment, es disposa de 3 pisos, amb un total de 12 places. Aquest any 2013 han estat altes als 
pisos: 22 persones (19 homes i 3 dones). Hi ha hagut 11 baixes.  

El temps mig d’estada és de 8 mesos. A diferència del centre residencial, els pisos d’inclusió es van 
consolidant com un recurs cada cop més utilitzat.  

Pisos d’inclusió  Homes Dones 2013 2012 

Altes noves 19 3 22 16 

Baixes  11 0 11 17 

Els resultats són molt positius ja que és un recurs molt normalitzador que permet treballar hàbits 
d’autonomia i habilitats de relació social en un context d’acompanyament i suport, que facilita el salt a 
la recuperació de relacions i hàbits que condueixen cap a processos d’integració.  

3.6. Centre Jove de Salut Integral 

El Centre Jove de Salut de la ciutat de Girona treballa: Per promoure i prevenir les conductes de risc 
en l’àmbit de la salut afectiva/sexual i de la salut emocional entre els nois i noies de fins a 25 anys 
que viuen, estudien i/o treballen a la ciutat de Girona, Per aconseguir-ho: 

a) D’una banda, treballa amb el mateixos menor i joves, objecte principal de la intervenció, 
donant-los suport i coneixement per resoldre dubtes, acompanyar-lo i donar-los suport.. Ho fa 
mitjançant intervencions orientatives, assistencials i educatives de caràcter individual, familiar 
i també de grup. 

b) D’altra banda, durant aquest 2013 ha donat suport els pares d’adolescents i joves en 
l’acompanyament d’aquests els seu fills en aquest moment del procés vital. Hi ha pares que 
tenen dubtes amb com i de quina manera posar límits, comunicar-se amb els seus fills, etc...  

3.6.1. L’orientació i l’assistència personal  
Durant aquest 2013, han estat atesa un total de 725 persones, l’any 2012,van ser 668).  

D’altra banda s’han rebut: 59 trucades telefòniques amb consultes concretes, 19 correus electrònics i 
han estat ateses 43 persones per informacions puntuals, no visitades per l’equip tècnic.  

Distribució de les persones ateses per edat i sexe 

 Edat Dones Homes Total 

Menys de 14 anys 14 10 24 

Entre 14 i 17 anys 103 26 129 

De 18 a 21 anys 218 35 253 

De 22 a 25 anys  235 24 259 

Més de 25 anys 1

2 51 9 60 

                                                      

2 Familiars.  
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Total  618 96 725 

 

S’han realitzat un total de 1.891 visites, 650 han estat primeres visites, un 34% del total de les visites.  

Número de visites per any 

 Tipus 2013 2012 2011 2010 

Número d’entrevistes individuals realitzades 1.891 1.730 1.774 1.580 

Número de primeres entrevistes 650 362 414 367 

% de primers sobre el total 34% 21% 23% 23% 

Les dades posen en relleu que aquest servei cada cop està més consolidat en el territori, i es 
converteix en referent per els joves i les seves famílies.  

El centre jove per poder donar resposta al seu objectiu està format per un equip de professional 
multidisciplinar: una infermera, una llevadora, dues ginecòlogues, i dues psicòlogues.  

Aquest equip permet donar cobertura a les diferents necessitats que un jove pot tenir en relació a la 
seva salut efectiva, sexual i emocional i és un suport per aquells pares amb dubtes i necessitats 
d’orientacions en l’acompanyament d’aquest moment vital.  

 Atenció psicològica 
i emocional 

Atenció a la salut 
efectiva i sexual 

L’Espai familiar -
l’orientació els pares 

Total 

Visites  785 986 120 1.891 

Persones ateses  165 496 64 725 (*) 

(*) 70 dels joves atesos aquest any, han utilitzat els dos serveis. La fluctuació és un bon indicador, i 
de treballar des d’una perspectiva amplia d’atenció integral al jovent L’acció pedagògica d’aquest 
equip es consolida amb el temps, igual que el treball conjunt amb l’equip de d’atenció psicològica.  

Atenció en línia 
Durant aquest any es manté la tendència dels darrers anys i es confirma la pàgina web com un espai 
molt important pel coneixement del servei i una bona forma de complementar i accedir a més 
informació. Els mesos de major activitat són març, abril i maig, coincidint amb l’època en què es 
realitzen els tallers educatius als centres educatius de secundaria.  

▪ 2013: 4.103 visites d’aquestes el 64,5% són nous visitants.  

També es poden fer consultes a través d’aquesta pàgina.  

▪ 2013; 41 joves ( 33 noies i 8 nois) i al igual que en el 2012 la majoria han realitzat consultes 
adreçades a la tècnica en salut sexual i reproductiva de l’equip.  
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Perfil de les noves persones ateses 
Dels serveis adreçats directament els joves, les noies segueixen essent les principals usuàries del 
Centre Jove de Salut Integral (618 noies respecte a 96 nois) i sobretot s’han atés a noies entre 18 a 
25 anys.  

Principals motius de consulta 

Servei d’atenció psicològica - emocional Entrades amb 
aquest motiu 

% sobre el total primeres visites 

Orientació i Suport conductes adictives 6 0,92% 

Orientació i suport relacions interpersonals 65 10% 

Suport i orientació personal 117 14,15% 

 

Servei d’atenció a la salut efectiva i sexual Entrades amb 
aquest motiu 

% sobre el total primeres visites 

Assessorament amb temes de salut 30 4,62% 

Control ginecològic de seguiment 104 16% 

Diagnòstic/orientació entorn problemes de salut 55 8,46% 

OIAA per una sexualitat responsable 273 42% 

Realització/recull proves diagnòstiques 81 12,46% 

 

L’espai familiar Entrades amb 
aquest motiu 

% sobre el total primeres visites 

Assessorament els pares envers orientació sexual 
dels seus fills.  

2 0,31% 

Suport emocional per l’afrontament de l’etapa 
adolescència 

8 1,23% 

Suport i orientació en el consum d’adolescents 1 0,15% 

Relacions pares i fills  14 2,15% 

Així doncs es manté la tendència a una primera entrada al Centre Jove de Salut diversificada. Si fa 
uns anys la majoria de persones entraven per primera vegada al nostre servei des de l’espai de salut 
afectiva i sexual, aquesta entrada es diversifica i aquest any la demanda més freqüent en les 
primeres visites és en l’àmbit psicològic. A poc a poc es trenquen els tabús entre la població més jove 
i la salut es percep de manera integral més enllà del malestar físicEn relació a on han conegut el 
servei.  

En relació a on han conegut el servei 

La majoria dels joves atesos per primera vegades, han conegut el servei en motiu de les xerrades i 
tallers realitzats en els centres d’educació secundària, seguit dels amics i en tercer lloc els serveis 
sanitaris, sobretot des del centres d’atenció primària de salut (sanitaris i equip de suport psicològic).  

Els pares que han arribat a l’espai familiar principalment han estat derivats des dels equips sanitaris 
d’atenció primària de salut (sanitaris i equip psicològic de suport) i Serveis Socials.  
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Conclusió 

El jove troba en el centre un servei de proximitat; un espai on ser escoltat i on es pot sentir còmode 
precisament per la seva especificitat. Per tant, el CJSI és un complement, un servei diferenciat de 
l’atenció en salut que es pot trobar en un centre d’atenció primària ordinari. Els elements que més 
valoren les persones que duran aquest any han estat ateses per el servei són:  

▪ La intensitat en l’acompanyament.  

▪ La proximitat dels professional.L’espai de confiança on destaquen sentir-se escoltats.  

▪ L’estabilitat de l’equip, que ajuda a generar una confiança mútua. La gent valora el fet de 
retrobar professionals de confiança en un servei que requereix d’intimitat. D’altra banda, el fet 
que es mantingui un equip estable ajuda a que els processos a llarg termini sigui més fàcil 
acabar-los. 

3.6.2. Atenció psicològica i emocional 
Durant l’any l’equip de psicologica ha atés a 165 persones. 44 homes i 121dones.  

L’atenció psicològica es consolida en el servei any rere any. Aquestes dades fan evident la necessitat 
d’una atenció específica i especialitzada en els temes de desenvolupament emocional del jove, ja que 
aquesta necessitat no està coberta amb la mateixa intensitat per cap altre servei. L’adolescència i 
l’entrada a l’edat adulta són processos difícils i l’existència d’aquest servei permet treballar de manera 
preventiva aquest procés o canvi en el cicle vital.  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Visites psicologia 180 304 425 594 685 728 785 

Les principals situacions o dificultats que s’han treballat amb les persones ateses aquet 2013 han 
estat: 

▪ La inestabilitat emocional per canvis en el seu moment vital.  

▪ Dificultats en les habilitats d’autoafirmació per establir relacions afectives sanes.  

▪ Les dificultats per aplicar estratègies d’afrontament a fets vitals.  

Aquest problemes en indiquen de les dificutlas que els adolescents i joves es troben en la transició 
cap a l’adultesa i per tant també ens ajuda a identificar que podem fer i qué treballar des dels 
programes preventius que es desenvolupen en el marc dels serveis socials.  

3.6.3. Atenció en salut sexual i afectiva 
Aquest equip ha atés un total de 496 persones. 35 homes i 461 dones.  

Distingim l’atenció que realitzen els diferents membres de l’equip. Mentre que per les ginecòlogues, el 
principal motiu de les visites és el control i seguiment ginecològic, els principals motius de les visites 
per la llevadora és l’orientació, informació, assessorament i l’acompanyament per una sexualitat 
responsable. La llevadora és una figura clau que fa de pont entre els problemes de salut física i 
emocional.  

D’aquest servei també volem destacar l’assistència a aquest servei de nois, si bé encara molts venen 
com a “parelles de”, la seva implicació creix i la salut afectiva/sexual es comença a veure i sentir com 
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una cosa compartida. D’altra banda, augmenta la demanda dels nois sobre situacions que dificulten 
unes relacions de parella satisfactòries. 

3.6.4. Treball amb la família: l’Espai Familiar 
Durant el 2013, s’han realitzat 120 visites familiars, que representen un total de 64 famílies (2012: 117 
visites i 64 famílies), essent el motiu principal de l’atenció l’assessorament i l’orientació per les 
relacions interpersonals entre pares i fills. 

Els elements que més es treballen són temes de comunicació i confiança mútua:  

▪ La comunicació, l’expressió i la gestió de l’afecte entre pares i fills  

▪ La negociació, la comunicació en els límits  

▪ L’autonomia en la presa de decisions 

Aquest servei (que forma part de l’equip d’atenció psicològica) es va consolidant any rere any. 
Respecte al 2011 (39 famílies ateses), hi ha un augment del 64 % i queda lluny de la xifra de 7 
famílies que es van atendre el 2008, any d’inici del servei.  

3.6.5. Treball amb grups 

Grup Singulars 

Grup que s'adreça a l’alumnat de secundària de 3r i 4art d’ESO en risc de fracàs escolar. Són joves 
amb adaptació curricular individualitzada, que comparteixen la seva escolaritat ordinària amb altres 
activitats externes al centre, és a dir, amb estades formatives en centres col·laboradors. La finalitat 
del projecte es contribuir a millorar la salut emocional dels joves mitjançant la formació per a l’adopció 
o adquisició d’habilitats personals que els permetin una major autonomia i una major responsabilitat 
del seu estat de salut, influenciant sobre els factors que la determinen, desenvolupant una actitud 
flexible i uns estils de vida saludables. S’ha treballat amb 26 joves (15 nois i 11 noies) de 3 centres 
educatius de secundaria de la ciutat. 10 sessions.  

3.6.6. La tasca de sensibilització i educació  
Entorns on les persones professionals de l’equip del Centre Jove han realitzat actuacions: 

Centres d’Ensenyament 

El taller “Conec el meu cos i les meves emocions”, adreçat als alumnes de 2n d’ESO, amb l’objectiu 
de reforçar els coneixements d’anatomia i fisiologia sexual que es contemplen en els currículums 
escolars, aclarir dubtes que es plategen en aquesta edat i introduir alguns elements de reflexió sobre 
aspectes afectius i de gènere.  

El taller “Les meves relacions afectives i de gènere”, adreçat als alumnes de 4t d’ESO per tal de 
treballar l’afectivitat així com les emocions lligades a les relacions interpersonals entre nois i noies, 
sempre en clau de gènere i amb l’objectiu de prevenir aspectes negatius i potenciar tot allò de bo que 
tenen les relacions interpersonals.  

Amb aquestes activitats educatives s’ha arribat a la majoria de centres d’educació secundària de la 
ciutat de Girona. 
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Seu del Centre Jove de Salut per tots els joves de la ciutat  

Durant aquest 2013, s’ha ofert el taller de “Tècniques de relaxació”, s’han fet un total de 18 sessions i 
en el que es treballen de forma progressiva la respiració i la relaxació física i mental. 

Amb el pares 

Sessió de treball amb el grup de mares portugueses de Font de la Pólvora. Hi van participar 15 dones 
i es va treballar la sexualitat i l’afectivitat.  

Amb col·lectius específics  

Des del centre jove a demanda de serveis, isntituts i escoles, es fan tallers específics. Aquest 2013, 
s’ha assistit a tres espais diferents.  

▪ A demanda de l’equip de serveis socials de barri vell s’ha fet un seguit de sessions formatives 
a joves i famílies. 

▪ S’ha intervingut en dos centres educatius, amb tallers puntuals.  

Amb la UdG  

Formació en temes de salut per el Projecte Voluntaris de la UdG. 

Participació en el Fòrum Industrial que s’organitza a la Politècnica on un dels temes són les habilitats 
personals i la salut . 

Preparació d’una sessió de Cine Fòrum a l’Escola Universitària d’Infermeria. 

Curs “Salut i joves: dos conceptes en línia” , promogut per la Càtedra de Promoció de la Salut de la 
UdG.  

A la població general 

Cine Fórum Museu del Cinema. Participació entorn d’una sessió sobre l’homosexualitat . 

Per professionals 

Participació en la taula rodona sobre drogues, en la jornada organitzada per Creu Roja en el marc del 
programa SOM.NIT. 

3.6.7. Conclusions  
▪ Any a any veiem un augment significatiu de nois al nostre servei, tant pel que fa a les 

consultes en salut emocional com en salut afectiva i sexual. 

▪ És significatiu que els professionals sanitaris i els professionals del camp social siguin els 
principals derivants, significant això que hi ha un bon treball de coordinació entre els diferents 
integrants de la xarxa i que el centre jove es consolida com a servei complementari i 
necessari. 

▪ Augmenta el grau de responsabilitat dels joves per la seca relació de parella cercant eines per 
aprendre a valorar-la, cuidar-la i viure-la de la manera més satisfactòria possible. 

▪ El Centre Jove de Salut Integral com a servei referent en la declaració de nous casos de 
malalties de transmissió sexual, amb la particularitat que atenem a noies i a nois. 
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▪ Destacar la importància del treball amb la unitat familiar (pare/mare/família extensa) per 
optimitzar el treball amb els joves. 

▪ Els joves que fan ús del serveis de Centre Jove de Salut és mostren molt satisfets en com 
s’han sentit acollits i tractats considerant del tot necessari un servei d’aquestes 
característiques a la ciutat. 

3.7. Servei d’Atenció a la Gent Gran i Persones 
Dependents 

El Servei d’Atenció a la Gent Gran i persones amb Dependència és el servei de referència dels 
ciutadans de Girona usuaris de serveis d’atenció domiciliaria i/o amb un grau de dependència 
reconegut. El SAGGID dóna cobertura a diversos serveis: els serveis d’atenció domiciliària, el servei 
d’atenció a les persones amb dependència, el servei de menjador per a gent gran, suport al Consell 
de la Gent Gran i altres programes de ciutat.  

Inicialment era un programa que gestionava els diferents serveis d’Atenció a domicili, que ha anat 
creixent i evolucionant progressivament amb la Llei 39/2006 23 de Promoció de l’Autonomia personal 
l’Atenció a les Persones en Situació de Dependència.  

Actualment el SAGGID el formen dos equips:  

▪ Equip de gestió, amb les funcions de informació i assessorament de les demandes, gestió 
dels serveis domiciliaris, i suport en la organització, gestió i control dels procediments 
administratius associats al servei. 

▪ Equip tècnic d’atenció a la dependència (EAD), que treballa en l’atenció social a les 
persones amb valoració de dependència, amb les funcions de diagnòstic de cas, elaboració 
del pla de treball i seguiment, informació i assessorament a les famílies amb dependència. 
També la dinamització i secretaria tècnica del Consell Municipal de la Gent Gran i participació 
en altres consells i comissions relacionades.  

3.7.1. Els Serveis d’Atenció a Domicili  
Els Serveis d’Atenció a domicili inclouen els següents serveis:  
 

 Descripció del servei 

Servei de cura de la llar Suport en les tasques diàries domèstiques per aquelles persones que tenen 
limitada temporal o permanentment la seva autonomia.  

Servei de cura persona Suport en la cobertura de necessitats i hàbits bàsics com la higiene, control de 
mediació, alimentació, gestions de la llar ... per aquelles persones que tenen 
limitada temporal o permanentment la seva autonomia. 

                                                      

3 La Llei 39/2006 de Promoció de la Autonomia Personal y l’Atenció a les Persones en Situació de Dependència (Llei de 
Dependència o LAPAD) reconeix als ciutadans en situacions de dependència un dret universal i subjectiu que es pot traduir en 
la concessió d’una sèrie de prestacions (en serveis o econòmiques) dirigides a ajudar i millorar la qualitat de vida de les 
persones dependents.  
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Servei de càtering Servei que s’ofereix a persones que no poden sortir del domicili i presenten 
impediments o dificultats per ser autònoms en la preparació correcte dels àpats. 
És un servei restrictiu i limitat a casos d’impediment de mobilitat, ja que es prioritza 
el servei de menjador que ofereix un marc de socialització i relació més ampli.  

Servei de teleassistència Servei de caràcter preventiu, de control i alarma en cas d’emergència per a 
persones que viuen al seu domicili soles o amb altres també grans. Els usuaris 
solen ser persones grans. Suposa un treball personalitzat de prevenció 
d’urgències sanitàries o socials. I a la vegada de ràpida actuació en cas 
d’emergència durant tots els dies i hores de l’any.  

Ajuda tècnica Suport físics per a la millora de la autonomia de les persones depenents 

Menjador Social Servei de menjador al barri de Sta. Eugènia, per l’àpat del dinar. També es 
serveixen sopars freds per consumir a domicili. Té capacitat per a 40 persones. 
Aquest any la població atesa ha esta bàsicament del barri de Sta. Eugènia.  

Centre de Dia Places conveniades amb el Centre de Dia Girona (5 places) 

 
El Servei d’Atenció a la Gent Gran i persones Dependents ha atès durant el 2013 en els seus 
diferents serveis 1.903 persones.  

Respecte els anys anteriors, augmenta el nombre de persones ateses. Són serveis que si bé a nivell 
conjuntural haurien de créixer per la tendència a l’envelliment general de la població, també és cert 
que aquesta demanda, a nivell més micro s’ha vist influenciada per la situació de crisi econòmica, fent 
que el copagament del servei no sigui acceptat ja que en molts casos, les famílies sobreviuen amb les 
pensions de les persones grans i en altres casos els familiars a l’atur puguin fer-se càrrec d’algunes 
de les tasques que ofereixen els serveis domiciliaris prestats per l’Ajuntament. 
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L’atenció de les persones en els diferents serveis d’atenció a domicili es reparteix de la següent 
manera:  

Persones usuaris dels serveis 

Servei 2013 2012 2011 

Servei de Cura personal 353 353 373 

Servei de Cura de la llar 202 173 184 

Servei de càtering 28 23 25 
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Servei de teleassistència 1.657 1.528 1.441 

Ajuda tècnica 46 - - 

Menjador social 117 - - 

Servei de Centre de Dia 6 - - 

El perfil de persones ateses en aquests serveis són dones majors de 65 anys. Si bé són serveis 
dirigits tant a persones grans com a persones dependents, la majoria d’usuaris són persones majors 
de 65 any: un 46% són persones entre 65 i 84 anys, i un 44% majors de 84 anys. La majoria de 
persones ateses un 73% són dones.  

Respecte a l’atenció a persones amb valoració de dependència els serveis de cura personal i cura de 
la llar la repartició queda atesa de la següent manera:  

Servei % persones ateses amb 
dependència reconeguda 

% persones ateses amb 
dependència no reconeguda 

Servei de Cura personal 247 (70%) 106 (30%) 

Servei de Cura de la llar 76 (37,6%) 126 (62%) 

La mitjana de permanència de les persones als serveis és de 26 mesos. Els principals motius de 
baixa són l’ingrés a centre de dia o residencial, o hospitalari.  

Gestió dels Servei 

Els servei d’atenció a domicili són serveis de gestió externalitzada. Els contractes s’han realitzat amb 
cinc entitats gestores i un conveni de col·laboració. 

Servei Empresa contractada 

Servei de cura personal Suara Cooperativa 

Servei de cura de la llar Suara Cooperativa 

Servei de càtering Gustauria, SCCL 

Servei de teleassistència Tunstall lTelevida  

Servei de menjador per a la Gent Gran 
de Santa Eugènia 

Fundació Privada Mas Xirgu (Grup Ramon Noguera) 

 

Servei d’ajuts tècnics MIFAS 

5 places conveniades de Centre de Dia Centre de Dia Girona 

Es manté amb cadascuna dels equips tècnics o de gestió d’aquestes entitats una coordinació 
periódica bimensual amb la majoria, depenent del servei.  

Es valora molt positivament el desenvolupament d’aquests serveis en la qualitat i l’ajust a la 
demanda. Actualment hi ha una resposta a totes les demandes, no hi ha llistes d’esperes i es pot 
atendre i donar resposta a totes les demandes acceptades.  

Els usuaris valoren la qualitat dels serveis sobretot del servei de teleassistència i Servei de menjador 
de la Gent Gran. 
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3.7.2. Atenció a la dependència 
L’equip d’Atenció a la dependència vetlla per una atenció integral de la gent amb valoració de 
dependència de la ciutat, prestant especial atenció a les necessitats bàsiques de la vida diària i 
ajudant a mantenir al màxim l’autonomia personal i la millora la seva qualitat de vida.  

Les tasques de l’equip són el diagnòstic de la situació social i personal de les persones amb un grau II 
o grau III de dependència valorada (valoració que realitzen els serveis de la Generalitat). I elaboració i 
desenvolupament (o modificació) del programa individual d’atenció que treballa amb la mateixa 
persona i amb els seus familiars o cuidadors.  

Població atesa 

S’han atès un total de 2.439 persones per l’EAD durant aquest 2013 entre persones amb valoració 
de dependència i familiars.  

 Persones amb valoració de 
dependència 

Familiars/cuidadors 

 1.736 703 

Total 2.439 

Els familiars/cuidadors són molt important a l’hora de treballar amb les persones amb dependència, i 
per tant també com perceptors de molta de la intervenció dels professionals. El tipus d’intervenció que 
pot rebre el familiar pot ser: suport emocional, assessorament, contenció, acompanyament al dol, 
apoderament... 

La distribució per gènere d’aquestes persones ateses passa per un 79% de dones. 
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Tasques realitzades. L’atenció als PIA 

L’equip d’atenció a les dependència treballa a partir de PLANS INDIVIDUALITZATS D’ATENCIÓ 
(PIA). 

Persones amb PIA 

Aquest any s’han 2013 s’han obert 202 PIA nous que sumats als PIA en seguiment actius són un total 
de PIA acumulats a 31/12 de 1.736 plans de seguiment.  

Tipus 2013 2012 2011 
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PIA (nous durant l’any) 202 339 554 

Modificació PIA 242 231 228 

Desistiments  30 107 14 

Caducitats 2 1  

Extincions 7 3  

Total 483 681 696 

S’ha reduït considerablement el nombre de PIAs nous, consolidant la tendència dels últims anys i que 
respon a diversos factors: 

▪ L’aplicació de la Llei ha estat gradual des del 2007 fins a l’actualitat i durant els primers quatre 
anys s’ha atès un gran volum de noves valoracions. El 2013 ha estat el sisè any 
d’implementació de la Llei i es comença a observar una davallada de noves sol·licituds. 

▪ En aquests moments per obtenir un grau II o III de dependència cal superar un barem de 
valoració de la dependència més rigorós, fet que exclou a moltes persones que sí hi havien 
accedit anteriorment. 

▪ Les persones amb grau I de dependència no podran entrar dins del sistema fins l’any 2.015 

▪ Els criteris per accedir a la prestació econòmica per cuidador familiar no professional s’han 
endurit i moltes de les persones ja no reuneixen les condicions per acollir-s’hi opten per 
renunciar al Programa Individual d’Atenció (desistiment de PIA). 

▪ Les prestacions vinculades a residències han quedat aturades arran del “comunicat, 
normativa......” i no s’han pogut realitzar els PIAs per ajudar a assumir el cost de plaça 
residencial privada. 

▪ Moltes famílies no poden afrontar al copagament dels serveis (SAD, CD,etc.) i opten per 
renunciar als serveis proposats i al PIA (desistiment de PIA) 

▪ L’elevat cost del transport adaptat que han d’afrontar les persones amb dependència i les 
seves famílies per accedir a Centre de dia o Hospital de Dia no és assumible per una part 
d’aquestes. Aquest fet comporta la renúncia a ocupar una plaça de recurs diürn. 

▪ La situació d’atur i la dificultat econòmica de molts fills, néts o altres familiars directes, fa que 
la persona dependent prioritzi les necessitats renunciant a serveis que comporten 
copagament. 

Durant aquests 6 anys d’implementació de la llei de dependència podem observar que han anat 
disminuint les noves demandes però han augmentat considerablement els casos en seguiment. Hem 
de tenir en compte que els casos que han entrat cada any s’han acumulat en la intervenció de 
seguiment. Per això, durant el 2013 hi ha hagut més modificacions de PIA que PIAs nous. D’una 
banda la disminució de noves sol·licituds ha permès disposar de més temps per fer seguiments dels 
Programes Individuals d’Atenció i d’altra banda, la situació difícil en la que es troben moltes famílies i 
que també afecta al col·lectiu de persones dependents ha requerit més treball social de cas.  

Perfil de les persones amb PIA 

El perfil de les persones amb nou PIA realitzat durant l’any 2013 presenten els següents graus de 
dependència. 
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Grau de dependència 

Perfil III II I Total 

Gent Gran 45 109 11 175 

Discapacitat  4 19 1 24 

Salut Mental 1 2 0 3 

Total 50 130 22 202 

El perfil predominant de persones amb PIA és de dones entre 81 i 90 anys amb grau de dependència 
II i amb una capacitat econòmica de fins una vegada el IRSC 3

4.  

El seguiment dels PIA 

S’organitza el seguiment en tres nivells (baix, mig i alt) determinats bàsicament pel grau de cobertura 
de les necessitat que té la persona depenent i el suport que rep. La intensitat de seguiment dependrà 
del suport familiar, els recursos sociosanitaris disponibles i dels recursos econòmics de la persona per 
fer front a les seves necessitats. 

La majoria dels plans d’atenció requereixen un seguiment de baixa intensitat ja que la xarxa de suport 
familiar i assistencial cobreix adequadament les necessitats. Cal tenir en compte que l’evolució del 
cas sempre va a una major necessitat de cobertura degut a l’empitjorament de la salut de la persona 
o, en molts casos, per esgotament i claudicació del cuidador i això implicarà passar a un seguiment 
d’intensitat mig o alt.  

S’observa que les filles són les principals cuidadores de les persones majors de 65 anys amb 
dependència i que la seva mitja d’edat oscil·la entre els 50 i 60 anys.  

La diversitat de necessitats associades al col·lectiu depenent és molt variada sobretot en el cas de 
persones joves amb dependència. Aquesta diversitat fa imprescindible el treball de xarxa i coordinació 
dels diferents professionals i entitats assistencials. Degut també a les dificultats econòmiques de les 
famílies, la prestació econòmica és l’ajut més sol·licitat, tot i que l’evolució del cas obliga a tenir en 
compte altres serveis.  

A nivell de xarxa els serveis de teràpia ocupacional és actualment també un dels recursos més 
demandat i i amb menys places disponibles, doncs els joves que acaben l’escolaritat no hi poden 
accedir.  

S’incrementa les necessitats d’atenció a famílies amb fills amb discapacitats i/o trastorns de conducta, 
el que obliga al servei també a formar-se i especialitzar-se en aquest sentit.  

3.8. Servei d’Informació i Atenció a les Dones 

El SIAD és un servei específic per a les dones de Girona i un espai de relació que ofereix informació, 
orientació i assessorament des d’una perspectiva de gènere i facilita l’accés als recursos de la ciutat, 
especialment en aspectes relacionats amb la violència masclista. Treballa en col•laboració amb 
diferents serveis de la ciutat per promoure la igualtat. Impulsa la participació de les dones a la vida 
pública de la ciutat Contribueix a que totes les dones puguin millorar en la seva autonomia i 
condicions de vida.  

                                                      

4 Indicador de Renda Catalana de Suficiència (569’12 euros/mes) 
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3.8.1. Les funcions i/o tasques principals 

La intervenció individual 
En el marc d’aquesta activitat els professionals informen, orienten i fan una atenció de suport a les 
dones que s’adrecen al servei.  

La diversitat de la informació sol·licitada i/o de les necessitats que es detecten, requereix d’un alt 
coneixement de la xarxa de serveis, recursos etc, com també d’una especialització en l’atenció que 
permeti concretar la demanda i finalment donar una orientació i atenció correcte, per això l’equip està 
format per:  

▪ Una psicòloga a temps complert, qui assumeix l’activitat d’acollida i és el referent principal del 
servei per les dones i de la xarxa.  

▪ Dos psicòlegs de suport, un especialitzat en l’atenció a dones víctimes de violència de gènere, 
i un psicòleg infantil especialitzat en l’atenció a fills de dones víctimes de violència de gènere, 
que a més fa atenció específica a menors a través de treball grupal.  

▪ Una advocada, per tractar temes d’assessorament legal. Aquest tipus d’atenció és clau per 
una atenció de qualitat i suposa una eina estratègica per l’orientació correcta en el processos 
de presa de decisions. És essencial per garantir a les dones el ple exercici dels seus drets i, a 
vegades, és un factor d’apoderament molt important.  

El SIAD, afegeix a la seva tasca informativa, orientació i atenció, la gestió del servei d’Atenció i 
Protecció per les víctimes de la violència de gènere (ATENPRO) .  

Resultats 

Durant aquest 2013, el SIAD ha atés un total de 340 dones (2012, van ser 316) que han suposat un 
total de 739 visites, 271 de les quals són primeres visites.  

Aquest any ha augmentat molt la intensitat en l’atenció, si bé l’any 2012, es van realitzar un total de 
374 visites.  

Motius entrevistes Entrevistes 2013 

Acollida  256 

Suport i contenció  61 

Tramitació ATENPRO 24 

Seguiment ATENPRO 18 

Suport psicològic infants 70 

Assessorament legal 310 

Total 739 

 

 2013 2012 

A 31/12  45 dones 31 dones 

Altes durant l’any 24 aparells 20 aparells 



Àrea de Serveis a les Persones 

Serveis Socials, Cooperació i Participació 

 Memòria 2013 AJUNTAMENT DE GIRONA 86 

Baixes durant l’any 15 baixes 7 aparells 

El servei ATENPRO 

Les baixes han estat voluntàries, o bé perquè disminueix la percepció de risc o bé per canvi en el lloc 
de residència. 

La intervenció amb grups 
Espai Descripció 

Grup de mares 19 sessions. Entre el Març i el Desembre. Han participat un total de 26 dones.  

El grup té l’objectiu de donar suport i acompanyar a les mares en el seu rol, posar 
en comú aspectes que els preocupen i facilitar eines per l’abordatge de situacions 
difícils amb els fills i filles. 

Espai familiar  8 sessions. Entre L’Abril i el Novembre. Han participat un total de12 famílies (12 
mares i 17 nens/es) 

L’espai té l’objectiu de facilitar eines lúdiques a les mares, potenciar espais 
relacionals mare-fill/filla a través del joc i crear un espai per fer introspecció familiar 
i poder elaborar la pròpia vivència. 

Grup d’infants 6 sessions. Entre el Maig i el Juny. Han participat un total 10 infants, entre 5 i 16 
anys d’edat.  

El grup té l’objectiu de facilitar un espai d’expressió emocional pels infants i 
d’introspecció i elaboració de la pròpia vivència. 

 

Activitats de sensibilització en relació a la violència 
de gènere 

▪ S’han programat 3 tallers ens el mes de Novembre. al Centre Cívic de Palau, Centre Cívic de 
Sant Narcís i Centre Cívic Onyar, tots ells durant el mes de novembre, aprofitant la 
commemoració del 25N, dia internacional contra la violència masclista.  

▪ S’ha col·laborat amb el Centre Cívic Ter, elaborant un díptic informatiu sobre el 25N i la 
violència de gènere, que fou repartit en l’acte que aquest centre cívic organitzà conjuntament 
amb les entitats de l’esquerra del ter.  

▪ En motiu del 25N, des del SIAD s’ha dut a terme una campanya per la visibilització de la 
infància que també és víctima de la violència de gènere que pateixen a casa seva. La 
campanya ha consistit en la difusió d’un pòster a tots els serveis públics de l’ajuntament i 
escoles 

Activitats de promoció per la igualtat d’oportunitats i 
la difusió de la perspectiva de gènere 

▪ S’ha organitzat i coordinat la Beca 8 de Març, d’estudis Històrics de les Dones a Girona. 
L’objectiu és promoure la recuperació del llegat històric gironí a través de l’estudi de la història 
de les dones que han contribuït a formar-la al llarg dels segles. La Beca vol potenciar l’ús de 
la perspectiva de gènere en l’estudi de la història per tal d’afavorir una lectura crítica i 
qüestionadora de la realitat i per tal de contribuir al desenvolupament intel·lectual i a l’esforç 
col·lectiu de canvi que s’està instaurant en la societat. 
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▪ Aquest any en el marc d’aquesta activitat, el dia 8 de març es va dur a terme la presentació 
pública de la recerca becada, concretament: Viatgeres a la Girona dels segles XIX i XX, de 
Cristina Ribot Bayé i tutelada per Dolors Vidal Casellas. 

▪ S’ha liderat i coordinar el Pla de Polítiques de Dones (2012-2015), que és el IV Pla de 
gènere de l’Ajuntament de Girona 

▪ S’ha participat i dinamitzat la Comissió Ciutat i Igualtat. És un òrgan municipal de 
participació per a totes les entitats actives per a la igualtat de gènere a Girona, i encarregada, 
entre d’altres, de fer el seguiment i avaluació del Pla de polítiques de dones i de coordinar les 
accions en commemoració del 25 de Novembre, dia internacional contra la violència de 
gènere. 

▪ S’ha treballat amb els grups de dones de la ciutat i entitats que treballen en clau de 
gènere. Des del SIAD s’ha fet una funció d’acompanyament a aquestes entitats amb l’objectiu 
de facilitar la coordinació entre elles a l’hora d’organitzar determinats actes unitaris . Enguany 
aquestes entitats han decidit donar un pas més i constituir-se com a “Xarxa Dones Girona”, i 
crear una associació per la dinamització d’aquesta xarxa. S’espera que celebrin la seva 
assemblea constituent el març del 2014.  

3.8.2. Dones ateses per el SIAD 
El Servei d’informació i atenció a les dones atén majoritàriament dones que han estat o són víctimes 
de violència de gènere. S’estima que aproximadament el 80% de les primeres visites consulten temes 
relacionats directament en situacions de violència de gènere, la resta s’adrecen al servei per motius 
diversos relacionats amb la salut, per sol·licitar informació sobre ajuts econòmics, orientació laboral 
i/o per suport psicològic. 

Del total de les persones ateses pel SIAD aquest 2013, 135 del total de 340, un 40%, han estat 
ateses en aquest mateix període per l’equip d’intervenció en el tractament de la violència de gènere.  

Perfil sociodemogràfic de les dones ateses 

Distribució d’edats 

Grups d’edat 2013 % 2012 %  

Menys de 18 anys 8 2 4 1 

De 18 a 29 anys 55 16 73 23 

De 30 a 45 anys 191 56 160 51 

De 46 a 65 anys 60 18 48 15 

Més de 65 anys 8 2 6 2 

No registrat 18 5 25 0 

Total 340 100 316 100 

Distribució per nacionalitat 

 2013 % 2012 % 

Nacionalitat espanyola 228 67 174 55 
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Nacionalitat no espanyola 83 23 142 45 

No registrat 29 10 0 0 

Total 340 100 316 100 

Situació administrativa dones no espanyoles 

Situació Administrativa Persones 

Irregular 5 

Regular 52 

Tramit 3 

Residència 4 

Total 83 

Persones ateses segons distribució territorial 

Barri Persones 

Barri Vell 48 

Palau 91 

Pont Major 9 

Sant Narcís 56 

Santa Eugènia 54 

Taialà 27 

Vila-roja 10 

Altres  45 

Total 340 

3.9. Servei d’intervenció en el tractament de la 
violència de gènere 

La funció principal de l’equip és l’atenció, l’acompanyament i la recuperació psicològica de les dones 
per millorar les conseqüències d’haver patit una situació de violència de gènere en la parella. 

L’objectiu del Servei és ser punt de referència en l’atenció i recuperació de les dones que han patit o 
pateixen violència de gènere, especialment en l’àmbit de la parella, tant per la ciutadania en general 
com per als professionals dels diferents serveis del municipi. 

Durant l’any 2013, s’han atès un total de 299 dones, de les quals 133 (44,49%) són noves usuàries. 
S’han realitzat un total de 1.310 entrevistes. 

Malgrat les recomanacions dels membres de l’equip sigui fer un treball terapèutic a llarg plaç amb 
totes les dones per assolir un procés de recuperació integral, no en totes les situacions és possible, 
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bé sigui per manca de recursos i /o bé per la complexitat de molts del casos i el dany ocasionat per 
l’agressor.  

Tenint en compte aquesta realitat es distingeixen diferents tipus d’intervenció. Del total de 299 ateses: 

▪ Un 44.8% (134 dones) ha fet un treball de contenció i assessorament puntual. 

▪ Un 37.5% (112 dones) s’ha millorat l’estat emocional i s’ha posat fi a la relació d’abús motiu de 
demanda. 

▪ Un 17.7% (53 dones) s’ha realitzat un treball en profunditat d’empoderament per tal de 
garantir unes relacions de parelles sanes en el futur. 

3.9.1. Resultats 
El principal indicador de resultat, és el número de baixes anuals. Durant el 2013, s’ha donat de baixa 
del servei a 195 dones, en comparació a l’any 2012, que van ser 126 dones.  

Motius 2013 2012 

Compliment d’objectius 45 35 

Canvi de territori 11 11 

Canvi de recurs 4 7 

Baixes administratives (No assistència o 
no localització) 

135 73 

Total  195 126 

 

De les baixes del 2013:  

▪ 45 dones, el 23% han realitzat un procés de recuperació amb compliments objectius. Les 
baixes per acompliment d’objectius són els casos d’èxit terapèutic. Es tracta de dones que 
acaben el tractament havent pogut sortir d’una relació de parella violenta, empoderades i amb 
les eines i recursos personals adients per poder establir noves relacions afectives de parella 
sanes.  

▪ 9 dones, el 4,6% han demanat la baixa de manera voluntària. Algunes de les dones que han 
deixat el procés de manera precoç és probable que facin un retorn al servei al cap d’un temps. 
Entenem aquest fenomen normal fruit dels processos que es donen en una relació de 
violència en la parella.  

▪ 11 dones, el 5,7% han marxat fora de Girona. 

▪ 4 dones, el 2%, han canviat de recurs. 

▪ 126, el 64,6% de les dones han posat fi al seguiment psicològic, perquè o bé creien haver 
millorat la seva situació personal, malgrat des del servei es considerava necessari continuar 
rebent ajuda; o bé han abandonat el seguiment psicològic de manera precoç. 

3.9.2. Perfil de les dones ateses 
En relació al perfil de les dones ateses, no s’observen canvis significatius respecte a anys anteriors. 
La majoria de dones amb qui s’ha treballat durant aquest 2013: tenen creences distorsionades sobre 
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la violència de gènere; creences i mites sobre rols tradicionals i estereotips de gènere; dificultats en la 
gestió de les competències emocionals; dificultats en posar límits en situacions d’abús i protegir-se de 
situacions de risc; així com, vincular-se emocionalment amb persones sanes.  

Distribució per edat de les persones ateses 

Grups d’edat 2013 % 

Menys de 18 anys 4 1,3 

De 18 a 29 anys 44 14,7 

De 30 a 45 anys 53 17,7 

De 46 a 65 anys 56 18,7 

Més de 65 anys 7 2,4 

No registrat 135 45,2 

Total 299 100 

Distribució per nacionalitat  

 No espanyola Espanyola No registrat Total  

Persones ateses 63 215 21 299 

Persones ateses per distribució territorial 

Barri Persones ateses 

Barri Vell 36 

Palau 75 

Pont Major 9 

Sant Narcís 51 

Santa Eugènia 40 

Taialà 28 

Vila-roja 8 

Altres  52 

Total 299 

Fills a càrrec 

Moltes de les dones que s’atenen són mares. Quan poden identificar el dany que ocasiona la 
violència de gènere en els fills/es són capaces de posar fi a la relació violenta amb l’objectiu de 
protegir i preservar els menors. Prèviament cal treballar terapèuticament per desmitificar idees 
relacionades amb la idealització de la figura del pare, la dona com a culpable del trencament familiar i 
altres estratègies i manipulacions que l’agressor pot utilitzar per evitar que la dona surti de la situació. 
Cal dir, que en ocasions després de la separació la violència continua cap els menors en els règims 
de visites estipulats, i que aquest és un tema que la mare viu amb molta angoixa i motiu de moltes 
demandes i derivacions a psicòleg infanto-juvenil. 
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Situació juridico-administrativa respecte a la pàtria potestat dels fills 

La majoria de dones que han estat ateses aquest any amb fills a càrrec i estan separades de les 
seves parelles tenen elles la custodia dels menors. Tot i que amb els nous plans de parentalitat cada 
cop s’estan assignat més custodies compartides, quan les dificultats de comunicació entre els pares, 
les estratègies i manipulacions existents no faciliten aquest règim. 

Situació juridico-administrativa respecte al seu estat civil 

La majoria de les dones que s’atenen, s’acaben separant de la parella agressora, la qual cosa no 
significa necessàriament que s’acabin els maltractaments, ja que aquests es poden continuar produint 
després de la separació, a través dels règims de visites, a través de familiars i/o amics o per altres 
mecanismes. Aquesta fet contradiu el mite que les dones víctimes de violència de gènere suporten 
passivament els abusos que pateixen.  
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Factors de risc d’exclusió 

Factors de risc per la recuperació 

Les principals dificultats per poder iniciar un procés de recuperació és la inestabilitat, moltes de les 
dones poden tenir dificultats d’accés a un nou habitatge, un ingrés económic estable, o accés a un 
lloc de treball, aquestes circumstàncies són prou desestabilitzadores o bé per frenar els processos o 
bé per desestabilitzar-los.  

3.9.3. Informació destacada 
▪ Les fonts de derivació al servei. En el 25 % dels casos nous d’aquest any, són les pròpies 

dones que elles mateixes han buscat una solució a la situació de violència viscuda. El 14% 
venen adreçades per els Serveis Bàsics d’Atenció Social i el 13,6% per altres dones que ja 
han fet ús del nostre servei  

▪ Que el 50% de les dones ateses, també ho han estat de manera activa i coordinada pels 
Serveis Bàsics d’Atenció Social SBAS, elaborant un pla de treball compartit. 

Àmbits d’exclusió social  Persones ateses amb dades que indiquen factors de risc d’exclusió  

Econòmic 3 consta que no tenen cap ingrés. 

23 consta que no tenen ingressos suficient per la cobertura necessitat 
bàsiques. 

38 consta que tenen deutes, (habitatge, subministraments, targetes, altres) 

Laboral 76 consta que estan a l’atur 

22 tenen feines temporals o eventuals 

12 fan activitats sense contracte 

Social-Sanitari 2 consta amb reconeixement de dependència.  

4 tenen addiccions.  

29 tenen algun problema de salut mental .  

Residencial 9 viuen en una habitació llogada 

8 acollides a casa d’un familiar o amic. 

7 en un domicili provisional.  

3 en un centre d’acollida. 

Relacional 2 consta que tenen una socialització no adequada i 10 insuficient.  

13 no tenen família.  

29 no pot comptar amb la xarxa que té per ajudar-la en la cobertura 
Necessitats bàsiques.  

Politicociutadà Del total de 63 dones no espanyoles, 3 estan en situació irregular i 2 només 
tenen els permís de residència. 

Factors externs de risc per la 
recuperació  

Persones ateses amb aquests factors 

 

Temps exposició violència de 
gènere 

Es manté la tendència dels darrers anys es redueix molt a poc a poc el 
temps mig que la dona està patint violència abans de l’arribada al servei. La 
mitjana d’anys que la dona triga en demanar ajuda per sortir d’una relació de 
violència oscil·la entre 5-10 anys.  
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▪ La necessitat de seguir treballant i enfortint la xarxa. La xarxa de serveis resulta un factor clau 
per poder fer una correcta derivació en un circuit complex desprès de la detecció i en els 
processos d’estabilització de factors de risc d’exclusió i recuperació.  

▪ La invisibilització de la Violència de Gènere continua vigent. Les dones relaten durant les 
visites les dificultats que tenen per ser reconegudes com a víctimes d’una situació de violència 
de gènere. 

▪ La necessitat de visibilitzar els fills i les filles de les mares que pateixen Violència de Gènere 
com a afectats i també víctimes de la mateixa situació. En molts casos, requereixen un suport 
psicològic específic. Aquest tema és un tema recurrent en les demandes d’ajuda de la pròpia 
dona, ja que en moltes ocasions després de la separació la violència de gènere continua 
directament a través dels règims de visita o indirectament a través dels menors. 

▪ Es manté la tendència dels darrers anys en relació a la mitjana d’anys que la dona triga en 
accedir a un servei per sortir d’una relació de violència, entre 5 i 10 anys. Es posa de manifest 
la dificultat creixent d’obtenir recursos i ajudes socials per sortir de la relació de violència de 
gènere. 

▪ Referent als factors de risc d’exclusió social, tenint en compte els indicadors laborals, podem 
dir que el 36,8 % de les dones estan a l’atur o tenen contractes precaris on no es garanteix la 
cobertura de necessitats bàsiques. 

3.10. Centres Cívics 

La Xarxa de Centres Cívics és un instrument clau de la política municipal per fer créixer el capital 
social, les relacions i la confiança entre les veïnes i veïns.  

Durant aquest 2013, a nivell de resum de l’activitat realitzada:  

▪ Un 27 % de la població gironina utilitza els centres cívics. 

▪ 3.000 activitats realitzades, un 9% més que al 2012. 

▪ 222 entitats han participat en l’organització de 2.311activitats (77% del total). 

▪ 25.657 usuaris comptabilitzats, un 12% més que el 2012. 

 
 I s’han realitzat : 
 

▪ 1.171 cursos amb una participació de 16.809 persones. 

▪ 26 projectes (formatius, culturals i socials) amb 1.696 participants de forma directa. 

▪ 916 reunions (activitat organitzativa i relacional de les entitats). 

Durant aquest 2013 destaquem com apectes per la seva consolidació o novetat:  

▪ Creació d’un centre cívic nou. (C Cívic Barri Vell - Mercadal). 

▪ Potenciació de projectes de voluntariat. 

▪ Reforçar accions per a l’emprenedoria i la recerca laboral. 

▪ Accions formatives i de salut cap a la dona. 
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▪ Accions i projectes de suport a la família. 

▪ Generació de xarxes de treball amb entitats. 

▪ Promoció d’espais intergeneracionals. 

▪ Accions formatives contra la fractura digital. 

3.10.1. Dades generals 2013 

Una xarxa d’equipaments per fer coses amb els altres 

Un 27% de la població gironina utilitza la Xarxa de Centres Cívics (un 2% més respecte el 2012). 

 2012 2013 Variabilitat respecte el 2012 

Usuaris 23.879 25.657 + 12% 

Activitats 2.745 3.000 + 9% 

Usos 535.795 547.031 + 2% 

Els Centres Cívics, és un espai ciutadà per participar i cooperar – fer coses junts – per relacionar-se, 
conèixer i ser reconegut; un espai d’oportunitats per formar-se i expressar-se. Un espai de projectes i 
de serveis de proximitat. 

Organitzadors i promotors 

La Xarxa, un espai on les entitats desenvolupen les seves programacions i projectes. Un espai per 
crear, promoure i mantenir associacions: 

   2012 (%) 2013 (%) %  

Centre Cívic (pròpies)  25% 23% - 2 

Coproduïdes (amb d’altres)  17% 16% - 1 

Organitzadors 

Organitzades per entitats 58% 61% + 2  

Activitats pròpies  22% 19% - 3 

Coproduïdes (amb d’altres)  13% 14% + 1 

Impacte d’ús 

Organitzades per entitats 65% 67% + 2 

222 entitats (+22 %) participen en les programacions, projectes i serveis vinculats a la Xarxa, 
desenvolupant les activitats de forma autònoma o col·laborativa amb altres entitats o la mateixa Xarxa 
de Centres Cívics. El barri i la ciutadania, protagonistes de l’activitat. 

La Xarxa vetlla per l’accessibilitat 

Un gran oferta accessible i gratuïta. Els centres cívics són un model obert i pròxim, on es vol que la 
ciutadania sigui la protagonista de l’activitat: 
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Concepte Descripció 

Accessibilitat Una oferta accessible i d’interès per a tota la ciutadania amb 
disponibilitat d’activitats gratuïtes 

Horaris  Gran disponibilitat de franges horàries i caps de setmana 

Centres Cívics, espais de participació 

Els Centres Cívics són una oportunitat per a les entitats d’organitzar, organitzar-se i construir plegats 
una millor ciutat. El teixit associatiu és un element clau per a la bona convivència i la transformació en 
tots els barris de la ciutat. 

S’han implicat grups i entitats en el 78% (+3%) de la programació de la Xarxa Centres Cívics. S’han 
mobilitzat 578 entitats en les programacions vinculades a la xarxa de centres cívics: 222 (+25%) han 
tingut una participació activa, i 356 (+5%) n’han fet un ús puntual. 

Entitats segons tipologia 

Tipologia de les entitats amb més 
implicació 

2012 2013 

Culturals 24 22 

De formació 26 30 

De salut i autoajuda 19 21 

Vinculades a les arts escèniques i 
musicals 

24 37 

Associacions de veïns 16 20 

Grups de dones 9 13 

Casals infantils 9 14 

De gent gran 7 9 

Grups de joves 6 8 

ONG 6 8 

Proximitat i accessibilitat  

S’han rebut 663 sol·licituds d’ús durant el 2013. Espais per reunions amb temes variats, de trobada, 
de comunitats veïns d’escales o per la realització activitats i espectacles. Les sol·licituds d’ús són un 
indicador d’espais d’organització i foment de la vida col·lectiva ciutadana. 

Fem coses amb els altres. Coproducció de projectes  

La Xarxa de Centres Cívics és un servei per la comunitat i els projectes és una de les eines bàsiques. 
Nous projectes per seguir creixent i per adaptant-se als canvis i a les noves situacions de cada barri. 
La Xarxa vol jugar un rol estratègic: facilitar, més que fer, promoure i, finalment, coproduir. Els 
projectes permeten innovar, arribar a nous públics, afrontar noves situacions i assajar noves 
metodologies. 
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Projectes promoguts el 2013 

S’han promogut durant el 2013, 26 projectes de diferents tipus: 

Tipus de projectes Projectes  

De dinamització cultural 6 

D’espais socioeducatius 15 

De dinamització comunitària 5 

Total 26 

Participants directes: 1.696 ciutadans i ciutadanes. 

Participants indirectes: 5.725 ciutadans i ciutadanes. 

Centres Cívics, espais de formació i cultura 

Les activitats que es realitzen a cada centre cívic responen a la demanda veïnal, als interessos 
associatius i als objectius de la Xarxa. Així, es configura una programació d’activitats rica, extensa i 
plural pensant en les necessitats culturals de cada territori. Es pretén estructurar un model de 
convivència a través de l’activitat conjunta: 

 2012 2013 % 

Cursos 1.061 1.171 + 10 

Usuaris 15.051 16.809 + 11 

Índex ocupació 88% 84% - 4 

Exposicions 66 56 - 15 

Usos 27.184 24.460 - 10 

Espectacles i actes populars 356 370 + 4 

Usos 54.088 47.597 - 12 

Presentacions i xerrades    

Activitats 49 65 + 32 

Usos 3.128 3.589 + 15 

Assaigs    

Grups d’assaig 102 90 - 12 

Sol·licituds puntuals 52 52 = 

Centres Cívics: una clara dimensió lúdica i socialitzadora 

Es disposa d’ espais socialitzadors que fomenten les relacions socials, posen en contacte persones 
amb el seu entorn i trenca aïllaments. Els Centres Cívics esdevenen punts naturals de trobada, un 
referent en el mapa mental i social dels veïns. L’Ajuntament vetlla perquè el Centre Cívic sigui un 
espai acollidor, on tothom hi tingui cabuda. 
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S’han acollit i organitzat esplais, casals de gent gran, grups de rol, espais de pares i mares, escacs, 
jocs de taula i centres joves, entre d’altres. Durant el 2013 s’han acollit i organitzat 187 activitats 
(+18 %) d’espais de trobada organitzada.  

Les reunions, un total de 916 (+1,1%), s’han mantingut respecte altres anys (9,5% usos) i 
s’estableixen com una clara dimensió organitzadora i relacional (30% de la ocupabilitat del centres). 

També s’han acollit altres serveis de proximitat : Serveis per al conjunt de la ciutadania, com els , 
Serveis Bàsics d’Atenció Social, la Oficina d’Informació Ciutadana, el Servei de Proximitat de la 
policia municipal de barri, servei de bar, serveis de formació d’adults, esp@isinternet, entre d’altres. 

Centres cívics: una xarxa amb valor social  

Sempre s’ha treballat amb una clara dimensió social i comunitària i és per això que no es pot obviar el 
valor social que genera la Xarxa de Centres Cívics: 

▪ Es fomenta la vida al barri des de la proximitat, la confiança i la complicitat 

▪ Es forma bona part de l’entramat social i territorial de cada barri 

▪ Es treballa per una vida quotidiana activa i compromesa 

▪ Es dota als barris de nous espais de trobada per fomentar l’acollida i integració social 

▪ S’incrementa la possibilitat d’establir noves xarxes socials 

▪ Es posa en relació la població amb el seu territori immediat: les diferents entitats veïnals, 
socials, culturals i comunitàries 

▪ Es dinamitza i impulsa la vida associativa de cada barri  

▪ S’està atent a les necessitats i reptes socials de cada moment 

▪ Es potencia la implicació i participació del conjunt de la ciutadania, donant resposta als 
interessos i iniciatives de grups i col·lectius i entitats. 

▪ Es creen espais per a la experimentació i creativitat. 

▪ S’ofereix una amplia gamma d’activitats combinant múltiples formats, promotors, temporalitats 
i públics. Una programació estable de tallers i cursos, impulsada majoritàriament per a 
col·lectius i entitats de cada barri. 

▪ Es promouen projectes d’alt valor social. La oportunitat d’impulsar nous projectes comunitaris 
que siguin transformadors, cohesionadors, democratitzadors, educatius etc.  

▪ S’ofereix una Xarxa Bàsica de Serveis de proximitat d’alt valor social i cívic. 

▪ Es cedeixen espais per a entitats, grups i projectes i iniciatives eminentment socials veïnals.  

I tot això s’ha fet: 

▪ Amb uns equips d’auxiliars compromesos amb el centre cívic i el barri. 

▪ Generant complicitats i sinèrgies. 

▪ Treballant en xarxa a partir del que cadascú crea al seu barri. 

▪ Generant un treball amb múltiples promotors i agents. 
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▪ Impulsant i dinamitzant idees creatives. 

▪ Dialogant, pactant permanentment amb la ciutadania. 

▪ Articulant el barri amb la ciutat. 

▪ Donant resposta i generant sinèrgies amb els mes petits i grans, joves i no tant joves. 

▪ Amb flexibilitat, adaptant-nos als reptes i necessitats de cada moment. 

▪ Vetllant per la innovació i la creativitat amb diferents propostes i formats. 

▪ Fomentant i impulsant la vida associativa a cada barri. 

▪ Garantint la màxima pluralitat i polivalència. 

▪ Afavorint canals i espais, identificant necessitats, persones i grups motor, que facilitin la 
creació de nous projectes. 

3.11. Participació 

3.11.1. Associacionisme 
Any rere any, des del Servei de Participació es treballa per donar suport al teixit associatiu gironí en la 
realització de les activitats que organitzen a la via pública, gestionant-ne l’autorització i coordinant els 
diferents departaments de l’Ajuntament per tal de facilitar a les entitats la infraestructura necessària 
per dur a terme l’activitat. 

Gestió d’espais i suport a les entitats per a activitats a 
la via pública 
Durant el 2013, es van expedir un total de 702 autoritzacions per a actes celebrats a la via pública i 
organitzats per entitats sense afany de lucre. 

Total d’autoritzacions 

Entitats 1r 2n 3r 4t Fires Total 

Culturals 26 52 40 36 18 172 

Esportives 14 44 7 12 10 87 

Humanitàries 10 32 10 30 3 85 

Veïns/comerciants 14 36 13 14 5 82 

Juvenils 9 18 9 17 4 57 

Escoles/ampa 5 67 5 25 4 106 

Jubilats 0 1 0 0 1 2 

Religioses 6 8 1 6 0 21 

Politiques/sindicals 12 13 15 8 3 51 



Àrea de Serveis a les Persones 

Serveis Socials, Cooperació i Participació 

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2013 99 

Altres 3 7 3 13 13 39 

Total 99 278 103 161 61 702 

En alguns casos, només es demanava l’autorització per realitzar l’activitat a la via pública.  

Autoritzacions sense prestació de serveis 

Entitats 1r 2n 3r 4t Fires Total 

Culturals 8 13 7 13 7 48 

Esportives 2 8 2 3 3 18 

Humanitàries 8 19 5 16 3 51 

Veïns/comerciants 2 12 5 5 1 25 

Juvenils 3 9 7 10 3 32 

Escoles/ampa 3 18 1 14 3 39 

Jubilats 0 0 0 0 0 0 

Religioses 4 4 0 3 0 11 

Politiques/sindicals 2 7 8 6 3 26 

Altres 3 7 3 6 13 32 

Total 35 97 38 76 36 282 

En d’altres, a més a més de l’autorització es van prestar serveis i, per tant, es van cedir recursos 
municipals.  

Autoritzacions amb prestació de serveis 

Entitats 1r 2n 3r 4t Fires Total 

Culturals 18 39 33 23 11 124 

Esportives 12 36 5 9 7 69 

Humanitàries 2 13 5 14 0 34 

Veïns/comerciants 12 24 8 9 4 57 

Juvenils 6 9 2 7 1 25 

Escoles/ampa 2 49 4 11 1 67 

Jubilats 0 1 0 0 1 2 

Religioses 2 4 1 3 0 10 

Politiques/sindicals 10 6 7 2 0 25 

Altres 0 0 0 7 0 7 

Total 64 181 65 85 25 420 

Els serveis que es van donar i els recursos que es varen cedir durant el 2013 han estat els següents:  
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Serveis propis cedits 

Tipus servei 1r 2n 3r 4t. Fires Total 

Entarimats 72 86 46 40 14 258 

Tanques 310 601 210 442 140 1703 

Trofeus 22 43 9 4 19 97 

Taules 229 700 352 380 52 1713 

Cadires 1045 4631 3160 3110 332 12278 

Carpes (4) 3 32 18 13 4 70 

Furgoneta 48 63 48 48 12 219 

Equip de so (2) 33 79 62 50 7 231 

Equip d'il·luminació 7 21 15 19 0 62 

Projector 20 29 15 13 0 77 

Portàtil 11 6 6 12 0 35 

Pantalla 6 7 11 7 0 31 

Connexió elèctrica 9 37 20 22 6 94 

Serveis llogats cedits 

Tipus servei 1r 2n 3r 4t Fires Total 

Entarimats 4 24 2 7 2 39 

Taules 0 1061 92 86 0 1239 

Cadires 0 7061 610 500 0 8171 

Total de serveis cedits 

Tipus servei Propis De lloguer Total 

Entarimats 258 39 297 

Taules 1713 1239 2952 

Cadires 12278 8171 20449 

Ordinadors per entitats 

La cessió d’equips informàtics de segona mà és un servei que s’ofereix també des del Servei de 
Participació. El material prové de les diferents àrees de l’Ajuntament. El propòsit és donar suport a la 
gestió i desenvolupament de les entitats de la ciutat. En el 2012 es van cedir 79 equips informàtics 
sense pantalla i en el 2013 s’han repartit 45. Aquest darrer any es va poder ampliar l’oferta 
informàtica amb 8 impressores de segona mà. 
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DISTRIBUCIÓ D'ENTITATS PER ÀMBITS

Associacions de Veïns

Entitats Esportives

Entitats Culturals 

Entitats Humanitàries

Entitats Juvenils 

Associacions Professionals 

Associacions Jubilats 

Organitzacions Sindicals 

Entitats Polítiques

3.11.2. Registre Municipal d’Entitats, secció Participació  
El Registre Municipal d’Entitats permet conèixer les entitats existents al municipi, la seva 
representativitat i els seus objectius per poder dur a terme una correcta política municipal de foment 
de l’associacionisme. Aquest registre inclou en un únic registre totes les entitats que actuen a la 
ciutat.  

El Registre compta actualment amb 582 associacions inscrites, de les quals 19 són entitats inactives. 
En el 2013 s’han donat d’alta al Registre un total de 23 entitats. Pel que fa a les entitats ja inscrites 98 
han presentat memòries o programes d’activitats i 126 han modificat les dades de contacte o han 
comunicat canvis de Junta.  

Entitats que han presentat memòries - programes d'activitats 

Concepte Total  

Entitats inscrites  582 

Entitats inactives 19 

Entitats d'alta al 2013 23 

Assessorament a les entitats  107 

Informació sol·licitada per les àrees 153 

Entitats que han modificat les dades de contacte o comunicat 
canvis de Junta  

126 

Total  98 

 

Descripció 

Al següent gràfic podem veure que les entitats culturals (37%), seguides de les humanitàries (25%) i 
les esportives (14%) són les que tenen més implantació a la ciutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relació al teixit associatiu de la ciutat, es pot observar al gràfic que el barri on hi ha més entitats és 
al de l’Eixample (Est i Oest) amb un 40%, seguit del de Montjuïc Centre amb un 18%, mentre que al 
barri Centre Est només hi ha un 2% d’entitats.  
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L’any 2013 s’han inscrit al Registre Municipal d’Entitats 23 entitats. Al gràfic podem veure la 
distribució de les entitats inscrites per mesos.  
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A més a més dels tràmits d’alta de noves entitats, s’han realitzat altres treballs propis del Registre 
Municipal d’Entitats, com són l’assessorament a les entitats, resoldre les peticions d’altres àrees de 
l’Ajuntament i la recepció de les memòries i activitats que les associacions registrades tenen 
l’obligació de presentar cada any. 

Al següent gràfic figuren els diferents tràmits.  
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TRÀMITS DEL REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS 2013

SOL·LICITUD D'ALTA I  TRÀMITS VINCULATS

TRAMESA: MEMÒRIES, ACTIVITATS

MODIFICACIÓ DE DADES 

ASSESSORAMENT A LES ENTITATS

INFORMACIÓ SOL·LICITADA PER LES ÀREES

 

L’any 2013 s’han realitzat un total de 607 tràmits propis del Registre d’Entitats. Es manté la mateixa 
tendència que l’any passat en relació al nombre de tràmits. L’actualització de dades és el tràmit que 
s’ha realitzat més vegades amb un 37%, seguit dels tràmits de consulta amb un 25% i les peticions 
d’alta amb un 20%. 

 

3.11.3. Participació Ciutadana 

Secretaria de Regidories de Barri 
Aquest servei s’ha posat en marxa durant aquesta legislatura amb l’objectiu d’apropar l’Ajuntament a 
la ciutadania a través de les regidores i regidors de barri. 

D’aquesta forma, les Regidories de Barri es converteixen en un instrument que facilita la detecció de 
dèficits i prioritats i dóna resposta a les necessitats de cada sector territorial. 

La creació de la secretaria de les Regidories de Barri, que depèn del Servei de Participació, millora el 
control i el tractament de la informació obtinguda per les regidores i regidors de barri de les reunions i 
les entrevistes que realitzen amb entitats i col·lectius de la ciutat sobre les diferents incidències i 
peticions de cada barri. 

Així, s’estableix un sistema de seguiment de les incidències i peticions al servei de les regidores i 
regidors de barri, que permet tramitar-les a través dels diferents canals existents a l’Ajuntament per tal 
que les resolguin les àrees competents i que facilita el retorn als veïns i veïnes de la resolució efectiva 
de la seva sol·licitud. 

Periòdicament, els regidors i regidores de barri realitzen reunions amb les associacions veïnals o 
col·lectius de veïns per tractar temes que els afecten o que els interessa conèixer. Aquestes trobades 
s’obren també a la resta d’entitats del sector territorial quan el govern municipal vol donar a conèixer 
propostes i projectes per a aquest barri. 
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Regidories de barri 

Barri Nom regidor/a 

Eixample Est i Pla de Palau-Sant Pau Sr. Carles Ribas 

Devesa-Güell Sr. Jordi Fàbrega 

Montilivi i Creueta Sra. Isabel Muradàs 

Santa Eugènia, Can Gibert del Pla, Mas Xirgu i zona carrer Figuerola i Bonastruc Sra. Marta Madrenas 

Vila-roja, Font de la Pólvora, Mas Ramada, Grup Sant Daniel, Torre Gironella, 
Pedreres i Carme-Vista Alegre 

 Sr. Eduard Berloso 

 

Pont Major, Campdorà i Pedret Sra. Roser Urra 

Germans Sàbat, Taialà, Domeny, Fontajau, Sant Ponç i Sant Narcís Sr. Joan Alcalà 

Palau i Avellaneda Sra. M. Àngels Planas 

Montjuïc, Barri Vell, Mercadal i Vall de Sant Daniel Sra. Coralí Cunyat 

Activitats 

Una de les activitats que enguany s’ha portat a terme per fer un reconeixement als barris ha estat la 
Rememoració dels 50 anys l’annexió dels antics municipis de Palau-sacosta, Sant Daniel i 
Santa Eugènia de Ter a Girona. 

El dia 30 de juny de 1963 es va signar la diligència d’incorporació dels antics municipis de Sant 
Daniel, Santa Eugènia de Ter i Palau-sacosta al de Girona en el Llibre d’Actes dels respectius 
ajuntaments en compliment del Decret 3363/1962, de 20 de desembre. 

Aquesta annexió va suposar que s’anés desdibuixant la identitat de cadascun d’aquests municipis i 
les seves tradicions, tot i que, gràcies a la voluntat d’alguns sandanielencs, santaugeniencs i 
palauencs que s’han negat a veure-les desaparèixer, s’han mantingut algunes. 

Amb motiu dels 50 anys de l’annexió d’aquests municipis l’Ajuntament de Girona i les entitats veïnals 
d’aquests territoris van voler rememorar aquest fet i es va preparar, conjuntament, un programa 
d’activitats per tal que els ciutadans i ciutadanes de Girona coneguessin la història i la identitat 
d’aquests municipis i com es va viure l’annexió. 

▪ Del 22 de juny al 27 de setembre, una exposició itinerant va recorre els barris de Pla de 
Palau-Sant Pau, Vall Sant Daniel, Santa Eugènia i Palau-sacosta. Després de la presentació 
de l’exposició a cada barri es portava a terme una conferència monogràfica sobre la història 
de l’antic municipi en qüestió. 

▪ El 30 de juny, a les 12 del migdia, es va realitzar un acte institucional de rememoració de 
l’annexió d’aquests municipis, a càrrec de l’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, i dels 
representants veïnals d’aquests antics municipis, al Saló de Descans del Teatre Municipal. 

▪ El 22 d’octubre, a les 8 del vespre, el geògraf Narcís Sastre va pronunciar la conferencia de 
cloenda sobre la Girona després de l’annexió dels antics municipis al Centre Cultural La 
Mercè.  

▪ Finalment, amb motiu de les Fires de Sant Narcís, l’Ajuntament de Girona va publicar el llibre 
que rememora aquesta annexió.  
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Pressupostos Participats dels Barris 

El Pressupost Municipal del 2013 preveia una partida per als barris i aquesta quantitat es va acordar 
que seria sotmesa a participació ciutadana. Per aquest motiu, una comissió mixta, formada per 
entitats de la ciutat i representants dels grups polítics municipals, va treballar per elaborar el 
Reglament de Pressupostos Participats dels Barris que es va aprovar definitivament pel Ple del 8 de 
juliol de 2013.  

El procés s’inicià amb l’aprovació del Pressupost Municipal, l’11 de març de 2013. El 9 d’abril va tenir 
lloc la primera reunió de la Comissió Mixta de Ciutat, formada per la regidora d’Hisenda, el regidora 
de Participació Ciutadana, un representant de cada grup polític municipal, un representant de la Mesa 
d’Entitats, un representant de la Federació d’Associacions de Veïns i un representant de cada 
associació de veïns de la ciutat.  

L’objectiu era redactar el reglament que havia de regir els Pressupostos Participats dels Barris de 
l’Ajuntament de Girona. Partint d’una proposta es va acabar redactant el reglament. 

També la Comissió Mixta va concretar quins serien els criteris objectius que s’utilitzarien per al 
repartiment de la partida pressupostària d’un milió d’euros: el nombre d’habitants de cada barri, la 
seva superfície, la densitat de població existent en el seu territori, aspectes socials com la població 
estrangera que viu en el barri, l’índex d’envelliment, el nombre d’infants i la taxa d’atur, i el nombre 
d’equipaments públics existents a cada barri. 

Un altre tema que es va tractar a les reunions de la Comissió Mixta va ser la divisió territorial que 
s’utilitzaria per al repartiment de la partida i la celebració de les assemblees de barri. L’Ajuntament va 
presentar una proposta de divisió de la ciutat en 30 barris i es va demanar a les associacions de veïns 
que comuniquessin si s’adequava a la seva realitat per tal de fer els ajustaments que fossin 
necessaris. 

Repartiment de la partida 

Barri Quantitat assignada 

Barri Vell 37.979,78 € 

Campdorà - Gavarres 39.529,98 € 

Can Gibert del Pla 34.879,39 € 

Carme-Vista Alegre 32.554,10 € 

Devesa-Güell 33.329,20 € 

Domeny - Taialà 38.754,88 € 

Eixample 46.505,86 € 

Figuerola - Bonastruc 31.810,01 € 

Font de la Pólvora 29.453,71 € 

Fontajau 33.360,20 € 

Germans Sàbat 29.453,71 € 

Grup Sant Daniel 34.879,39 € 

Mas Catofa 24.028,03 € 

Mas Ramada 26.353,32 € 

Mercadal 28.709,62 € 
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Montilivi - La Creueta 32.554,10 € 

Montjuïc 27.128,42 € 

Palau Sacosta - Avellaneda - Mas Xirgu 44.211,57 € 

Pedreres - Fora Muralla 31.779 € 

Pedret 31.779 € 

Pla de Palau-Sant Pau 39.529,98 € 

Pont Major 27.128,42 € 

Pujada la Torrassa 31.003,91 € 

Vall de Sant Daniel 33.329,20 € 

Sant Narcís 42.630,37 € 

Sant Ponç 31.779 € 

Santa Eugènia 40.305,08 € 

Torre Gironella 31.003,91 € 

Torre de Taialà 27.128,42 € 

Vila-roja 31.779 € 

Total  1.000.000 € 

A partir de l’aprovació inicial del reglament per part del Ple, el 13 de maig de 2013, es van començar a 
celebrar les diferents assemblees de barri per tal que les entitats poguessin fer les propostes de 
projectes que voldrien que es portessin a terme amb la quantitat que se’ls hi havia assignat.  

Fins a principis de juny, es varen celebrar les Assemblees de Barri, en algunes de les quals també 
varen assistir veïns i veïnes dels diferents barris i els projectes que es varen proposar es van 
traslladar a l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica, que va informar sobre la seva viabilitat tècnica i 
econòmica. 

En l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica hi van participar tècnics d’Urbanisme, de Mobilitat i Via 
Pública, de Serveis Socials, d’Esports, d’Educació, de Serveis Jurídics i d’Intervenció, de Cultura, de 
Sostenibilitat, de Seguretat Ciutadana i d’Informàtica. Aquest equip va valorar un total de 88 
propostes presentades pels 30 barris, de les quals dos no eren viables jurídicament i onze no ho eren 
per raons econòmiques.  

El resultat es va traslladar a la Comissió Mixta de Ciutat per tal d’acabar de definir quins projectes se 
sotmetrien a consulta a cadascun dels barris.  

La consulta per barris va tenir lloc el 17 de juliol, de les 9 del matí a les 8 del vespre, i es van habilitar 
punts de votació presencial a cadascun dels 30 barris. 

Per tal de donar a conèixer la realització de la consulta es van fer anuncis als diaris i a l’agenda 
municipal; es va publicitar durant una setmana en alguns busos de la ciutat (L1,L2, L11); es van 
distribuir més de 1.500 cartells, i es van enviar dues notes informatives a totes les cases, la primera 
informant del procés i què es faria una consulta per barris i la segona donant a conèixer quins eren 
els projectes que e sotmetien a consulta en els respectius barris, la quantitat assignada a cada barri i 
el lloc on podrien anar a votar. 

Totes les persones empadronades en els diferents barris de la ciutat, majors de divuit anys i que 
podien participar en les eleccions municipals, van poder participar a la consulta, a través de la qual 
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van decidir quin era el projecte que els agradaria que s’executés en el seu barri, mitjançant el vot 
lliure, directe i secret.  

Els votants van escollir i marcar una sola opció. El projecte més votat seria el que es portaria a terme. 
I si sobraven diners de la primera opció, es podria realitzar també la segona opció més votada pels 
veïns i veïnes del barri. 

Participació en les consultes per barris 

Barri Persones 
empadronades 

Total votants % 

Barri Vell 3.370 Pendent Pendent 

Campdorà 184 24 13,04% 

Can Gibert del Pla 4.329 14 0,32% 

Carme-Vista Alegre 1.772 34 1,92% 

Devesa-Güell 3.874 53 1,37% 

Domeny - Taialà 2.256 60 2,66% 

Eixample 6.594 54 0,82% 

Figuerola - Bonastruc 895 45 5,03% 

Font de la Pólvora 919 42 4,57% 

Fontajau 2.461 77 3,13% 

Germans Sàbat 446 19 4,26% 

Grup Sant Daniel 136 9 6,62% 

Mas Catofa 250 22 8,80% 

Mas Ramada 390 38 9,74% 

Mercadal 1.709 74 4,33% 

Montilivi - La Creueta 5.250 61 1,16% 

Montjuïc 2.098 168 8,01% 

Palau Sacosta - Avellaneda - 
Mas Xirgu 

3.757 80 2,13% 

Pedreres 665 40 6,02% 

Pedret 561 6 1,07% 

Pla de Palau 8.162 110 1,35% 

Pont Major 1.839 76 4,13% 

Pujada la Torrassa 167 40 23,95% 

Vall de Sant Daniel 357 47 13,17% 

Sant Narcís 8.750 101 1,15% 

Sant Ponç 445 10 2,25% 

Santa Eugènia 5.210 53 1,02% 
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Torre Gironella 286 25 8,74% 

Torre de Taialà 800 11 1,38% 

Vila-roja 624 51 8,17% 

Total 65.186 1.444 2,22% 

3.12. Òrgans de Participació. El Consell de 
Cohesió i Serveis Socials 

L’objecte principal dels Consells és generar un espai formal de trobada entre agents municipals, altres 
administracions i la societat civil organitzada per debatre temes que preoucupen sobre l’àmbit concret 
del consell, proposar idees, normatives, etc.. per tal de millorar processos, la gestió de recursos o 
altres, emetre informes sobre l’estat d’una situació o problema, i/o ordenar i operatitvitzar projectes 
que puguin representar noves formes d’intervenir en l’àmbit municipal i des del consens entre la 
població i actors implicats.  

Des de la Regidoria de Serveis Socials, Cooperació i Participació es dinamitzen diferents consells de 
participació municipal.  

▪ El Consell Municipal de la Gent Gran. és un òrgan consultiu, plural i autònom, mitjançant el 
qual es promouran les accions participatives de les diverses associacions i entitats 
relacionades amb la Gent Gran i ubicades a la ciutat de Girona. El Consell Municipal de la 
Vellesa de Girona es crea per acord del Ple de l’Ajuntament de Girona el 19 de desembre de 
l’any 1990, amb la necessitat d’aprofundir en el coneixement de les situacions i de les 
problemàtiques que afecten el complex i ampli món de la gent gran, així com de la necessitat 
d’establir espais de debat i de coordinació amb les diverses institucions, entitats i associacions 
públiques i privades que treballen i defensen aquest col·lectiu. Aquest òrgan consultiu, de 
participació, promoció i supervisió s’anomenà "Consell Municipal de la Vellesa de Girona" i hi 
estaven representats membres d’aquelles institucions i organismes amb relació en aquest 
àmbit. L’objectiu general és promoure i fer efectiva, en l’àmbit de la gent gran, la participació 
dels ciutadans i ciutadanes en la vida política, econòmica, cultural i social de la ciutat. Es un 
Consell format per 14 associacions i 21 serveis diferents (centres residencials, centres de dia, 
etc..), i la Caixa. Durant el 2013 el consell s’ha reunit un total de 21 vegades. El Consell 
s’organitza en dues comissions diferents, la responsable de l’edició de la revista “El Roure” i la 
de Gent Gran ciutat.  

▪ El Consell Municipal LGTB (Lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals), és un òrgan 
consultiu sectorial de participació, creat per acord del Ple de l’Ajuntament de Girona el 8 
d’octubre de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 6.3 i 70 del Reglament 
Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Girona. El Consell es crea amb la voluntat de 
l’Ajuntament de Girona d’orientar-se per l’article 40.8 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
que estableix que els poders públics han de promoure la igualtat de totes les persones amb 
independència de l'origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o 
l'orientació sexual, i també han de promoure l'eradicació del racisme, de l'antisemitisme, de la 
xenofòbia, de l'homofòbia i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la 
dignitat de les persones. El 9 de setembre de 2013, va aprovar definitivament el Reglament 
del Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de la ciutat de Girona. El 
Consell està format per 27 organitzacions, entre grups polítics municipals, sindicats i 
associacions i entitats de la societat civil.  

▪ El Consell Municipal de Cooperació. Que es dinamitza des de l’equip tècnic de l’Oficina de 
Cooperació i s’explica en el punt 3.13.3 de la memòria.  



Àrea de Serveis a les Persones 

Serveis Socials, Cooperació i Participació 

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2013 109 

▪ El Consell Municipal de Cohesió i Serveis Socials, es dinamitza des de l’equip tècnic de 
suport dels serveis socials.  

3.12.1. El Consell de Cohesió i Serveis Socials 
El Consell de Cohesió i Serveis Socials és un òrgan de participació de ciutat que parteix de la llei de 
Serveis Socials de 2007 i que actualment està composat per 32 entitats públiques I privades de 
l’àmbit social. El seu objectiu principal és fomentar la participació ciutadana entorn del debat sobre la 
cohesió social i la inclusió a Girona i actualment s’emmarca en la voluntat municipal que el Consell 
sigui una eina capaç de treballar en temes i situacions concretes i reals, de manera consensuada i en 
xarxa amb totes les entitats participants. 

Durant aquest 2013 l’objectiu general ha estat cercar propostes i solucions a les situacions de 
pobresa i exclusió social que afecten als ciutadans de Girona com a conseqüència dels efectes de la 
crisi econòmica. Organitzada amb tres comissions diferents, el Condell de Cohesió a volgut donar 
sortida a aquestre tres objectius concrets.  

▪ Objectiu 1. Promoure l’ocupació de col·lectius socials vulnerables en situació d’atur.  

▪ Objectiu 2. Promoure mesures per millorar la cobertura de les necessitats bàsiques de menors 
en situació de pobresa. 

▪ Objectiu 3. Promoure accions per afavorir la salut emocional de persones afectades pels 
processos vinculats a la crisi.  

Resultats  
Objectiu 1.  

▪ S’ha pogut organitzar i activar el pla de mesures ocupacionals “Girona Actua”.  

Objectiu 2.  

▪ S’ha finalitzat el diagnositic de les necessitats bàsiques més urgents pel què fa a les famílies 
més vulnerables i els seus infants. 

▪ Diagnosi dels serveis i mapa de recursos existents. 

▪ Formulació i unificació d’indicadors de pobresa per part de les entitats. 

▪ Document de mesures i recomanacions d’accions. 

Objectiu 3. 

▪ Diagnosi dels serveis i recursos existents. 

▪ Disseny d’un projecte compartit que impulsi accions en aquest sentit de cara l’any 2014.  

Girona Actua. Pla de mesures ocupacionals 
El Girona Actua és un Pla, gestionat per Serveis Socials i el Servei d’Ocupació Municipal, que 
s’estructura sota la direcció d’un equip format per representant dels dos serveis. El 29 de juliol del 
2013 es signa un conveni entre els serveis municipals i les 17 entitats, per tal de fer viable la 
proposta.  
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El dia 9 d’ocubre es fa la presentació de l’equip, es crea la comissió de seguiment i s’inicia el procés 
de derivació. El 14 d’octubre inicia la seva feina executora l’equip tècnic del programa al Servei 
Municipal d’Ocupació de l’Ajuntament de Girona. 

Resultats 

Participants. A finals del 2013, s’havien derivat 725 persones el 61% són col·lectius prioritaris 
derivats de serveis socials i entitats del tercer sector, i d’aquests col·lectiu prioritaris el 81% ha estat 
derivat per serveis socials. 

▪ Segons edat i sexe: El 41% de les persones derivades són dones, el 35% d’aquestes són 
joves entre 16 i 24 anys, gairebé el 24% tenen entre 25 i 34 anys, 17’8 % entre 35 i 44 anys i 
23’2% més de 45 anys. El 59% dels derivats són homes, el 46’8% d’aquests són joves entre 
16 i 24 anys, el 16’3% tenen entre 25 i 34 anys, el 20’4% entre 35 i 44 anys i més de 45 anys 
el 19’2 %. És a dir el el 41’2 % de les persones derivades tenen entre 16 i 24 anys, el 19’1% 
entre 25 i 34 anys, el 19% entre 35 i 44 anys i finalment el 20’5% més de 45 anys. 

▪ Segons temps de desocupació: El 12’1% dels usuaris/es porten desocupats menys de 6 
mesos, el 6 % entre 6 mesos i 1 any, 13’7% entre 1 i 2 anys, i el 27% més de 2 anys, de la 
resta actualment encara no s’ha tramés la informació. 

▪ Segons edat i formació Gairebé el 70% dels joves derivats entre 16 i 24 anys no tenen el 
graduat en educació secundària o equivalent. Del grup de 25 a 34 anys un 40% no té el 
graduat en educació secundària o equivalent. Dels grup de 35 a 44 anys un 33’3%. I dels 
majors de 45 un 28’8%, malgrat això d’aquest grup ens manca actualment la informació d’un 
50% dels derivats. Del total dels derivats un 48’7% no tenen el graduat en educació 
secundària o equivalent. 

▪ Segons tipus de família Un 10’6% del total de persones derivades pertany a família 
monoparental, destacar que d’aquest grup el 88’3% són dones. Gairebé el 30% dels 
usuaris/es derivats tenen càrregues familiars. El 10% de persones joves entre 16 i 24 anys 
tenen càrregues familiars, de la resta de grups d’edat, el 44%. 

Prospecció d’empreses. L’equip de prospecció del programa va realitzar un directori per a treballar-
hi posteriorment d’un total de 800 empreses, amb la finalitat de localitzar-les i agrupar-les per sectors, 
barris entre d’altres, amb l’objectiu d’ajustar al màxim les empreses amb el perfil de les persones 
candidates del programa un cop seleccionades. A final del 2013 s’havia pogut contactar amb un total 
de 23 empreses. 

3.13. Oficina Municipal d’Habitatge 

L’Oficina Municipal d’Habitatge s’ha convertit en l’espai de referència en matèria d’habitatge de la 
ciutat de Girona. Les funcions principals són, per una banda, millorar l’accés a l’habitatge de la 
població en general i especialment per aquelles persones que es troben en risc d’exclusió social en 
matèria d’habitatge; i per l’altra, promoure el manteniment i la rehabilitació dels habitatges i edificis de 
la ciutat. Les esmentades funcions es duen a terme a partir dels següents eixos: 

3.13.1. Prestacions socials per al pagament del lloguer  
A partir d’aquest any 2013 l’Oficina Municipal d’Habitatge ha passat a tramitar les prestacions 
econòmiques d’especial urgència per atendre deutes de lloguer o d’amortització hipotecària o per 
persones desnonades (fins aquest moment aquestes sol·licituds es tramitaven directament als 
Serveis Territorials mitjançant la intervenció del Serveis Socials Municipals). 
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Així doncs, en matèria d’ajuts al pagament del lloguer cal distingir: 
 

▪ Prestacions socials per al pagament del lloguer (el conegut com a Lloguer just): Aquest 
any 2013 hi ha hagut una doble convocatòria, una per les persones que ja estaven percebent 
aquesta prestació (antics perceptors) i una altra en la que s’obria la convocatòria a nous 
perceptors (és a dir, oberta per a tothom qui complís els requisits establerts). 

▪ Prestacions econòmiques d’especial urgència per al pagament del lloguer, de quotes 
d’amortització hipotecària en situacions especials, i per atendre persones que han perdut 
l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària. Aquest 
tipus d’ajut a les persones desnonades ha estat una novetat per aquest any 2013. 

Prestacions socials per al pagament del lloguer 
(Lloguer just) 
Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin 
ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial. 
L’ajut està destinat a persones físiques que: 
 

▪ Acreditin la residència legal a Catalunya durant un mínim de 5 anys, dos dels quals han 
d’ésser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. 

▪ Siguin titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge destinat a domicili habitual i permanent. 

▪ Acreditin ingressos suficients per poder pagar la renda de lloguer. 

 
La quantia mensual de la prestació es determina per la diferència entre l'import del lloguer que paga 
la persona arrendatària i l'anomenat lloguer just (que es considera que es correspon amb el 30% dels 
ingressos), amb els imports màxims i mínims que es determinin en la convocatòria anual. 
 
Aquest darrer any 2013, a banda de renovar la prestació a les persones que venien cobrant la 
prestació l’any 2012, s’ha obert a noves persones sol·licitants i s’ha gestionat un volum de: 
 

▪ Total sol·licituds registrades: 528 (antics perceptors 85; nous perceptors 443) 

▪ D’aquestes sol·licituds, 321 han estat resoltes favorables (85 dels antics perceptors i 236 de 
nous perceptors), i 207 extingides (de nous sol·licitants).  

▪ Import total concedit: 685.346,07 € 

▪ Import mig anual d’ajut concedit per perceptor: 2.239,10 €. 
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Resolucions expedients Lloguer Just 2013

207; 39%

321; 61%

Extingides

Favorables
 

Més de la meitat del expedients (61 %) s’han resolt favorablement, mentre que, el 39 % dels 
expedients estan en proposta de resolució desfavorable, i per consegüent, no podran rebre l’ajuda de 
lloguer. 

Prestacions econòmiques  
Entenem aquestes presetnación com d’especial urgència per al pagament del lloguer, de quotes 
d’amortització hipotecària en situacions especials, i per atendre persones que han perdut l’habitatge a 
conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària 

Són prestacions a fons perdut, també, que s’atorguen a persones que han contret deutes en relació 
amb l’habitatge, amb la finalitat de garantir un habitatge a la persona sol·licitant i a la seva unitat de 
convivència. L’ajut està destinat a persones físiques amb deutes contrets per rebuts impagats de:  

▪ Rendes de lloguer 

▪ Quotes d’amortització de préstec hipotecari 

Així com també a les persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de 
desnonament o execució hipotecària o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què 
s’hagi perdut l’habitatge, com en els casos de dació en pagament, que quedin degudament acreditats. 

 
Aquest any 2013 l’Oficina ha estat, per primera vegada, tramitadora d’aquest tipus d’ajuts i el volum 
ha estat de: 
 

▪ 25 sol·licituds per ajuts derivats de deutes de lloguer, dels quals 20 han estat resoltes 
favorablement i 5 es troben pendents de documentació. 

 
▪ 6 sol·licituds per ajuts per al pagament dels deutes derivats de quotes d’amortització 

d’hipoteca, de les quals 4 s’han resolt favorablement i 2 es troben pendents. 
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3.13.2. Gestió de les diferents modalitats d’accés a 
l’habitatge 

Habitatges de Protecció Oficial (HPO) 
La finalitat dels habitatges de protecció oficial és la d’assolir una oferta significativa d'habitatges 
destinats a polítiques socials, que sigui territorialment equilibrada, i presti una atenció especial als 
col·lectius que pateixen exclusió o risc d'exclusió, per raons estructurals o conjunturals, en l'accés al 
mercat de l'habitatge.  
  
Al llarg dels darrers anys a la ciutat de Girona, la promoció d’habitatges de protecció oficial s’ha anat 
incrementant, assolint el 2011 la xifra de 170 habitatges promoguts, dels quals 96 estan destinats a 
lloguer i 74 a venda; xifres que s’han mantingut per aquest any 2013 atès que no hi ha hagut noves 
promocions. 
 

Habitatges de Protecció Oficial (HPO) 2013 

Nº de contractes signats  6 

Nombre de rescissions signades 4 

Preu mig del lloguer mensual 361,05 € 

Nº de renúncies i desistiments a habitatges adjudicats 45 

 

L’Oficina informa sobre les promocions d’habitatge protegit que hi pugui haver al municipi i té la funció 
de recollir les dades de les persones que volen accedir a un habitatge de protecció oficial mitjançant 
la inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial. 
 
Pel que fa a l’esmentat Registre, l’Oficina tramitava i gestionava les seves inscripcions però a partir 
del mes de setembre de 2013 l’ha passat a gestionar l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per la 
qual cosa l’Oficina només recull la documentació i la tramet a l’Agència pel seu tràmit d’inscripció. 
 
El nombre de sol·licituds d’inscripció al registre de sol·licitants d’HPO registrades a l’OMH fins 
31/12/2013 ha estat de 155. 

Borsa de mediació per al lloguer social 
El programa de mediació s'articula mitjançant les borses de mediació per al lloguer social i les borses 
joves d'habitatge conveniades amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. El conjunt de borses de 
mediació per al lloguer social constitueixen la Xarxa de Mediació que dóna cobertura als diversos 
àmbits territorials de Catalunya. Les borses actuen com a mediadores entre les persones propietàries 
dels habitatges i les arrendatàries, els donen confiança i vetllen pel cobrament i bon ús dels 
habitatges, negocien rendes de lloguer per sota de mercat i cerquen l'habitatge més adequat per a 
cada unitat de convivència sol·licitant. 
 
El programa de mediació per al lloguer social té per objecte incrementar el parc d’habitatges que es 
destina a lloguer social per possibilitar l’accés a l’habitatge de la població amb ingressos baixos, 
mitjançant l’establiment d’un sistema de garanties públiques per a les persones propietàries 
d’habitatges desocupats. 
 
Val a dir que per aquest any 2013 i per tal d’incentivar la captació de nous habitatges a la Borsa 
l’Oficina Municipal d’Habitatge aporta un nou servei per a les persones propietàries que estiguin 
disposades a entrar el seu habitatge en el programa de la Borsa de Mediació. Es tracta de la 
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confecció, gestió i tramitació de la cèdula d’habitabilitat de segona ocupació i el certificat 
d’eficiència energètica sense cap cost per les persones propietàries. 
 
Pel que fa als requisits bàsics per accedir a aquest tipus d’habitatges, es té en compte un nivell 
d’ingressos mínims per unitat de convivència (al voltant dels 1.000 € mensuals) així com l’adequació 
de l’habitatge a la composició familiar. Aquest nivell mínim d’ingressos és bàsic per tal de garantir a 
les persones propietàries el pagament del lloguer per part de les persones arrendatàries. 
 
Pel que fa a aquest any 2013: 
 
En matèria de captació d’habitatges (que es porta directament per personal de l’Oficina Municipal 
d’Habitatge): 
 

▪ S’han realitzat un total de 60 contactes amb persones propietàries particulars. D’aquests, 
s’han acabat realitzant 43 visites a habitatges, dels quals un total de 27 habitatges han entrat 
a formar part de la Borsa de Mediació.  

▪ Això suposa que, un 45% del les persones propietàries ateses/informades i que un 62,8% dels 
habitatges visitats han posat el seu habitatge a disposició de la Borsa de Mediació. 

 
En matèria d’atenció a les persones usuàries de la Borsa de Mediació (aquesta tasca està 
subcontractada a la Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social - SER.GI - que presta aquest servei 
a l’Oficina Municipal d’Habitatge): 
 
 

Borsa de mediació per al lloguer social 2012 2013 

Nº de sol·licituds registrades de persones interessades en 
accedir a un habitatge de la Borsa 

209 127 

De les quals s’han validat correctament en complir els 
requisits 

132 89 

De les quals no s’han validat per no complir els requisits 77 38 

 
Durant aquest any 2013 el tècnic de la Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social ha realitzat 129 
entrevistes a persones demandants d’habitatge. 

El nombre total d’habitatges que a finals de 2013 formen part de la Borsa de Mediació i estan actius 
és de 127, dels quals: 

▪ 84 són del programa de Mediació 

▪ 8 són de l’antic programa de cessió (de l’Agència) 

▪ 35 són de l’Ajuntament de Girona 

 
La mitjana del preu de lloguer dels contractes del programa de la Borsa de Mediació signats aquest 
any 2013 és de 386 €. 

Davant l’empitjorament general de la situació econòmica de les famílies i del fet que moltes de les 
famílies que resideixen en habitatges gestionats per la Borsa de Mediació tenen algun membre en 
situació d’atur el que fa difícil el pagament puntual de les rendes de lloguer o fins i tot l’impagament 
d’aquestes. 
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Bàsicament, aquest és el motiu pel que l’any 2013 s’ha caracteritzat per l’elevat volum d’ajuts que 
s’han hagut de gestionar. Les vies per aconseguir-los han estat dues: 

▪ Prestacions d’especial urgència per al pagament del lloguer: s’han tramitat 4 expedients i 3 
han estat resolts favorablement i suposen un total de 2.213,9 €. L’expedient restant està en 
tràmit. 

▪ Projecte “Habitem tots”: 12 famílies procedents de la Borsa de Mediació i 3 habitatges 
municipals s’han beneficiat dels ajuts que oferia aquest programa pels impagaments de 
rendes de lloguer, rebuts de subministraments, etc. Es van destinar un total de 8.015 € a fons 
perdut per al pagament de deutes derivats de rendes de lloguer; 747 € a la compra 
d’electrodomèstics bàsics per famílies que no disposaven de recursos per adquirir-los i 696 € 
es van destinar al pagament de deutes de subministraments de pisos d’inclusió de 
l’Ajuntament de Girona. 

Habitatges d’inclusió 
Són habitatges que es destinen a atendre persones que requereixen una atenció especial i/o 
d’urgència i que són derivades pels Serveis Socials municipals. 

Aquests habitatges s’adjudiquen mitjançant una comissió formada per personal tècnic de l’Oficina 
Municipal d’Habitatge, la Borsa de Mediació de Lloguer Social i els Serveis Socials d’Atenció Primària. 
La forma contractual aplicada a aquest tipus d’habitatges és la cessió d’ús i generalment tenen una 
durada inferior a l’any, atès que la seva finalitat és ajudar a aquelles persones en situació de 
necessitat i d'urgència que arriben als Serveis Socials d'Atenció Primària.  

Habitatges d’inclusió 2013 

Contractes signats 10 

Rescissions signades 10 

Preu mig del cànon de cessió 
mensual 

163 € 

El cànon que es paga per aquests tipus d’habitatges s’adapta als ingressos de les famílies que els 
ocupen, pagant 1/3 dels seus ingressos en trams que van dels 140 €, 210 € i 300 € mensuals. 

Al 2013 s’han fet ajustaments, a la baixa, de la renda de lloguer de 2 habitatges municipals per tal 
d’adequar-la als ingressos de la unitat de convivència, corresponents a persones arrendatàries que ja 
gaudien d’una primera rebaixa però que davant l’empitjorament de la seva situació econòmica ha 
calgut fer un nou ajustament a la baixa.  

Convé tenir en compte que aquests ajustaments de les rendes de lloguer es començar a aplicar l’any 
2012 per tots els habitatges d’inclusió i de la promoció del carrer Guadiana, atès que per decret 
d’alcaldia d’11 de novembre de 2011 es va declarar zona d’escassa demanda amb necessitat 
d’atenció especial. 

Servei de Mediació Hipotecària 
El servei de mediació hipotecària ofert per la Oficina Municipal d’Habitatge té la finalitat de donar 
sortida a la problemàtica que actualment afecta gran part de la població en matèria hipotecària.  

Des del mes de març de 2012, moment en que es va iniciar aquest servei, s’està treballant per tal de 
poder atendre i assessorar totes i cadascuna de les demandes ciutadanes, treballant així en tots els 
aspectes que així ho facin necessari, intentant assolir d’aquesta manera el major nombre de solucions 
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possibles en aquest context de crisi econòmica en el que es veuen immerses un gran nombre de 
famílies de la nostra ciutat i del nostre país.  

El servei de mediació hipotecaria que ofereix l’Ajuntament de Girona des de la Oficina Municipal 
d’Habitatge el podem definir com un servei integral d’atenció a la ciutadania on s’intenta donar 
sortida a tots els tràmits i gestions relacionades amb les qüestions hipotecàries, que poden 
anar des d’un simple assessorament telefònic inicial a l’acompanyament davant notari quan es 
finalitza la negociació en determinats casos, passant per totes les fases intermèdies del procediment 
com pot ser l’acompanyament, l’entrega de documentació, la negociació davant l’entitat, suspensió de 
llançaments, etc..  

En aquest sentit, doncs, també volem dotar d’universalitat aquest servei atesa la importància que té el 
nombre de famílies afectades per aquest fet, que dia a dia creix i es planteja com una de les 
problemàtiques més importants de casa nostra tenint en compte que les famílies poden acabar 
perdent el seu habitatge a més de generar deutes vitalicis degut als impagaments de les hipoteques. 

El servei de mediació hipotecària que ofereix la oficina d’habitatge de Girona, i per tant totes les 
actuacions que es duen a terme a través d’aquest, es porten a terme mitjançant la figura d’un 
advocat que presta els seus serveis exclusivament per aquesta qüestió dedicant 25 hores 
setmanals a aquesta tasca. 

En aquest sentit també, i amb la intenció d’abarcar al màxim la problemàtica en matèria hipotecària i 
la pèrdua de l’habitatge, des de l’Oficina Municipal d’Habitatge i sota l’empara dels Serveis Socials 
Bàsics d’Atenció Primària, es tramiten ajudes per poder atorgar als usuaris que han perdut la 
titularitat de l’habitatge a conseqüència d’una dació en pagament o d’un procediment judicial 
d’execució hipotecària i que se’ls grava amb l’Impost municipal de l’Increment sobre els Terrenys de 
Naturalesa Urbana (IIVTNU), sempre i quan compleixin uns requisits mínims establerts per decret 
d’alcaldia, que són: 

▪ Que siguin titulars d’un únic habitatge en propietat 

▪ Que aquest habitatge sigui l’habitual i permanent 

▪ Que tinguin empadronament a la ciutat de Girona en el moment del canvi de titularitat, 
concretament en l’habitatge objecte de transmissió. 

▪ Que no superin el límit d’ingressos fixat per el varem aprovat pel decret. 

En aquest sentit doncs, intentem donar el màxim de cobertures possibles a les situacions d’exclusió 
social generades a través de la qüestió hipotecària i de la pèrdua de la vivenda, per tal d’intentar així 
minimitzar els efectes negatius i devastadors que suposen avui en dia aquest tipus de situacions per 
a les famílies de la nostra ciutat. 

Durant l’any 2013 el servei de Mediació Hipotecària ofert per l’Oficina Municipal d’Habitatge de Girona 
ha sofert un increment considerable dels casos i les atencions efectuades en la matèria:  

 

Tramitació d’expedients d’intermediació hipotecària 2013 

Expedients tramitats 82 

Expedients resolts 29 

Expedients resolts amb dació en pagament 11 

Expedients resolts amb operacions de refinançament 4 

Expedients en els què s’ha acordat lloguer social (2 dels quals són expedients de 
dació en pagament, la resta eren usuaris en procés de desnonament que s’han 

9 
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pogut evitat amb el lloguer social)  

Expedients no resolts per causes alienes  7 

Expedients acabats amb desnonament 0 

Expedients en negociació  53 

Atencions presencials efectuades 406 

 

Tramitació d’expedients per Impost de l’Increment del Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana (IIVTNU) 

2013 

Expedients tramitats 42 

Expedients en els què s’ha atorgat l’ajuda 24 

Expedients en els quals no s’ha atorgat l’ajuda 6 

Expedients en tràmit 12 

3.13.3. Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge 
La Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge es va crear el març del 2012 amb la finalitat de 
coordinar les actuacions en matèria d’habitatge de totes les entitats que treballen en aquest àmbit. 
Actualment hi formen part l’Ajuntament de Girona, la Generalitat de Catalunya, la Fundació Servei 
Gironí de Pedagogia Social, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, el Col·legi d’Advocats de 
Girona, Càritas Diocesana de Girona i el Defensor de la Ciutadania (que actua com a portaveu). 

Tot seguit es presenta un resum de les actuacions dutes a terme per aquesta Taula: 

▪ Edició i distribució de la guia d’informació i actuacions per les persones afectades per la 
hipoteca, confeccionada pels membres de la Taula. 

▪ Posada en marxa, el març del 2012, del Servei de Mediació Hipotecària, que es du a terme a 
través de l’Oficina Municipal d’Habitatge. 

▪ Posada en marxa, el juliol de 2013, del telèfon gratuït d’informació i orientació a les persones 
afectades per les hipoteques. Així com la seva difusió a través dels canals webs i xarxes 
socials de l’Ajuntament. 

▪ El resultat de les trucades rebudes durant l’any 2013, des de la seva posada en marxa és el 
següent: 

 

Trucades rebudes el 2013 Quantitat Percentatge 

Trucades Clàusula Terra (trucades d’assessorament 
sense seguiment) 

15 42,8% 

Trucades impagament/mediació hipotecària 
(trucades on s’assessora i es dóna seguiment en 
funció del cas – al 33,3 % se li dóna seguiment) 

15 42,8% 

Trucades per altres informacions sobre habitatge 
(majoritàriament trucades d’altres professionals de 
l’àmbit social i d’habitatge per a realitzar coordinació 
i/o assessorament) 

5 14,2% 
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Total  35  

 

Perfils dels usuaris atesos  

Clàusula terra: Majoritàriament persones al dia de les quotes hipotecàries, però que 
reclamen un assessorament específic sobre l’existència de clàusules abusives 

Impagament/mediació hipotecària: Unitats familiars sense ingressos o ingressos 
baixos. Es divideixen entre els que ja tenen algun deute de la quota, i altres que 
preveuen un futur impagament. Majoritàriament no hi ha procés judicial obert.  

 
▪ S’han fet contactes amb diferents entitats bancàries amb la finalitat d’aconseguir la cessió dels 

habitatges del municipi que tenen buits per destinar-los a lloguer social. 

▪ Aprovació, per decret d’alcaldia de 19 de novembre de 2012, de la línia d’ajuts econòmics per 
tal que les persones que perden el seu habitatge únic i habitual com a conseqüència d’un 
procés d’execució hipotecària o de dació en pagament puguin fer front al pagament de la 
plusvàlua. 

▪ Per acord de Junta de Govern Local de 8 de març de 2013, l’Ajuntament de Girona es va 
adherir al conveni per a la creació d'un fons social d'habitatges per a persones desnonades 
signat el 17 de gener de 2013 pels Ministeris d'Economia i Competitivitat, de Foment, de 
Sanitat, de Serveis Socials i Igualtat, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, la 
Plataforma del Tercer Sector i el sector bancari. 

▪ Per acord de Junta de Govern Local de 11 d’octubre de 2013, l’Ajuntament de Girona es va 
adherir al Protocol d'execució de les diligències de llançament als partits judicials de 
Catalunya. 

3.13.4. Gestió i tramitació de cèdules d’habitabilitat de 
segona ocupació 

La cèdula d’habitabilitat de segona ocupació és el document administratiu que acredita que un 
immoble és apte per a ser destinat a ús residencial i compleix degudament les condicions tècniques 
d'habitabilitat que regula la normativa.  

Aquest any 2013 s’ha donat un increment molt considerable en la tramitació de les cèdules atès que 
a finals de l’any 2012 es va aconseguir un acord amb la Generalitat de Catalunya per tal que 
traslladés a l’Oficina totes les cèdules de la ciutat. 

Hi ha hagut un total de 1.310 sol·licituds presentades el 2013, el que suposa un increment del 
286% respecte l’any 2012 de les quals se n’han visitat/inspeccionat un 36,03%. No es realitza la 
visita de totes les sol·licituds, tot i que sí que es fa la verificació administrativa i legal de totes elles 
(per poder complir amb el compromís de tramitar en menys de 15 dies). 

3.13.5. Ajuts a la rehabilitació  
Aquest any 2013 no hi ha hagut convocatòria d’ajuts a la rehabilitació, però s’ha tramitat i gestionat el 
tancament d’expedients d’anys anteriors que restaven pendents de resoldre. 
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3.14. Servei de Solidaritat i Cooperació 

El servei de solidaritat i cooperació (SSiC) treballa per construir una societat més solidària a través de 
la organització i suport a activitats de cooperació pel desenvolupament, solidaritat internacional i 
educació pel desenvolupament. Els objectius específics del servei són:  

▪ Donar suport i promoure a nivell local activitats i recursos que promoguin valors basats en la 
solidaritat, la justícia, la interculturalitat, el respecte i promoció dels drets humans, així com la 
cohesió i inclusió social i la sostenibilitat.  

▪ Donar suport i promocionar projectes de cooperació en l’àmbit internacional, 

▪ Promoure la participació i col·laboració entre entitats solidàries d’àmbit local i regional.  

3.14.1. Suport i promoció de l’educació i la 
sensibilització en valors a nivell local 

El Servei de Solidaritat i Cooperació promociona recursos i activitats educatives i de sensibilització 
des del convenciment que, impulsant un model basat en l’educació pel desenvolupament i la 
cooperació, es pot avançar cap a un model de societat més justa i solidària que, en la mesura de les 
seves possibilitats, podrà pal·liar les desigualtats entre el Sud i el Nord. El SSiC és el principal 
promotor d’activitats de sensibilització entorn la Cooperació i Drets Humans de la ciutat. És un punt 
de referència conegut i reconegut pels diferents agents de cooperació de Girona i de comarques, així 
com també dels interlocutors a nivell de Catalunya.  

Activitats desenvolupades 

S’han desenvolupat 35 activitats dirigides a la sensibilització i difusió de l’àmbit cooperació i drets 
humans. S’ha incrementat l’oferta d’activitats respecte en 2012 en 10 activitats desenvolupades més.  

Nombre i tipus d'activitat 

Nombre 
d’activitats 

Tipus d’activitat Valors treballats  

2013 2012 2013 2013 

Activitats dirigides als 
centres educatius 

9 8 Tallers (4) 

Formacions (3) 

Espectacle (1) 

Material didàctic 
(1) 

Activitats dirgides a la 
ciutadania 

 

25 17 Audiovisuals (3) 

Exposicions (3) 

Conferències (7) 

Formacions (3) 

Campanyes (5) 

Butlletí i difusió (4) 

Cultura de la Pau i 
Drets Humans 

 

Interculturalitat i 
Inclusió 

 

Desenvolupament 
sostenible 

 

Solidaritat (54% de 
les activitats 
realitzades) 
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Públic participant  

 
Distingim aquelles activitats dirigides als infants i joves que s’oferten a tots centres escolars de 
primària i secundària, i aquelles altres obertes que es dirigeixen a la ciutadania en general.  

Públic participant 

 Nombre d’activitats Nombre de 
participants total 

 2013 2012 2013 

Activitats dirigides als 
centres educatius 

9 8 5.053 alumnes i 
professorat 

Activitats  

 

25 17 2.870 ciutadans/es Activitats 
dirgides a la 
ciutadania 

Butlletí  11 3 1.650 persones 

 
Les accions en els centres educatius cobreixen al 75% dels centres educatius de primària i el 100% 
secundària de Girona.  

Agent promotor 

La majoria d’aquestes activitats són organitzades i gestionades pel propi servei:  

Iniciativa mixta: 

37%

Iniciativa 
pròpia:  43%

Iniciativa 
externa 

(entitats…) 24%

 
▪ Un 43% són activitats organitzades i desenvolupades pel propi servei. 

▪ Un 37% són activitats coorganitzades amb una altra entitat o agent.  

▪ Un 24% són activitats finançades pel servei però sense suport organitzatiu.  

Subvenció de les Activitats 

S’han subvencionat 6 activitats d’iniciativa externa (d’entitats locals) per una valor de 33.150 euros. 
D’aquestes activitats:  

▪ 5 activitats varen presentar-se a la convocatòria d’ajuts. 4 d’aquestes varen ser 
subvencionades (14.700 euros). D’aquestes s’ha subvencionat de mitja un 67% de la quantitat 
sol·licitada, i un 36% del valor total del projecte presentat. 

▪ Una de les activitats presentades a la convocatòria no va ser subvencionada. 
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▪ 2 activitats són convenis de col·laboració (18.000 euros): Cedre i Agenda Llatinoamericana. 

Aspectes destacats  

En relació al suport i promoció de l’educació i la sensibilització en valors a nivell local, destaquem:  

El treball fet amb altres entitats de la ciutat i sobretot el treball en xarxa amb altres serveis municipals 
(Xarxa Biblioteques Municipals, Centres Cívics, Centre Cultural la Mercè i Servei Municipal 
d’Educació). En aquest sentit, s’aconsegueix l’objectiu prioritari de fomentar la transversalitat a 
l’Ajuntament de Girona aconseguint una implicació més activa per part d’altres serveis municipals. 

Consolidació de l’edició mensual del butlletí electrònic d’informació (11 edicions) per a la difusió i 
sensibilització entorn les accions municipals de solidaritat i cooperació. 

La bona acollida de les Campanyes per la Pau adreçades a alumnes de centres educatius 
consolidant-se en els seus més de tres, sis o dinou anys celebrant-se 

▪ La campanya per la pau Timbals per la Pau, on hi varen participar 3.531 alumnes,  

▪ La XIX Diada de Cooperació Solidària amb 216 alumnes. 

▪ La Cantata per la Pau, amb la participació de més de 1000 alumnes de secundària.  

En relació a la Campanya solidària del 0,7 % del sou mensual dels treballadors de l’Ajuntament, val a 
dir que el nombre de participants ha baixat en 6 persones respecte al 2012, amb una disminució del 
11 % de la recaptació econòmica respecte a l’any anterior, que s’ha destinat a un total de 20 projectes 
(5 menys que el 2012). 

Pel que fa a les accions dirigides a la ciutadania, aquest 2013 han tingut especial rellevància les 
activitats relacionades amb donar a conèixer els agermanaments amb les ciutats de Bluefields i 
Farsia, així com les formacions dirigides a diferents col·lectius. 

Entre d’altres, destaquem l’èxit del Cicle de Cinema i Solidaritat (curs 2013-2014), que amb una 
mitjana de 80 espectador, arriba a un públic molt variat i que no és l’habitual de l’entorn de la 
cooperació. La temàtica general del cicle era “el rol de la dona en els països del Sud”, amb un total de 
10 sessions.  

3.14.2. Suport i promoció a la cooperació en l’àmbit 
internacional 

L’Ajuntament promou la cooperació pel desenvolupament a través de les ajudes econòmiques que 
destina a projectes de cooperació internacional (Ajut Oficial al Desenvolupament), mitjançant: 
 

▪ La convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament. 

▪ La convocatòria de subvencions per a projectes de codesenvolupament. 

▪ Els convenis amb entitats que promouen projectes de cooperació al desenvolupament amb 
ciutat agermanades. 

▪ Suport econòmic i tècnic a projectes del FCCD (Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament). 

▪ Ajuts d’emergència. 
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El suport a projectes de cooperació durant el 2013 s’ha mantingut, respecte l’any passat: Aquest any 
s’han subvencionat un total de 22 projectes de cooperació, dels 29 projectes valorats. Això ha 
suposat la disminució en només un projecte respecte l’any passat, degut a que han disminuït les 
sol·licituds. És una dada positiva en tant que demostra que la inversió de l’Ajuntament de Girona en 
cooperació no ha disminuït, diferentment de partides d’altres administracions.  
 
Val a dir també que durant el 2013 s’ha hagut d’ampliar la partida a “ajuts d’emergència” que han anat 
destinades a les poblacions civils que pateixen greus crisis humanitàries dels campaments de 
refugiats de Tindouf (Algèria), Filipines i conflicte armat de Síria. 
 
El total de diners subvencionats per aquest concepte ha estat de : 15.000 euros, que augmenta la 
quantitat destinada l’any passat on no es va haver d’utilitzar aquesta partida. 
 
Val a dir també, que la majoria dels projectes finançats tenen la subvenció del SSiC com a única font 
de finançament, o almenys com a font principal. Això significa que sovint estem parlant d’accions 
atomitzades i de petit impacte.  
 
S’han valorat un total de 29 projectes, del quals se n’han finançat 22. D’aquests:  

▪ 14 s’han finançat a través de la convocatòria de subvencions a ONG’s. 

▪ 3 a través de convenis de col·laboració. 

▪ 2 a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 

▪ 3 com ajuts d’emergència. 

Tipus de Projectes subvencionats  

La majoria de projectes subvencionats són projectes de cooperació (45% dels subvencionats).  

 

Taula 1. Tipus de projecte subvencionat 

Cooperació

Codesenvolupament

Agermanament

FCCD

Ajuda Humanitària

 

Àmbit d’actuació del projecte  

L’àmbit de la Educació i la Cultura és el que té més projectes subvencionats (7 dels 22) 
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Àmbit d’intervenció 
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Distribució segons àrea geogràfica receptora 

Àfrica sud-sahariana (Senegal, Gàmbia, Burkina i Mali) i Amèrica Llatina (Nicaragua, El Salvador, 
Guatemala, Equador, Colòmbia, Paraguai) són les zones que apleguen la majoria dels projectes 
subvencionats.  

Àrea geogràfica del projecte 

Àrea geogràfica Projectes 
2013 

Projectes 
2012 

Àfrica Subsahariana 6 5 

Magreb 5 4 

Amèrica Central i Carib 6 10 

Sud Amèrica 3 4 

Àsia 2 0 

Total 22 23 

 

País Projectes 
subvencionats 

Nicaragua 2 

El Salvador 2 

Guatemala 2 

Equador 1 

Colòmbia 1 

Paraguai  1 

Senegal 2 

Gàmbia  2 

Mali  1 

Burkina Faso 1 
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Marroc 2 

Síria 1 

Sàhara Occidental  2 

Índia 1 

Filipines 1 

Total 22 

 

Durada dels projectes  

La majoria dels projectes subvencionats (72%), tenen una durada igual o superior a l’any. 

Durada Projectes 

Més de 2 anys 10 

2 anys 3 

1 any 6 

6 mesos 1 

Puntual 2 

El finançament dels projectes de cooperació internacional  

Durant l’any 2013 s’han subvencionat 22 projectes amb 174.800 euros. Aquest import s’ha repartit de 
la següent manera:  

Tipus de finançament atorgat 

Tipus d’ajut Subvencions Projectes 
subvencionats 

Convocatòria 92.800 € 14 

Conveni 60.000 € 3 

FCCD 7.000 € 2 

Ajuts d’emergència 15.000 € 3 

Total 174.800 € 22 

Cofinançament. S’han presentat a la convocatòria 2013 de projectes de cooperació 21 projectes. 
D’aquests 7 no han rebut subvenció. Els projectes subvencionats per convocatòria (14) han rebut de 
mitja un 39% de la quantia sol·licitada, que representa un 19% del total del cost del projecte.  

En relació a la distribució geogràfica del finançament, destaquem que les dues àrees geogràfiques 
que més fons han rebut aquest any 2013 són a l’Àfrica i l’Amèrica Central. S’explica per dues raons: 
primera perquè son les zones on hi ha ubicades les ciutats amb les quals Girona està agermanada, 
Farsia, al Sàhara Occidental, i Bluefields, a Nicaragua, i segona perquè son les zones d’origen de 
moltes de les persones que resideixen a la ciutat de Girona i que estan duent a terme projectes de 
codesenvolupament. 
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Subvenció otorgada per zona territorial 

MAGREG

SUDSAHARA

AMERICA

ASIA

 

3.14.3. Promoció de la participació i la col·laboració 
entre entitats solidàries en l’àmbit local i regional 

El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació 

El SSiC desenvolupa les tasques de dinamització i gestió del Consell Municipal de Solidaritat i 
Cooperació.  

El CMSiC és un òrgan de participació de l’ajuntament de Girona que té coma objectiu principal 
facilitar, promoure i donar suport a les actuacions i els projectes relacionats amb la cooperació i la 
solidaritat internacional, així com estendre aquests valors entre la ciutadania de Girona.  

Aquest objectiu coincideix amb els objectius del propi servei. En aquest sentit es vertebra el propi pla 
de treball del SSiC amb les prioritats i mesures que es proposen des del Consell,  

Durant el 2013 han participat al CMSiC 6 entitats 

S’han realitzat un total de 4 sessions, una de les quals va ser una sessió oberta.  

Els eixos de treball d’enguany treballats des de diferents subcomissions són:  

▪ Comissió de bases per a les subvencions 

▪ Comissió de revisió de projectes subvencionats 

▪ Comissió de revisió de memòries de projectes subvencionats 

▪ Comissió de fotografia solidària 

▪ Revisió models de cooperació descentralitzada 

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) 

El FCCD és l’òrgan format per tots els municipis de Catalunya que desenvolupen accions de 
cooperació, ocupant-se de promoure la coordinació de les accions municipals en l’àmbit de la 
solidaritat i la cooperació. L’Ajuntament de Girona és soci del FCCD, i és el SSiC qui participa en la 
Junta i en les següents comissions i grups de treball:  

Comissió de Codesenvolupament 

▪ Grup de treball: Gàmbia 
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▪ Grup de treball: Senegal 

Comissió de Construcció de Pau 

▪ Coordinadora Catalana d’Ajuntament Solidaris amb el Poble Sahrauí 

▪ Comissió de Municipalisme 

▪ Grup treball: Aigua 
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4. Educació 
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4.1. El servei 

El Servei Municipal d’Educació és l’encarregat del desplegament de les polítiques educatives 
municipals per facilitar i promoure el procés educatiu, individual i col•lectiu, de la ciutadania, en el 
marc de la Ciutat Educadora. 

Es desplega en diversos programes adreçats als diferents moments i necessitats al llarg de la vida de 
les persones, l’atenció a les famílies, als nadons, a la infància, la formació d’adults, el suport a la 
comunitat educativa... La majoria d’aquests programes es gestionen a través dels diferents serveis de 
la Xarxa d'Escoles Bressol, Escolarització, el Centre de Recursos Educatius - Caseta de la Devesa i 
l’atenció als edificis escolars. 

Convençuts dels beneficis del treball en xarxa, participem en els diferents projectes municipals 
transversals com la Comissió de Comunicació, la Taula de Mobilitat, la Taula de coordinació de 
Recursos Educatius, el Pla transversal de gènere o el projecte Smart Cities. Al mateix temps liderem, 
en alguns casos, i participem, en d’altres, en diferents projectes on el vessant educatiu és la base o 
una aportació imprescindible per tractar la globalitat del tema; en són exemples les comissions de 
conflictivitat, d’absentisme, d’escolarització o d’ajuts, els plans comunitaris o projectes per a la millora 
com Èxit Escolar o Montsalvatge.  

Organització 
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4.2. Participació 

4.2.1. Consell Escolar Municipal – Consell Municipal 
d’Educació (CEM) 

El Consell és un organisme d’assessorament, consulta, proposta i participació sobre qualsevol tema 
relacionat amb l’ensenyament no universitari dins del municipi. Ha de ser consultat, pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat i l’Ajuntament, sobre les qüestions relacionades amb l’educació que 
afecten a la ciutat. 

Està presidit per l'alcalde i constituït per 65 persones representants dels diferents sectors de la 
comunitat educativa de la ciutat. Durant el curs 2012-2013 hi ha hagut 44 persones en representació 
dels diferents sectors i la resta de llocs han estat vacants. 

Totes les persones que en formen part s’han distribuït entre les 6 comissions de treball actuals i s’han 
reunit regularment durant el curs escolar, aproximadament un cop al mes, de setembre a juny. Les 
comissions de treball són: 

▪ Comissió Permanent 

▪ Comissió de Planificació Escolar i Equipaments 

▪ Comissió de Millora de la Qualitat de l’Ensenyament 

▪ Comissió Relacions Educació - Ciutat 

▪ Comissió de Comunicació 

▪ Comissió d’Alumnes 

Paral·lelament s’han reunit 4 vegades, durant el curs escolar, en sessions plenàries que han tingut 
lloc al Palau de Fires de Girona, escola Les Alzines, escola bressol municipal La Devesa i Facultat de 
Ciències de la Universitat de Girona, seguint amb el criteri d’itinerància en el diferents centres 
educatius d’ensenyaments reglats i de règim especial i no reglats, i en entitats, amb l’objectiu 
d’impulsar l’educació més enllà de l’escola i col·laborar amb el compromís i l’impuls de Girona Ciutat 
Educadora. 

Concepte Dada 

Total de membres  32 

Per comissions 6 persones/comissió 

Per gènere 45,45% dones / 54,54% homes 

Sessions realitzades 32 

   Reunions de comissions de treball 28 

   Reunions de sessions plenàries 4 

Percentatge de participació 45,10% 
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Objectiu general 

Promoure la coresponsabilització de la ciutadania en matèria d’educació i ciutat, a través de les 
diferents formes de participació activa de la comunitat, per tal d’afavorir la implementació de polítiques 
educatives de qualitat en el territori. 

▪ Dinamitzar les sessions plenàries i comissions de treball del CEM. 

▪ Dur a terme el seguiment dels acords aprovats pel CEM. 

▪ Motivar la participació dels sectors representats i de les entitats socioeducatives de la ciutat. 

▪ Dades del CEM del curs 2012-2013 

Acords 

La relació dels acords aprovats està a disposició de tothom a l’apartat d’acords i documents a la 
pàgina web del CEM: 1www.girona.cat/web/educacio/cem_documents.php. 

Sessió plenària del 12 de juny de 2013 

▪ 1Edició del Calendari Escolar pel curs 2013 -2014 

▪ 1Adhesió a l'informe del Consell Escolar de Catalunya sobre l'avantprojecte de la Llei orgànica 
per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE) 

▪ 1Programació de les sessions plenàries del CEM per al curs 2013 -2014 

▪ 1Ratificació del calendari i horari escolars per al curs 2013 -2014, aprovat per la Comissió 
Permanent del CEM el dia 13 de maig 2013  

▪ 1Recomanacions sobre el debat de la Jornada Intensiva a Secundària 

▪ 1XX Diada de Cooperació Solidària  

▪ 1Convocatòria 2013 de la Beca Joaquim Franch  

▪ 1Informe de seguiment i valoració de les escoles bressol. Curs 2012 - 2013 

▪ 1Resultats del procés de renovació parcial de membres del CEM - Eleccions 2013  

Sessió plenària del 20 de març de 2013 

▪ 1Informe de valoració del seguiment de les escoles bressol - curs 2012 -2013 

▪ 1Informe de recomanacions de la formació professional a la ciutat de Girona. Curs 2013-2014 

Sessió plenària del 30 de gener de 2013 

▪ 1Informe de seguiment del procés de preinscripció i matrícula dels ensenyaments obligatoris 
del curs 2012-2013 i propostes de recomanació per el curs 2013-2014 

▪ Constitució de la Comissió de Menjadors Escolars a nivell de ciutat, arrel de l'Informe de 
seguiment dels menjadors escolars a la ciutat de Girona durant el curs 2010-11, 2011-12 i 
2012-13. 

▪ Criteris per procedir a la designació dels membres representants del sector ensenyaments no 
reglats i ensenyaments de règim especial 

http://www2.girona.cat/documents/11622/185267/Acords2013_3001_Criteris_noreglats.pdf�
http://www2.girona.cat/documents/11622/185267/Acords2013_3001_Criteris_noreglats.pdf�
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▪ Renovació parcial dels membres del CEM. Procés electoral 2013  

▪ Adhesió a la declaració del Consell Escolar de Catalunya en defensa del model català 
d'immersió lingüística 

Sessió plenària del 23 d'octubre de 2012 

▪ 1Informe de valoració del procés de matriculació del curs 2012-2013 

▪ 1Memòria d'activitats i actuacions del curs 2011-2012 

Procés de renovació parcial dels membres del CEM 

Segons el que disposa el Reglament del Consell, cada curs i abans del 15 de maig es convoquen 
eleccions en aquells sectors en què cal renovar els representants per haver finalitzat els dos cursos 
de mandat.  

D’acord amb l’aprovació de l’acord de modificació del sistema de renovació parcial dels membres del 
CEM, aprovat en sessió plenària amb data 27 de gener de 2010, l’aplicació del sistema de renovació 
parcial dels membres del CEM, basat en l’alternança dels membres que ho són d’acord sistema de 
designació o d’eleccions, fa que enguany els procés de renovació parcial dels membres del CEM 
afecti només als representants dels sectors que ho són per elecció.  

Per altra banda, d’acord amb el que disposa el punt 5 del Reglament del CEM relatiu a la normativa 
electoral, la Comissió Permanent, ha valorat positivament que s’apliqui el sistema d’eleccions 
descentralitzat en els centres educatius de la ciutat per aquest procés electoral 2013 a diferència del 
realitzat de forma virtual en el procés electoral 2011. 

Dins d’aquest procés també s’ha portat a terme la cobertura de les places de membres de reconegut 
prestigi.  

Cicle de Cinema Fòrum d’Educació 

Cal destacar la bona acollida que està tenint el Cicle de Cinema Fòrum d’Educació que impulsa la 
Comissió de Comunicació del CEM en col·laboració amb el Museu del Cinema de la Ciutat i 
institucions socioeducatives de la ciutat, amb l’objectiu de promoure el debat i la reflexió en temes 
d’interès educatiu. 

 

Dimecres 12 de desembre de 2012 a les19.30 h. Museu del Cinema. 

Bridge over the Wadi (documental)   

Director: Barak i Tomer Heymann (Israel, 2006) 55 minuts VOSC                      

Membres del fòrum: Josep M. Terricabras, filòsof i professor de la Facultat de 
Lletres de la UdG; Carles Serra, antropòleg i professor de la Facultat 
d'Educació i Psicologia de la UdG 

 

Dijous 28 de febrer de 2013 a les 19.30 h. Museu del Cinema. 

Fucking Âmâl 

Director: Lukas Moodysoon (Suècia, 1998) 89 minuts 

Membres del fòrum: Carme Rabadà,  Membre de AMPGIL, Associació de 
Pares i Mares de Gais i Lesbianes; Oscar Elgarrista i Toni Pimentel, 
Membres de SINVER Girona, Associació Universitària de Gais, Lesbianes, 

http://www2.girona.cat/documents/11622/185267/Acords2013_3001_Eleccions2013.pdf�
http://www2.girona.cat/documents/11622/185267/Acords2013_3001_defensa_catala.pdf�
http://www2.girona.cat/documents/11622/185267/Acords2013_3001_defensa_catala.pdf�
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Bisexuals i Transexuals de la Universitat de Girona; Carme Fornells Ortiga, 
Directora del Centre Jove de Salut de Girona  

 

Dijous 30 de maig de 2013 a les 19.30 h. Museu del Cinema.  

El professor Lazhar 

Director: Philippe Falardeau (Canadà, 2011) 94 minuts VOSE 

Membres del fòrum: Salomó Marquès, pedagog i professor emèrit de la 
Facultat d'Educació i Psicologia de la UdG; Roser Batllori, professora de la 
Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG i membre del CEM 

Diada de Cooperació Solidària 

És una activitat de participació educativa i cooperació solidària, dirigida a l’alumnat de primària dels 
centres educatius de la ciutat, que organitzen conjuntament el Consell Escolar Municipal -Consell 
Municipal d’Educació i el Consell de Cooperació i Solidaritat de Girona.  

Aquesta activitat es treballa de manera transversal a l’aula al llarg de tot el curs escolar, i finalitza amb 
una assemblea de trobada i d’intercanvi de les experiències de treball realitzades. El tema de treball 
es decideix entre ambdós Consells, a partir de les propostes temàtiques sorgides per l’alumnat 
participant l’any anterior, enguany el tema ha treballat ha estat “Sobirania alimentària, l’alimentació no 
és un joc!”. 

Beca Joaquim Franch 

Al llarg del curs 2012-2013 la comissió de Relacions Educació-Ciutat s’ha encarregat de tutoritzar el 
desenvolupament del projecte becat a la convocatòria 2011, el projecte “Cops amagats”, presentat 
conjuntament per l’Associació Cultural La Nave Va, l’institut Narcís Xifra i Masmitjà, el Centre Cívic 
Pont Major i el Centre Obert de Serveis Bàsics d’Atenció Social de Pont Major.  

Aquest projecte s’ha esdevingut un nou recurs educatiu pels centres de secundària per treballar 
temes com el d’acceptació, el mobbing, etc. 

Suport als representants municipals de Consells Escolars de centre 

En la composició de cada consell escolar, de centre dels centres públics i concertats de la ciutat, hi ha 
una persona en representació del municipi per aportar una visió àmplia de l’educació a la ciutat en el 
propi centre educatiu i, alhora, actuar de vincle amb l’Ajuntament 

El Servei Municipal d’Educació, des de l’any 1995 ofereix suport a la intervenció dels representants i 
les representants municipals amb l’objectiu de coordinar i atendre adequadament les actuacions que 
es duen a terme en el centre així com contribuir a la millora de la coresponsabilitat en matèria 
d’educació al municipi. 

El grup de representants municipals a Girona el formen 9 regidors i regidores de l’equip de govern, 
d’acord amb l’aprovació del cartipàs municipal 2011-2015, que participen en els consells de 52 
centres educatius, públics i concertats, de la ciutat. 

A través de la seva participació en les convocatòries de reunió del consell escolar de centre 
s’estableix la coordinació tècnica necessària amb el Servei Municipal d’Educació. 

Objectius 
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▪ Contribuir al desplegament i consolidació de les competències municipals en matèria 
d’educació al territori. 

▪ Aplicar de forma constructiva el criteri de proximitat de l’administració local educativa en els 
centres educatius i l’entorn, destacant la visió global de ciutat educadora. 

4.3. Edificis escolars  

L’Ajuntament és el responsable del manteniment, vigilància i conservació dels edificis de les escoles 
públiques d’educació infantil i primària i de les escoles bressol municipals. Gestiona el seu 
manteniment, amb la finalitat de garantir la disponibilitat d’aquests edificis en les millors condicions 
possibles per a la realització de les activitats que s’hi desenvolupen, i realitza obres de millora d’acord 
amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  

L’Ajuntament també impulsa actuacions per facilitar l’ús de les instal·lacions d’aquests edificis fora de 
l’horari escolar i/o calendari escolar, en benefici de les activitats organitzades per la comunitat escolar 
o de la ciutadania, d’acord amb la normativa establerta per a aquesta finalitat. 

Es gestionen un total de 32 edificis distribuïts de la forma següent: 

Edificis adscrits  2010 2011 2012 2013 

Escoles (Escoles d’educació infantil i primària) 20 21 21 21 

EEE (Escoles d’educació especial) 2 2 2 2 

EEBB (Escoles Bressol) 5 6 6 7 

OME (Oficina Municipal d’Escolarització) 1 1 1 1 

La Caseta de la Devesa (Centre de Recursos Educatius) 1 1 1 1 

Gestió de peticions 

A través del gestor de tasques d’Educació, el personal de consergeria i manteniment i responsables 
dels equipaments adscrits al servei poden realitzar totes les peticions de manteniment i altres serveis. 
Des dels serveis centrals es gestionen totes aquestes peticions que durant l’any 2013 han estat un 
total de 739. 

Gestió de peticions  2010 2011 2012 2013 

Nombre de peticions 656 746 728 739 

Diferencial  13,7% -2,4% 1,5% 

Noves construccions 

Escola Pericot: el mes de setembre de 2013 ha entrat en funcionament el nou edifici ubicat al c/ 
Andreu Tuyet i Santamaria, núm. 35, i s’han iniciat les obres de construcció del gimnàs 
d’aquesta escola que es preveu entri en funcionament el curs 2014-2015. 

Malgrat que la responsabilitat de la construcció i ampliació dels edificis escolars és del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, es fa un treball conjunt de seguiment d’aquests 
projectes amb l’Ajuntament en el marc de la Taula Mixta de Planificació.  
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Obres de millora 

Les actuacions s’han realitzat essencialment donant prioritat a:  

▪ Seguretat,  

▪ Estalvi energètic 

▪ Estat de l’edifici 

Obres de millora 2011 2012 2013 

Quantitat destinada 142.589 € 323.000 € 261,422 € 

Les inversions més importants han estat aquelles destinades a obtenir un estalvi energètic a partir del 
canvi de part dels tancaments com és el cas de l’escola Mare de Déu del Mont, escola 
Montfalgars,l’escola Santa Eugènia i l’escola de Taialà i a partir del canvi de caldera de l’escola 
Eiximenis i l’escola Cassià Costal. 

També s’han realitzat actuacions de seguretat a diferents escoles entorn a les tanques perimetrals 
com són l’adequació de les tanques de l’escola Eiximenis i l’escola Cassià Costal així com les obres 
d’adequació i reforma de les pistes esportives de l’escola Dalmau Carles, l’escola Verd i l’escola 
Bruguera. 

Ha estat també durant l’any 2013 que s’ha fet nova la coberta del gimnàs de l’escola Pla de Girona.  

També s’han pogut realitzar petites actuacions de millora en algunes de les escoles bressol 
municipals com són la instal·lació de para-sols a les escoles bressol l’Olivera, El Tren i La Devesa i el 
canvi de la cuina de fogons de l’escola bressol Baldufa . 

Actuacions de manteniment 

Per atendre les necessitats de manteniment dels diferents centres s’ha comptat amb diferents 
recursos: 

Fons de manteniment: L’Ajuntament transfereix a cada centre educatiu un pressupost per a la gestió 
directa de petites actuacions de manteniment que permeten una resolució més àgil per al 
funcionament del centre. Cada centre ha d’aplicar i justificar les seves despeses d’acord amb la 
normativa establerta per a aquest cas. L’any 2013 s’ha transferit un total de 19.762,15 €, comptant 
amb els romanents que disposaven les escoles . 

Actuacions brigades: Les brigades municipals, a petició del servei municipal d’Educació, actuen en 
petits manteniments d’acord amb la disponibilitat de la seva programació i necessitats dels centres 
educatius. 

Contractació serveis externs: Per al manteniment normatiu, preventiu o correctiu es du a terme la 
contractació de serveis a empreses externes a l’Ajuntament. 

Total destinat a manteniment 2013: 194.769,29 € (19.762,15 € corresponen als fons transferits per 
l’Ajuntament a les escoles) 

 
Actuacions de manteniment   2011 2012 2013 

Import destinat 209.963 € 212.955 € 194.769 € 
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Consums 

L’Ajuntament és el responsable d’assumir els consums i neteja dels edificis de les escoles públiques 
d’educació infantil i primària i d’educació especial, així com dels corresponents a la resta d’edificis 
municipals adscrits al servei d’Educació. Amb l’objectiu de continuar amb les actuacions destinades a 
garantir un estalvi energètic amb la corresponen disminució de consums s’ha dut a terme actuacions 
com la instal·lació del sistema de telecontrol i el canvi de caldera i combustible a l’escola Eiximenis. 

La despesa corresponent a l’any 2013 es desglossa amb els imports següents: 

Consums    2010 2011 2012 2013 

Llum 255.460 € 303.166 € 336.874 € 244.535 € 

Diferencial  18,6% 11,1% -27,4% 

Consumibles 2.351 € 4.270 € 5.105 € 1.901 € 

Diferencial  81,6% 19,5% -62,7% 

Gas oil 196.100 € 188.800 € 180.370 € 187.715 € 

Diferencial  -3,7% -4,4% 4,1% 

Neteja 1.330.330 € 1.600.245 € 1.649.735 € 1.844.510 € 

Diferencial  20,2% 3,1% 11,8% 

Gas 29.467 € 42.343 € 47.186 € 49.267 € 

Diferencial  43,6% 11,4% 4,4% 

Biomassa 6.081 € 6.060 € 5.285 € 6.689 € 

Diferencial  -0,3% -12,7% 26,5% 

Cànon d’aigua 34.922 € 37.449 € 38.701 € 37.579 € 

Diferencial  7,2% 3,3% -2,9% 

Usos 

En sessió de Junta de Govern Local d’1 de febrer de 2013, l’Ajuntament va revisar la normativa 
reguladora dels usos dels centres educatius fora de l’horari i/o del calendari escolar per tal d’adaptar-
la a les noves necessitats i, especialment al Decret 102/2010, d’Autonomia de centres educatius.  

L’aprovació d’aquesta revisió de la normativa ha permès, alhora, revisar també convenis de 
col·laboració específics amb les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de les escoles 
públiques de primària, escoles bressol municipals i amb les Associacions de Veïns (AAVV) per a 
l’autorització de l’ús d’instal·lacions per a activitats extraescolars que organitzen i les pròpies de 
l’associació per al seu bon funcionament. Els usos realitzats durant el curs 2012-2013 han estat un 
total de 150. 

A banda dels usos derivats de la signatura d’aquests convenis també cal tenir en compte que per al 
Programa de Vacances Municipal s’han utilitzat 18 escoles durant el mes de juliol i 1 durant el mes 
d’agost.  
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Patis Oberts 

Amb l’objectiu d’aconseguir que els recintes escolars siguin també un espai públic d'esbarjo per a la 
població en general en hores en què l'escola ja no realitza cap activitat, s’ha mantingut l’obertura de 
patis fora de l’horari escolar. Els patis oberts durant l’any 2013 han estat: 

▪ Escola Mare de Déu del Mont, escola Dalmau Carles i escola Santa Eugènia: obertura els 
caps de setmana i diàriament durant els períodes de vacances escolars. En aquestes escoles 
s’ha disposat d’una persona itinerant per a tots 3 patis que s’ha responsabilitzat de l’obertura, 
el tancament i el manteniment així com de la dinamització i seguiment dels usuaris. Aquesta 
actuació està emmarcada en el pla comunitari del sector. 

▪ Escola Migdia, escola Carme Auguet: obertura lliure, els caps de setmana 
ininterrompudament des de divendres a la tarda a dilluns matí. En tots els casos s’ha fet el 
servei de manteniment els dilluns el matí. 

Campanya “Entorn sense fum” 

Des de la regidoria d’Educació i Esports s’ha impulsat aquest any 2013 la campanya “Entorn sense 
fum” als centres educatius de la ciutat. Aquesta s’ha dut a terme, en col·laboració amb l’Equip 
Municipal de Promoció de la Salut (EMPSA) i l’Agència de Salut Pública de Catalunya.  

Les actuacions de sensibilització i col·locació dels rètols a les entrades dels centres educatius s’han 
realitzat a totes les escoles bressol municipals, llars d’infants i escoles d’educació infantil i primària 
arribant així als 59 centres de la ciutat. La voluntat és estendre la iniciativa als centres de secundària 
comptant amb el seu assessorament.  

4.4. Serveis Educatius 

La secció de Serveis Educatius, durant el curs 2012-2013 està ubicada a la Caseta de la Devesa. La 
seva funció és la de gestionar una oferta d’activitats molt diverses adreçades a la ciutadania i, molt 
especialment, als centres educatius de la ciutat amb l’objectiu que l’educació sigui un tret potenciador 
o la base i essència de la pròpia activitat. El treball s’adreça molt especialment a fer present el marc 
de Ciutat Educadora potenciant les relacions educació i ciutat, consolidant els recursos que fomentin 
la cohesió, integració i els valors educatius i de ciutadania i buscant resposta a nous reptes. 

La seva activitat es concreta en diferents programes, projectes i accions. 

Coordinació del Programa de Recursos Educatius 

Aquest és el programa més emblemàtic per aconseguir els objectius marcats, pensat per afavorir el 
coneixement de la ciutat com a element de reflexió i promoció de canvi d’actituds dels ciutadans i 
ciutadanes vers una societat sostenible i educadora. Està adreçat especialment a alumnes i 
professorat, però també, a la ciutadania per donar-los suport en el seu procés d’aprenentatge, amb 
opcions individuals o bé col•lectives a través de l’escola, la família, el grup d’esplai, etc: 

▪ Activitats adreçades als centres educatius: recull de tota l’oferta educativa de l’Ajuntament, 
que s’impulsa des dels diferents serveis i equipaments municipals, i la d’entitats ciutadanes 
amb qui es treballa conjuntament amb la voluntat de coordinar aquesta oferta educativa per a 
la ciutat i com un altre element per potenciar la ciutat educadora. 

▪ Activitats adreçades a la ciutadania que s’agrupen en dos programes diferents: Anem a ..... i 
De baix a dalt. 
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Activitats dels recursos educatius 

Cursos  10/11 11/12 % 12/13 % 

Nombre de recursos adreçats als centres educatius 286 332 16,08 338 1,80 

 

Cursos  10/11 11/12 12/13 

Nombre de recursos que es retiren  40 72 

Nombre de recursos nous 61 86 78 

Al curs escolars 2012-13 es va reorganitzar l’oferta incorporant-se 78 recursos nous: 

Recurs Espai 

La biblioteca a la teva mida: visites escolars Biblioteca Pública 

Visites guiades a l’aeroport de Girona-Costa Brava Aeroport de Girona 

Taller d’elaboració de mosaics MHCG 

Els indrets de repressió MHCG 

Ermites, esglésies i monestirs de les Gavarres Consorci de les Gavarres 

Centre de Visitants del Gironès Consell Comarcal del Gironès 

Entrem a la processó! Junta de Confraries de la Setmana Santa de Girona 

Europa Gabinet d’Estudis Europeus-Ajuntament de Girona 

Documental: El hombre de las serpientes Teixidors de Xarxes-Coordinadora ONG 

El passat més remot de les Gavarres Consorci de les Gavarres 

Productes de les Gavarres: farina, calç, ceràmica, gel i 
carbó. Coneix la tradició del teu entorn 

Consorci Gavarres 

Els boscos de les Gavarres Consorci Gavarres 

El soroll ambiental i la ciutat de Girona UdG 

Fira de la ciència i la tecnologia UdG, CRP, La Caixa 

Tallers de ciència al Parc Científic i Tecnològic de la 
UdG 

UdG 

Fem ciència amb l’art: transformació de la matèria Museu d’Art 

Art i ciència: el misteri dels colors  Museu d’Art 

L’Aula de Natura de l’escola Bosc de la Pabordia Caseta 

La Guerra de Troia: mites clàssics i tradició oral La Caixa 

Girona, flors de cinema Museu Cinema 

Bibliotecaris per un dia Biblioteca Pública 

Coneguem la història dels llibres Biblioteca Pública 

Naturalment La Caixa 

La dansa dels animals fantàstics Museu d’Art 
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Rusiñol, Gauguin, Sunyer, Monet. Paisatges a la 
Col·lecció Carmen Tyssen. Exposició temporal i visita 
dinamitzada 

La Caixa 

Teatre fòrum: Júlia? Una tragicomèdia sobre les xarxes 
socials i les socioaddiccions 

La Caixa 

Informació: periodisme o espectacle? La Caixa 

Música i conflicte GREC 

Habilitats socials GREC 

Explora la creativitat, desenvolupa el teu talent Nova Group – La Caseta 

Ciutadans de Girona, ciutadans del món OME – La Caseta 

Tour Montilivi Girona CF 

Fem els deures i futbol social Girona CF 

Xarop de riure EMPSA 

Menjar bé és divertit EMPSA 

Higiene postural dels escolars EMPSA 

El Bosc Encantat EMPSA 

Relacions entre iguals GREC 

Som iguals o diferents? GREC 

En la relació no tot s’hi val. L’abús de poder Policia Municipal 

Relacions de parella La Caixa 

Agenda escolar solidària Xarxa Solidària Sant Feliu de Guíxols 

Jo, un desconegut? Què puc fer per ajudar-me? GREC 

El món del treball, com afrontar-lo? GREC 

Haití, 34 segons després, taller La Caixa 

Documentals: Piratas del Castillo y El Kukra River Una 
Riqueza a Preservar 

DESOS 

Drets i deures: creant compromís i responsabilitat GREC 

Taller teatral de sensibilització: Despulla't d'injustícies La nave va-SETEM 

25 i 15 anys d'agermanaments de Girona amb 
Bluefields (Nicaragua) i Farsia (Sàhara Occidental) 

Cooperació i Solidaritat 

L'aigua ens porta a l'escola. Gotes per al dret a 
l'educació 

UNICEF 

El Banc dels Aliments de Girona i l'ús responsable del 
menjar 

Banc dels Aliments 

Viure solidàriament La Caixa 

Haití, hora zero, conferència La Caixa 

Fama Girona Fama Girona 

Al límit dels instruments humans. De Star trek a la 
nanomedicina 

La Caixa 
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Els més petits, anem a la biblioteca! Biblioteca Pública 

El treball de recerca, una oportunitat per aprendre Biblioteca Pública 

Treballem valors amb els còmics Biblioteca Pública 

Viatgem al passat. Un passeig per l'Atlas Biblioteca Pública 

Internet no fa por Biblioteca Pública 

Descoberta del riu: el mostreig científic Sostenibilitat 

Descoberta del riu: els peixos i altres vertebrats 
aquàtics 

Sostenibilitat 

BiodiversiTER, exposició La Caseta 

E-rutes Ajuntament, ICE, ANG 

Actors x 1 dia AGT 

Moussakis. Música dels Balcans dins d'una maleta La Caixa 

De l'Sputnik a l'Enterprise. Llums i ombres del viatge 
espacial 

La Caixa 

La ciència del futbol (del Barça) La Caixa 

Sessions d'actualització científica i presentació de 
recursos educatius per al professorat 

La Caixa 

Què en saps, del VIH? Divulgant recerca i fomentant la 
prevenció 

La Caixa 

Investiga la vacuna del VIH! La Caixa 

El món de la cèl·lula La Caixa 

L'esport i els seus valors Esports 

Alimentació i activitat física Esports 

Ceràmiques Marcó: un centre creatiu d'artesans i 
d'arquitectes de principis del segle XX 

Fundació Masó i Ceràmiques Marcó 

La Maleta de l'Arquitecte. Visita educativa a la casa 
Masó 

Fundació Masó 

La casa on visc. Visita educativa a la casa Masó Fundació Masó 

El Manaia i la Vesta MHCG 

Organització i gestió de diversos recursos educatius 

▪ Horts Ecològics Escolars: amb les activitats de Hort a l’escola, Mercat de productes de l’hort i 
De l’hort al plat: les amanides, adreçats als centres educatius. 

▪ Projectes de Ciència: coordinació de la Comissió Ciència que promou la Fira de la ciència i 
diverses activitats, d’aquesta tipologia, adreçades a les escoles. 

▪ Aprenentatge i Servei: promoció de diferents activitats amb el fil conductor de l’aprenentatge i 
servei que es basa en la combinació d’un servei a la comunitat amb l’aprenentatge de 
continguts, competències, habilitats o valors. L’aprenentatge millora el servei a la societat i el 
servei dóna sentit a l’aprenentatge. Algunes activitats realitzades en aquest marc són: Els 
horts: de l’institut a l’escola bressol; Vols que vingui a explicar-te un conte?; Salut i ciutadania: 
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fem que la gent doni sang!; Prevenció del consum de tabac: “Tu a mi no m’enredes”; Foulards 
per la pau, teixim la pau. 

▪ 6es Jornades de Medi Natural es van celebrar els dies 20 i 21 d’abril al centre cívic Ter. Es va 
fer una sortida a les Deveses de Salt a càrrec del Consorci del Ter i la conferència inaugural 
va anar a càrrec de Francesc Mauri amb el títol de “El canvi climàtic: què hi podem fer?” 

▪ Organització de trobades de diferents centres educatius que han dut a terme una mateixa 
activitat i comparteixen i celebren la feina feta en una jornada a nivell de ciutat : Jocs Florals i 
Literaris i Concurs de punts de llibre, Plantem arbres,.... 

▪ Cal destacar el recurs educatiu Europa que s’oferia per primera vegada i que des del Gabinet 
d’Estudis Europeus van cuidar molt, organitzant un seminari d’intercanvi d’experiències que va 
ser molt ben valorat pels professors assistents.  

Projecte Estalviem Energia 

Seguint amb la voluntat de l'equip de govern de fomentar l'estalvi energètic i el consum responsable a 
la ciutat, i per tal de treballar també els hàbits i el canvi d'actitud de totes les persones que formen 
part de la comunitat educativa, aquest curs escolar s'ha engegat el projecte educatiu "Estalviem 
energia". Els objectius d'aquest projecte són, per un costat, disminuir els consums energètics del 
centre escolar i aconseguir un estalvi econòmic, i, per l'altre costat, crear hàbits de sostenibilitat i 
estalvi. A la prova pilot d'aquest projecte hi han participat cinc escoles de la ciutat: l'Escola Migdia, 
l'Escola Montfalgars, l'Escola Pla de Girona, l'Escola Marta Mata i l'Escola Joan Bruguera. Per tal de 
formalitzar el projecte s’ha signat amb representants dels centres educatius els acords on consten els 
compromisos amb la finalitat de sensibilitzar l'alumnat i la resta de la comunitat educativa i fer-los 
coresponsables de l'estalvi energètic. 

Participació en el Dia Internacional de l’Art 

El dissabte 13 d’abril, que s’organitzava per primera vegada a Girona, amb una activitat als jardins de 
la Devesa adreçada especialment a nenes i nens: El vigilant dels 5 sentits. 

Convocatòria de premis i beques 

Premi Ciutat de Girona a Treballs de recerca d’Estudiants de Batxillerat; Premi a la millor nota de 4t 
d’ESO; Premi a la millor nota de Batxillerat, Convocatòria de la Beca Josep Pallach i proclamació de 
la Beca guanyadora de la 13a convocatòria amb “Materials per l’estudi geològic de l’entorn de Girona” 
presentat per l’equip ICE Ciències de la Terra. 

Participació en programes compartits amb altres serveis 

Biblioteques escolars, Escoles Verdes, Programa municipal de vacances, Taula de Mobilitat, ... 

Taula de Coordinació dels Recursos educatius de Girona 

És un òrgan de coordinació per a serveis municipals i entitats ciutadanes que ofereixen activitats 
educatives als centres escolars des de qualsevol àmbit ciutadà. Aquest projecte funciona des del 
2008 i des de la Caseta de la Devesa s’assumeix la secretaria. Actualment en formen part 23 serveis 
municipals i 26 entitats ciutadanes. 

S’ha organitzat una jornada de treball el 12 d’abril de 2013 a l’Espai de Solidaritat amb el següent 
format: una part dedicada a la formació i l’altra de treball i coordinació d’activitats de recursos entre 
els diferents serveis i entitats. A la primer part la Laura Campo del Centre Promotor d’aprenentatge i 
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Servei va parlar de: L’Aprenentatge Servei, una estratègia educativa per les entitats socials.A la 
segona part es va presentar l’APS: Jardins per la Pau i l’oferta educativa del Servei de Solidaritat i 
Cooperació i la Coordinadora de ONG Solidàries. 

La part de treball va consistir en aspectes de valoració i informació sobre recursos educatius i criteris 
de les activitats. Es va informar de les Jornades d’Intercanvi d’experiències, de les targes Bus 12 
escolar i de les comissions de la Taula. 

Servei d’informació, documentació i préstec de materials 

Sobre el municipi de Girona i la seva àrea d’influència amb temes d’educació ambiental i coneixement 
de la ciutat. 

Jornades d’Espai d’Intercanvi d’Experiències i Projectes 

Adreçada als equips directius i personal docent de tots els centres educatius i sota el lema “Inclusió i 
cohesió, des de la mirada de docent”, l’Ajuntament de Girona amb la col·laboració de la Universitat de 
Girona, els Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona i representants dels centres educatius 
públics, privats i concertats d’educació infantil, primària i secundària de la ciutat va organitzar per 
segona vegada la Jornada d’Intercanvi d’Experiències i Projectes Educatius dels centres educatius de 
la ciutat de Girona. L’activitat, que s’emmarca dins dels objectius de Ciutat Educadora, té la voluntat 
de fomentar la relació entre els centres i incorporar la visió de ciutat en les experiències i projectes 
educatius que porten a terme. La conferència inaugural va ser a càrrec del Sr. Enric Canet, director 
de Relacions ciutadanes del Casal dels Infants, i porta per títol “L’escola que no serveix ...” 

Es varen presentar 38 experiències educatives i va comptar amb la participació de 157 professionals 
inscrits de 39 centres educatius de la ciutat (de 0 a 18 anys), suposant un increment de la participació 
del 43% respecte al passat curs escolar. 

Reconeixement a la millor nota de 4t d’ESO dels centres de secundària 

Un any més, l’Ajuntament de Girona va reconèixer i premiar l’esforç dels joves que varen finalitzar 
l’ensenyament secundari obligatori amb la millor nota de 4t d’ESO de cada centre educatiu de la 
ciutat. L’acte es va celebrar el dimarts 28 de juny, al Saló de Plens de l’Ajuntament, i com a convidat 
especial hi va intervenir l’estudiant d’Enginyeria Industrial i president de l’Amical Wikimèdia, Arnau 
Duran, que es va adreçar als assistents parlant sobre els temes de participació a ciutat, de la seva 
experiència no només com estudiant sinó també de les seves aficions i el seu paper com a president 
de Wikimèdia. 

Es va fer una petita actuació musical a càrrec d’alumnes de l’Escola Municipal de Música amb la 
professora Irene Ferrer: Siciliana de Poot i dues peces de Nino Rota amb flauta i piano. 

Els nois i noies que van rebre el reconeixement: Escola La Salle - Girona: Aina Avellana, Escola 
Fedac - Sant Narcís: Júlia Ferrer Gil, Institut Carles Rahola: Glòria Vila i Aymerich, Institut Montilivi: 
Júlia Soler Boada, Escola Vedruna: Àstrid Casadevall Portas, Escola Bell-lloc: Cèric Ballés Baix, 
Institut Santiago Combregués: Cèlia Lleal Custey, Institut Narcís Xifra: Lluc Solés Carbó, Marta 
Terradas Borràs, Institut Santa Eugènia: Natàlia Fuentes López, Institut Vicens Vives: Andrea Franch 
Huguet, Escola Les Alzines: Agnès Esteve Sureda, Escola Maristes -Girona: Jan Baserba Peracaula, 
Escola Montessori: Roger Alabau Perich,  
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Reconeixement a la millor nota de Selectivitat dels centres de secundària 

El mes d’octubre va tenir lloc el reconeixement dels estudiants de secundària amb la millor nota de 
selectivitat dels centres educatius de la ciutat. L’acte, presidit per l’Alcalde i la Regidora d’Educació i 
Esports, es va realitzar al Saló de Descans del Teatre Municipal de l’Ajuntament de Girona. 

Alumnes de l’Escola Municipal de Música amb la seva professora Almudena Jambrina varen fer una 
petita actuació musical: Minuet, de J.S. Bach, Simfonia de la sorpresa (2n mov.) de J. Haydn i l’hereu 
Riera, popular catalana amb els instruments oboè i fagot. 

Els estudiants que van rebre el reconeixement són: Escola Vedruna: Guillem Capellera Font, Escola 
Les Alzines: Carla Pou Casellas, Institut Vicens Vives: Pau Vila Garcia, Escola Bell-lloc del Pla: Albert 
Ripoll Oliveras, Institut Santa Eugènia: Pedro Garcia Troya, Escola La Salle -Girona: Diana Maria 
Nicorescu, Institut Narcís Xifra: Gemma Palma, Escola Montessori -Palau: Elisabet Costa Otal, Institut 
Montilivi: Gemma Muñoz, Institut Carles Rahola: Franc Pagès Meré, Institut Santiago Sobrequés: 
Marina Lleal Custey, Escola Maristes -Girona: Cristina Marcos. 

Programa de Recursos Educatius 

Els recursos educatius s’adrecen a tots els centres educatius de la ciutat de Girona i alguns també als 
centres de fora de Girona. 

Temàtiques: Arts plàstiques, Ciència, Cinema, Civisme i participació, Coneixement de la ciutat, 
Cooperació i solidaritat, Dansa, Economia, Educació ambiental, Educació per la igualtat de gènere, 
Educació per la prevenció de les conductes violentes, Educació per la salut, Esports, Història i art, 
Medi natural, Música, Promoció de lectura i escriptura, Teatre, Tecnologia de la informació i la 
comunicació. 

Com cada curs s’han revisat els recursos i s’han deixat d’oferir els que no interessaven i s’han ofert 
de nous com Visites educatives a la Casa Masó, a l’Aeroport de Girona, Descoberta del riu, Fama 
Girona, Esports i valors,.... 

Concepte 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Recursos adreçats a centres 
educatius 

286 332 338 

Diferencial  16% 1,8% 

% alumnat participant, en relació 
al matriculat als centres públics i 
concertats de la ciutat 

85,42 88,36 85,01 

Diferencial  3,4% -3,7% 

% centres públics i concertats de 
la ciutat participants, en relació al 
total de ciutat 

100 100 100 

Diferencial  0% 0% 

Nombre d’usos 59.403 63.038 61.401 

Diferencial  6,1% -2,5% 

Total usuaris i usuàries 24.416 23.647 24.342 

Diferencial  -3,1% 2,9% 

Usuaris primària 11.765 13.546 12.228 
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Diferencial  15,1% -9,7% 

Usuaris secundària 11.618 7.698 10.654 

Diferencial  -33,7% 38,3% 
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Valoració per enquestes del programa de Recursos Educatius 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Valoració dels educadors i 
educadores 

9 9,18 9,17 

Diferencial  2,0% -0,1% 

Valoració del material 7,85 7,95 7,99 

Diferencial  1,2% 0,5% 

Valoració del global 8,48 8,58 8,38 

Diferencial  1,1% -2,3% 

Índex de satisfacció: nota mitjana 0-10 
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4.4.1. Subvencions, col·laboracions i convenis 

Subvencions 

Indika. Patrimoni Cultural i Educació de la Diputació de Girona per a activitats de recursos 
educatius. Pel curs 2012-2013 s’ha obtingut una subvenció de 4.450 € que han repercutit directament 
al cost de l’activitat per a les escoles que suposen un total de 75 grups i 1.660 participants. 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Subvenció 5.313 € 4.935 € 4.450 € 

Diferencial  -7,1% -9,8% 

Grups 79 74 75 

Diferencial  -6,3% 1,3% 

Participants 1.771 1.645 1.660 
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Diferencial  -7,1% 0,9% 

Col·laboracions i convenis 

Per al desenvolupament del programa de Recursos Educatius es disposa de col·laboracions dels  
diferents serveis municipals i col·laboracions i convenis amb entitats: 

▪ Museu d’Arqueologia de Catalunya – 
Girona 

▪ Biblioteca Pública de Girona 

▪ Museu d’Art de Girona 

▪ Catedral de Girona 

▪ Fundació “la Caixa” 

▪ Fundació Museu del cinema 

▪ Associació de comerciants de la plaça 
del Mercat 

▪ Manaies Girona 

▪ UNICEF 

▪ Aigües Girona, Salt i Sarrià de Ter 

▪ TRARGISA 

▪ Municipal de Serveis 

▪ TIRGI 

▪ Mercagirona 

▪ Transports Municipals del Gironès 

▪ Institut Ciències de l’Educació Josep 
Pallach de la UdG 

▪ AGT Associació Gironina de Teatre 

▪ Escola d’Art Floral 

▪ Departament d’ensenyament Girona 

▪ Omnium Cultural 

▪ Universitat de Girona 

▪ Creu Roja Joventut 

▪ Fundació Rafael Masó 

▪ Gironès, centre de visitants 

▪ Bitó Produccions 

▪ Serveis educatius del Gironès – 
Generalitat de Catalunya  

▪ ATOT Joventuts Musicals de Catalunya 

▪ Museu del Cinema. Col·lecció Tomàs 
Mallol 

▪ Patronat Call de Girona 

▪ Cinètic 

▪ Cinema Truffaut 

▪ Amics de la Unesco de Girona 

▪ CeDRe de la coordinadora d’ONG 
solidàries 

▪ Associació Galanthus 

▪ Consorci Gavarres 

▪ Cos dels Mossos d’Esquadra – Girona 

▪ Departament d’Agricultura, alimentació i 
Acció rural 

▪ Associació d’Hostaleria Girona - Radial 

▪ Cos d’Agents Rurals 

▪ Consorci Normalització Lingüística 

▪ Atrium Artis 

▪ Fama Girona 

▪ Aeroport Girona-Costa Brava 

▪ Girona FC 

▪ Banc dels Aliments 

▪ Fundació per la Creativació 

▪ Club Escacs Gerunda 

▪ Monestir Sant Daniel 

 

Entitats patrocinadores 

Hipercor patrocina, des del seu inici, el concurs “Fem un fanalet per anar a esperar els Reis”. 
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4.5. Escolarització 

La secció d’Escolarització, durant el curs 2012-2013 està ubicada a l’Oficina Municipal 
d’Escolarització i s’organitza en tres eixos; la planificació escolar, l’equitat educativa i la comunitat, en 
els quals s’hi inclouen els diferents serveis, programes i projectes que es recullen a continuació. 

Oficina Municipal d’Escolarització (OME) 
L’Oficina Municipal d’Escolarització és un servei d’informació i gestió de l’escolarització en els centres 
d’educació infantil, primària i secundària de la ciutat sostinguts amb fons públics. S’adreça 
fonamentalment als pares i mares que necessiten orientació per a l’escolarització dels seus fills i filles 
i suport en la tramitació relativa a aquests processos. El servei s’ofereix procurant garantir a totes les 
famílies l’accés a una educació de qualitat. Esdevé, també, un servei de suport a diferents 
professionals que intervenen en el procés i d’anàlisi de dades entorn a l’escolarització. 

Consultes per nivell educatiu 

Nivell 2012 2013 

0-3 3.673 2.318 

Infantil 2.719 2.247 

Primària 1.625 943 

ESO 1.023 1.020 

Post Obligatori 37 62 

Altres 487 361 

Total 9.654 6.951 

Consultes per tipus d’atenció 

Tipus 2012 2013 

 Presencial 4.357 3.479 

Telefònica 4.316 3.224 

E-mail 891 248 

Total 9.564 6.951 

Sol·licitud de places escolars    

Nivell educatiu 2012 2013 

0-3 682 120 

Infantil 220 171 

Primària  211 238 

ESO 471 190 
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Total 1.584 719 

Consultes per idioma utilizat 

Idioma 2012 2013 

Català 6.135 4.443 

Castellà 3.411 2.489 

Altres 18 19 

Total 9.564 6.951 

Consultes per gènere 

Tipus 2012 2013 

Dones 6.611 5.035 

Homes 2.481 1.405 

Famílies 472 511 

Comissions d’escolarització de primària i secundària 

Les comissions d’escolarització són els òrgans que gestionen el procés d’escolarització i l’atenció de 
les sol·licituds fora de termini. Estan formades per representants tant del sector públic com del privat 
concertat, dels pares i les mares, professorat, direcció de centres, Equip d’Atenció Psicopedagògica, 
Ajuntament i Inspecció del Departament d’Ensenyament. La presideix Inspecció i des de l’OME 
s’assumeix la secretaria tècnica.  

Tipus de comissió 2012 2013 

Permanents 30 28 

Plenàries 27 24 

Total 57 52 

 

Taula Mixta de Planificació 

La Taula Mixta de Planificació és un espai de treball del Departament d’Ensenyament i de 
l’Ajuntament, on tractar totes aquelles qüestions educatives que afecten a l’àmbit territorial del 
municipi. Els temes treballats han estat entorn als edificis escolars, noves construccions, adequació, 
millora i manteniment, l’oferta d’educació infantil i primària i secundària, l’atenció de les sol•licituds 
que arriben fora de termini al llarg del curs, els plans específics per a les escoles,  la zonificació, la 
revisió de l’adscripció dels centres de primària amb els de secundària i l’oferta d’escola bressol 
pública: procés de preinscripció i matriculació. Per facilitar el treball s’organitza en dues comissions 
tècniques per facilitar la tasca de les sessions plenàries (comissió d’escolarització i comissió d’edificis 
escolars). 

Acords 2013: 
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▪ Criteris per a la preinscripció curs 13-14 a infantil-primària i secundària obligatòria entorn a 
l’oferta, les zones i les adscripcions. 

▪ Cercar emplaçament del nou institut i posada en funcionament curs 2014-15. 

▪ Formalitzar un espai de treball amb el Centre de Formació d’Adults i l’Ajuntament i 
Departament d’Ensenyament. 

▪ Aprovar el protocol d’actuacions de millores dels espais i instal·lacions de les escoles per part 
de la mateixa escola (direcció o AMPA). 

▪ Seguiment dels documents referents a la revisió del Mapa Escolar i el dels cicles formatius. 

▪ Seguiment de les obres de millora i intervenció en els centres educatius (barreres 
arquitectòniques...). 

Formació Professional 

La regidoria d’Educació i Esports tenia la voluntat, amb la comunitat educativa, de revisar el Mapa de 
Cicles Formatius. Per fer-ho era necessari disposar d’una bona base de coneixement dels sectors 
més actius de la ciutat de Girona i àrea d’influència respecte a les oportunitats de crear ocupació, les 
necessitats presents i a mitjà termini de les empreses, els perfils de treballadors i l’adequació de 
l’actual oferta de formació professional de la ciutat. Per un costat es comptava amb l’estudi elaborat 
pel Servei Municipal d’Ocupació “Enquestes a la ciutat de Girona entorn al mercat de treball” i per 
l’altre amb la possibilitat de comptar amb la col·laboració de la Universitat per poder ampliar la base.  

Per aquest motiu la regidoria d’Educació i Esports i la regidoria d’Ocupació i Empresa, conjuntament 
amb el Departament d’Ensenyament, han promogut l’”Estudi sobre la detecció de necessitats de 
perfils formatius per les empreses de les comarques gironines per a l’elaboració del Mapa de 
Formació Professional”. L’elaboració d’aquest estudi va ser encarregada al departament d’Economia 
de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona. 

L’objectiu principal de l’estudi ha estat arribar a conèixer les necessitats que tenen avui en dia les 
empreses de la província de Girona pel que fa a la formació dels seus treballadors, a fi de poder 
planificar l’oferta formativa de les diferents línies de la Formació Professional, tant de grau mitjà com 
de grau superior, per les que es detectin mancances. Conèixer les necessitats que tenen avui les 
empreses i també les que preveuen tenir en un futur proper ha de fer possible adequar l’oferta 
formativa professional actual per tal d’ajudar a millorar la competitivitat dels principals sectors 
econòmics de les comarques gironines. 

Convocatòria d’ajuts per a la Igualtat d’oportunitats 

És una convocatòria d’ajuts adreçada a tots els centres d’educació infantil i primària i secundària 
obligatòria de la ciutat sostinguts amb fons públics per afavorir la igualtat d’oportunitats del seu 
alumnat. És un bon suport per a la gestió dels centres educatius, ja que aporta recursos per 
compensar les desigualtats econòmiques que es donen entre l’alumnat, per a la participació en 
activitats complementàries que s’organitzen als centres (sortides culturals a teatre, audicions, 
museus, colònies, etc.). 

L’Ajuntament de Girona ha incrementat la dotació d’aquests ajuts en un 12% en el curs 2012-2013. La 
convocatòria es publica el primer trimestre del curs i es resol abans de finalitzar l’any. El nivell de 
participació dels centres ha estat del 97%. 

Participació 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Nombre de centres educatius infantil i 20 20 21 21 
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primària públics 

Nombre de centres educació especial 2 2 2 2 

Nombre de centres educació secundària 
públics 

6 6 6 6 

Nombre de centres educatius privats 
concertats 

7 7 7 8 

Total % participació 95% 95% 95% 97% 

Dotació 58.000 € 58.000 € 58.000 € 65.000 € 

Diferencial  0% 0% 12% 

Projectes Singulars. Suport a l’atenció a la diversitat 

L’Ajuntament de Girona i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya tenen signats 
convenis amb diferents centres d’ensenyament secundari per donar suport a la realització de 
programes educatius de formació integrada per a la millora de l’atenció a la diversitat de l’alumnat de 
3r i 4rt d’ESO amb edat entre 15 i 16 anys en risc de fracàs escolar. Aquesta experiència de 
coresponsabilitat educativa, compta amb la implicació de diferents agents educatius de l’entorn de 
l’institut (administracions educatives, tutors/es, comissions d’atenció a la diversitat, alumnat, famílies, 
serveis municipals i empreses privades). 

Els centres de secundària que hi participen tenen un programa d’atenció a la diversitat (projecte 
singular) que mitjançant l’adaptació curricular individualitzada de l’alumnat els permet compartir la 
seva escolaritat ordinària amb la realització d’estades formatives en empreses o entitats 
col·laboradores del municipi 12 hores setmanals durant tot el curs escolar. 

L’acció de l’Ajuntament se centra en donar sortida a l’activitat pràctica que comporta part de 
l’adaptació curricular, en diferents equipaments públics o empreses privades. 

Projectes singulars 

Projecte 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

Centres educatius (total) 1 2 6 8 

Diferencial  100% 200% 33,3% 

Públics 1 2 4 5  

Concertats 0 0 2 3 

Alumnes (total) 9 17 39 62 

Diferencial  88,8% 129,4% 58,9% 

Baixes 3 0 4 16  

Canvi empresa 0 1 2 13 

14 anys 0 0 0 1 

15 anys 9 17 24 31 

16 anys 0 0 15 26 

                   Edats 

17 anys 0 0 0 4 

                  Curs 3r ESO 2 8 13 22 
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4t ESO 7 9 26 40 

Serveis / Empreses (total) 6 13 31 83 

Diferencial  116,6% 138,4% 167,7% 

Administració 4 13 14 34  

Empresa privada 2 0 17 49 

Projecte Rossinyol 

És un projecte de mentoria liderat per la UdG i en el qual l’Ajuntament de Girona s’hi adhereix 
juntament amb altres municipis (Banyoles, Olot, Blanes, la Bisbal, Sant Feliu de Guíxols, etc).  

El Projecte té com a finalitat afavorir la inclusió i la integració social, cultural i lingüística de l’alumnat 
nouvingut  mitjançant l'ús de la llengua i el coneixement de la ciutat. Es basa en el treball voluntari de 
l’alumnat universitari que  fa de mentor/a, acompanya al llarg del curs , a un alumne/a d’un institut o 
d’una escola de Girona.  

Enguany, en la cinquena edició, el projecte amplia el seu radi d’acció i s’ha desenvolupat a cinc barris 
de la ciutat: Pont Major, Sant Narcís i Santa Eugènia, Barri Vell, Palau i Centre. Hi participen un total 
de 40 estudiants: 20 estudiants de la UdG i 20 estudiants d’educació primària i secundària de la 
ciutat.  

Relació de nombre de participants per centre i per cursos 

Centre 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

Institut Santa Eugènia 6 3 3 0 

Escola Bell-lloc 0 3 4 4 

Escola Carme Auguet 0 4 4 4 

Escola Dalmau Carles 0 0 3 4 

Escola Maristes 0 0 3 0 

Escola Pare Coll 0 0 3 0 

Institut Montilivi 0 0 0 3 

Institut Jaume Vicens Vives 0 0 0 3 

Escola Santa Eugènia 0 0 0 2 

Escola Mare de Déu del Mont 0 0 0 0 

Total mentorats 6 10 20 20 

Total participants (mentors UdG i mentorats) 12 20 40 40 

Diferencial  66,6% 100% 0% 
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Relació de participants per barris de la ciutat 

Barri 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

Santa Eugènia i Sant Narcís 6 6 16 10 

Pont Major 0 4 4 4 

Palau 0 0 0 3 

Barri Vell - Centre 0 0 0 3 

Total participants 6 10 20 20 

Diferencial  66,6% 100% 0% 

Tipologia de centres participants 

Tipus de centre 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

Públic 1 2 3 5 

Concertat 0 1 3 1 

Total centres participants 1 3 6 6 

Diferencial  200% 100% 0% 

Projectes d’innovació educativa 

Un any més s’ha continuat impulsant actuacions educatives per promoure l’èxit educatiu i la cohesió 
social de l’alumnat d’escoles de la ciutat que presenten una composició social poc representativa del 
barri on estan ubicades. Una de les actuacions és la promoció de projectes d’innovació educativa i de 
qualitat amb la finalitat que els centres esdevinguin uns bons referents educatius pel barri, engresquin 
a les famílies a participar-hi i esdevinguin un valor afegit per al conjunt de l’oferta educativa de la 
ciutat. 

▪ Escola Santa Eugènia – Coordinació pedagògica Projecte Montsalvatge desenvolupat per 
l’Escola Municipal de Música   

▪ Escola Mare de Déu del Mont- We’re the artists 

▪ Escola Josep Dalmau Carles – Comunicació Audiovisual 

▪ Escola Sagrada Família, Font de la Pólvora i Vila-roja 

▪ Escola Carme Auguet –  Ciència i tecnologia 

4.6. Educació 0-6 

La secció d’Educació 0-6 inclou la Xarxa d’Escoles bressol municipals, l’oferta de diferents serveis 
d’atenció a infants de 0-3 anys i les seves famílies i fomentar la coordinació dels dos cicles 0-3 i 3-6 
de l’etapa d’educació infantil. 
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4.6.1. Escoles bressol municipals 
Les escoles bressol municipals són serveis educatius que treballen, juntament amb les famílies, en 
l’atenció dels nens i nenes de 0 a 3 anys per ajudar-los en el seu desenvolupament.  L’Ajuntament de 
Girona disposa de set escoles bressol: escola bressol Baldufa, escola bressol Cavall Fort, escola 
bressol El Pont, escola bressol El Tren, escola bressol Garbí, escola bressol L’Olivera i escola bressol 
La Devesa. 

Són centres pensats com a comunitats d’aprenentatge, on família, escola i entorn poden exercir el 
seu paper educatiu. Infants i adults aprenen junts a viure i conviure i es treballa amb la voluntat de ser 
centres acollidors on hi predomini un clima de confiança i seguretat on tothom es senti valorat i 
estimat. 

Places per gènere dels infants 

Gènere 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Nens 49 49 54 

Nenes 51 51 46 

Percentatge d’ocupació de les escoles bressol 

Curs Percentatge 

2010-2011 100% 

2011-2012 100% 

2012-2013 96% 

Aquest darrer curs ha disminuït un 4%, i han quedat algunes places vacants a les escoles bressol 
Baldufa i Cavall fort. La resta d’escoles bressol han mantingut una ocupació del 100% durant el curs. 

Valoració del servei a partir d’enquestes a les famílies 

Concepte 2010-11 2011-12 2012-13 

Valoració de l’atenció als infants 9,29 9,26 9,36 

Valoració de l’atenció a les famílies 9,02 9,04 9,15 

Valoració de l’organització de l’escola 8,92 9,13 9,09 

Valoració de l’equip d’educadores 9,35 9,42 9,40 

Valoració del servei de menjador 8,64 8,83 8,79 

Valoració del servei de neteja 8,77 9,14 9,09 

Valoració global 9,13 9,19 9,17 

Diferencial global  0,6% 0,2% 

No s’observen diferències significatives entre les escoles, ni entre els apartats que s’avaluen, i entre 
els diferents anys les diferències són mínimes.  
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Cobrament de quotes a les escoles bressol municipals  

Descomptes quota 

Fins el curs 2011-12 el llindar marcat per l’Ajuntament de Girona per demanar una reducció del preu 
pel servei d’escola i menjador era de 300 € mensuals de renda per càpita. Aquests ajuts estaven 
destinats a les famílies amb necessitats socioeconòmiques desfavorides que no poden fer front a la 
quota d’escola bressol, i en base a l’informe previ de Serveis Socials, se’ls aplicava una reducció del 
preu del 20%, 40%, 60%, 80% o 95%. 

El curs 2012-2013 augmenten les quotes dels serveis en un 50%, però en la mateixa proporció es 
replantegen també els ajuts. Amb el model anterior s’atenien els casos molt extrems i es tenia poc en 
compte els membres de la unitat familiar. Això perjudicava tant a les famílies monoparentals i/o 
nuclears com les famílies nombroses.  

Les ajudes aprovades pel curs 2012-13 es determinen en funció de la renda calculada per a la unitat 
familiar i el nombre de membres de la mateixa amb les següents reducció del preu: 30%, 50%, 70% i 
90%.  

Ajuts 2010/11 2011/12 Ajuts 2012/13 

Escola Menjador Núm. famílies Núm. famílies Escola i menjador Núm. famílies 

95% 60% 112 81 90% 79 

80% 40% 4 18 70% 33 

60% 20% 15 4 50% 20 

40% 0% 13 3 30% 43 

  144 106  175 

 places 

ofertades 

437 437  526 

 Import 181.843,41 € 135.553,91 €  284.756 € 

 % ajuts 33% 24%  33% 

Tal com es pot observar, el 31% de les famílies usuàries de les escoles bressol municipals han estat 
beneficiàries d’un descompte. 

Prova pilot de cobrament de quotes segons la renda de la unitat familiar 

L’Ajuntament de Girona, amb voluntat d’oferir uns preus pel servei d’escola i menjador a les escoles 
bressol municipals adaptats el millor possible a les necessitats econòmiques dels seus usuaris, va 
realitzar una “prova pilot” durant el darrer trimestre del curs 2012-13, concretament els mesos d’abril, 
maig i juny de 2013, de cobrament de quotes en funció de la renta de la unitat familiar, amb l’objectiu 
d’implantar aquest sistema esglaonat de preus dels serveis tenint en compte els llindars de renda de 
les famílies per al cobrament de les quotes des de l’inici del curs 2013-14. 

La “prova pilot” va anar destinada als usuaris de les escoles bressol municipals, que no podien 
accedir a demanar descomptes per tenir ingressos superiors als llindars de renda aprovats. La 
població màxima són les 314 famílies sense descompte, de les quals un 10% se’n va poder 
beneficiar. 

Aquesta prova va ser molt ben acollida per a les famílies i es valora molt positivament per la 
ciutadania. 
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Cobrament de quotes segons la renda de la unitat familiar 

A l’inici del nou curs escolar 2013-14 s’implementa el nou model de quotes socials a les famílies en 
funció de la renda de la unitat familiar. La mesura va ser aprovada a la normativa que regula el procés 
de preinscripció i matriculació a les places d’escola bressol pública el 5 d’abril de 2013, per Junta de 
Govern Local. L’annex 2, regula aquest canvi del cobrament de quotes, anul·lant-se el sistema de 
reducció o descomptes dels preus públics d’escoles bressol que hi havia fins aquest moment, 
mantenint però, el concepte d’ajut del 40% o del 70%, segons necessitat, a les famílies més 
necessitades al llindar més baix. 

Trams segons ingressos anuals (en €) 

Membres 
unitat 
familiar 

Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 Tram 6 Tram 7 

2 7.814  9.377  11.252 13.503 16.203 19.444  > 19.444 

3 10.262  12.314  14.777 17.732 21.278 25.534  > 25.534 

4 12.172  14.606  17.527 21.033 25.239 30.287  > 30.287 

5 13.813  16.575  19.890 23.868 28.642 34.370   > 34.370 

6 15.397  18.477  22.172 26.606 31.928 38.313  > 38.313 

7 16.895  20.274  24.329 29.195 35.034 42.041  > 42.041 

8 18.383  22.060  26.472 31.767 38.120 45.744  > 45.744 

Quotes segons trams 

Quota Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 Tram 6 Tram 7 

Escola 60 €/mes 80 €/mes 100 €/mes 120 €/mes 140 €/mes 160 €/mes 180 €/mes 

Matins * 40 €/mes 55 €/mes 70 €/mes 85 €/mes 100 €/mes 115 €/mes 130 €/mes 

Menjador 2 €/dia 2,65 €/dia 3,3 €/dia 4 €/dia 4,65 €/dia 5,3 €/dia 6 €/dia 

* Els preus del servei de matins només s’apliquen a les places ofertes d’aquesta modalitat (de 9h a 2h).  

Per tal d’agilitzar el procés es va demanar a les famílies l’autorització a consultar les dades tributàries 
d’Hisenda directament sense la necessitat de presentar cap mena de documentació fiscal. En el 
casos de no autoritzar-ho s’aplicarà el tram màxim (7), creant-se, alhora, una Comissió de valoració 
per a la realització d’aquestes tasques. 

A més del trams, la mateixa normativa contempla, per primera vegada: 

▪ La reducció del 10% del preu públic en els cas d’alumnes de les famílies nombroses i 
monoparentals de categoria general, a les famílies amb dos o més fills matriculats a les 
escoles bressol municipals o a les famílies amb infants amb certificat de reconeixement de 
discapacitats igual o superior al 33%. 

▪ La reducció del 15% als alumnes de famílies nombroses i monoparentals de categoria 
especial. 

Es contempla la revisió de casos per causes sobrevingudes al llarg del curs que suposin un canvi de 
la situació familiar (situacions d’atur, finalització de prestacions econòmiques, naixement d'un fill, 
noves càrregues familiars, etc.). 
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Col·laboracions i convenis 

Durant el curs 2012/13 ha augmentat el nombre d’alumnes de TEI (Tècnic d’Educació Infantil)  i de 
grau de mestre en període de pràctiques, que atenen les escoles bressol municipals. Els/les alumnes 
provenen de la Universitat de Girona i la Universitat de Vic, de l’institut de Montilivi i Institut Santiago 
Sobrequés de Girona, Institut Vallvera de Salt, Institut de Santa Coloma de Farners i Institut Obert de 
Catalunya. 

Les escoles bressol municipals atenen el major nombre d’alumnes possibles. Això fa que molts 
estudiants facin estada als centres municipals. En els darrers tres anys, el nombre d’atesos, ha estat: 

Alumnes en període de pràctiques
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S’observa, cada any, un increment molt significatiu. Aquest darrer curs ha estat d’un 21%. Una de les 
raons ha estat que les pràctiques a 0-3 anys són obligatòries als/les estudiants de grau de mestre 
d’educació infantil 

Altres activitats 

Durant el curs, les escoles bressol municipals han atès diferents visites, com són: 

▪ Grups d’alumnes dels Instituts de Girona, de Santa Coloma de Farners, d’Olot, de Salt, 
estudiants de TEI. 

▪ Grups d’alumnes estudiants de Grau d’educació infantil de la UdG.  

▪ Grups de mestres i educadors de diferents escoles bressol i escoles de primària de la 
província.  

Conveni Ajuntament - UdG Escola d’infermeria   

Durant el curs 2012-13 s’establi un Conveni de Programa de Cooperació Educativa entre la UdG i 
l’Ajuntament de Girona per a la realització de pràctiques d’una estudiant d’infermeria, amb l’objectiu 
d’atendre les necessitats d’una nena amb diabetis tipus 1 a l’escola bressol Baldufa.  

La signatura d’aquest conveni i la bona predisposició dels diferents serveis de la zona –escola bressol 
i CAP Taialà- van permetre escolaritzar, per primera vegada, un infant amb aquestes característiques 
a una escola bressol municipal. La valoració per part de tots els implicats ha estat molt positiva. 

Presentació de l’experiència 

En el marc del IV Congrés Nacional d’Infermeria i Salut Escolar, realitzat a la Facultat d’Infermeria de 
la Universitat de Girona, el 17 d’octubre de 2013, la regidora d’Educació i Esports i la Degana de la 
Facultat d’Infermeria, varen presentar l’experiència pilot de pràctiques d’una estudiant d’infermeria 
amb una nena amb diabetis tipus 1 d’una escola bressol municipal com exemple de col·laboració 
entre el personal de les diferents institucions implicades.  
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Coordinació, treball en xarxa i formació del personal docent de les escoles 
bressol municipals 

Es continua treballant en xarxa i amb el convenciment que garanteix el manteniment del model 
organitzatiu i pedagògic de les escoles bressol municipals i millora l’eficàcia i eficiència del servei. 

Amb aquesta voluntat es duen a terme les accions següents: 

▪ Coordinació de l’equip educatiu de cada escola: una reunió setmanal 

▪ Coordinació de cap de secció amb les direccions de totes les escoles amb una sessió de 
treball quinzenal. 

▪ Continuació del treball de projectes, amb grups formats per personal educador de diferents 
escoles, amb l’objectiu d’unificar llenguatges i cohesionar equips. Alguns projectes són: 

o Redacció d’una revista de les escoles bressol municipals adreçada a famílies 

o Espais i materials. Quins, per què, per a què, com,... 

o La música a l’escola bressol i en els diferents moments del dia. 

o La llum: com pot format part del treball a les escoles bressol 

o La pàg. Web, xarxes socials,... 

o L’hort a l’escola bressol. Compartit amb les famílies, amb Instituts...  

o La Documentació a l’escola bressol 

▪ Una jornada de formació interna de traspàs d’experiències i bones pràctiques entre el 
personal docent de les escoles municipals, el mes de juliol en període no lectiu. 

4.6.2. Oferta de places públiques a la ciutat per al curs 
2013-2014 

Places a les escoles bressol municipals 

Centres Places totals Places vacants* 

Escola Bressol Baldufa 107 63 

Escola Bressol Baldufa matins * 16 16 

Escola Bressol Cavall Fort 50 36 

Escola Bressol El Pont 62 37 

Escola Bressol El Tren 62 39 

Escola Bressol Garbí 70 38 

Escola Bressol L’Olivera 77 48 

Escola Bressol La Devesa 77 44 

Total 521 321 
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 * Aquestes places són les que s’ofereixen una vegada descomptat l’alumnat del curs anterior que 
segueix 

Places a les llars d’infants de la Generalitat 

Centres Places totals Places vacants* 

Llar d’infants el Tarlà 91 53 

Llar d’infants Sant Ramon Nonat  66 36 

Total 157 89 

* Aquestes places són les que s’ofereixen una vegada descomptat l’alumnat del curs anterior que 
segueix 

Places d’escola bressol amb conveni 

Seguint la trajectòria iniciada el curs passat, d’oferir places d’escola bressol a preus públics, a centres 
privats reconeguts pel Departament d’Ensenyament,  de cares al proper curs 2013-14 s’ofereix un 
màxim de dues places per centre.  
 
El curs passat es van oferir un total de 54 places, 36 de les quals els alumnes passen a l’escola de 
primària i 18 segueixen a l’escola bressol o llar d’infants amb la plaça conveniada. 
 
A la convocatòria d’aquest curs, dels 19 centres privats de la ciutat de Girona, 9 d’ells han ofert 
places. Per tant, s’han conveniat un total de 18 places  -9 de les quals destinades a infants de 2 anys i 
9 per a infants d’1 any. Per tant, pel curs 2012-13 el total de places amb conveni és de 36, de les 
quals, 27 són per a infants de 2 anys i 9 per a infants d’un any.  
 
El conveni preveu que les famílies paguin la quota pel servei d’escola bressol aprovada per 
l’Ajuntament -180 €- i l’Ajuntament aboni als centres privats que han ofert la plaça, la diferència entre 
el que paguen les famílies i el preu de cada escola, fins a un màxim de 150 € per infant/mes. Els 
serveis alternatius a l’escola bressol (menjador, ampliació horària,...) corren a càrrec de les famílies. 

Oferta de places, sol·licituds rebudes i llistes d’espera 

Sol·licituds rebudes, places ofertes i llista d'espera a les escoles bressol municipals, les llars d’infants 
de la Generalitat, i places amb conveni en centres privats, en finalitzar el període de preinscripció. 
Gràfic comparatiu dels darrers quatre anys: 
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Preinscripcions a les places públiques
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Tal com es pot observar en el gràfic, el curs 2012-13 augmenta considerablement l’oferta de places a 
les escoles bressol municipals degut a l’obertura de la nova escola bressol La Devesa, i l’augment de 
la ràtio a les aules d’infants de 2 anys. 

Pel que fa a l’oferta del curs 2013-14, cal tenir en compte que part de les places creades amb 
l’obertura d’aquest nou centre estan ocupades per infants que segueixen al centre i per tant, només 
cal omplir les aules que queden vacants dels infants que passen a l’escola de primària. Per aquesta 
raó l’oferta de places és més baixa que el curs passat.  

Les sol·licituds de places públiques al finalitzar el procés de preinscripció ha disminuït un 13% 
respecte al curs passat5. Al finalitzar el procés, un 62% de les sol·licituds han estat admeses, mentre 
que  el 38% han quedat en llista d’espera. 
 
Dades de les escoles bressol municipals, les llars d’infants de la Generalitat i el global de les places 
amb conveni a les escoles bressol/llar d’infants privades:  

Dades preinscripció de cada escola bressol
2013-2014
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5 L’escola bressol La Devesa va entrar en funcionament el mes d’octubre de 2012. Això va fer que hi hagués dos 
períodes de preinscripció. El gràfic mostra la suma dels dos processos.  
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4.7. Altres serveis 0-3 

Estones 

Amb la voluntat de donar resposta a les demandes de les famílies no usuàries de les escoles bressol, 
des de l’any 2010 està en funcionament el servei Estones. És un espais de trobada i d’intercanvi per a 
infants de 0 a 3 i les seves famílies, on compartir vivències i experiències, per reforçar una percepció 
positiva de la maternitat i la paternitat, un lloc on les mares i els pares assisteixen amb la seva 
criatura i hi troben el suport de professionals. 

Els objectiu d’aquest servei són:  

▪ Facilitar un lloc on les mares i els pares assisteixin amb la seva criatura i hi trobin el suport de 
professionals. 

▪ Promoure un espai per reforçar la percepció positiva de la maternitat i la paternitat, promovent 
així, una vida saludable. 

▪ Afavorir la creació de xarxes relacionals i d’acollida entre les famílies.  

▪ Promoure espais de reflexió i de treball en grup sobre els temes que desperten interès. 

▪ Observar altres models d’interacció compartint l’espai de socialització amb altres famílies. 

▪ Facilitar un lloc per escoltar i ser escoltat.  

▪ Treballar per a la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’escolarització.  

▪ Promoure la igualtat entre home i dona a la família, en especial la corresponsabilització dels 
homes en la cura dels infants.  

S’han format dos grups de treball: 

▪ 12 famílies amb infants nadons 

▪ 12 famílies amb infants d’1 a 3 anys 

S’han realitzat un total de 63 sessions, 32 de les quals han estat amb el grup de famílies amb infants 
d’1 a 3 anys i 31 sessions amb famílies amb infants de 0 a 1 any.   

El servei s’han realitzat setmanalment, els matins de dilluns i de dimecres, amb una assistència  molt 
regular. i una valoració molt positiva per part de les famílies. 

Índex de satisfacció 2010-11 2011-12 2012-13 

Quantitat d’enquestes rebudes 15 15 17 

Valoració general de l’espai 9,10 9,40 9,70 

Temes tractats/activitats 9,41 9 9,10 

Professionals 9,21 9,70 9,70 

Respecte al teu o teva filla 9 8,90 9,30 

Respecte a tu com a mare o pare 8,16 8,40 9,20 

Valoració mitjana 8,78 9,08 9,40 
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Diferencial  3,4% 3,52% 

Les valoracions que fan les famílies d’aquest servei son molt bones i no s’observen diferències 
significatives entre els diferents anys. 

4.7.1. Coordinació de l’etapa d’educació infantil 0-6 
L’etapa d’educació infantil 0-6 anys té unes necessitats i característiques molt similars. És per això 
que es realitzen diferents accions encaminades a millorar la coordinació i cohesió del cicle 0-3 anys i 
el cicle 3-6 d’aquesta etapa. Accions com:  

a) Grups de treball i seminaris entre professionals de 0-3: escoles bressol i 3-6:escoles de 
primària, com:   

a. Creació de l’aula de matemàtiques 0-6: escola Mare de Déu del Mont - EB El Tren. 

b. Relació amb les famílies: escola de Taialà - EB Baldufa 

c. Compartim espais: escola Carme Auguet - EB El Pont 

b) Activitats esporàdiques entre centres que permeten conèixer i compartir, com: 

a. L’hort i la biblioteca: escola Marta Mata - EB Garbí 

b. Reunions conjuntes dels claustres de les escoles Pericot i l’Olivera 

c. Participació en activitats entre diferents professionals al sector est. 

c) IV Jornada 0-6, amb el tema “La documentació a l’escola. Buscar l’essencial”. 
Organitzada per la UdG, l’ICE i l’Ajuntament. Aquesta jornada va destinada a  professionals 
de 0-6 anys i es celebra al centre cultural La Mercè. L’assistència ha anat creixent cada any, 
arribat a les 250 persones, aforament màxim de l’auditori de la Mercè.  

4.8. Educació musical 

4.8.1. Organisme Autònom Local d’Educació Musical 
(OALEM) 

La funció de l’OALEMG és gestionar les activitats relatives a promoció, foment i difusió de les 
manifestacions i ensenyaments artístics musicals del camp no professional que promou l’Ajuntament 
de Girona, així com el de gestionar el centre educatiu escola municipal de música de Girona i tots 
aquells altres centres i serveis que es vagin definint. 

4.8.2. Escola Municipal de Música (EMM) 
L’Escola Municipal de Música és un servei educatiu que es posa a disposició de tots els ciutadans i 
ciutadanes de Girona que tinguin interès a desenvolupar la seva formació musical. 
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Programes formatius 

▪ Sensibilització: Programa de dos anys de durada adreçat a l’alumnat de (4), 5 i 6 anys, basat 
en la pràctica de la cançó i el moviment.  

▪ Formació bàsica: En aquest programa la pràctica instrumental individual i en grup, i la pràctica 
coral és l’eix de l’aprenentatge musical. Aquesta formació es complementa amb 
l’aprenentatge del llenguatge musical. 

▪ Música a Mida: Programa pensat per joves i adults amb la pràctica instrumental com a eix. 
Ofereix diverses d’assignatures optatives, de durada trimestral o anual, per tal que l’alumnat 
pugui adequar el seu currículum d’estudis musicals als seus propis interessos i aptituds.  

Regulació de les condicions laborals del professorat 

Amb l’objectiu d’adequar la jornada laboral dels treballadors de l’Escola Municipal de Música a les 
nova regulació de les condicions laborals establerta per la Llei 2/2012, des del passat curs escolar va 
ser modificada la jornada del personal fix i interí, ampliant-se a 23 hores per a l’activitat lectiva 
setmanal i que fins aquest moment era de 20 hores. 

Amb la voluntat de garantir estabilitat laboral als treballadors de l’Escola Municipal de Música, des de 
la regidoria d’Educació i Esports, es va promoure i aplicar una modificació de la modalitat contractual, 
amb l’objectiu d’evitar les fluctuacions de dedicació produïdes per la matrícula d’alumnes. 

La nova modalitat contractual va passar d’estar basada únicament en la dedicació del nombre 
d’alumnes matriculats a cada especialitat instrumental a una distribució per tardes, eixugant així les 
oscil·lacions temporals produïdes per les altes i baixes de matrícula dels alumnes durant el curs 
escolar. 

Procés d’elecció de la direcció d’Escola Municipal de Música 

Durant el segon trimestre del 2013 es va realitzar el procés electoral de renovació de l’Equip Directiu 
de l’Escola Municipal de Música. Aquest procés va comportar la necessària modificació del 
procediment de l’elecció i  nomenament de l’Equip Directiu de l’EMM, donat que el marc normatiu 
estava referit exclusivament al període 2010/13, no contemplant futures eleccions de l’Equip Directiu. 
Com a novetat més rellevant destacar el canvi del període de mandat de l’Equip Directiu, que passa 
de 3 anys a 4 anys. 

El Consell Rector de 27 de junt de 2013 aprova la proposta de nomenament del nou Equip Directiu de 
l’Escola Municipal de Música de Girona per al període de l’1 de juliol de 2013 al 30 de juny del 2017, 
amb la següent composició de càrrecs: 

▪ Pau Ferrer i Blanch, com a director 

▪ Yolanda Fernández i Calderón, com a cap d’estudis 

▪ Enric Masriera i Turró, com a secretari 

Modificacions de l’oferta formativa i preus del programes 

Les principals modificacions de l’oferta formativa es va realitzar es va realitzar fent un esforç de 
contenció d’acord amb la situació actual de finançament i, per tant, de necessària revisió des de la 
perspectiva de la sostenibilitat del projecte: 

▪ S’anul·la el curs de Sensibilització per als alumnes de 4 anys. Per raons pedagògiques i 
d’organització de l’escola. 
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▪ S’incrementa 1 grup de Formació Bàsica a primer curs (12 alumnes) per donar resposta a la 
demanda d’aquest programa. 

▪ Opció al programa Música a Mida de dues ràtios: de 30’ i de 45’ d’instrument individual, en 
funció de les preferències de l’alumne i disponibilitat del professorat. 

▪ S’incorporen els grups vocals i instrumentals  de format reduït per atendre la demanda 
d’agrupacions instrumentals i corals, d’un sol instrument o bé de diversos instruments. Amb 
funcionament propi i no vinculats a cap programa formatiu.  

Es modifica l’estructura de preus dels diferents programes formatius adequant-la a la realitat social i 
econòmica: 

▪ Incrementat, en general, un 7% amb l’excepció del programa de Música a Mida,  

▪ Homogeneïtzació dels preus dels programes formatius 

▪ Supressió de la discriminació de la residència, la qual es conserva a la preinscripció. 

▪ Unificació de les despeses de gestió (matrícula, material i assegurança), estalviant gestió 
administrativa de rebuts i càrrecs per devolucions d’impagaments. 

Canvi d’imatge de l’Escola Municipal de Música 

Al 2013 s’ha engegat un procés de canvi d’imatge de l’Escola Municipal de Música que pretén 
modernitzar-la i adequar-la a la realitat. El disseny del nou WEB i logo són les accions més 
destacables. El nou format WEB permetrà fer més visible i interactives les activitats realitzades tant a 
la pròpia escola com la participació dels alumnes en activitats culturals de la ciutat, incloent 
fotografies i vídeos. El canvi de logo intentà modernitzar la imatge de l’escola identificant-la amb 
l’actual seu, una de les obres d’en Rafel Masó. 

 

Projecte “Montsalvatge” 

El projecte “Montsalvatge” és un projecte impulsat per la Regidoria d’Educació i Esports de 
l’Ajuntament de Girona des de l’any 2008. Forma part del programa educatiu “Donem la volta a les 
escoles” que pretén reforçar el paper de l’escola pública de barri, a través de promoure accions 
educatives que aportin elements per donar la volta a dinàmiques de segregació social i educativa que 
es donen en algunes d’elles.  

A partir del curs 2012-13 el projecte va ser assignat al professorat de l’Escola Municipal Música mantenint  
pràcticament la mateixa estructura inicial i arribant a la implantació del projecte a tots els cursos per 
primera vegada. Únicament destacar la substitució de l’especialitat d’Orff per la de flauta de bec, a més 
de posar un pianista de suport per a les classes de Cant Coral. 

El projecte  desenvolupat al curs 12-13, va ser el següent: 
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▪ Classes de Cant Coral. 

▪ Classes d’instrument de les especialitats de: violí, violoncel, guitarra, percussió i flauta de bec 
als cursos de 2n a 6è (l’alumnat de 2n la primera part del curs va realitzar una roda 
instrumental). 

Al curs 2013-14, és redefineix el projecte emfasitzant la pràctica de la flauta de bec i el cant coral, amb 
l’objectiu de possibilitar que l’alumnat pugui practicar l’estudi del seu instrument com un element bàsic del 
seu aprenentatge, i per tant de poder assolir un nivell més alt, estimular el desenvolupament musical 
incentivant l’interès i compromís en el seu aprenentatge instrumental i musical, així com donar més 
visualització del projecte més enllà del propi centre. 

Activitats  

Durant tot el curs s’han realitzat un total de : 

▪ 48 audicions instrumentals. 

▪ 9 Concerts de conjunts orquestrals i de conjunts instrumentals.  

▪ 13 Concerts Corals 

Aquests concerts i audicions s’han realitzat a diferents llocs de la ciutat:  CC La Mercè, CC Sant 
Narcís,  monestir de Sant Pere de Galligants i la pròpia Escola Municipal de Música. 

Setmana concertant 

La Setmana Concertant  es va endarrerir dues setmanes respecte el que estava previst al Pla Anual 
per problemes amb les reserves del C. C. La Mercè. Així, doncs, la setmana concertant es va realitzar 
del 18 al 23 de febrer amb els següents concerts i activitats: 

▪ “Concert de Sensibilització”: cada dia de dilluns a dijous de 17.30 a 18.30 h es van fer els 
concerts dels grups corals de 2n i 3r curs de Sensibilització amb la presentació dels 
instruments de l’escola a càrrec d’alumnes i professorat.  

▪ “Concerts Formació Bàsica 1 i 2”: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 18.30 a 19.30 h es 
van fer els concerts dels grups corals de 1r i 2n curs de Formació Bàsica a l’Auditori de 
l’escola.  

▪ “Concerto Grosso”: dimecres, dijous i divendres a les 20 h a l’Auditori de l’EMM es van dur a 
terme concerts a càrrec dels combos, Stringjunts, grup de guitarres i també alumnes 
d’instrument.  

▪ “Concerts d’orquestres”: al Centre Cultural de  la Mercè es van fer els concerts d’orquestres 
amb el següent horari: dimarts a les 19 h, concert d’orquestres de vent i dijous a les 19.30 h 
concert d’orquestres de corda.    

▪ “Concert de l’Stringjunts”: el dijous a les 18 h van realitzar un concert al Centre de Dia 
Girona. 

▪ “Proves de llenguatge a Formació Avançada”: el dilluns i el dimecres de 19 a 20.30 h es 
van realitzar unes proves de llenguatge musical a l’alumnat de formació avançada per 
comprovar el grau d’assoliment de contingut.  
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Activitats extraordinàries 

Durant l’any s’han efectuat diverses activitats extraordinàries no programades però molt enriquidores 
per l’alumnat: 

▪ I Contrabaixada: Participació de 12 alumnes de contrabaix. Acte que es va fer a Les 
Bernardes de Salt el 9 de març. Acte organitzat per l’EM del Gironès.  

▪ V Orquestrada de les comarques gironines: Activitat organitzada pel Conservatori Isaac 
Albèniz de la Diputació de Girona. L’EMM va participar en aquesta activitat amb alumnes de 
vent i corda, que va concloure amb concert a la Sala Simfònica de l’Auditori-Palau de 
Congressos de Girona el dia 16 de març.  

▪ Presentació del CD “1,2,3... pica Bressola!”: El divendres 12 d’abril a l’Auditori de La Mercè 
es va realitzar el concert de presentació del CD d’ “Els nins i nines de la Bressola”, amb la 
col·laboració amb l’associació Amics per la Bressola de la Catalunya Nord. També hi va 
participar la coral Geriona.  

▪ II Fòrum Internacional de la Cultura “Mirant cap al futur”: Adreçat als directius de les 
institucions culturals i artístiques dels òrgans de l’administració pública catalana i russa. Va 
tenir lloc del 20 al 27 d’abril a diferents lloc de Catalunya i el divendres 26 abril van visitar 
l’EMM i van ser rebuts per la regidora d’educació i esports la Sra. Isabel Muradàs.  

▪ X Orquestrada de Santa Coloma de Farners: Participació de 4 alumnes de contrabaix en 
aquesta trobada que es va realitzar el 26 de maig al Teatre Catalunya de Santa Coloma de 
Farners. Acte organitzat per l’EMM Josep Carbó de Santa Coloma Farners.   

▪ Festival Simfònic: Activitat que es va engegar l’any passat a Barcelona i enguany s’estén a 
diferents llocs de Catalunya que consisteix en realitzar diversos concerts simultanis. Es va 
realitzar el dissabte 8 de juny i l’EMM i va participar amb l’orquestra infantil de vent Allegretto i 
Girona Banda Band.  

▪ Dia internacional de la Música: El cor Joves i grups de FB3, FB4, FB5, i FA van participar en 
els concerts que van tenir lloc al Centre Cultural de la Mercè el dia 21 de juny.  

▪ Acte de l’Ajuntament: Participació en l’acte de lliurament – reconeixement dels millors 
resultats acadèmics de l’alumnat de 4t curs d’ESO que es va realitzar a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament de Girona el dia 28 de juny a càrrec de les alumnes un de piano i flauta 
travessera. 

▪ Proves d’accés al Conservatori: Alumnes de violí, viola, saxofon, oboè, fagot i trompa es 
vas presentar amb èxit a aquestes proves. 

Conjunts 

Coral Geriona Infantil i Juvenil 

 Gravació CD “Ha passat un àngel” dins el projecte Cantània 2013 de l’Auditori de 
Barcelona. Geriona Infantil. Els dies 15 i 16 de setembre. 

 Concert al Club de Tennis de la Salut 1902 de Barcelona a càrrec de la Geriona Juvenil en 
motiu dels actes de lliurament de premis a antics socis. Dia 16 de novembre. 

 Concert al Casino de Llagostera a càrrec de la Geriona Juvenil dins dels actes programats 
per l’Ajuntament de Llagostera en motiu de la Marató de TV3. Dia 2 de desembre. 
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 II Concurs de Corals i Cançons de Nadal de Platja d’Aro participació de la Geriona Infantil 
i la Geriona Juvenil, que van guanyar el 1r i 2n premi respectivament. el  Dia 9 de desembre. 

 Concert de Nadal a càrrec de la Geriona Infantil juntament amb el grup de mitjans A del 
Centre de formació teatral El Galliner. Dia 17 de desembre.   

 Cicle Corals de Dones, concert a càrrec de la Geriona Juvenil a la parròquia de Santa 
Eugènia. Dia 9 de març. 

 Concert per la Bressola. Geriona infantil i cors de la Bressola: auditori de la Mercè.  Dia 12 
d’abril. 

 Acte d’homenatge als germans Roca pel  títol a millor restaurant del món al seu restaurant 
“El Celler de Can Roca”. Geriona Juvenil, Teatre Municipal 3 de maig. 

 Concert a la Fira ECO SI al Pavelló Firal de Girona. Dia 31 de maig.  

 Cantània 2013 concert de la cantata “Ha passat un àngel”. Auditori de Barcelona. Dia 10 de  
juny. 

 Concert conjunt amb l’Escola Coral del Conservatori Isaac Albéniz de la Diputació de 
Girona a càrrec de la Geriona Infantil. Dia 17 de juny. 

 Participació concurs de TV3  “Oh Happy Day” a càrrec del Cor Geriona Juvenil. La seva 
participació va consisitir en la realització de diferens càstings,  des del mes d’abril  fins el mes 
de juny i realitzant les gales musicals  de setembre a desembre. 

Activitats a través del centre de recursos educatius de Girona adreçades a 
les escoles de la ciutat 

Tallers de primària 

Activitat adreçada a 2n curs de primària on l’alumnat pot assistir a un taller d’una de les famílies 
instrumentals que s’imparteixen a l’EMM (vent fusta, vent metall-percussió, piano o corda). 

Escoles participants: Mare de Déu del Mont, Verd, Bell-lloc i Bosc de la Pabordia.  

Nombre d’alumnes inscrits: 195 

Tallers realitzats: piano, vent fusta i vent metall 

XIII Cicle d’Escoles de Música, dins el marc de “Girona, Temps de flors” 

Com cada any, va coincidir amb els caps de setmana de l’exposició floral, o sigui 12,18 i 19 de maig. 

Tots els concerts es van realitzar al monestir de Sant Pere de Galligants. 

Escoles de Música participants de: 

 Girona: Isaac Albéniz, Aula Musical, Girona Banda Band, Escola Municipal, So de Solfa i 
Club Cultural Montessori-Palau.   

 Altres poblacions: Escola de Música de Sant Gregori, EMM de Vidreres, EM Sant Celoni, 
EM Torroella de Montgrí,  Escola de Música del Gironès, Temps de Música CEMT de 
Figueres, EMM Banda-cobla col·legi Santa Maria de Blanes, Can Canturri de Cardedeu, OV 
Limoncello de Salt i Aula de música d’Anglès. 
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Tots junts a cantar 

La cantata del 2013 en la seva XVI edició va ser Història d’un regal  de Poire Vallvé i el text de Laia 
Santanch  a la direcció musical : Pablo Larraz. Prèviament a la cantata, es van cantar les cançons de 
“jugar a soldats” i de “forner” de Miquel Desclot i Josep Vila 

 Assajos parcials al Centre Cultural La Mercè:  

° 1r: 25 i 26 de febrer. 

° 2n: 6 i 7 de maig. 

 Assajos generals: 14 i 15 de maig a l’Auditori – Palau de Congressos. 

 Els quatre concerts: 15de maig a l’Auditori – Palau de Congressos amb els següents horaris: 

  10.00h, 11.15h, 15.15h, 16.30h i 17.45h. 

En l’edició d’enguany hi han participat un total de 1.250 nenes i nens de les següents escoles de: 

 Girona: Pare Coll,Taialà,  Eiximenis, Migdia, Cassià Costal, Bell-lloc del Pla, Mare de Déu del 
Mont, Pericot, Verd, Fedac-Sant Narcís, Santa Eugènia, Vila-Roja, Josep Dalmau Carles, Dr. 
Masmitjà,  Montfalgars, Pla de Girona i Bosc de la Pabordia. 

 Salt: Veïnat, Mas Masó, La Farga, Silvestre Santaló i Gegant del Rec. 

 Aiguaviva: Escola Vilademany 

 Fornells: Forn dels Anells 

Aula Oberta  

XIV edició d’aquest cicle de 13 audicions musicals comentades entorn a la música clàssica  a càrrec 
de Rafael Esteve, al  Centre Cultural La Mercè. 

El nombre de participants de l’Aula Oberta de l’edició d’enguany ha estat de 73 alumnes i la mitjana 
d’alumnat per sessió ha estat de 57 alumnes. 

Girona Banda Band 

La Girona Banda Band va realitzar els següents concerts: 

 20 d’octubre: concert al Pavelló poliesportiu de Fornells de la Selva dins d’un acte organitzat 
per l’Oncolliga. 

 3 de novembre: concert a la plaça Constitució dins dels actes programats per les Fires de 
Girona. 

 21 de desembre: concerta l’Auditori La Sitja  de Fornells de la Selva 

 8 de juny: concert a la plaça Independència dins dels concerts realitzats en el Festival 
Simfònic 

 19 de maig: concert a Sant Pere de Galligants, dins el XIII cicle d’escoles de música Girona 
Temps de Flors. 

 21 de juny: concert al CC La Mercè dins dels actes de celebració del dia Internacional de la 
Música. 
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A partir del setembre de 2013 la Girona Banda Band  no forma part de l’oferta formativa de l’EMM, ja 
que es gestiona des de l’Associació ja existent de la pròpia Girona Banda Band. 

Dades específiques curs 2012-2013 

Gènere 

Curs  Nois  Noies  Total  % respecte any anterior 

2012-2013 258 338 596 6,44% 

2011-2012 282 355 637 3,24% 

2010-2011   617  

Edat 

Curs Menys de 14 De  15 a 25 De 26 a 35 De 36 a 65 Més de 65 

2012-2013 384 38 7 132 35 

2011-2012 393 59 28 118 39 

2010-2011 346 95 10 127 39 

Procedència 

Curs Girona ciutat  Comarques de Girona  Catalunya 

2012-2013 531 62 3 

2011-2012 550 75 12 

2010-2011 547 63 7 

Procedència de l'alumnat de l'EMM per zona 

Curs  Fora de Girona 
província 

Resta de Girona 
província 

Girona 
ciutat 

Total 

2012-2013 3 62 531 596 

2011-2012 12 75 550 637 

2010-2011 6 69 542 617 

Procedència de l'alumnat de l'EMM per codi postal 

  Alumnat % s/ total  
Girona 

Alumnat % s/ total  
Girona 

Alumnat % s/ total  
Girona 

 2012-2013 2011-2012 2010-2011 

Girona 17001 44 8,29 43 7,82 51 9,41 

Girona 17002 88 16,57 88 16 86 15,87 



Àrea de Serveis a les Persones 

Educació 

 Memòria 2013 AJUNTAMENT DE GIRONA 168 

Girona 17003 165 31,07 175 31,82 165 30,44 

Girona 17004 35 6,59 39 7,09 44 8,12 

Girona 17005 106 19,96 110 20 105 19,37 

Girona 17006 34 6,40 37 6,73 30 5,54 

Girona 17007 59 11,11 58 10,55 61 11,25 

Girona ciutat 531   550   542   

 

Procedència alumnat per CP Girona 
ciutat -curs 2012-2013

Girona 17001

Girona 17002

Girona 17003

Girona 17004

Girona 17005

Girona 17006

Girona 17007

 

4.9. Recursos humans 

El servei d’educació té adscrites un total de 101 persones de diferents categories i especialitats per 
cobrir les necessitats del servei. Es presenten agrupades d’acord amb les unitats de gestió 
identificades: 

Servei Treballadors 

Educació 0-6 64 

Escolarització 6 

Serveis educatius 4 

Edificis escolars 25 

Serveis centrals d'Educació  2 

No hi ha cap variació de personal adscrit respecte l’any anterior. 
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5. Esports 
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5.1. El servei 

El Servei Municipal d’Esports és l’encarregat del desplegament de les polítiques esportives municipals 
per facilitar i promoure la pràctica esportiva en les diferents vessants esportives, tant a nivell individual 
com col·lectiu de la ciutadania. 

Els objectius del Servei Municipal d’Esports es reflecteixen en el Pla Estratègic 2011-2015, 
concretant-se en cinc línies estratègiques, vinculades principalment a  l’àmbit de  les activitats 
físicoesportives, instal·lacions i de suport a les entitats: 

▪ Incrementar les relacions amb el territori en l’àmbit esportiu, buscar sinèrgies i fer un ús més 
eficient dels equipaments municipals per ampliar i millorar l’oferta d’activitats i d’usos, a les 
entitats i a la ciutadania en general. 

▪ Millorar i ampliar les relacions amb les entitats de l’àmbit esportiu, esportiu-educatiu, social i 
d’altres, amb la voluntat de fomentar la participació d’acord amb les línies i objectius 
estratègics de la política municipal esportiva i respondre millor a les necessitats i expectatives. 

▪ Potenciar el treball i la coordinació transversal amb la resta de serveis i regidories, per 
optimitzar recursos, millorar processos i en definitiva, ser més eficients en la definició 
d’objectius i criteris. 

▪ Revisar i millorar el model de gestió dels equipaments municipals. 

▪ Liderar i impulsar, amb el conjunt d’entitats, la potenciació de l’esport base com una línia 
prioritària i la consolidació com un pilar bàsic en l’educació i element de cohesió social. 

Organització 

 

 

 

 

CONSELL 
MUNICIPAL  

DE L’ESPORT 

 
SERVEI MUNICIPAL 

D’ESPORTS 
 

SUPORT 
ADMINISTRATIU 

 
ACTIVITATS 

SERVEIS 
ADMINISTRATIUS 

 
INSTAL·LACIONS 
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5.2. Eix d’activitats 

L’eix d’activitats compte amb 9 objectius ben diferenciats, dels quals en destaquem els següents:  

 Establir un pla d'activitats esportives adreçat a les diferents vessants i a les diferents franges 
d’edat, per promoure i facilitar la seva pràctica 

 Mantenir i actualitzar programes i projectes que disposin d’una forta implantació i acceptació 

 Incidir en segments de població de menys participació 

Amb la finalitat d’aconseguir aquests objectius portem a terme diferents projectes: 

▪ Activitats fisicoesportives, Activitats aquàtiques i Activitats d’estiu: aquests tres 
projectes d’activitats dirigides volen apropar i garantir l’accés a la pràctica físicoesportiva a 
tota la ciutadania. 

▪ Fem ciutat.... fem esport! Engloba dos subprojectes: “Activa’t tot l’any” i el “Posa’t a córrer” 

▪ Lligues d’Esport de Lleure Intermunicipals 

5.2.1. Activitats físicoesportives 
El projecte d’Activitats fisicoesportives (conjuntament amb el projecte d’activitats aquàtiques i el 
projecte d’estiu) té la finalitat d’aconseguir els objectius de l’eix d’activitats, com per exemple els 
objectius de la 1a línia estratègia, ofertant tot un ventall d’activitats físicoesportives adreçades a les 
diferents franges d’edat: infants, joves, adults i gent gran, i transversalment donar suport als de l’eix 
d’instal·lacions, com per exemple “(...) atendre la demanda de les diferents vessants de l’esport”. 

Les activitats que inclou aquest projecte es porten a terme a les instal·lacions centrals (pavellons 
municipals de Palau, Santa Eugènia, Fontajau i Pont Major), a les instal·lacions esportives dels 
centres escolars Verd, Bruguera i Pla, el CREC de Sant Daniel, el local social de Germans-Sàbat 
Taialà i Zona Esportiva de la Devesa durant el període d’octubre a maig/juny. Les escoles esportives 
per als infants i joves finalitzen a finals de maig, i les activitats per a adults i gent gran a finals de juny.  

Quadre resum de les activitats físicoesportives segons a qui va adreçada, el tipus i la instal·lació: 
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L’oferta s’ajusta al màxim a la demanda de la ciutadania. Es valora positivament el resultat de les inscripcions per 
l’alt grau d’ocupació (oferta/demanda).  

De 0-14 De 15-25 De 26-35 De 36-65 Més de 65 Total 

69 302 312 230 175 1.088 

 

Girona ciutat Altres poblacions 

92,37 % 7,63 % 

 

Dones Homes 

87,87 % 12,13 % 

 

Destinatari Activitat Instal·lació 

Infants i joves Escoles esportives tennis Zona Esportiva de la Devesa 

Esquena sana Pavelló de Sta. Eugènia 

Activitat física terapèutica Pavelló de Pont Major 

Adults i gent gran 

Ioga  Pavelló Girona - Fontajau 

Crec de Sant Daniel 

Escola Verd 

Escola Bruguera 

Activitat física de manteniment 

Escola Pla 

Pilates Pavelló Girona - Fontajau 

Pavelló de Palau 

Pavelló de Sta. Eugènia 

Circuit training, to i gac 

Pavelló Girona - Fontajau 

Pavelló de Palau 

Pavelló de Sta. Eugènia 

Pavelló Girona - Fontajau  

Adults 

Aerotò 

Escola Pla 

Pavelló de Palau 

Pavelló de Sta. Eugènia 

Pavelló Girona - Fontajau 

Gent gran Gimnàstica dolça 

Germans Sàbat - Taialà 
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 2011 2012 2013 % diferencial 

2012 - 2013 

Places ofertes * 1.297 1.283 1.249 - 2,65 % 

Percentatge d’ocupació 84,19 % 86,05 % 87,11 % 1,06 % 

* A l’any 2013 es varen ofertar 34 places menys que a l’any 2012, amb l’objectiu d’ajustar 
l’oferta/demanda. Per aquesta raó en les places ofertes el diferencial és negatiu, i el percentatge 
d’ocupació és positiu. 

Índex de satisfacció del 
servei (0-10) 

2011 2012 2013 % Diferencial 

2012- 2013 

Instal·lacions centrals 8,04 8,22 7,58 - 7,78 % 

Activitats en centres escolars 8,15 7,56 8,05 6,49 % 

 

 

 
Escola 

Pla 
Escola 

Bruguera 

Escola 

Verd 
G. S. 

Taialà 
St. 

Daniel 
Total 

Manteniment adults 118 54 51 18 13 254 

5.2.2. Activitats aquàtiques 
Aquest projecte està format per les activitats aquàtiques que es porten a terme en les piscines 
municipals de Palau i de Santa Eugènia – Can Gibert del Pla durant el període d’octubre a maig. 
Estan adreçades a les diferents franges d’edat: nadons (a partir de 6 mesos), infants, joves, adults i 
gent gran.  

Dins d’aquest projecte s’engloba el programa de natació escolar adreçat a les AMPES i escoles 
bressol, escoles d’educació infantil i primària. 

Usuaris/àries en pavellons municipals 

 Palau 
Sta. 

Eugènia 
Fontajau Devesa 

Pont 
Major 

Total 

Escola Esportiva Tennis - - - 69 - 69 

Circuit training 152 57 68 - - 277 

Aerotò 71 32 30 - - 133 

Pilates - - 23 - - 23 

Ioga adults - - 68 - - 68 

Gimnàstica dolça 77 40 56 - - 173 

Esquena Sana - 21 - - - 21 

Ioga gent gran - - 24 - - 24 

Activitat física terapèutica - - - - 46 46 

Total 300 150 269 69 46 834 



Àrea de Serveis a les Persones 

Esports 

 Memòria 2013 AJUNTAMENT DE GIRONA 174 

El treball en el medi aquàtic porta intrínsec tota una sèrie de beneficis que volem aconseguir 
mitjançant els diferents tipus d’activitats que s’oferten, i així, apropar l’activitat física a tota la 
ciutadania, en aquest medi. 

Quadre resum de les activitats aquàtiques segons a qui va adreçada i el tipus i la instal·lació: 

Destinatari Activitat Equipament  

Embarassades Activitat aquàtica prepart Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla 

Nadons Activitat aquàtica per a nadons Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla 

Familiarització al medi aquàtic per a 
infants de 3 a 5 anys 

Palau i  Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla 

Iniciació al medi aquàtic per a infants 
de 6 a 10 anys 

Palau i  Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla Infants 

Perfeccionament al medi aquàtic per a 
infants de 6 a 10 anys 

Palau i  Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla 

Escola aquàtica 1 d’11 a 13 anys Palau i  Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla 
Joves 

Escola aquàtica 2 de 14 a 17 anys Palau i  Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla 

Curs iniciació Palau i  Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla 

Curs perfeccionament Palau i  Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla 

Clínic de natació Palau i  Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla 

Aquafitness adults Palau i  Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla 

Adults 

Activitat aquàtica terapèutica Palau i  Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla 

Hidrogimnàstica gent gran Palau i  Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla 
Gent gran 

Curs iniciació Palau 

L’oferta s’ajusta al màxim a la demanda de la ciutadania. Es valora positivament el resultat de les 
inscripcions per l’alt grau d’ocupació (oferta/demanda).  

De 0-14 De 15-25 De 26-35 De 36-65 Més de 65 Total 

1.019 41 74 319 138 1.591 

    

Girona ciutat Altres poblacions 

83,43% 16,57% 

 

Dones Homes 

67,34% 32,66% 
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 2011 2012 2013 % Diferencial 

2012- 2013 

Places ofertes 2.013 1.782 1.683 -5,55% 

Percentatge d’ocupació 96,25% 95,67% 93,05% - 2,62% 

 

Índex de satisfacció del servei 
(0-10) 

2011 2012 2013 % Diferencial 

2012- 2013 

Activitats aquàtiques 7,97 8,14 8,21 0,85% 

Natació escolar 8,12 7,60 8,55 12,50% 

 

Usuaris/àries en cursets i activitats   

 Piscina Palau Piscina Can Gibert Total 

Cursets nens/es 290 309 599 

Escola Aquàtica 29 29 58 

Cursets Adults 196 240 436 

Cursets Gent Gran 83 55 138 

Total 598 633 1.231 

 

Usuaris/àries Natació escolar 

 Piscina Palau Piscina Can Gibert Total 

Bressol 11 - 11 

Infantil 31 55 86 

Primària 121 142 263 

Total 163 197 360 

5.2.3. Activitats d’estiu 
Aquestes activitats aquàtiques i físicoesportives es porten a terme a les piscines municipals de Palau i 
Santa Eugènia – Can Gibert del Pla i en el Pavelló Municipal Girona – Fontajau durant el mesos de 
juny, juliol i setembre. 

Consta d’activitats aquàtiques (cursets com a l’hivern) i de l’Estiu Actiu (ioga i aerotò) i així donar 
continuïtat dels projectes d’Activitats Físicoesportives i d’Activitats Aquàtiques durant el període 
estival. 

Es valora positivament el resultat d’ocupació. 

De 0-14 De 15-25 De 26-35 De 36-65 Més de 65 Total 

235 17 91 106 11 460 



Àrea de Serveis a les Persones 

Esports 

 Memòria 2013 AJUNTAMENT DE GIRONA 176 

Girona ciutat Altres poblacions 

84,13% 15,87% 

 

Dones Homes 

66,30% 33,70% 

  

 2011 2012 2013 % Diferencial 

2012- 2013 

Places ofertes * 580 653 597 -8,56% 

Percentatge d’ocupació 88,97% 66,62% 90,53% 23,91% 

* A l’any 2013 es varen ofertar 56 places menys que a l’any 2012, amb l’objectiu d’ajustar 
l’oferta/demanda. Per aquesta raó en les places ofertes el diferencial és negatiu, i el percentatge 
d’ocupació és positiu. 

Índex de satisfacció del 
servei (0-10) 

2011 2012 2013 % Diferencial 

2012- 2013 

Activitats aquàtiques 7,36 7,81 7,89 1,02% 

Estiu actiu 8 8,30 8,51 2,53% 

 

Usuaris/àries 

 Piscina Palau Piscina Can 
Gibert 

Pavelló 
Fontajau 

Total 

Cursets nens/es 65 112 - 177 

Escola Aquàtica 33 25 - 58 

Cursets Adults 54 82 78 214 

Cursets Gent Gran - 11 - 11 

Total 152 230 78 460 

5.2.4. Lligues d’Esport de Lleure Intermunicipals 
Aquesta activitat es porta a terme a partir del conveni establert, entre l’Ajuntament de Girona i els 
Ajuntaments de Sarrià de Ter, Salt, Sant Julià de Ramis, Sant Gregori, Fornells de la Selva, 
Vilablareix, Quart i Celrà  per a la promoció i organització  d’activitats esportives i  en la cessió d’ús 
d’instal·lacions.  

Amb una periodicitat trimestral  aquests Ajuntaments  porten a terme de forma itinerant, reunions en 
que es tracten diferents temes vinculats amb la gestió esportiva. 

Les Lligues d’Esport de Lleure són una competició que es realitza durant tota la temporada (octubre-
maig) i  està organitzada pels Ajuntaments de Celrà, Sant Julià de Ramis, Sant Gregori, Fornells de la 
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Selva, Vilablareix, Quart, Sarrià, Salt i Girona. La secretaria general de les lligues va ser assumida  
per l’Ajuntament de Girona. 

Usuaris/àries Equips Jugadors 

Futbol Sala 18 164 

Total 18 164 

 

Dones Homes 

- 100% 

 

Futbol Sala 2011 2012 2013 % Diferencial 

2012- 2013 

Places (equips) 30 30 24 -20% 

Percentatge d’ocupació 90% 70% 75% 5% 

5.2.5. Recursos educatius 
El Servei Municipal d’Esports participa amb la Caseta de la Devesa en el projecte Recursos 
Educatius. 

Es varen portar a terme dos Recursos Educatius: Alimentació i activitat física, aquest organitzat 
conjuntament amb l’Equip Municipal de Promoció de la Salut de l’Ajuntament, i L’esport i els seus 
valors. 

Alimentació i activitat física 

A partir d’un petit material a treballar pel docent, es realitza al centre escolar una xerrada pràctica i 
participativa per tècnics de les àrees d’Esport i Salut.  

Els objectius són transmetre els beneficis tant d’una l’alimentació equilibrada com dels bons hàbits 
esportius per conscienciar a l’alumnat del problema actual de l’obesitat a la infància i dels aspectes 
negatius de l’abandonament de la pràctica esportiva que es dóna en els nens i sobretot en les nenes 
en acabar la primària.  

Durant el curs escolar 2012/2013 les escoles que varen participar són les següents: 

Centre Curs Grups Alumnat 

Escola Pla de Girona 6è Primària 2 50 

Escola Fedac-Sant Narcís 6è Primària 2 46 

Escola Mare de Déu del Mont 6è Primària 1 25 

Escola Fedac-Pont Major 6è Primària 1 16 

Escola Josep Dalmau Carles 6è Primària 2 46 

Escola Vila-Roja 6è Primària 1 70 
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Escola Cassià Costal 6è Primària 2 52 

Total  11 305 

L’esport i els seus valors 

A partir d’un petit material a treballar pel docent, es realitza al centre escolar una xerrada pràctica i 
participativa per un tècnic del Servei Municipal d’Esports acompanyat per un esportista destacat de la 
ciutat.  

Els objectius del recurs són fomentar l’esport en edat escolar, transmetre els valors educatius de 
l’esport i ensenyar l’esport amb joc net. 

Centre Curs Grups Alumnat 

5è Primària 1 28 Escola Fedac – Pont Major 

3r Primària 1 21 

Escola Carme Auguet 3r i 4t Primària 1 31 

Escola Cassià Costal 5è Primària 2 45 

6è Primària 1 27 

5è Primària 1 25 

4t Primària 1 25 

Escola Mare de Déu del Mont 

3r Primària 1 26 

3r i 4t Primària 2 32 Escola Font de la Pólvora 

5è i 6è Primària 2 30 

5è i 6è Primària 1 25 Escola Vilaroja 

3r i 4t Primària 1 25 

Total  15 340 

 

5.2.6. FutbolNet 
Una seixantena de nens i joves en edats compreses entre els 6 i 16 anys del Sector Est han participat 
en aquest programa que s’ha portat a terme en el camp municipal de futbol de Vilaroja els dilluns i 
dimecres (17:30 - 19:00 hores) durant el període febrer-juny. 

Es un programa promogut per la Fundació Futbol Club Barcelona que pretén fomentar el 
desenvolupament humà i social en barris de ciutats catalanes identificats com a prioritaris per a 
intervenció social i comunitària, usant l’esport com a eina principal, que ha comptat amb la 
col·laboració/implicació de l’Ajuntament de Girona (Serveis Socials i Esports) i el suport de la 
Diputació de Girona. 

Entre els principals objectius del FutbolNet, cal destacar: 

▪ Educar els infants i joves a traves del foment dels valors positius que es deriven de la pràctica 
esportiva, concretament del futbol. 

▪ Utilització de l’esport com eix vertebrador i de cohesió social. 
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▪ Fomentar el diàleg i reeducar a nens i joves d’entre 6 i 16 anys a traves del futbol. 

 
Els valors que s’han treballat amb la col·laboració dels propis monitors que treballen habitualment al 
barri en les diferents sessions realitzades han estat: compromís, respecte, tolerància, treball en equip, 
responsabilitat i esforç i que permeten donar continuïtat al projecte. 

5.2.7. Fem ciutat... Fem Esport 
El projecte Fem Ciutat... Fem Esport! 2013 té com un dels seus objectius fer participar tant a les 
diferents àrees i/o serveis de l’Ajuntament com a les entitats i clubs gironins, i així conjuntament, 
posar a l’abast de tota la ciutadania un ampli ventall d’activitats esportives i d’aquesta manera poder 
potenciar totes les vessants de l’esport: l’oci, la salut, la recreació i la competició, al llarg de l’any. 

Està compost de dos subprojectes: Activa’t tot l’any! I Posa’t a córrer! Tots dos de caràcter anual. 

L’ “Activitat tot l’any!” té com a finalitat programar activitats puntuals durant tot l’any, amb dos 
objectius: 1/ programar activitats puntuals de gener a desembre, i així desestacionalitzar les activitats 
i 2/ “Potenciar el treball i la coordinació transversal amb la resta de serveis i regidories, per optimitzar 
recursos, millorar processos i en definitiva, ser més eficients en la definició d’objectius i criteris” 
d’acord amb la línia estratègica número 3.  

Al setembre del 2013 és va crear al web d’esports l’apartat “Agenda Esportiva” amb l’objectiu de 
recollir setmanalment totes les activitats esportives de la ciutat. Tant les organitzades directament pel 
Servei Municipal d’Esports com les de les entitats de la ciutat, i així difondre-les i fomentar la pràctica 
de l’activitat físicoesportiva i l’esport, en les seves diferents vessants: esport salut, educació, lleure, 
recreació, competició... 

De setembre a desembre de 2013 es varen recollir un total de 50 activitats esportives a l’ ”Agenda 
Esportiva” de la Ciutat. Un total de 8.193 persones varen participar en les activitats organitzades 
directament pel Servei Municipal d’Esports.  

A continuació detallem la participació de les activitats portades a terme pel SME: 

Activitats Participants 

Vine i fes submarinisme! – Batejos 62 

13è Campionat de Funky (participants i públic) 2.938 

28a Jornada de recreació i esport  4.943 

Màsterclasse d’hidrogimnàstica 11 

Màsterclasse d’aiguagim 27 

Caminada nocturna familiar i bany a la piscina de la Devesa 136 

Campionat Amateur d’Skate 50 

Patinada nocturna 26 

Total 8.193 
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5.2.8. Posa’t a córrer! 
El Posa’t a córrer té com a objectius donar a conèixer i fer la màxima difusió de les curses i marxes 
populars organitzades per les entitats i clubs gironins i pel Servei Municipal d’Esports, que es porten a 
terme a la ciutat de Girona, així com en les poblacions de l’entorn, per aconseguir augmentar-ne la 
seva participació. 

Amb aquesta finalitat s’edita un calendari de curses i marxes populars amb l’eslògan del subprojecte, 
Posa’t a córrer! que recull totes aquestes curses i marxes populars durant l’any en curs.  

Durant el 2013, un total de 64 entitats varen participar en l’elaboració del calendari amb un total de 73 
curses i marxes populars. D’aquestes, 29 proves esportives (entres curses i marxes populars) es 
varen disputar a la ciutat de Girona. 25 varen ser organitzades per associacions de veïns, entitats i 
clubs gironins, així com d’altres agents de la ciutat (com per exemple l’Associació Girona Centre – Eix 
Comercial), i 4 les va portar a terme el Servei Municipal d’Esports amb la col·laboració d’entitats i 
empreses de la ciutat. 

15.574 persones varen participar en una de les 29 curses o marxes populars portades a terme a la 
ciutat de Girona. I d’aquestes, un total de 4.887 persones varen participar en les curses organitzades 
directament pel Servei Municipal d’Esports.  

A continuació detallem la participació de les activitats portades a terme pel SME: 

Cursa Data Participants 

19a Mitja Marató Ciutat de Girona 05.05.13 436 

17a Cursa Popular Ciutat de Girona 05.05.13 1.023 

8a Minicursa 05.05.13 790 

16è Cros Ciutat de Girona 17.11.13 657 

7a Marató per a La Marató de TV3 15.12.13 200 

9a Sant Silvestre de Girona 31.12.13 1.610 

4a Minicursa de la St Silvestre 31.12.12 171 

Total  4.887 

 

Cursa Classificació Femenina Masculina 

1a Hasna Bohom Samir Ait Bouychamane 19a Mitja Marató Ciutat de Girona 

2a Meritxell Bonet Hamid Kabouri 

 3a Núria Soler Abdeslam El Ouahabi 

1a Irene Batlle Albert Reixach 

2a Iolanda Lladó Miquel Cruz 

18a Cursa Popular Ciutat de 
Girona 

3a Sonia Garcia Juan Valsera 

1a Barrufets Roger Taulats Claudia Roca 

1a Prebenjamins Jofre Roca Berta Puig 

9a Minicursa 

1a Benjamins Arnau Fores Judit Bohils 

 1a Alevins Pau Pagès Júlia Ibánez 
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Aquestes curses han estat organitzades amb el suport del “Corte Inglés” i amb la col·laboració del 
Club Atletisme Girona i el GEiEG. 

 Classificació Femenina Masculina 

16è Cros Ciutat de Girona 1a Esther Guerrero Hamid Kabouri 

En aquesta cursa hi han col·laborat el Club Atletisme Girona, el GEiEG i el Consell Esportiu del Gironès. 

9a Cursa Sant Silvestre de Girona 1a Anna Rovira Jose Luís Blanco 

 2a Laia Vidal Jamal Oumrim 

 3a Anna Quilez Jonatan Romeo 

Aquesta cursa ha estat organitzada conjuntament amb el Club Atletisme Girona. 

5.2.9. Altres 

Activitat   Data Espectadors 

93a  “Volta” Ciclista a Catalunya   

2ª etapa Girona -  Banyoles 19 de març de 013  

Guanyador: Gianni Meersman (Omega Pharma)   

Final Four de la Copa d'Europa femenina d'hoquei 
sobre patins 

  

Lloc: Pavelló Palau-2   

Semifinals  

(Girona Club Hoquei 7 – Noisy le Grand 2) 

(Voltregà 3 – Biesca Gijón 1) 

4 de maig de 2013 400 

Final 

(Girona Club Hoquei 2 – Voltregà 3) 

5 de maig de 2013 600 

Finals Lligues Nacionals Catalanes de Bàsquet   

Lloc: Pavelló Municipal Girona - Fontajau   

Semifinal masculina 

(FIATC Joventut 82 – La Bruixa d’Or 78) 

09 d’octubre de 2013 1.000 

Final femenina 

(Spar Uni Girona 68 – Cadí ICG Software 50) 

10 d’octubre 2013 2.000 

Final masculina 

(F.C. Barcelona 85 – FIATC Joventut 73)  

En el transcurs de la mitja part es va portar a terme un 
homenatge al jugador Darry Middleton 

10 d’octubre 2013 4.500 

61 Rally Costa Brava  Equips participants 

La ciutat va ser la seu central del Rally Costa Brava, 
prova puntuable per als campionats d’Europa i 
d’Espanya d’històrics en les modalitats de velocitat i 
regularitat. 

11 i 12 d’octubre de 2013 

 

84 
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Guanyadors:   

“Pedro”- Emanuele Baldaccini (Lancia Rally 037)   

26è Trial Indoor "Ciutat de Girona" 01 de novembre de 2013 4.000 

Lloc: Pavelló Municipal Girona - Fontajau   

Classificació:   

1r Toni Bou   

2n Jeroni Fajardo   

3r Albert Cabestany   

I Copa de les Nacions de Patinatge Artístic - grups   

Lloc: Pavelló Municipal Girona - Fontajau 06 i 07 de desembre de 2013 2.000 

Guanyadors:   

Grups grans: C.P.A. Olot (99,2 punts) Sots-campió CPA Girona  

Grups quartets: Artiskate A.S.D. (97,0 punts)   

Grups petits: P.A. Blanes Fundació (96,3 punts)   

Grup precisió: Milenium (98,0 punts)   

5.3. Eix d’instal·lacions esportives 

Entre els objectius estratègics que s’han aconseguit cal destacar: 

▪ Dinamitzar i augmentar la pràctica esportiva en la Zona Esportiva de la Devesa.  

▪ Entrada a en funcionament del pavelló poliesportiu “Santa Eugènia-Montfalgars” 

▪ Realitzar una campanya de captació d’abonats/abonades a les piscines municipals. 

Les instal·lacions esportives requereixen d’un seguit d’actuacions, ja siguin actuacions establertes en 
el pla  de manteniment que disposa la instal·lació o actuacions de millora, que tenen com  objectiu  
mantenir les instal·lacions en unes bones condicions d’ús i allargar-ne la vida útil per a la realització 
de la pràctica físicoesportiva en les seves diferents vessants. 

Entre les actuacions més rellevants en l’àmbit del pla de millores de les instal·lacions esportives  que 
s’han  executat  en aquest exercici, cal destacar-ne  les següents: 

Zona esportiva de la Devesa: 

▪ Ampliació zona picnic 

Pavelló Palau-2: 

▪ Posta en funcionament calefacció pista i grades 

Complex Esportiu de Palau: 

▪ Canvi de dutxes i canonades ACS de la zona de vestidors 

▪ Instal·lació sistema de cartellera digital 
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▪ Adequació sala d’espera, de reunions i de magatzems per a ús d’entitats esportives 

Pavelló Girona – Fontajau: 

▪ Instal·lació sistema de cartellera digital 

▪ Reforma oficines i zona d’atenció ciutadans/ciutadanes 

Pavelló Pont Major: 

▪ Instal·lació d’infraestructura informàtica 

Pavelló Vila-roja: 

▪ Instal·lació de seients a les grades 

Pavelló Santa Eugènia - Montfalgars: 

▪ Construcció i posta en funcionament de la instal·lació 

▪ Instal·lació cistelles de mini-basquet  

Escola Montfalgars: 

▪ Instal·lació de dos jocs de cistelles de mini bàsquet 

Escola Carme Auguet: 

▪ Millora enllumenat pista poliesportiva 

Barris Devesa, Montilivi i Sant Narcís: 

▪ Instal·lació de taules de ping pong al carrer 

Camp de futbol de Pont Major: 

▪ Instal·lació nova línia de subministrament baixa tensió 

Camp de futbol de Fontajau: 

▪ Modificació / ampliació sistema d’alarma 

Estadi Montilivi: 

▪ Ampliació sistema de megafonia 

▪ Construcció d’una escala d’accés sortida gol nord 

▪ Adequació i tancament  zona accés instal·lacions esportives esportiva UdG 

▪ Construcció d’un nou aparcament  zona davant tribuna principal 

▪ Construcció i equipament de material de la  unitat de control organitzatiu (UCO) 

Usos 
Les instal·lacions esportives municipals (IEM) serveixen per atendre la demanda de les entitats 
esportives de la ciutat  i perquè puguin desenvolupar les seves activitats ordinàries (entrenaments i 
partits) i puntuals (organització de tornejos, festivals, campus,...). 
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Tot i així, no cal oblidar el paper de les IEM com a punt de cohesió social del seu entorn, donant 
també cabuda als actes organitzats per a les diverses entitats de caire social, educatiu, religiós, 
lúdic,... que conformen la realitat associativa de la ciutat. 

Ús d'instal·lacions esportives 2011 2012 2013 % Diferencial 

2012 - 2013 

Usos 562.055 570.112 605.734 6,25% 

Partits 2.726 2.788 2.733 -1,97% 

Públic – Pavelló Girona - Fontajau activitats esportives 38.864 29.515 23.084 -21,79% 

Públic – Pavelló Girona -  Fontajau altres activitats 32.914 6.000 9.810 63,50% 

Públic – altres instal·lacions  39.399 47.344 56.864 20,11% 

Altres usos (no esportius) 
En el Pavelló Municipal Girona – Fontajau s’hi han realitzat diferents activitats puntuals, amb la 
següent assistència: 

Activitat Data Entitat promotora Assistència 

Assemblea general anual 16.03.2013 Assemblea Nacional Catalana 3.000 

La festa de les idees: el circuït 
de la creativitat 

05.06.2013 Fundació Príncep de Girona 400 

Dia de la Independència de 
Centreamèrica 

15.09.2013 Associació Nuestramérica 400 

Concert de Melendi (Festival 
Temporada Alta) 

19.10.2013 Bitò Produccions S.L 3.600 

Nit del Voluntariat 29.11.2013 Ajuntament de Girona 1.000 

Festa Infantil 21.12.2013 Hospital Dr. Josep Trueta 400 

Total   8.800 

5.3.1. Abonats/abonades a les piscines municipals 
▪ A 31 de desembre de 2013 el número d’abonats/abonades era de 15.167.  

▪ El número d’altes d’aquest any ha estat de 1.737. 

▪ Les baixes d’abonats/des titulars han estat de 1.289, que representa un 4% més respecte a  
l’any 2012. 

▪ Els abonats i abonades que han participat en els programes d’activitats físicoesportives del 
curs 2012 – 2013 i en les activitats esportives d’estiu 2013 han estat de 1.133.  

▪ El número d’usos de bany lliure que han realitzat els abonats/abonades han estat de 218.816 
usos. Això significa que aquest col·lectiu ha incrementat en un 4% l’ús respecte l’exercici 
2012. 
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Nombre d'abonaments per tipologia 2011 2012 2013 % Diferencial 
2012- 2013 

Juvenils 224 267 451 68,91% 

Adults                       2.480 2.393 2.712 13,33% 

Familiars                     3.067 2.847 2.945 3,44% 

Pensionistes                   642 662 714 7,85% 

Familiars pensionistes  701 668 651 -2,54% 

Beneficiaris                   7.528 7.163 7.575 5,75% 

Bonificacions famílies amb pocs recursos 
econòmics 

- 52 119 128,85% 

Total 14.642 14.052 15.167 7,93% 

Evolució de persones abonades  a les piscines municipals 

14.642

14.052

15.167

13.400

13.600

13.800

14.000

14.200

14.400

14.600

14.800

15.000

15.200

2011 2012 2013

 

Entre les accions portades a terme que justifiquen aquest augment de persones abonades cal 
destacar-ne: 

▪ Campanya captació de nous abonats/abonades. 

▪ Exempció del pagament de la taxa d’inscripció durant el període maig – agost 

▪ Possibilitar que les persones/famílies amb pocs recursos econòmics puguin abonar-se a les 
piscines municipals i  beneficiar-se d’una exempció  de pagament de la quota. (entre el 70% i 
90%) 
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Nombre d'abonats per edats, sexe i població 

Edat Homes Dones De Girona Fora de Girona 

Menys de 14 anys 1.705 1.598 2.484 819 

De 15 a 25 anys 868 782 1.210 440 

De 26 a 35 anys 801 1.054 1.343 512 

De 36 a 65 anys 3.250 3.557 5.016 1.791 

Més de 65 anys 681 829 1.181 329 

Sense data de naixement 23 19 28 14 

Total 7.328 7.839 11.262 3.905 

 

Fidelitat  2011 2012 2013 % Diferencial 

2012 - 2013 

Percentatge de fidelitat 84,87 % 82,53 % 81,29 % -1,24% 

Baixes d’abonats/des 15,13 % 17,47 % 18,71 % 1.24% 

 

Índex de satisfacció del servei Nota mitjana (0-10) 

2011 

Nota mitjana (0-10) 

2012 

Nota mitjana (0-10) 

2013 

Ser abonat/da  7,80 8,26 8,07 

Instal·lacions 6,85 7,55 7,52 

Atenció personal 7,39 7,79 7,70 

5.3.2. Campanya “Entorn sense fum” 
A partir de la bona acollida que va tenir la campanya “Entorn sense fum” a les llars d’infants, escoles 
bressol municipals i les escoles d’educació infantil i primària,  des de la regidoria d’Educació i Esports 
s’ha impulsat aquesta campanya als equipaments esportius de la ciutat. Hi han participat un total de 
28 instal·lacions esportives de les quals 18 són públiques i 12 de privades. 

Aquesta campanya endegada pel Ajuntament de Girona han participat el Servei d’esports, l’Equip 
Municipal de Promoció de la Salut (EMPSA) i l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 

5.4. Eix de suport a les entitats 

Entre els objectius estratègics que s’han aconseguit d’aquest eix cal destacar: 

▪ Aconseguir la implicació de les entitats i associacions esportives en els diferents programes i 
projectes del Servei Municipal d’Esport. Les entitats han aportat voluntariat amb diferents 
actes de ciutat: Jornada de Recreació i Esport, Cursa Popular i Mitja Marató “Ciutat de Girona” 
i Cursa Sant Silvestre de Girona. 
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▪ Col·laborar amb les entitats esportives del municipi en el desenvolupament dels seus 
projectes. 

▪ Potenciar la implicació de les entitats en els òrgans de consulta i de participació (Consell 
Municipal de l’Esport). 

▪ Donar suport a les entitats mitjançant la convocatòria d’ajuts i facilitant-los instal·lacions per al 
desenvolupament dels seus projectes. 

▪ Donar suport als projectes i activitats d’entitats i associacions de col·lectius especials o de 
diferents patologies. 

Convocatòria d’ajuts a entitats i clubs 
És una convocatòria destinada a recolzar els projectes d’activitats ordinàries de les entitats i clubs 
esportius de la ciutat. 

Donant compliment a l’objectiu estratègic de potenciació de l’esport base, a la temporada 2012/2013 
la convocatòria d’ajuts a entitats i clubs es va subdividir en dos línees/programa, una  destinada 
essencialment a la promoció de l’esport base, fins 18 anys (42.000 €) i l’altre a la promoció d’’esport 
federat, majors de 18 anys (18.000 €), com a voluntat de prioritzar el foment i promoció de l’esport de  
base.  

Convocatòria Import total 

2011 

Import total 

2012 

Import total 

2013 

% Diferencial 

2012 - 2013 

Activitats ordinàries 40.000 € 40.000 € 60.000 € 50% 

 

Entitats a les que s’ha concedit ajut 2011 2012 2013 

Entitats / Clubs esportius 30 32 34 

Ajudes per al foment i promoció de l’esport escolar 
Cal destacar per aquest curs 2013-2014 que la regidoria d’Educació i Esports a principi de curs va 
aprovar portar a terme de forma conjunta un programa d’ajuts als centres escolars, que aglutinés 
totes les convocatòries de l’Ajuntament. En el cas concret de la convocatòria destinada al foment i 
promoció l’esport escolar, que les entitats que es varen adherir poguessin cobrar un 50% de l’ajut 
abans de la finalització de l’any.  

Convocatòria Import total 

2010-2011 

Import total 

2011-2012 

Import total 

2012-2013 

Import total 

2013-2014 

Ajudes per al foment i promoció de 
l’esport escolar     

16.000 € 16.000 € 16.000 € 25.000 € 

A l’hora destacar a la temporada 2013-14 l’augment de la dotació econòmica de la convocatòria en  
56,25% 
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Convenis de suport a la gestió 
Entitat Import subvencionat 

2011 

Import subvencionat 

2012 

Import subvencionat 

2013 

UNI Girona 40.000 € 70.000 € 70.000 € 

GEiEG 72.120 € 70.000 € 70.000 € 

Total  112.120 € 140.000 € 140.000 € 

Convenis amb entitats i clubs per a l’ús d’instal·lacions 
L’Ajuntament de Girona dóna suport a les entitats i clubs esportius de la ciutat mitjançant la cessió de 
l’ús de les instal·lacions esportives municipals per al desenvolupament dels seus projectes.  

L’Ajuntament de Girona estableix l’horari potencial de cada instal·lació, distribuint les franges horàries 
segons el tipus d’activitat que es desenvolupin i estableix els criteris per a la concessió d’horaris. En 
els criteris es donen prioritat  a les entitats de la ciutat que disposin d’equips de base i promoguin 
l’esport femení.  

Amb les entitats  que disposen d’un major número d’equips i que per aquest motiu necessiten un 
major nombre d’hores d’ús de les instal·lacions esportives, s’estableix un conveni de col·laboració, 
subvencionant  entre el 70 i el 100%  de les taxes d’ús que realitzen aquestes entitats.  

Destacar que per la temporada 2013-14 les entitats que disposin de conveni,  es beneficiaran de 
l’exempció de pagament (100%) de les taxes d’ús amb l’objectiu de donar suport a la tasca que 
porten a terme i especialment a l’esport base. 

En el transcurs de l’any 2013, amb la voluntat de millorar i ampliar les relacions amb les entitats de 
l’àmbit esportiu, esportiu-educatiu, social i d’altres, per al fomentar de la seva participació en les 
línees i objectius estratègics de la política municipal esportiva i respondre millor a les seves 
necessitats i expectatives, s’ha signat nous convenis amb les entitats següents: 

Entitat Instal·lació 

Associació Girona Judo Pavelló Municipal Girona - Fontajau 

C.E. Patinatge Artístic Girona Complex Esportiu de Palau 

Basquet Club Fontajau Pavelló Municipal Girona - Fontajau 

Club Bàsquet  Sant Narcís Complex Esportiu de Palau 

Club Esportiu Santa Eugènia de Ter (CESET) Pavelló Municipal Santa Eugènia 

Club Esportiu  Onyar Complex Esportiu de Palau 

Club Rítmica Girona Pavelló Municipal Vila-roja 

Club Voleibol AVAP Pavelló Santa Eugènia  

Consell Esportiu del Gironès Diverses instal·lacions esportives 

Girona Club Hoquei Complex Esportiu de Palau 

UdG (Facultat d’Educació i Psicologia) Pavelló Municipal Girona - Fontajau 

Uni Girona Pavelló Municipal Girona – Fontajau 

Pavelló Municipal Santa Eugènia 
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Entitat esportives i altres  Import 
subvencionat (€) 

2011 

Import 
subvencionat (€) 

2012 

Import 
subvencionat (€) 

2013 

Associació Gironina d’Aikido Yoshinkan 1.144,60 1.930,21 5.980,17 

Girona Bàdminton Club - 656,25 797,58 

Creu Roja Girona 4.672,80 5.150,25 1.384,65 

Club Rítmica Girona 6.653,16 9.588,86 13.002,68 

C.E. Patinatge Artístic Girona 8.729,76 19.059,30 25.312,36 

Club Voleibol AVAP 8.973,31 11.898,68 11.850,46 

Associació Girona Judo 10.248,68 20.207,70 22.147,66 

Facultat de Ciències UdG 10.946,27 8.069,64 5.047,53 

Servei D’esports UdG   20.280,78 23.503,78 23.309,07 

Club Esportiu Onyar 22.914,74 23.474,76 25.746,97 

Club Esportiu  Santa Eugènia de Ter 28.013,20 31.359,42 37.345,26 

Club Bàsquet Sant Narcís 37.009,35 34.571,92 35.764,86 

Basquet Club Fontajau 42.377,10 48.452,86 45.247,35 

Uni Girona 114.389,39 104.519,19 155.620,83 

Club Basquet Sant Josep Girona 186.444,20 171.994,95 56.012,63 

Fundació Privada Montilivi 5.802,18 3.188,15 6.224,45 

Girona Club Hoquei 35.561,21 26.914,60 29.378,19 

Fundació Astres 4.541,77 3.188,15 3.171,63 

Girona FC – Futbol Sala - 1.048,95 11.921,04 

Club Escola de bàsquet Girona - - 7.811,45 

Unió Esportiva La Salle - - 1.890,63 

Escola Hongaresa d’Esgrima 1.334,54 1.197.74 1.299,74 

Club Voleibol 4 Rius 533,59 476,87 624,04 

Club Taixi Yan Shen 1.393.64 1.733,72 1.739,45 

Centre Obert Santa Eugènia 4.552,10 4.458.75 3.324 

Altres entitats 88.377,91 32.182,70 97.768.96 

Total  643.500,64 583.170,91 531.954,68 

 

Centres Escolars Import 
subvencionat (€) 

2011 

Import 
subvencionat (€) 

2012 

Import 
subvencionat (€) 

2013 

CEE Font de l’Abella 6.632,50 7.648.15 8.855,45 

Institut Santa Eugènia 9.080,80 10.167,65 9.555,06 
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CCE Palau 912,53 1.124.30 575,70 

Escola Font Pólvora 4.835,25 3.621,13 3.900,46 

Escola Vila-roja 4.961,25 4.368,35 4.425,66 

Escola Sagrada Família 4.058,25 3.682,05 3.522,10 

Escola Santa Eugènia 7.156,80 6.770,41 6.494,78 

Escola Sagrat Cor 5.290,30 4.115,69 3.527,85 

Escola Carme Auguet 1.233,55 657,10 233,70 

Total 44.161,23 33.382,38 41.090,76 

 

    

Total subvencionat 687.661,87 € 616.553,29 € 573.045,44 € 

 

Despeses 2011 2012 2013 % Diferencial 

2012 -2013 

Cost ús IEM (entitats i club esportius)      770.880,78 € 700.480,11 € 728.218,50 € 3,96% 

Import liquidat entitats i clubs esportius    81.792,27 € 69.497,88 € 57.400,10 € -17,40% 

Cost subvencionat             689.088,51 € 630.982,23 € 670.814,40 € 6,31% 

Percentatge subvencionat 89,3 % 90 % 92,1 % 2,1% 

Convenis de camps de futbol 
L’Ajuntament de Girona estableix convenis de col·laboració per a la gestió dels camps municipals de 
futbol amb les entitats de futbol de la ciutat. En els convenis es regula que l’Ajuntament es fa càrrec 
dels consums i manteniments necessaris pel seu funcionament, així com de les reparacions i de les 
actuacions de millora de la instal·lació. Durant la temporada 2012-2013, els models de convenis varen 
ser revisats per adapatar-los a les necessitats i demandes de les entitats usuàries. 

A partir de la temporada 2013-2014, amb la supressió de taxes per la cessió d’ús de les instal·lacions 
esportives, s’eximeix el 100% del seu pagament, essent totalment gratuïtes per aquelles entitats que 
tinguin conveni signat amb l’Ajuntament.  

Entitats usuàries i  col·laboradores en la gestió del camp Camp municipal de futbol 

Club Escola de futbol Gironès- Sàbat Camp municipal de futbol Germans Sàbat 

Club Atlètic Sant Ponç Camp municipal de futbol Fontajau 

Unió Esportiva Can Gibert i C. F. Parroquial Sta. Eugènia Camp municipal de futbol de Can Gibert 

Club Esportiu Pontenc Camp municipal de Pont Major 

Unió Esportiva Vila-roja  Camp municipal de futbol de Vila-roja 
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Altres entitats usuàries Camp 

Girona FC Camp municipal de futbol Torres de Palau 

Associació Esportiva Girona Femení Camp municipal de futbol Fontajau 

Penya Bons Aires  i Penya Doble Set Camp municipal de Pont Major 

 

Aportació per gestió, reparacions i 
millores 

Import (€) 

2011 

Import (€) 

2012 

Import (€) 

2013 

% diferencial 

2012 - 2013 

Germans Sàbat - gestió: EF Gironès - 
Sàbat 

139.765,91 52.623,67 19.482,28 -62,98% 

Fontajau – gestió: C.A. Sant Ponç 24.876,69 21.592,93 11.078,02 -48,70% 

Can Gibert del Pla – gestió: U.E. Can 
Gibert/CFP Sta. Eugènia 

23,994,78 29.804,92 29.416,58 -1,30% 

Pont Major – gestió: C.E. Pontenc 17.274,75 56.757,87 62.445,34 10,02% 

Vilaroja – gestió: U.E. Vilaroja 13.627,06 16.460,05 8.839,62 -46,30% 

Torres de Palau – gestió: Ajuntament de 
Girona 

37.475,42 36.317,67 28.902,55 -20,42% 

Total 233.019,83 213.557,11 160.164,39 -25% 

 

Índex de satisfacció compliment del  conveni Nota mitjana 
(0-10) 

2011 

Nota mitjana 
(0-10) 

2012 

Nota mitjana 
(0-10) 

2013 

Compliment de les tasques a càrrec SME 7,94 8,60 7,94 

Compliment de les tasques a càrrec de les entitats 6,36 6,63 6,45 

Valoració del manteniment del terreny de joc  9 9 9 

Estadi Municipal de Montilivi – gestió Girona FC SAD 
A partir de la temporada 2013/2014 i amb l’objectiu de donar continuïtat al seu projecte d’esport 
professional a la ciutat, reconeixent la projecció externa de la ciutat que representa que l’equip 
participi a la Lliga de Futbol Professional, així com la tasca de promoció dels equips de base i de les 
seccions de l’entitat, s’ha establert un nou conveni de col·laboració pel període 2013 – 2018 amb una 
dotació anual de 120.000€ per a consums i manteniment.  

Aportació  Import (€) 

2011 

Import (€) 

2012 

Import (€) 

2013 

% diferencial 

2012 - 2013 

Consums 150.000 87.866,41 109.152,39 24,22% 

Reparacions i millores 144.420,41 129.894,60    534.135,72 * 311,30 % * 

Total 294.420,41 217.761,01 593.288,11 172,50  % 
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* Aquest augment de les reparacions i millores corresponent en part a les despeses que han 
representat la Unitat de Control Organitzatiu (UCO) per adaptar l’Estadi Municipal de Montilivi a la 
reglamentació i normativa de la LFP i a la construcció d’un nou aparcament. 

Suport a l’organització d’esdeveniments i /o cessió de 
material 
Durant el 2013 el Servei Municipal d’Esports va donar suport a 52 esdeveniments esportius, amb la 
cessió de material i/o suport a l’organització de l’esdeveniment. 

A continuació es detalla la relació: 

Esdeveniment Organitzador 

1a Cursa Nocturna Cocollona Diversport SC 

Torneig de tennis platja Club TP Girona 

Casal bàsquet Ajuntament de Quart Ajuntament de Quart 

7a Aquatló en benefici de la Síndrome de REET Club Atletisme Girona 

30a marxa Popular Associació veïns Montilivi 

Trobada Volei sorra Consell Esportiu Consell Esportiu Gironès 

Marxa Cor Fort  Gicor 

Cursa Escola Taialà Escola Taialà 

Cursa Congrés Angiologia Auditori Palau Congressos 

Torneig Futbol-7 Penya Doble Set  

Jornada Esportiva  Sector Pont Major Sector Pont Major 

Marxa Montjuïc Associació de veïns de Montjuïc 

3r Decabike Decathlon 

Jornada Promoció Tenis Platja Set3.Fed.Cat Tennis Set-3 i Federació Catalana de Tennis 

Final Four de la Copa d´Europa d’hoquei femení Club Hoquei Girona 

Torneig futbol Doble Set Doble Set 

1a Cursa ACAPS-Poble Sahraui ACAPS - Girona 

Campionat Catalunya voleibol- infantils  Federació Catalana de Voleibol-  AVAP 

Trobada de bàsquet CESET CESET 

2a Cursa de les Gavarres Astrid-21 Fundació Astrid-21 

Dia Mundial de l'Activitat Física Representació Territorial Consell Català de l’Esport. 

Finals Territorials JEEC Club Rítmica Girona 

Cursa Orientació - Aligots Club Aligots 

16a Cursa Esports Parra Esports Parra 

2a TrailWalker Intermon Oxfam 

1a cursa i jocs Primavera de Domeny Ampa Domeny 
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Sant Jordi Servei Municipal de Biblioteques 

7è Cros Sant  Jordi Coordinadora d'Ampas  Sta. Eugènia-St Narcís 

Torneig de Benjamins E.F. Gironès Sàbat Escola de Futbol Gironès - Sàbat 

5a Cursa Solidària Bombers de Girona Associació Cultural i Esportiva Bombers de Girona 

1a Jornada Esport Femení C.B. Quart 

Quasi Milla Ampa Escola Migdia Girona 

Prova Ciclista Memorial Josep Garcia Associació Ciclista Girona 

50a Pujada a peu als Àngels GEiEG 

29a Marxa Popular Sta Eugènia Associació de veïns Santa eugènia  

Entrenaments 1a Marató Vies Verdes Consorci Vies Verdes 

1a Marató Vies Verdes Consorci Vies Verdes 

Cursa Ciclisme Club Ciclista Sarrià de Ter 

Torneig Futbol Bons Aires Penya Bons Aires 

Cursa de l’Escola Migdia Escola Migdia 

Cursa Solidària Creu Roja Creu Roja Girona 

3a Cursa Parc de les Pedreres Associació de veïns de les Pedreres – Fora Muralla 

3a Roadbook els Bandolers. BTT Club els Bandolers 

3a Cursa de Muntanya de Girona Klassmark 

2a Pujada a les escales de la Catedral de Girona Klassmark 

35a Cursa Carrer Nou Girona Centre Eix Comercial 

Congrés de Judo “Ciutat de Girona” Associació Girona Judo  

61è Rally Costa Brava RallyClassics 

Decarun Decathlon Girona 

XXa Cursa Castell de Sant Miquel CREC Sant Daniel 

Cursa WALA WALA Girona 

Cursa ciclista  Club Ciclista Sarrià de Ter 

5.5. Consell Municipal de l’Esport de Girona 
(CME) 

Davant la importància de l’esport en general i en la vida de la ciutat en particular, en el teixit associatiu 
i com element educatiu, impulsor i facilitador de la integració i la cohesió social, aquest 2013, 
l’Ajuntament, ha promogut la creació del Consell Municipal de l’Esport, amb el qual, vol articular i fer 
pública la seva voluntat d’incrementar la participació dels ciutadans i ciutadanes en els afers públics i 
en la vida col·lectiva de la ciutat en aquest àmbit. 

Consell  Municipal de l’Esport neix com a referent dins de l’àmbit esportiu, seguint l’exemple de 
“Girona ciutat educadora” i de l’impuls que li dóna el Consell Escolar Municipal com a referent a 
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l’àmbit educatiu. La seva finalitat és fomentar i enfortir la vida associativa de la ciutat i potenciar la 
coordinació entre els diferents agents que actuen en àmbit esportiu, afavorint l’adequació de la 
política esportiva de l’Ajuntament als interessos dels ciutadans i ciutadanes, amb l’objectiu de millorar-
ne la salut, la qualitat de vida i el benestar. 

El Consell Municipal de l’Esport és un òrgan de participació sectorial, creat de conformitat amb el que 
preveuen els articles 24 i 69 de la Lleig 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 
dels articles 61 al 64 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

El Consell Municipal de l’Esport té per objectiu servir d’òrgan consultiu i d’assessorament al govern de 
la ciutat i estimular i canalitzar la participació de la ciutadania i de les seves entitats i associacions en 
la gestió dels afers relatius a l’àmbit de l’esport, a més d’oferir un espai de reflexió i d’influència 
ciutadana. 

Les funcions del Consell Municipal de l’Esport són, entre d’altres, les següents: 

▪ Actuar com a òrgan d’informació i consulta en matèria d’ordenació i foment de l’esport, per tal 
de crear espais d’expressió i reflexió amplis i multisectorials que integrin les òptiques 
polítiques, tècniques i ciutadanes. 

▪ Col·laborar en la política de foment de la pràctica esportiva i promoció de l’esport a la ciutat, 
en les diferents franges d’edat i vessants esportives, especialment en l’esport de base i 
promoure la participació de les dones en igualtat de condicions i oportunitats. 

▪ Afavorir que la política esportiva de l’Ajuntament s’adeqüi als interessos dels ciutadans i les 
ciutadanes, amb l’objectiu de millorar la salut, la qualitat de vida i el benestar de la població. 

▪ Fomentar l’enfortiment de la vida associativa en l’àmbit esportiu en totes les seves 
manifestacions, i consolidar la relació entre l’Ajuntament de Girona i les associacions i clubs 
esportius de la ciutat. 

▪ Potenciar la coordinació entre les diferents institucions i agents que actuen en l’àmbit esportiu, 
ja siguin públics o privats. 

▪ Totes les que li encarregui el president del Consell 

El Consell Municipal de l’Esport es va constituir en sessió plenària el dimarts 5 de novembre de 2013  
i el seu Consell Plenari  es integrat per: 

▪ El president  (alcalde de l’Ajuntament de Girona) 

▪ Vicepresidenta (regidora d’Esports de l’Ajuntament de Girona) 

▪ Els i les vocals 

 Són vocals del Consell: 

▪ Corporació municipal (6) -  Un representant designat per cada grup polític amb representació 
a l’Ajuntament de Girona  

▪ Entitats i clubs (12) 

o Representants d’entitats de futbol (2) 

o Representants d’entitats de bàsquet (2) 

o Representants d’entitats d’altres esports d’associació (2) 



Àrea de Serveis a les Persones 

Esports 

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2013 195 

o Representants d’entitats de modalitats esportives d’esports individuals (4) (1 per 
modalitat) 

o Representant d’entitats d’esport professional (1) 

o Representant d’entitat que promogui l’esport per a discapacitats (1) 

▪ Centres escolars (3) 

o Representant dels centres públics d’educació infantil i primària de la ciutat (1) 

o Representant dels centres concertats/privats d’educació infantil i primària de la ciutat 
(1) 

o Representant dels centres d’educació secundària de la ciutat (1) 

▪ Altres associacions (2) 

o Representant de les associacions de veïns de Girona (1) 

o Representant de les AMPA dels centres escolars de la ciutat (1) (inclourà les 
seccions esportives de les AMPA) 

▪ Altres (4) 

o Un tècnic d’esports (cap del Servei d’Esports) 

o Representants d’entitats esportives representatives de la ciutat o representatives de 
l’àmbit de l’esport proposats per l’alcalde (3) 

▪ Secretari/secretària (1) 

5.6. Recursos humans  

El servei d’esports té adscrites un total de 31 persones (22 homes / 9 dones) de diferents categories i 
especialitats per atendre les necessitats del servei. Es presenten agrupades d’acord amb les unitats 
de gestió identificades: 
 

Categoria Persones 

Instal·lacions 21 

Activitats 3 

Administració 6 

Direcció 1 

Total  31 

Aquest personal es complementa amb la contractació externa de personal d’empreses de servei 
(neteja, socorristes, monitoratge, consergeria,...) 
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5.7. Dades destacades 

▪ Persones usuàries de les diferents activitats dirigides organitzades pel Servei Municipal 
d’Esports (projectes d’Activitats Físicoesportives, Activitats Aquàtiques, Activitats d’Estiu i les 
Lligues d’Esport de Lleure Intermunicipals) 

▪ 8.193 participants en alguna de les activitats incloses en l’ “Activa’t tot l’any” organitzat pel 
Servei Municipal d’Esports  

▪ 15.574 participants i 29 curses i marxes populars en el Posa’t a córrer! portades a terme a la 
ciutat 

▪ 4.887 participants en les curses organitzades pel Servei Municipal d’Esports 

▪ 50 activitats esportives recollides a la pàgina web “Agenda Esportiva” des de la creació 
(setembre - desembre) 

▪ 645 alumnes de 13 centres escolars participants en els Recursos Educatius: Alimentació i 
activitat física i L’Esport i els seus valors 

▪ Activitats puntuals: 

▪ 26è Trial Indoor “Ciutat de Girona” (4.000 espectadors) 

▪ Final Four de la Copa d’Europa femenina de hoquei patins – sots campió Club Hoquei Girona. 

▪ Finals Lligues Nacionals Catalanes de Bàsquet i homenatge Darry Middleton (6.500 
espectadors) 

▪ 84 equips participants en el 61è Rally “Costa Brava” 

▪ 93a “Volta” ciclista a Catalunya – 2a Etapa Girona – Banyoles 

▪ 1ª Copa de les Nacions de Patinatge Artístic – grups show – sots campió C Patinatge Artístic 
Girona 

▪ Posta en funcionament del Pavelló Municipal Santa Eugènia – Montfalgars (PAV-2) 

▪ S’ha modificat  l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització d’instal·lacions 
esportives municipals, eximint el 100% del seu pagament a les entitats esportives, 
entitats/associacions que promouen l’esport per a discapacitats i a les  entitats/associacions 
de col·lectius especials que disposen de conveni.  

▪ 605.734 usos en les instal·lacions esportives municipals, un 45,40% d’aquests usos han estat 
realitzats per dones. 

▪ 7,60 és la nota en què valoren les entitats usuàries les instal·lacions esportives i 8,10 l’atenció 
rebuda 

▪ 15.167 és el número d’abonats/des a les piscines municipals 

▪ La satisfacció del servei és 8,07 de ser abonat/abonada, 7,52 de les instal·lacions i 7,70 
atenció del personal. 

▪ 28 instal·lacions esportives de la ciutat s’han adherit a la campanya “Entorn sense fum” (18 de 
publiques i 12 de privades). 
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▪ 76.000 euros convocatòries ajuts entitats i foment i promoció escolar i 140.000 euros suport a 
la gestió 

▪ 670.814,40 euros cost subvencionat ús instal·lacions (entitats i centres escolars) 

▪ S’ha donat suport a l’organització i/o cessió de material de 52 esdeveniments 

▪ Entre les reunions portades a terme, cal destacar-ne les realitzades amb les entitats 
esportives usuàries de les instal·lacions esportives municipals (pavellons, piscines, camp de 
futbol,...) que disposen de conveni de col·laboració, entitats/associacions que promouen 
l’esport per a discapacitats o persones amb diferents patologies. 

▪ En els diferents esdeveniments, difusió i material de suport, s’ha implantat la nova marca de 
ciutat i d’imatge corporativa de l’Ajuntament.  

▪ Creació del Consell Municipal de l’Esport de Girona 
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6. Annexos 



Pressupost exercici 2013 (aprovat pel Ple l'11 de març de 2013)

ORG. PRO. ECO. DESCRIPCIÓ PPOST 2013 CAP 1 CAP 2 CAP 3 CAP 4 CAP 5 CAP 6 CAP 9

500 32000 120 RETR.BAS.P.FUNCIONARI EDUCACIÓ 57.811,28
500 32000 121 RETR.COMP.P.FUNCIONARI SERVEIS EDUCACIÓ 45.445,80
500 32000 130 RETR.BAS.P.LABORAL EDUCACIO 787.452,92
500 32000 150 PRODUCTIVITAT EDUCACIO 38.555,87
500 32000 151 GRATIFICACIONS EDUCACIO 4.810,76
500 32000 153 COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL EDUCACIO 102.415,08
500 32000 160 QUOTES SOCIALS EDUCACIO 334.966,68
500 32500 130 RETR.BAS.P.LABORAL EDUCACIO EEBB 1.497.283,81
500 32500 150 PRODUCTIVITAT EDUCACIO EEBB 58.691,05
500 32500 153 COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL EDUCACIO EEBB 247.149,00
500 32500 160 QUOTES SOCIALS EDUCACIO EEBB 576.597,72 3.751.179,97
500 32000 22610 DESPESES GENERALS EDUCACIO 7.300,00
500 32100 22610 CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 4.350,00
500 32100 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS ESCOLES 10.000,00
500 32100 22102 SUBM.GAS ESCOLES 35.250,00
500 32100 21200 MANTENIMENT ESCOLES 194.050,00
500 32100 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS ESCOLES 190.800,00
500 32100 22100 SUBM.ENERGIA ELÈCTRICA- ESCOLES 318.000,00
500 32100 22700 NETEJA ESCOLES 1.800.000,00
500 32300 22612 ESCOLARITZACIO 6.550,00
500 32300 22611 PROJECTES EDUCACIÓ 48.135,00
500 32400 22610 RECURSOS EDUCATIUS 60.000,00
500 32400 22611 PROJECTE CARMANYOLA 5.000,00
500 32500 22610 DESPESES ESCOLES BRESSOL 54.986,09
500 32500 22611 DESPESES MENJADOR ESCOLES BRESSOL 275.000,00 3.009.421,09
500 32400 41000 ORG AUT EDUCACIO MUSICAL 300.000,00
500 32300 48000 AJUTS I TRANSFERÈNCIES EDUCACIÓ 244.530,00
500 32400 48000 PREMIS I BEQUES 3.000,00 547.530,00
500 32400 60903 MILLORES ESCOLES 200.000,00 200.000,00

Educació 7.508.131,06 3.751.179,97 3.009.421,09 0,00 547.530,00 0,00 200.000,00 0,00
501 34000 110 RETR.BAS.P.EVENTUAL ESPORTS 57.662,00
501 34000 130 RETR.BAS.P.LABORAL ESPORTS 715.852,98
501 34000 150 PRODUCTIVITAT ESPORTS 36.799,66
501 34000 151 GRATIFICACIONS ESPORTS 10.493,14
501 34000 153 COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL ESPORTS 126.268,45
501 34000 160 QUOTES SOCIALS ESPORTS 301.284,00 1.248.360,23
501 34100 22610 DESPESES ESPORTS 21.000,00
501 34100 22612 ACTIVITATS DE CIUTAT 100.847,00
501 34200 22102 SUBM.GAS EQUIPAMENTS ESPORTS 265.000,00
501 34100 22611 ACTIVITATS FISICO-ESPORTIVES 270.000,00
501 34200 21200 MANTENIMENTS EQUIPAMENTS ESPORTS 300.000,00
501 34200 22100 SUBM.ENERGIA ELÈCTRICA ESPORTS 375.000,00
501 34200 22700 NETEJA EQUIPAMENTS ESPORTS 453.200,00
501 34200 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS ESPORTS 617.366,00
510 34220 21200 ESTADI MONTILIVI - CONVENI 120.000,00 2.522.413,00
501 34100 48000 TRANSFERENCIES ESPORTS 150.000,00
501 34100 48100 GEIEG 70.000,00 220.000,00



501 34200 60910 COBRIMENT PISTES 100.000,00
501 34200 60908 MILLORES EQUIPAMENTS ESPORTIUS 150.000,00 250.000,00

Esports 4.240.773,23 1.248.360,23 2.522.413,00 0,00 220.000,00 0,00 250.000,00 0,00
EDUCACIÓ I ESPORTS 11.748.904,29 4.999.540,20 5.531.834,09 0,00 767.530,00 0,00 450.000,00 0,00

510 23000 120 RETR.BAS.P.FUNCIONARI SERVEIS SOCIALS 70.978,56
510 23000 121 RETR.COMP.P.FUNCIONARI SERVEIS SOCIALS 53.745,60
510 23000 130 RETR.BAS.P.LABORAL SERVEIS SOCIALS 158.686,45
510 23000 150 PRODUCTIVITAT SERVEIS SOCIALS 9.708,12
510 23000 153 COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL SERVEIS SOCIALS 35.345,88
510 23000 160 QUOTES SOCIALS SERVEIS SOCIALS 99.446,40 427.911,01
510 23000 20000 LLOGUER LOCAL SERVEIS SOCIALS 41.540,00
510 23000 22610 SUPORT ACTUACIONS SOCIALS 2.472,00
510 23000 22611 ALTRES PROGRAMES SERVEIS SOCIALS 4.750,42
510 23000 22102 SUBM.GAS SERVEIS SOCIALS 14.000,00
510 23000 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS SERVEIS SOCIALS 56.400,00
510 23000 21200 MANTENIMENTS EQUIPAMENTS SERVEIS SOCIALS 110.000,00
510 23000 22100 SUBM.ENERGIA ELÈCTRICA-SERVEIS SOCIALS 150.000,00
510 23000 22700 NETEJA EQUIPAMENTS SERVEIS SOCIALS 234.000,00 613.162,42
510 23100 46700 CENTRE D'ACOLLIMENT 742.279,50 742.279,50
510 23100 60901 CENTRE DISTRIBUCIÓ ALIMENTS 150.000,00 150.000,00

Serveis centrals serveis socials 1.933.352,93 427.911,01 613.162,42 0,00 742.279,50 0,00 150.000,00 0,00
511 23000 130 RETR.BAS.P.LABORAL S.S. AT. PRIMARIA 1.318.558,53
511 23000 150 PRODUCTIVITAT SERVEIS S. ATENCIÓ PRIMÀRIA 47.060,02
511 23000 153 GRATIFICACIONS SERVEIS S. ATENCIÓ PRIMÀRIA 70,51
511 23000 153 COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL SERVEIS SOCIALS AT.PRIMARIA 154.539,00
511 23000 160 QUOTES SOCIALS S SOCIALS ATENCIÓ PRIMÀRIA 505.526,28 2.025.754,34
511 23100 22610 CENTRE DE DIA  - INFANCIA DE RISC 3.152,20
511 23100 22611 PROGRAMA ATENCIO A LA INFANCIA 315.000,00
511 23200 22612 CONSELL COHESIÓ SOCIAL 1.552,00
511 23110 22612 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 340.000,00
511 23100 22613 CENTRE DISTRIBUCIÓ ALIMENTS 70.000,00
511 23100 22614 ACCIONS COM BARRIS - PLANS EDUCACIO I CONV - PLA INTEG. ACCIONS 200.000,00
511 23100 22617 SERVEI ATENCIO FAMILIES - EAIA 43.260,00
511 23100 22700 NETEJA EDIFICI CENTRE DE DIA F POLVORA 4.122,50 977.086,70
511 23100 48000 AJUDES ECONOMIQUES A LES FAMILIES 445.160,00 445.160,00

Serveis socials atenció primària 3.448.001,04 2.025.754,34 977.086,70 0,00 445.160,00 0,00 0,00 0,00
512 23000 130 RETR.BAS.P.LABORAL S.S. ESPECIALITZATS 328.837,65
512 23000 150 PRODUCTIVITAT SERVEIS S.ESPECIALITZATS 12.537,68
512 23000 151 GRATIFICACIONS SERVEIS S. ESPECIALITZATS 1.495,80
512 23000 153 COMPLEMENT DE D. E. SERVEIS S. ESPECIALITZATS 23.286,72
512 23000 160 QUOTES SOCIALS SERVEIS SOCIALS ESPECIALTZATS 128.297,88 494.455,73
512 23100 22623 PROGRAMA IGUALTAT DE GENERE 12.360,00
512 23100 22616 CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN 18.624,00
512 23100 22613 SERVEI INTERVENCIO VIOLENCIA DE GENERE 47.086,45
512 23300 22612 TRANSPORT ADAPTAT 45.200,00
512 23300 22611 TELEASSISTÈNCIA 255.000,00
512 23300 22618 ALTRES SERVEIS GENT GRAN 149.380,00
512 23300 22610 PROGRAMA ATENCIÓ A DOMICILI I TELEASSISTÈNCIA 950.000,00
512 31200 22610 CENTRE JOVE DE SALUT INTEGRAL 114.413,00 1.592.063,45

Serveis socials especialitzats 2.086.519,18 494.455,73 1.592.063,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



513 23000 120 RETR.BAS.P.FUNCIONARI CENTRES CÍVICS 15.665,16
513 23000 121 RETR.COMP.P.FUNCIONARI CENTRES CÍVICS 8.870,76
513 23000 130 RETR.BAS.P.LABORAL CENTRES CIVICS 685.665,52
513 23000 150 PRODUCTIVITAT CENTRES CÍVICS 38.470,18
513 23000 151 GRATIFICACIONS 2.692,34
513 23000 153 COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL CENTRES CIVICS 104.854,60
513 23000 160 QUOTES SOCIALS CENTRES CIVICS 278.603,76 1.134.822,32
513 92500 22617 FULLS D'INFORMACIO MUNICIPAL 3.957,60
513 23200 22611 PROJECTES COMUNITARIS CENTRES CIVICS 20.000,00
513 23100 22615 CASALS GENT GRAN 44.600,00
513 92400 22614 SERVEI DE PARTICIPACIO CIUTADANA 39.676,88
513 92400 22613 SUPORT A LES ENTITATS 45.000,00
513 23200 22610 ACTIVITATS CENTRES CIVICS 105.016,00 258.250,48

Centres cívics i participació 1.393.072,80 1.134.822,32 258.250,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
514 15300 130 RETR.BAS.P.LABORAL HABITATGE 107.085,46
514 15300 150 PRODUCTIVITAT HABITATGE 3.718,80
514 15300 153 COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL HABITATGE 7.652,52
514 15300 160 QUOTES SOCIALS HABITATGE 36.415,80 154.872,58
514 15300 22100 SUBM.ENERGIA ELÈCTRICA EDIFIC HABITATGE 2.120,00
514 15300 22600 TAULA COORDINACIÓ DRET HABITATGE 3.000,00
514 15300 22102 SUBM.GAS EDIFICI HABITATGE 3.525,00
514 15300 22700 NETEJA EDIFICI HABITATGE 3.708,00
514 15300 21200 MANTENIMENT IMMOBLES 7.004,00
514 15300 22610 PROGRAMA ACCES A L'HABITATGE 50.499,00 69.856,00

Habitatge 224.728,58 154.872,58 69.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVEIS SOCIALS 9.085.674,53 4.237.815,98 3.510.419,05 0,00 1.187.439,50 0,00 150.000,00 0,00

520 92500 130 RETR.BAS.P.LABORAL JOVENTUT 117.310,77
520 92500 150 PRODUCTIVITAT JOVENTUT 4.648,50
520 92500 151 GRATIFICACIONS JOVENTUT 25,98
520 92500 153 COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL JOVENTUT 12.403,44
520 92500 160 QUOTES SOCIALS JOVENTUT 42.436,08 176.824,77
520 92500 21200 MANTENIMENTS EQUIPAMENTS JOVENTUT 5.754,82
520 92500 22009 MATERIAL OFICINA JOVENTUT 1.600,00
520 92500 22100 CONSUMS JOVENTUT - ENERGIA ELECTRICA 15.900,00
520 92500 22610 PROGRAMA DE VACANCES 192.000,00
520 92500 22611 ACTIVITATS JOVENTUT 63.600,00
520 92500 22613 INFORMACIO JUVENIL 63.423,00
520 92500 22616 PARTICIPACIO JUVENIL 5.832,00
520 92500 22618 OFICINA EMANCIPACIO JUVENIL 8.505,00
520 92500 22700 CONSUMS JOVENTUT - NETEJA 22.866,00 379.480,82
520 92500 48000 TRANSFERENCIES JOVENTUT I LLEURE 36.720,00 36.720,00

JOVENTUT 593.025,59 176.824,77 379.480,82 0,00 36.720,00 0,00 0,00 0,00

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 21.427.604,41 9.414.180,95 9.421.733,96 0,00 1.991.689,50 0,00 600.000,00 0,00
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