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Sol·licitant
Nom: APA COLEGI EIXIMENIS Doc. identificatiu: G17200882
 
Representant
Nom: MARIONA CASADEVALL SALA Doc. identificatiu: 40358725G
 
Dades per a notificacions
Titular de l'adreça: AFA ESCOLA EIXIMENIS

Adreça: C/EIXIMENIS, 7

Municipi: GIRONA CP: 17001

Telèfon fix:  Fax:  

Telèfon mòbil:  

Adreça electrònica: junta@afaeiximenis.cat

Vull rebre notificacions electròniques a través d'e-NOTUM (1): Sí
 

Exposo
Que la placa 1 d'octubre, situada a les portes de l'Escola Eiximenis, es utilitzada com a lloc de reunió i esbarjo per part de
les families de lescola al final de la jornada lectiva. Això ha estat així durant molt de temps i s'ha vist accentuat durant la
pandèmia, ja que durant molt de temps les zones dedicades exclusivament a l'esbarjo infantil van estar clausurades.

La comunitat educativa de l'escola Eiximenis ha avisat en diverses ocasions a l'Ajuntament de Girona del risc que suposa
el disseny arquitectònic de la plaça 1 d'octubre (grans estructures de formigó davant la porta de l'escola, forats molt
accessibles amb conseqüent risc de caigues, punts d'escassa visibilitat per creuar el carrer Sequia, paviment que rellisca
quan plou, etc.). L'ajuntament ha decidit sempre de no abordar el problema ni considerar que requerís d'una solució
urgent, com se'ns va comunicar en la seva resposta el 2019.

Finalment, exposo que el passat 3 de maig de 2021 un nen de 2n de primaria de l'escola Eiximenis es va precipitar d'una
alçada de més de 2 metres en un dels forats d'escala que donen accés al pàrquing soterrani de sota la plaça. El nen va
haver de ser evacuat per una ambulància medicalitzada del Servei d'Emergència Mèdiques cap a l'Hospital Josep Trueta
amb un traumatisme greu.

Ens hem posat en contacte amb el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament i sabem que està informat del cas, i ens ha fet
saber que té intenció d'estudiar solucions. Necessitem que aquestes accions es materialitzin en el menor temps possible i
no quedin en l'oblit, i que s'informi a l'AFA de les possible actuacions. 

Demanem que  l'ajuntament de Girona es responsabilitzi i actui davant del problema que suposa el disseny arquitectònic
de la plaça 1 d'octubre i prengui les mesures corresponents per eliminar-ne els riscos completament, pensant en una plaça
que està a les portes d'una escola i que és un espai on el seu ús majoritari és el de famílies i infants.
 
Demano

PLAÇA 1 OCTUBRE  ESCOLA EIXIMENIS
 
Documentació aportada
No hi ha documentació annexa
 
Autoritzo
L'Ajuntament a destruir la documentació no recollida, segons el que s'estableix en l'Acord 1/2010 de la Comissió Nacional, d'Accés,
Avaluació i Tria Documental sobre les condicions de substitució de documents en suports físics per còpies electròniques de
documents amb validesa d'originals i, el procediment de la Secció de Gestió Documental i Arxiu de l'Ajuntament de Girona. 
 

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En el supòsit de no autoritzar l’Ajuntament de Girona a consultar i verificar les dades, mitjançant les plataformes habilitades per les
diferents administracions públiques, la persona interessada haurà de comunicar la seva oposició expressa.

La presentació de documentació al Registre General o Seu electrònica suposa el consentiment per a incorporar les vostres dades
personals en els fitxers de l'Ajuntament de Girona, dels quals n'és el Responsable del Tractament, d'acord amb Reglament General
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de Protecció de Dades.

La finalitat és exclusivament per a la resolució d'aquesta tramitació, sobre la base legal que atorga la Llei municipal i de règim local
de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, art. 66) i la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques (L
39/2015, art. 28.1 i 66). Les dades no s'utilitzaran per a finalitats diferents ni se cediran a tercers sense el vostre consentiment
excepte que una norma legal ho autoritzi.

Els períodes de conservació i eliminació de les dades estan sotmesos a la regulació emesa per la Comissió Nacional d'Accés i
Avaluació i Tria Documental de Catalunya.

Sobre aquestes dades podreu exercir els vostres drets (drets ARSLOP: accés, rectificació o supressió, limitació del tractament,
oposició i, si és el cas, portabilitat) mitjançant sol·licitud adreçada o presentada al Registre General (plaça del Vi, 1, 17004-Girona) o
Seu electrònica de l'Ajuntament de Girona (https://seu.girona.cat).

Més informació a www.girona.cat/dadespersonals. Per a qualsevol qüestió relacionada us podeu adreçar a la persona Delegada de
Protecció de Dades (DPO@ajgirona.cat).

1 El consentiment per rebre notificacions per mitjans electrònics, basat en l’art. 41.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú, és vàlid a efectes jurídics per a totes les que fan referència a aquest procediment.
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Dades signades
 
TRàMIT GENèRIC

Dades del sol·licitant (només en cas que vosaltres actueu com a representant)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
» Tipus                          : NIF
» Identificació                  : G17200882
» Nom                            : AFA ESCOLA EIXIMENIS

Dades per a notificacions
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
» Titular de l'adreça            : AFA ESCOLA EIXIMENIS
» Adreça                         : C/EIXIMENIS, 7
» Municipi                       : GIRONA
» Codi Postal                    : 17001
» Telèfon                        : 
» Telèfon mòbil                  : 
» Fax                            : 
» Adreça electrònica             : junta@afaeiximenis.cat
» Notificacions telemàtiques     : Sí

Exposo
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
» Motius                         : 
Que la placa 1 d'octubre, situada a les portes de l'Escola Eiximenis, es
utilitzada com a lloc de reuni¿esbarjo per part de les families de l�escola
al final de la jornada lectiva. Aix¿ estat aix¿urant molt de temps i s'ha
vist accentuat durant la pand¿a, ja que durant molt de temps les zones
dedicades exclusivament a l'esbarjo infantil van estar clausurades.

La comunitat educativa de l'escola Eiximenis ha avisat en diverses ocasions a
l'Ajuntament de Girona del risc que suposa el disseny arquitect¿ de la pla¿1 
d'octubre (grans estructures de formig¿vant la porta de l'escola, forats
molt accessibles amb conseq¿ent risc de caigues, punts d'escassa visibilitat per
creuar el carrer Sequia, paviment que rellisca quan plou, etc.). L'ajuntament ha
decidit sempre de no abordar el problema ni considerar que requer¿d'una
soluci¿gent, com se'ns va comunicar en la seva resposta el 2019.

Finalment, exposo que el passat 3 de maig de 2021 un nen de 2n de primaria de
l'escola Eiximenis es va precipitar d'una al¿a de m¿de 2 metres en un dels
forats d'escala que donen acc¿al p¿uing soterrani de sota la pla¿ El nen
va haver de ser evacuat per una ambul¿ia medicalitzada del Servei d'Emerg¿ia
M¿ques cap a l'Hospital Josep Trueta amb un traumatisme greu.

Ens hem posat en contacte amb el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament i sabem que
est¿nformat del cas, i ens ha fet saber que t¿ntenci¿estudiar solucions.
Necessitem que aquestes accions es materialitzin en el menor temps possible i no
quedin en l'oblit, i que s'informi a l'AFA de les possible actuacions. 

Demanem que  l'ajuntament de Girona es responsabilitzi i actui davant del
problema que suposa el disseny arquitect¿ de la pla¿1 d'octubre i prengui
les mesures corresponents per eliminar-ne els riscos completament, pensant en
una pla¿que est¿ les portes d'una escola i que ¿un espai on el seu ¿s
majoritari ¿el de fam¿es i infants.

Demano
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
» Assumpte                       : PLA¿ 1 OCTUBRE - ESCOLA EIXIMENIS

Documents annexats
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
No s'ha annexat cap document
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