
Número de registre: 2021074923

Dia i hora: 21/09/2021 19:03

Registre: SEU

Àrea de destí: REGISTRE GENERAL DE DOCUMENTS

 
Codi de verificació del document: 7D3080B2D8BD1 - 5AD3AFBDBF75A - A0F26535F72A8

El document es pot verificar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona, disponible a l’adreça web seu.girona.cat.

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
L'AFA Eiximenis ha realitzant diferents tràmits i comunicacions amb l'Ajuntament per eliminar els elements arquitectònics
perillosos per a la seguretat de les persones a la Plaça 1 d'Octubre, davant de l'escola Eiximenis. Adjuntem antecedents i
exposició de motius a la petició que fem
 
Demano

Actuacions urgents Plaça 1 dOctubre
 
Documentació aportada
Document: Document no codificat
Descripció: Antecedents i exposicio de motius de la peticio
Arxiu: Peticio 2 Ajuntament.pdf
Resum criptogràfic SHA1: cb2b0704363d576eb3f10cdaf55687f36b79d09e
 
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
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).

Signat electrònicament per Serveis
d'administració electrònica
Date: 2021.09.21 19:03:46 CEST
Raó: Comprovant de registre d'entrada
Lloc: Girona
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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                         : 
L'AFA Eiximenis ha realitzant diferents tr¿ts i comunicacions amb l'Ajuntament
per eliminar els elements arquitect¿s perillosos per a la seguretat de les
persones a la Pla¿1 d'Octubre, davant de l'escola Eiximenis. Adjuntem
antecedents i exposici¿ motius a la petici¿e fem

Demano
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
» Assumpte                       : Actuacions urgents Pla¿1 d'Octubre

Documents annexats
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Altres documents: Antecedents i exposicio de motius de la peticio Peticio 2 
Ajuntament.pdf
Resum criptogràfic SHA1: cb2b0704363d576eb3f10cdaf55687f36b79d09e
 



 
 
 
Sol·licitant  
Nom: AFA ESCOLA 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  
Adreça electrònica: junta@afaeiximenis.cat  
Vull rebre notificacions electròniques a través d'e-NOTUM (1): Sí  
 
Exposo  
-Que el dia 5 de maig de 2021, com a representant de l’AFA, es va presentar una 
petició al Registre General de Documents, amb número 2021036993, sol·licitant 
l’eliminació de tots els riscos arquitectònics que hi ha a la Plaça de l’U d’Octubre 
de 2017. 
-Que el dia 11 de juny de 2021, es va concertar una reunió presencial a la citada 
plaça amb representants i tècnics de l’ajuntament, la direcció de l’escola i 
representants de l’AFA per situar sobre el terreny els elements arquitectònics 
perillosos per a la seguretat de les persones. En aquesta trobada, els 
representants de l’ajuntament van reconèixer que sí hi havia punts conflictius i 
que alguns dels quals no compleixen la normativa urbanística. Així mateix, es 
van comprometre a fer canvis a la citada plaça i que abans del dia 30 de juny 
donarien resposta de les actuacions que faran, prèvia consulta per deferència 
als arquitectes que van dissenyar la citada plaça. 
-Que cap representant de l’ajuntament es va posar en contacte amb la presidenta 
de l’AFA arribada la data del 30 de juny, fet pel qual la presidenta de l’AFA el dia 
1 de juliol de 2021 va requerir la devolutiva via correu electrònic al Sr. Lluís Martí.  
-Que el dia 2 de juliol de 2021 el Sr. Lluís Martí va respondre que ja s’havien 
reunit amb els arquitectes autors de la citada plaça i que estaven pendents de 
rebre les solucions que proposen, solucions que descartaran si no els semblen 
adients i faran l’encàrrec a tercers o projecte propi d’esmena. 
-Que el dia 23 de juliol de 2021 la presidenta de l’AFA va demanar via correu 
electrònic al Sr. Lluís Martí una planificació de les obres a realitzar i a dia d’avui 
encara cap representant de l’Ajuntament de Girona ha contestat a aquesta 
petició. 
-Que des del darrer accident notificat per l’AFA el dia 5 de maig de 2021 fins a 
dia d’avui l’Ajuntament de Girona no ha protegit provisionalment els punts 
perillosos de la Plaça 1 d’Octubre. 



 
-Que l’AFA ha demanat assessorament tècnic per determinar quins són 
exactament els elements urbanístics que no compleixen amb la normativa a la 
Plaça de l’U d’octubre de 2017, i és coneixedora que són almenys cinc els “punts 
negres” que no compleixen amb la normativa urbanística d’aplicació, 
especialment la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados i el document 
annexe anomenat Documento Técnico que desarrolla las Condiciones Básicas 
de Accesibilidad y no Discriminación para el Acceso y la Utilización de los 
Espacios Públicos Urbanizados. 
-Que l’AFA té constància de múltiples accidents ocorreguts a la Plaça U 
d’Octubre, tant a escolars com a altres ciutadans, com a conseqüència 
d’elements arquitectònics perillosos, alguns dels quals incompleixen la normativa 
urbanística. 
-Que tots aquests elements perillosos fan que la Plaça U d’Octubre sigui un espai 
públic inaccessible i impossible de gaudir de forma segura, tant per als infants 
com per a la ciutadania en general. 
-Que ja ha començat el curs escolar amb un augment de presència de famílies i 
escolars a la plaça, escolars que van des dels 2  fins als 12 anys,  que fan 
multiplicar el risc d’accidents. 
 
Sol·licito 
Amb caràcter d’urgència, que l’Ajuntament de Girona prengui les mesures 
necessàries per a protegir, si cal primer de manera provisional i després 
definitiva, tots els elements perillosos que hi ha a la Plaça de l’U d’Octubre abans 
de finalitzar aquest mes de setembre per tal d’eliminar l’elevat risc d’accidents.  
 
A més, sol·licito que l’Ajuntament de Girona actuï amb responsabilitat i compleixi 
amb celeritat el seu compromís i obligació de confeccionar i portar a terme un 
pla de reforma de la Plaça de l’U d’Octubre que la faci accessible i segura pel 
conjunt de la població. 
 
 
Girona, a 21 de setembre de 2021.  

 


