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EXPOSO
Fets:
- Que el dia 5 de maig de 2021, aquesta AFA va presentar una petició al
Registre General de Documents, amb número de registre 2021036993,
informant de l’accident greu que va patir un alumne de l’escola Eiximenis
el dia 3 de maig de 2021 i sol·licitant l’eliminació de TOTS els riscos
arquitectònics que hi ha a la Plaça de l’U d’Octubre de 2017.
- Que a l’inici del curs escolar 2021-2021 l’ajuntament encara no havia fet
cap actuació preventiva per tal d’eliminar l’elevat risc d’accidents, fet pel
qual el dia 21 de setembre de 2021, l’AFA va tornar a presentar una petició al
Registre General de Documents, amb número de registre 2021074923. En
aquest escrit, amb caràcter d’urgència, se sol·licitava que l’Ajuntament de
Girona prengués les mesures necessàries per a protegir cautelarment TOTS
els elements perillosos que hi ha a la citada plaça abans de ﬁnalitzar el mes
de setembre. També se sol·licitava que l’ajuntament actués amb celeritat
en el compromís de confeccionar i portar a terme un pla de reforma de la
Plaça U d’Octubre de 2017.
- Que el dia 8 de novembre de 2021, en la sessió ordinària del ple de la
corporació de l’Ajuntament de Girona, el grup del PSC va demanar al
govern municipal que prengués les mesures urgents i immediates per
protegir i/o retirar els elements arquitectònics perillosos de la citada plaça.
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El 3r tinent d’Alcaldia i regidor d’Urbanisme i Activitats, el Sr. Lluís Martí, va
contestar que a ﬁnals d’octubre ja havien rebut l’avantprojecte de millora
sol·licitat als arquitectes autors de la plaça i que la voluntat del govern era
portar-hi a terme aquelles actuacions factibles i raonables per corregir els
punts conﬂictius i aconseguir la seva utilització òptima. Va aclarir que en
cap cas es tractava de refer tota la plaça. Finalment, va anunciar que,
provisionalment, en breu s’avançaria en la protecció d’alguns àmbits més
conﬂictius mentre no es validés i es portés a terme el projecte de millora.
No va concretar data d’inici de les actuacions provisionals.
- Que el dia 12 de novembre de 2021 el Diari de Girona va publicar, entre
d’altres declaracions del Sr. Lluís Martí, que les actuacions provisionals es
portarien a terme en qüestió d’un o dos mesos.
- Que el dia 15 de novembre de 2021, l’AFA va rebre un comunicat oﬁcial
signat pel Sr. Martí en resposta a la sol·licitud presentada per l’AFA el dia 21
de setembre de 2021 (document amb Registre de Sortida número
2021090568). En aquest comunicat, el regidor negava la necessitat de refer
tot el conjunt de la plaça, va informar dels passos necessaris a llarg termini
per fer l’obra de reforma de la plaça i va anunciar que en breu es portarien a
terme actuacions provisionals allà on sigui més necessaris amb l’objectiu
de millorar l’accessibilitat i seguretat de l’espai (baranes o similar).
Finalment, feia constar que els tècnics municipals estaven treballant per
tirar endavant aquestes actuacions provisionals.
- Que el dia 30 de novembre de 2021, aquesta AFA va presentar una tercera
petició al Registre General de Documents, amb número de registre
2021094855, sol·licitant l’eliminació de TOTS els riscos arquitectònics que hi
ha a la Plaça de l’U d’Octubre de 2017 amb un annex amb els 10 punts
negres a intervenir. Així mateix, es demanava que l’Ajuntament de Girona
convoqui una consulta popular amb la qual els veïns i les veïnes de la ciutat
puguin decidir si la Plaça U d’Octubre de 2017 necessita una reforma
parcial o integral.
- Que no havent-se portat a terme cap actuació provisional, el passat 16 de
febrer de 2022, per petició de l’AFA, una delegació de l’AFA Eiximenis es va
reunir amb el regidor d’Urbanisme Sr. Lluís Martí i alguns tècnics d’Espai
Públic en relació a les mesures provisionals. En l’esmentada reunió, el Sr.
Lluís Martí va traslladar a l’AFA que no es farien mesures provisionals i que
l’actuació de reforma parcial de la plaça es faria en 3 fases. La primera, va
explicar, que no tindrà lloc ﬁns almenys el mes d’abril d’enguany,
mitjançant un contracte menor. En aquesta intervenció, es donaria
únicament resposta a 3 dels 10 punts negres detectats per l’AFA com
elements que incompleixen la normativa urbanística i constitueixen un risc
per la seguretat dels usuaris, sense actuar sobre la resta de punts, com per
exemple l’accés a l’aparcament per cotxes al sector Nord de la plaça, que és
un punt negre d’elevada perillositat. La informació detallada no es va
facilitar per escrit a la delegació de l’AFA, així que ja s’ha sol·licitat per ser
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objecte d’estudi.
Consideracions:
- Que el forat de l’escala que dona accés a l’aparcament subterrani a peu
proper al c/ Sèquia, amb 2m i mig de fondària, és l’element arquitectònic
on va caure un alumne el passat dia 3 de maig de 2021, el qual va patir un
traumatisme cranial greu amb fractura de crani, múltiples lesions cerebrals,
paràlisi facial i pèrdua d'audició. No ha pogut tornar a l’escola ﬁns al curs
2021-22 i a dia d’avui té seqüeles cròniques de l’accident. Aquest element
arquitectònic és un dels 10 punts negres que té la Plaça U d’Octubre de
2017 i avui dia cap d’aquests punts ha estat intervingut.
- Que la decisió del govern municipal de no fer actuacions urgents i
provisionals allà on sigui necessari suposa un trencament del compromís
que havia assumit el regidor d’Urbanisme al ple de 8 de novembre de 2021,
reiterat en declaracions públiques el dia 12 de novembre de 2021 (Diari de
Girona) i en l’oﬁci signat per ell mateix (rebut per l’AFA al 15 de novembre de
2021).
- Que les persones usuàries de la Plaça U d’Octubre de 2017, entre elles les
famílies i l’alumnat de l’Escola Eiximenis, coneixen de primera mà per
patir-los diàriament quins són TOTS els punts negres de la plaça, la majoria
dels quals incompleixen la normativa urbanística. Per això, es va adjuntar
un ANNEX a l’escrit de reclamació presentat el dia 30 de novembre de 2022
amb els 10 punts negres els quals necessitaven intervenció urgent per ser
un perill per la seguretat de les persones i per incomplir la normativa
d’urbanisme. El fet de no prendre mesures provisionals urgents sobre
aquests punts perillosos es valora com una irresponsabilitat per part del
consistori.
- Que la solució apuntada per l’equip tècnic de l’Ajuntament a la passada
reunió del dia 16 de febrer, en relació a les actuacions de la primera fase,
inicialment no convenç a aquesta AFA, a l’espera d’una valoració tècnica i
curosa (que es preveu fer una vegada obtinguda la informació per escrit
demanada). Sembla que, contràriament a l’objectiu de protecció perseguit,
podria posar més elements de risc, amb caràcter més ornamental que
eﬁcaç, en forma d’ones metàl·liques que els infants podrien prendre com
elements de joc (la qual cosa ja fan amb les ones metàl·liques de la zona
nord de la plaça).
- Que aquesta AFA considera que una despesa prevista de 32.000€ per la
primera fase (o altra quantitat que hi sigui destinada) s’hauria de destinar a
actuacions que s’hagin estudiat com a eﬁcaçment resolutives de les
deﬁciències existents.
- Que l’objectiu de la reunió del dia 16 de febrer era parlar dels 10 punts
negres detectats per l’AFA Eiximenis i que es van tractar únicament 3
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punts; els 7 restants tan preocupants o més que els 3 analitzats,
requereixen en igual mesura una solució urgent.
- Que la Plaça U d’Octubre de 2017 ha estat objecte de crítica des de la seva
construcció per molts col·lectius i persones usuàries per la priorització del
criteri estètic per sobre dels criteris de seguretat, accessibilitat,
sostenibilitat, funcionalitat, ús social i d’esbarjo que haurien de tenir les
places públiques. Els diferents governs municipals han desoït la voluntat
popular tots aquests anys i si ve l’equip de govern actual s’ha compromès a
fer en el futur una reforma ja ha explicitat que seria parcial, sense tenir en
compte l’opinió ciutadana. La convocatòria d’una consulta popular seria el
mecanisme òptim perquè els veïns i les veïnes de Girona puguin decidir
sobre el futur d’aquest espai públic, tal i com preveu l’art. 71 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local per tractar-se
d’un assumpte d’especial rellevància per als interessos veïnals.

SOL·LICITO :
Que l’Ajuntament de Girona executi urgentment i el més aviat possible les
actuacions cautelars necessàries per eliminar TOTS els riscos arquitectònics
que hi ha a la Plaça U d’Octubre de 2017 i que, per tant, intervingui en TOTS
els punts negres que consten a l’ANNEX presentat en el darrer escrit de
reclamació de 30 de novembre de 2021 (núm. registre: 2021094855)
Que l’Ajuntament de Girona convoqui una consulta popular amb la qual els
veïns i les veïnes de la ciutat puguin decidir si la Plaça U d’Octubre de 2017
necessita una reforma parcial o integral, així com votar entre diferents
propostes que garanteixin els principis de seguretat, accessibilitat,
sostenibilitat, funcionalitat, ús social i d’esbarjo en aquest espai públic.

Girona, a 1 de març de 2022.
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