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La nova junta de 
l’AV del Barri Vell 
vol establir un 
espai de diàleg  
i treballar amb 
cinc eixos

DdG. GIRONA

n La nova junta de l’Associació de 
Veïns i Veïnes del Barri Vell de Gi-
rona (AVVBV), format per quatre 
veïnes i tres veïns que viuen a dife-
rents zones del barri, vol establir un 
espai d’intercanvi col·lectiu on 
«compartir propostes i inquietuds 
i arribar a acords amb veïns i veï-
nes, comerciants, entitats, agents 
socials i polítics sempre buscant el 
benestar del barri i els seus habi-
tants».  

Per treballar en aquesta línia, el 
projecte presentat s’estructura al 
voltant de cinc eixos interconnec-
tats entre si.  

El primer d’aquests pretén tre-
ballar per augmentar la seguretat al 
barri, amb una xarxa de suport ve-
ïnal «davant els problemes detec-
tats» que reculli les problemàti-
ques. També es vol dignificar l’es-
pai públic, «donant resposta a les 
necessitats i inquietuds dels veïns 
i veïnes» i millorar la relació entre 
els habitants del barri i el medi am-
bient, preparant-lo amb mesures 
per mitigar el canvi climàtic «com 
naturalitzar l’entorn i l’espai pú-
blic».  

Per últim, la nova junta diu que 
vol oferir «un conjunt de propostes 
culturals, de xarxa i suport mutu, 
d’acompanyament, de coneixença, 
oci i recreació» i potenciar el co-
merç on poder «fer-hi les compres 
diàries al Barri Vell». 

A banda, la nova junta va comu-
nicar ahir que vol vetllar per dues 
mocions relacionades amb el Bar-
ri Vell i aprovades al ple municipal. 
Una és la relacionada amb el repar-
timent equitatiu entre tots els bar-
ris de Girona de les activitats cultu-
rals, lúdiques i esportives i l’altra és 
relativa a la regulació dels habitat-
ges destinats a ús turístic.  

Dilluns es va fer el relleu de jun-
tes, amb l’elecció de l’única candi-
datura que es va presentar. L’ante-
rior ha ocupat el càrrec durant tres 
anys. 

«Agafem el relleu conscients 
dels desafiaments que es presen-
ten, com la preocupació manifes-
tada pels veïns i veïnes en els dar-
rers mesos pels furts i conductes in-
cíviques», van expressar els veïns i 
veïnes que conformen la nova AV-
VBV.

u Se centrarà a augmentar la 
seguretat, la sostenibilitat i 
l’oferta cultural i potenciar el 
comerç local i l’espai públic

Nou ofertes opten a donar el servei 
d’advocats a l’Ajuntament de Girona

n Fins a nou empreses i professio-
nals de l’advocacia han presentat la 
seva candidatura al concurs de 
l’Ajuntament de Girona per contrac-
tar un servei extern de defensa jurí-
dica. El contracte, previst per 2 anys, 
compta amb un pressupost màxim 
de 97.042,00 euros (IVA inclòs). 

L’assessoria jurídica municipal 
justificava l’externalització del ser-
vei per l’«escassetat de personal de 
formació jurídica en el si de l’Ajun-
tament», segons apuntava en un in-
forme. A això, hi sumaven el fet que 
s’han produït «diferents canvis en 
l’àmbit normatiu i de gestió en els úl-
tims anys» que provoquen que 
«l’alta càrrega de treball» s’hagi con-
vertit en «quelcom habitual en el 
funcionament de l’assessoria jurídi-
ca». Un «elevat volum de feina» que 
no és excepcional, sinó que s’ha tor-
nat quotidià. 

Lots amb més candidats 

El contracte està dividit en quatre 
lots segons l’ordre jurisdiccional on 
cal la defensa del consistori, i cadas-
cun d’ells es pot assignar a empreses 
o professionals diferents. Els lots que 
han rebut més candidatures han es-
tat el de la defensa lletrada en l’àm-
bit penal, amb un pressupost màxim 
de 18.150 euros, i el lot relatiu a la de-
fensa en matèries civils, dotat amb 

un màxim de 7.260 euros. Cadascun 
d’aquests lots ha rebut 4 ofertes. 

En canvi, el lot de defensa en 
l’àmbit contenciós-administratiu (la 
part que disposa d’un pressupost 
més elevat, amb el topall als 58.080 
euros), i en l’àmbit social (13.552 eu-
ros), han estat menys sol·licitats. 
Han rebut dues ofertes, respectiva-
ment. 

El contracte es va treure a licita-
ció el 29 de març, i s’acompanyava 
de l’informe de l’assessoria jurídica 
municipal. Aquest òrgan es va crear 
l’any 2018 i és el que s’ocupa de la de-
fensa jurídica de l’Ajuntament, i 
també qui atén les consultes de les 
diverses àrees municipals -qüesti-
ons que «engloben àrees de conei-
xement del dret multidisciplinars i 

totalment dispars» i «en un ordena-
ment jurídic on en els últims anys hi 
ha hagut importants reformes legis-
latives». Així, consideraven «neces-
sari» el contracte extern d’advocats 
per respondre a pics de treball a l’as-
sessoria jurídica, o perquè assumei-
xi la defensa del consistori «quan ho 
requereixi una major especialitza-
ció en àrees molt concretes del dret».

u El consistori va decidir externalitzar part de la seva defensa jurídica per l’«elevat volum de feina»
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Façana de l’ajuntament de Girona, en una imatge d’arxiu. ANIOL RESCLOSA

n L’Ajuntament de Girona ha inici-
at el procés participatiu sobre l’ús 
dels espais -destinats a equipa-
ments municipals- del Barri Vell 
que porta per nom ‘Per un Nou Vell’. 
L’objectiu d’aquest projecte és defi-
nir, conjuntament amb la ciutada-
nia i els actors implicats, els usos 
dels espais lliures destinats a equi-
paments, segons el planejament, 
d’aquest sector de la ciutat. El pro-
jecte va néixer d’una proposta veï-
nal realitzada en el marc dels pres-
supostos participats de l’any 2018. 

El procés actual consta de tres fa-
ses. La primera, que s’inicia avui 

amb el primer debat, és l’elaboració 
d’una diagnosi col·laborativa de la 
situació actual. A partir del mes de 
juny, s’establiran quins són els cri-
teris i els objectius que es volen as-
solir i quin model de Barri Vell es vol 

per al futur. Per últim, es farà una re-
collida de propostes ciutadanes.  

L’arquitecte Itziar González, que 
està a càrrec del projecte, va dir ahir 
a la presentació del procés que els 
objectius principals són «cohesio-

nar una comunitat del Barri Vell, 
per fer un ús d’aquests espais comu-
nitaris» i «reflexionar primer sobre 
els usos d’aquests equipaments, te-
nint en compte les necessitats soci-
oeconòmiques del barri».  

Per tal de garantir la riquesa dels 
debats (necessitats socials, neces-
sitats econòmiques, característi-
ques dels edificis i de l’entorn), 
s’han coordinat quatre grups de tre-
ball. Durant aquest mes i mig, 
aquests grups es trobaran en dife-
rents sessions; la majoria es faran 
en línia -com l’acte d’ahir- a causa 
de la covid-19. 

A banda, també s’han organitzat 
tallers i quatre debats que es podran 
seguir a través del canal YouTube 
del Col·legi d’Arquitectes de Cata-
lunya Demarcació de Girona 
(COAC) i tindran lloc el 27 de maig 
i el 3, 10 i 17 de juny, de les 19 a les 
20.30 h. 

Girona inicia el procés participatiu sobre 
l’ús dels espais lliures del Barri Vell
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u Durant set setmanes, 
quatre grups de treball 
participaran en aquest procés, 
que consta de tres fases

Un home caminant pel carrer Ballesteries. MARC MARTÍ


