MEMÒRIA DEL RESULTAT DE LA CONSULTA PÚBLICA
PRÈVIA
Memòria del resultat de la consulta pública prèvia a la
modificació del PGOU de Girona per a la implantació del nou
campus de salut Dr. Josep Trueta
1. Presentació
En haver recollit l’opinió de les persones físiques i les entitats o organitzacions més
representatives potencialment afectades per aquesta futura norma, i de conformitat amb
el que estableix l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, es presenten els resultats de la
consulta:

2. Procés de consulta pública prèvia
En data 17 de juliol de 2020, es va aprovar el protocol entre l’Administració de la
Generalitat, que actua a través del Departament de Salut i del Servei Català de la Salut,
l’Ajuntament de Girona i l’Ajuntament de Salt, per a l’establiment de les bases
d’implantació d’un nou campus de salut a la Regió Sanitària Girona, on s’inclou el nou
Hospital universitari Doctor Josep Trueta, i la millora dels dispositius assistencials del
sistema públic de salut planificat al seu àmbit d’influència territorial.
En el marc del protocol, i concretament en el punt quart dels acords, l’Ajuntament de
Girona i l’Ajuntament de Salt es comprometen a impulsar i tramitar la modificació del
planejament urbanístic de les respectives ciutats en tot allò que resulti de la seva
competència (modificació dels plans generals i del planejament derivat) per fer possible
la transformació de l’Hospital universitari Doctor Josep Trueta i l’aplicació del conjunt de
mesures en infraestructures de la salut previstes.
Atès que l'article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques (LPAC) regula la participació dels ciutadans en
el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que
amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a
través del portal web de l’administració competent, en la que se sol·licitarà l’opinió
dels/les ciutadans/es i de les organitzacions més representatives que potencialment es
puguin veure afectats per la futura norma sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Atès que l'Ajuntament de Girona vol tramitar la modificació del PGOU de Girona per a
la implantació del nou campus de salut Dr. Josep Trueta, aquesta es va sotmetre a
consulta pública per un termini de vint dies hàbils a comptar a partir del dia 14 d’octubre
de 2022.
La ciutadania, les organitzacions i les associacions van poder fer arribar les seves
opinions sobre els aspectes plantejats en la memòria obrant a l'expedient, mitjançant la
seva presentació a la plataforma Girona Participa.
2.1.

Ubicació de la informació a l’espai web

Les consultes públiques de l’Ajuntament de Girona s’ubiquen a la plataforma Girona
Participa i al Portal de transparència, on s’expliquen els antecedents de les propostes
normatives, els problemes que es pretenen solucionar amb les iniciatives, la necessitat
i l’oportunitat de la seva aprovació, els objectius de les normes i les possibles solucions
alternatives (regulatòries o no regulatòries).
2.2.

Termini de la consulta pública al web

Tant la ciutadania com les organitzacions que ho van considerar adient, van poder
trametre les seves opinions i aportacions des de divendres 14 d’octubre fins a divendres
11 de novembre, termini durant el qual va estar publicada la consulta pública prèvia a la
modificació del PGOU de Girona per a la implantació del nou campus de salut Dr. Josep
Trueta.
2.3.

Abast de la consulta

El procés participatiu de la consulta pública prèvia a la modificació del PGOU de Girona
per a la implantació del nou campus de salut Dr. Josep Trueta es va publicar a la
plataforma Girona Participa.
Varen haver un total de tres aportacions, una realitzada per les entitats socials dels
barris de Santa Eugènia i Can Gibert, una pel Mas Bellsolà i una tercera per una persona
a títol individual no registrada com a entitat.
2.4.

Anàlisi dels resultats

Les 3 propostes presentades són les següents:
Aportacions:
AV de Santa Eugènia, AV de Can Gibert Optem per la segona proposta per ser la
del
Pla,
i
Mancomunitat-Ateneu menys dolenta. Es respecta els terrenys
eugenienc (8/11/2022)
destinats per equipaments del barri així
com el patrimoni històric que representa
la Masia Bellsolà. Esperem que es
respecti l'edifici del Mas Sureda.

En conjunt considerem que el projecte li
ha faltat ambició política; tenir una visió
global del que ha de representar aquest
equipament per les comarques gironines.

Mas Bellsolà (11/11/2022)

L’alt risc d'inundabilitat de la zona fa
inviable l’establiment d’equipaments
essencials com el Trueta. És raonable el
manteniment d’edificacions i usos
existents d’acord amb el PP Marroc i
reparcel·lació aprovada, ampliar usos
terciaris compatibles amb el Parc de
Salut, ajustar l’ocupació en parcel·la
evitant riscos per inundació, protegir els
edificis històrics com el Mas Bellsolà i
compatibilitzar l’ús d’habitatge que l’hi és
propi. S’ha entrat una valoració més
detallada per registre.

Joan Lloret (01/11/2022)

Al meu parer qualsevol de les propostes
es
insatisfactòria
car
perpetua
l'artificialització del territori, en aquest
cas, del fèrtil Pla de Girona. Aquesta
consulta queda doncs limitada pels
condicionaments urbanístics actuals.
L'alternativa 2 presenta els avantatges de
conservar el Mas Marroc, així com el parc
existent integralment, i dóna un ús terciari
al llarg de la riera, la qual cosa sembla
més apropiada per a una zona inundable.

3. Documentació aportada com a annex
Tota la documentació es pot trobar dins el procés participatiu de la consulta pública
prèvia a la modificació del PGOU de Girona per a la implantació del nou campus de salut
Dr. Josep Trueta a la plataforma Girona Participa.

