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L’encariment dels materials 
deixa obra pública sense fer
uEls constructors  denuncien que 

34 licitacions van quedar desertes 
l’any passat a les comarques gironines

uEl sector demana  a les 
administracions que revisin els preus 
per ajustar-los a la realitat del mercat

uGirona no troba cap empresa que 
vulgui reparar una passera que està 
malmesa pel temporal Gloria u2 i 3

Dos aficionats donant 
ànims a l’equip ahir 

a l’estació.  MARC MARTÍ

Girona exposarà per 
primer cop 150 obres 
del fons Santos Torroella
uLES SALES TEMPORALS 
DEL MUSEU D’HISTÒRIA 
ACOLLIRAN LA MOSTRA A 
PARTIR DEL MES DE JULIOL

n Girona exposarà per primer 
cop aquest estiu unes 150 obres 
del polèmic fons d’art Santos 
Torroella, pel qual en va pagar 
3’6 milions d’euros. u35

CULTURA
Expedients 
judicials amb 
dades personals 
al mig d’un 
carrer de Girona
n Desenes de documents de jut-
jats gironins amb dades personals 
i d’empreses han estat a l’abast de 
tothom durant dos dies en un car-
rer del centre de la ciutat. u8 Els documents judicials, al mig del carrer.

DDG

A més a DdG

El Trueta, 
pioner en un 
procediment 
complex en 
l’esclerosi
uÉS EL PRIMER CENTRE QUE FA  
UN TRASPLANTAMENT DE MOLL  
DE L’OS FORA DE BARCELONA u10

El cementiri 
islàmic de 
Girona porta dos 
anys d’espera u6

Girona recupera els 
congressos presencials 
dos anys després u4

Objectiu: rebaixar un 15% les emissions contaminats
CATALUNYA

uLA GENERALITAT ES MARCA LA FITA PER AL 2025 I PROMET SIS MILIONS D’EUROS D’AJUTS ALS MUNICIPIS PER LES ZBE u23

PLAID SHERPA  
Manta càlida suau i lleugera  
disponible en quatre colors  
i dues mides diferents 

FUTBOL GIRONA FC VALERY I KEBÉ, TAMBÉ LESIONATS, S’AFAGEIXEN A LES BAIXES DE JUANPE I SARMIENTO CONTRA L’EIVISSA

Tren cap  
a la història
uL’SPAR GIRONA BUSCA LA FINAL FOUR 
DE L’EUROLLIGA AVUI A SALAMANCA
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n L’any passat van quedar deser-
tes, a les comarques gironines, les 
licitacions de 34 obres públiques, 
segons dades de la Cambra de 
Contractistes d’Obres de Catalu-
nya recopilades per la Unió d’Em-
presaris de la Construcció. El pre-
sident de la Unió, Esteve Freixas, 
explica que, en molts casos, 
aquestes licitacions van quedar 
desertes a causa de l’encariment 
de materials, que segons alerta 
han crescut de forma «incontrola-
da» en els últims dos anys. És per 
això que des de la Unió demanen 
a les administracions -i molt par-
ticularment a la Generalitat- que 
faci una revisió de preus, ja que 
l’última data de 2017. «És impos-
sible que les empreses puguin su-
portar totes aquestes pujades de 
preu», adverteix Freixas.  

Les licitacions que van quedar 
desertes durant el 2021 a les co-
marques gironines corresponien 
a obres petites -totes juntes suma-
ven uns cinc milions d’euros- i 
majoritàriament havien estat lici-
tades per ajuntaments, tot i que 
també n’hi havia algunes de l’Es-
tat i la Generalitat. El llistat no in-
clou una de les més sonades, el 
bloc quirúrgic del Trueta, ja que la 
licitació es va publicar el 2020.  En 
alguns casos, les obres es van ha-
ver de licitar per segona vegada i 
es van acabar executant.  

Freixas atribueix el fet que 
aquestes licitacions hagin quedat 
desertes, bàsicament, a l’incre-
ment que s’està produint en el 
preu dels materials. «Fa tres anys, 
segurament totes aquestes obres 
s’haurien adjudicat», considera. 

Tot i que el president dels empre-
saris de la construcció fa una va-
loració positiva del moment que 
viu el sector, perquè «tothom tre-
balla i és impossible fer tota la fei-
na del mercat actual», alerta que 
hi ha qüestions a resoldre per tal 
de no posar-lo en risc. I el que con-
sidera prioritari és, sobretot, que 
la Generalitat faci una revisió de 
preus davant la pujada «incontro-
lable» del cost dels materials. Se-
gons indica, l’última revisió data 
de 2017, i en els últims dos anys la 
crescuda ha estat molt important. 
«Al final, la feina ha de pagar-la 
qui la vol fer, no qui la fa», subrat-
lla. En aquest sentit, lamenta que 
altres administracions autonòmi-
ques, i també l’estatal, ho hagin 

n La passera que supera el riu 
Onyar a l’est de Girona i que con-
necta els barris d’aquesta zona de 
la capital gironina amb el parc Ci-
entífic i Tecnològic està en mal es-

tat des del temporal Gloria, el ge-
ner de l’any 2020. L’Ajuntament va 
buscar una empresa per tal que 
fes la reparació d’una estructura 
que es fa malbé molt sovint, però 
cap empresa va presentar una 
oferta per fer els treballs. El preu 
que estava disposat a pagar 
l’Ajuntament voltava els 84.000 
euros però el concurs públic obert 
pel consistori gironí va quedar de-
sert. El tinent d’alcaldia d’Urba-
nisme, Lluís Martí, ha explicat, a 

preguntes de la portaveu del PSC, 
Sílvia Paneque, que ara revisaran 
l’import destinat al projecte de re-
paració per adequar-lo a l’incre-
ment de preus dels materials a es-
cala global i que la nova licitació 
pugui interessar a alguna empre-
sa. 

Situada darrere del tanatori i 
de l’escola Sagrada Família, la 
passera connecta els barris de 
Mas Ramada, Grup Sant Daniel, 
Vila-roja i Font de la Pólvora amb 

la Creueta. Serveix per anar entre 
les escoles que hi ha als diferents 
costats del riu seguint també el 
carril bici que condueix a Monti-
livi i a diferents equipaments mu-
nicipals i sanitaris. 

El passallís ha estat víctima de 
multitud d’actuacions d’arranja-
ment perquè en moltes riuades ha 
acabat afectat. La darrera havia 
estat l’any 2017 després que una 
riuada s’emportés la terra dels ex-
trems, deixant l’estructura col·lo-

cada uns anys abans, al mig del 
riu. Aleshores, els accessos van re-
forçar-se amb pedres de grans di-
mensions; una escullera que ara 
ha aguantat el pas del Gloria. 

Una llarga història 
La història d’aquest punt de pas és 
llarga. Inicialment les brigades 
municipals en van construir una 
el 1995, amb taulons de fusta. El 
desaparegut l’any 2018 Pepe 
Guerrero, excap de les brigades de 

Ningú repara la passera de Mas Ramada de Girona

TAPI CARRERAS. GIRONA

u Està en mal estat des del 
temporal Gloria i tot i que 
s’ha licitat la reconstrucció, 
no hi ha hagut cap oferta 

Queden desertes les licitacions 
de 34 obres públiques a Girona
LAURA FANALS. GIRONA 

Les obres de la plaça Josep Pla de Girona, que es van haver de licitar dues vegades. MARC MARTÍ

u El president de la Unió d’Empresaris de la Construcció, Esteve Freixas, ho atribueix a 
l’increment «incontrolat» del cost dels materials i demana una revisió de preus a l’administració «Hi ha licitacions 

desertes perquè 
calen preus justos i amb 
una revisió adient a tots 
nivells: local, autonòmic 
i nacional» 
 «Hi ha altres 

comunitats que  
ho han solucionat a 
mitges, però a 
Catalunya ni això» 
 «El sector està molt 

viu, però l’empresa 
que no sàpiga jugar bé 
les seves cartes està en 
risc de desaparèixer» 
 
ESTEVE FREIXAS  
UNIÓ D’EMPRESARIS DE LA CONSTRUCCIÓ



CORREU ELECTRÒNIC
comarques@ddg.cat
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OBRES DECLARADES DESERTES EL 2021 A GIRONA 
DADES EXTRETES DE LA CAMBRA DE CONTRACTISTES D’OBRA DE CATALUNYA 

DESCRIPCIÓ PRESSUPOST MUNICIPI ADMINISTRACIÓ  

Construcció de 12 habitatges de protecció oficial al sector de Can 
Serra a Sant Gregori, 2a fase, al c/ Guillem Galzeran de Cartellà 1-3, bloc D 

1.232.099,27 Sant Gregori Local
 

Coberta de la pista poliesportiva de Llanars 286.700 Llanars Local 

Execució del contracte l’elaboració del projecte i execució de les obres del  
cobriment de la pista esportiva de Mas Florit 

275.236,28 Blanes Local
 

Serveis desenvolupats per la UEMB del DICR a les preses de Darnius-Boadella,    Generalitat 
Sau, la Baells, la Llosa del Cavall, Sant Ponç, Foix, Siurana i Colomers 

260.318,74 Diversos
 ACA 

Obres de la pista poliesportiva coberta 259.262,64 Porqueres Local 

Execució de les obres del projecte bàsic i executiu de reparació estructural  
de set habitatges agrupats situats a Torroella de Montgrí 

222.661,89 Torroella de Montgrí Local
 

Obres de construcció del centre logístic de serveis municipals d’Agullana 219.904,6 Agullana Local 

Obra per a la instal·lació de passarel·les per a maniobres    Central 
de tracció a les estacions de Manresa i Figueres 

201.282,68 Varis
 (Renfe) 

Execució de les obres del projecte constructiu. Millora de connectivitat fluvial.   Boadella i les 
Generalitat

 
Eliminació de la resclosa de la central hidroelèctrica Salt Garida (Molí de les Puces) 

198.560,52
 Escaules 

Obres d’execució per la distribució de calor a la zona esportiva de Palafrugell 196.531,49 Palafrugell Local 

Obres necessàries per la urbanització del carrer i la plaça de la Font d’Alp, 
entre el carrer Ciutadella i el carrer Ponent 

183.421,49 Alp Local
 

Executar les obres de consolidació de talussos i reconstrucció del carrer Bonaventura Codina 181.922,43 Hostalric Local 

Execució de les obres del cinquè desglossat del projecte bàsic i executiu de l’ampliació del  
cementiri, que correspon a l’execució del carrer inferior i a la construcció de 105 nínxols nous 

162.745,75 Lloret de Mar Local
 

Contracte per les instal·lacions de tractament de l’aigua als banys termals de Sant Guillem 142.434,71 Llívia Local 

Text refós de restitució de les infraestructures danyades pel temporal «Gloria»   Sant Feliu 
a Sant Feliu de Buixalleu (camins municipals de primer ordre i altres) 

138.869,82
 de Buixalleu 

Local
 

Construcció d’aparcaments dissuassius als nuclis d’All, Isòvol i Olopte 113.595,61 Isòvol Local 
Obres de rehabilitació i ampliació de la Tribuna de l’Estadi Municipal d’Olot 106.127,66 Olot Local 
Reforma i espais de l’oficina del carrer Pic d’Eina 91.223,81 Puigcerdà Local 
Obres de pavimentació i pèrgola de la terrassa del Centre d’Estudis Avançats de Blanes 83.818,79 Blanes Central (CSIC) 

Obres complementàries derivades del projecte d’activitat  
de l’estació fitosanitària del polígon industrial de Vilamalla 

82.565,48 Vilamalla Central
 

Serveis de manteniment, neteja i treballs de jardineria del parc de la Devesa  
de Girona, així com l’ocupació de persones amb situació o risc d’exclusió social (lot 3) 75.431,04 Girona Local 

Contractació del servei de manteniment de la ruta del Tren Petit, la Via Verda del Ferro    Consorci de les 
i del Carbó, el Camí Ral de Campdevànol i la zona de pícnic de Salt (lot 2) 

69.265,99 Varis
  Vies Verdes 

Contractació per executar les obres del projecte d’adequació de zona d’estar sensorial  Torroella de Montgrí 
i mirador de les illes Medes al passeig marítim de Griells 

66.700,57
  i l’Estartit 

Local
 

Millora de ventilació i proteccions solars a l’escola Àngels Alemany 62.903,95 Lloret de Mar Generalitat 
Serveis per a la posada en funcionament del carrer 2 de la subestació de tracció de Santa Llogaia 59.531,08 Santa logaia Central 

Obres d’ampliació del parc de patinatge (skatepark) situat al  
Parc de Malatosquer de la carretera de Santa Coloma 

57.020,88 Olot Local
 

Subministrament i instal·lació d’una zona de jocs infantils inclusius  
i un terra de seguretat a la plaça Josep Pla 

56.913,32 Girona Local
 

Servei de neteja i desinfecció diària durant la temporada d’estiu dels lavabos públics de la platja  Castelló 
d’Empuriabrava, així com els caps de setmana de la resta de l’any i dates concretes 28.925,62 d’Empúries Local 
Servei de manteniment dels sistemes de control de velocitat de vehicles en vies públiques 28.449 Palafrugell Local 

Execució de les obers que integren la memòria valorada de substitució   
de les balconeres de la Llar d’Infants els Ninots 

21.099,35 Caldes de Malavella Local
 

Contractació del servei de manteniment de la ruta del Tren Petit, la Via Verda del Ferro    Consorci de les 
i el Carbó, el Camí Ral de Campdevànol i la zona de Pícnic de Salt (Lot 1) 

17.644 Varis
 Vies Verdes 

Contracte de servei de manteniment preventiu del cinemòmetre, etilòmetres evidencials  
i drogotest, i subministrament de material per a la realització de controls de trànsit   Calonge i 
per part de la Policia Local de Calonge i Sant Antoni 

13.219,86
 

Sant Antoni
 

Local
 

Obres d’actuacions en àrees estratègiques de la gestió de la prevenció d’incendis    Generalitat 
forestals a la forest Roques de Vilamalla (Lot 2) 

9.282 Varis
 (Forestal Cat.) 

Servei de manteniment preventiu i correctiu del sistema de fred amb control de temperatura  
i humitat de la cambra de suport especial de l’Arxiu Municipal i Comarcal de la Garrotxa 113.595,61 Isòvol Local 
  
TOTAL 5.206.470,32

Font: U nió d’Empresaris de la Construcció DIARI DE GIRONA

«solucionat a mitges», però que en 
el cas de Catalunya la Generalitat 
no hagi mogut fitxa. 

Així doncs, a Freixas no l’estra-
nya que quedin obres desertes: 
«Jo no ho trobo estrany. Falta te-
nir preus justos i amb una revisió 
adient, a tots nivells: local, auto-
nòmic i nacional», demana.   Tot 
aix també està relacionat, a més, 
amb la falta de materials: «Moltes 
vegades no sabem quan els tin-
drem per poder tirar endavant 
una obra», indica. Tot i això, con-
sidera que, si se solucionés el pro-
blema dels preus, «això tindria 
una menor influència». 

Falta de personal  
Dues qüestions més que des de la 
Unió d’Empresaris de la Cons-
trucció creuen imprescindible 
abordar estan relacionades amb 
la falta de personal que pateixen 
(ja que hi ha una manca de relleu 
generacional) i la reforma laboral. 
En el primer cas, Freixas adverteix 
que cada vegada hi ha menys jo-
ves que volen dedicar-se al món 
de la construcció, i considera que 
l’administració hauria de fer algu-
na cosa per posar-hi remei. «En 
un país en què hi ha 17.000 joves 
que abandonen els estudis abans 
del 18 anys, sense la possibilitat 
d’integrar-los al món laboral de la 
majoria d’oficis, no sé a què pot as-
pirar», es pregunta Frixas. És per 
això que, segons defensa, a partir 
dels setze anys els joves haurien 
de poder entrar a l’obra ni que fos 
en règim de formació, per tal que 
poguessin aprendre l’ofici i garan-
tir la continuïtat del sector. 

I una altra qüestió és la reforma 
laboral. En aquest àmbit, Freixas 
assenyala que «no s’ha fet res més 
del que Europa ha exigit», que és 
tenir «un mercat laboral amb molt 
de contracte indefinit», però en el 
seu sector «és molt difícil». Segons 
explica, es va suprimir el contrac-
te fix d’obra -majoritari en la cons-
trucció- i es va crear el contracte 
fix amb la clàusula d’ «adscrits a 
l’obra», fet expressament per a 
l’àmbit de la construcció. És per 
això que la Unió, al ser entitat par-
tiària en la negociació del conve-
ni col·lectiu, ha habilitat una adre-

ça de correu electrònic (cparita-
ria@uecgirona.com) per tal que 
les empreses puguin comunicar 
allà el final de les obres, i poder do-
nar així compliment al Reial De-
cret 32/2021.  

Amb tot, Freixas no vol trans-
metre una situació de pessimis-
me, al contrari. La valoració que 
fa del moment actual és positiva, 
ja que s’han de construir habitat-
ges i confia que els fons  Next Ge-
neration permetran que «surti 
una borsa de treball molt gran». 
Per tant, considera que la cons-
trucció és un sector que actual-
ment «està viu, molt viu», però 
creu que ha de saber «jugar bé les 
seves cartes», ja que l’empresa que 
no ho faci «estarà en perill de des-
aparèixer». 

l’Ajuntament, s’encarregava de vi-
gilar-la. Si es preveia una riuada, 
es retiraven els taulons. Posterior-
ment, es treien totes les branques 
i troncs que s’hi quedaven agafats 
i es tornava a obrir. Fa una dèca-
da, es va crear una estructura de 
formigó per sortejar el riu. 

Als darrers anys la passera 
s’havia anat trencant i els veïns 
l’anaven refent com podien. Tot 
plegat va desembocar en una gran 
mobilització encapçalada per 
l’Associació de Veïns de Mas Ra-

mada per aconseguir un passallís 
digne. Al capdavant, el desapare-
gut l’any 2017 Eusebio Lavado. Fi-
nalment, es va optar per la tipolo-
gia de construcció que ha fet ai-
gües ja en diverses ocasions. 

Pistes esportives 
i reparació de  
danys del «Gloria»
u Les 34 obres que van 
quedar desertes l’any pas-
sat a les comarques gironi-
nes corresponien a dife-
rents tipologies i adminis-
tracions, tot i que en molts 
casos havien estat promo-
gudes per ajuntaments. En 
algunes ocasions, es van 
tornar a licitar. Entre els 
treballs que van quedar de-
serts hi havia les obres de la 
pista poliesportiva coberta 
de Porqueres, els treballs 
de construcció del centre lo-
gístic dels serveis munici-
pals d’Agullana o la restitu-
ció de camions danyats pel 
temporal «Gloria» a Sant 
Feliu de Buixalleu.  També 
hi havia la millora de venti-
lació i proteccions solars a 
l’escola Àngels Alemany de 
Lloret de Mar i les obres per 
cobrir la pista esportiva de 
Mas Florit, a Blanes, entre 
altres. L.F.G. GIRONA

L’Ajuntament estudia 
augmentar l’import de 
l’obra, per l’increment 
dels costos, per poder  
trobar una empresa 

El passallís de Mas Ramada, 
aquesta setmana. ANIOL RESCLOSA


