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Míriam Pujola Romero, amb DNI 41575822-X en representació de Ciutadans-
Partido de la Ciudadanía prsenta el següent escrit: 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-GIRONA 
(C’S) AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA PER LA IMPLANTACIÓ D’UN 
SISTEMA DE SEGURETAT PER MILORAR LA SEGURETAT D’INFANTS I 
ADULTS 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Des de fa temps existeixen sistemes d’identificació adreçats a millorar la 
seguretat d’infants i adults en cas de desorientació o pèrdua. Aquestes eines 
han estat qualificades de molt profitoses pels Cossos i Forces de Seguretat, 
en aquest cas les policies locals dels diversos municipis on s’han implantat i, 
en especial per part dels Mossos d’Esquadra. 

 

Els diferents sistemes poden tenir diferents nivells de complexitat i innovació, 
des de la polsera antirobatori amb les dades identificatives de la persona i de 
les persones de contacte, a polseres que permeten accedir a les dades de la 
persona amb un codi bidi o per altres sistemes digitals, fins arribar a polseres 
que, mitjançant la geolocalització, ubiquen per sistema gps a la persona 
accidentada/perduda. Quan parlem de sistemes de geolocalització el temps 
de recuperació de les persones perdudes està comprès entre els 5 i els 8 
minuts, dada que suposa un gran actiu i valor d’aquest sistema. L’últim 
exemple, el trobem a un cas real a la ciutat de Sitges, on un nen es va perdre 
en una excursió amb el seu col•legi i es va trobar en un termini de 5 minuts. 

 
Aquests sistemes s’utilitzen en diversos tipus de col•lectius. El més comú és 
per les escoles, casals de nens o esdeveniments de gran magnitud i 
acumulació de persones. Pel que fa a les escoles, quan s’organitzen sortides 
o excursions amb els alumnes, cadascun d’aquests porta la polsera amb el 
seu respectiu identificador o codi per tal d’ésser identificat en cas que es perdi 
del grup. D’altra banda, a nivell municipal quan a l’estiu es realitzen estades, 
colònies o casals per part de l’Ajuntament o entitats, també s’utilitzen aquests 
sistemes per tal de tenir identificats als nens. 

 

Un altre cas que cada cop és més sovint, és el d’identificar persones 
grans que pateixin la malaltia d’Alzheimer. En aquest supòsit, la persona 
també porta la polsera i en el cas que abandoni l’edifici o marxi de manera 
inconscient, pot ser identificat d’una forma ràpida. És utilitzat en residències de 
gent gran o centres hospitalaris i psíquics. 

 

Actualment els diferents sistemes, estan funcionant en diferents municipis com 
a sistema de seguretat públic. Aquest és el cas, per exemple, de l’Ajuntament 
de Cornellà, on s’ha implantat aquest sistema per a totes les escoles 
públiques. Tanmateix, a l’Ajuntament de Vilassar de Mar i la Pobla de 
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Montornès així com a escoles de Barcelona, Baix Llobregat o Centres 
d’Educació Especial com Special Olympics. També en diferents empreses 
del lleure Educatiu, com Fundesplai o la Fundació Pere Tarrés. 

 
Cada sistema té un cost associat, des del preu més simbòlic dels sistemes de 
identificació analògica, fins al més elevat, el de posicionament gps. Existeixen, 
inclús opcions de un preu de compra i un preu addicional per cada activitat 
que es porti a terme. 

 
És per això que entenem que avui en dia amb els avenços existents i per 
mitjà d’aquests sistemes, seria quelcom positiu l’estudi i la posterior implantació 
d’una manera progressiva d’algun d’aquests sistemes de seguretat  per als 
nens de les escoles i per qualsevol col•lectiu amb risc de desorientació o 
pèrdua. 

 

Per tot això, el grup municipal Ciutadans proposa al ple els següents 
 
ACORDS: 

 
- PRIMER: Que l’ajuntament estudiï els diferents sistemes tenint en compte les 
variables de viabilitat, confidencialitat de les dades personals, preu, cost 
tecnològic i cost del dispositiu 

 
- SEGON: definir conjuntament amb policia local, mossos d’esquadra, 
protecció civil i resta d’agents implicats les necessitats i millors alternatives 
que permetin la millor coordinació dels diferents cossos de seguretat. 

 
- TERCER: estudiar la possibilitat d’implantar aquests sistemes de seguretat de 
forma progressiva per als nens de les escoles de Girona i col•lectius 
potencialment afectats de desorientació o pèrdua. 

 
- QUART: realitzar una prova pilot abans de final d’any a les escoles de la 
ciutat del sistema a implantar, de forma gratuïta, amb la finalitat d’avaluar i 
valorar el servei. 

 

Míriam Pujola 

Portaveu del GM Ciutadans (C’s) Girona 
 


