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Exp.: 2019039328 - C. 06.025.073

José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de l'Ajuntament de Girona,

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 4614676 5E50Z-P19UD-CLAZ7 9F095814804E8B71C7CC611CF76639B1CCAB024A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

CERTIFICO
Que el Ple, en sessió ordinària del dia 9 de setembre de 2019, i a resultes de
l'aprovació de l'acta de la sessió, ha desestimat per majoria absoluta amb quinze
vots en contra dels grups municipals JXCAT, ERC-AM i C'S, sis abstencions del
grup municpals GUANYEM GIRONA i sis vots a favors del grup municipal PSCCP.
"Aquesta moció proposa recuperar el sereno o vigilant que ronda de Nit a Girona
per tal de tenir un agent de l'administració municipal treballant a les nits al servei
dels barris i de la gent i per potenciar la transmissió d'informació de manera directa
a la Policia Municipal. Aquest servei s'ha de regular mitjançant ordenança i
l'Ajuntament de Girona ho pot fer amb caràcter voluntari. Els vigilants nocturns
actuen també com a auxiliars de la Policia Local i són funcionaris municipals, perquè
el servei s'ha de prestar de manera directa.
Diverses ciutats a Catalunya i a Espanya han recuperat el sereno o vigilant que
ronda de nit. Els serenos treballen des del vespre a la matinada al servei del conjunt
de la ciutadania. Entre les funcions principals hi ha el trasllat immediat de qualsevol
incidència de seguretat als cossos policials i d'accident també als sanitaris. La
vigilància de l'espai públic, el mobiliari urbà i dels locals comercials. El control sobre
els vehicles estacionats per observar si tenen les finestres tancades i denunciar de
manera immediata en cas que s'hagi produït algun robatori o acte vandàlic. O bé
registrar i informar de desperfectes a l'espai públic són també competència dels
serenos.
Els serenos no han d'intervenir ni poden fer-ho en situacions relacionades
directament amb possibles activitats delictives, com robatoris, ni tampoc ho poden
fer en situacions d'emergència, com ara un incendi. En aquests casos, tanmateix, sí
que informen de manera directa a la Policia Local de Girona.
La seguretat a Girona, de la qual se n'ocupa la Policia Local, pot disposar d'una línia
d'informació directa a les hores d'absència de llum i de gent al carrer. Aquesta
proposta pot contribuir a tenir una persona de l'administració local a peu de carrer,
que pugui ajudar a facilitar el treball de la Policia Local. Això encara pot ser més
adequat en aquests moments en els quals ha crescut molt la preocupació ciutadana
per l'increment dels fets delictius. Per aquests motius, un servei d'agents cívics
nocturn amb els que hi hagi una relació de proximitat en cada barri seria molt ben
acollit per la ciutadania.
La figura del vigilant nocturn hauria de disposar d'un telèfon mòbil des d'on informar
a l'administració municipal, la Policia Local i rebre les peticions directes dels veïns.
A més a més, la figura del sereno presta atenció a les persones que necessitin ajut
per discapacitat, ser gent gran o tenir un problema concret, que puguin trobar-se
perdudes o desorientades, i les acompanyaran fins a casa. També poden
acompanyar persones amb limitacions d'algun tipus a moure's pel barri durant la nit
per qüestions d'emergència o d'urgència, com per exemple anar a la farmàcia.
També tenen encomanat l'auxili de persones en dificultats, la detecció d'incidències,
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proporcionar orientació i informació general de la ciutat a veïns o el suport a
persones amb mobilitat reduïda. Avisar si es produeix alguna deficiència o
incidència en el correcte funcionament de l'enllumenat o contenidors. Els serenos
fan un informe diari d'incidències i de propostes de millores per als barris on vigilen
a la nit.
D'altra banda, la creació d'aquest cos de serenos donaria també l'oportunitat de
generar llocs de feina que podrien anar destinats a persones que coneixen el barri i
que tenen atributs que l'Ajuntament de Girona valorés per desenvolupar el treball de
vigilant nocturn de barri o sereno.
És per tot això que proposem l'aprovació dels següents

1. Iniciar tots aquells tràmits que siguin necessaris per a la creació d'un cos de
vigilants nocturns de barri o serenos que puguin estar al servei de la ciutadania a la
via pública durant les nits.
2. Garantir que aquest cos de vigilants nocturns o serenos tinguin la dotació de
personal suficient per donar servei a tots els barris de la ciutat.
3. Presentar durant el mes d'octubre del 2019 el Pla de Girona per tenir vigilants
nocturns o serenos a tots els barris. Inserir personal per fer de vigilant nocturn o
sereno a partir del novembre del 2019 i completar aquest nou cos de l'Ajuntament
de Girona abans de finals del 2020. "
I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre i
amb el vistiplau l'alcaldessa presidenta.
Vist i plau
L'alcaldessa presidenta
Marta Madrenas i Mir

Traspassat a signatura en data 10 de setembre de 2019
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