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Exp.: 2019001519 - C. 06.025.073

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

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 3977543 0H96S-GQXF0-SUL33 11885670C71A433E2196209FB6165A11CE6E2CA4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està_SIGNAT. 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 21 de gener de 2019, i a resultes de
l'aprovació de l'acta de la sessió, ha aprovat per unanimitat el següent acord:
"En el Ple d'aquest Ajuntament del mes de febrer de 2016 es va aprovar per
unanimitat una moció del PPC per a la creació, constitució i posada en
funcionament del Consell Municipal de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de
Girona.
En la moció aprovada ens marcàvem com a termini màxim per a la creació d'aquest
Consell 3 mesos, i malgrat semblava que el camí endegat per complir la moció era
bo, tot i que amb més retard del desitjable, donat que en el Ple del mes de febrer de
2017 es va aprovar el reglament d'aquest Consell, la realitat avui, gairebé 3 anys
després, és que aquest Consell segueix sense estar creat, fet que posa de manifest
la manca de voluntat política de l'actual equip de Govern per donar compliment a la
moció aprovada.
El meu grup segueix considerant, pensant i defensant que mentre la participació
activa de la ciutadania en l'àmbit de la política ha evolucionat molt en els darrers
anys, en l'àmbit de les polítiques de seguretat, aquesta evolució en el disseny i
creació de mecanismes de participació no ha estat de les més destacables i,
malgrat cal tenir en compte que alguns ajuntaments catalans hi treballen des de fa
temps i alguns ja tenen instruments d'aquests tipus que funcionen de manera
satisfactòria i positiva, a l'Ajuntament Girona, en aquest àmbit, no en tenim encara
cap de constituït formalment.
Per a nosaltres és important insistir en què la veu i visió d'associacions de
comerciants, veïns, pimes, autònoms, etc, és molt important tenir-la present i en
compte a l'hora de redactar plans preventius. Ells són qui millor coneixen la seva
realitat i les seves necessitats i aquest Consell ha d'esdevenir l'espai on exposar-ho
i, de manera conjunta, treballar per trobar la millor solució a les mateixes.
És en aquest sentit que, conscients de què la Junta Local de Seguretat és un òrgan
tècnic molt ben definit que no ens serveix actualment com a òrgan de participació,
creiem que és necessari treballar per crear i posar en funcionament un primer
instrument de participació en l'àmbit de la seguretat com és el Consell Municipal de
Seguretat i Prevenció, com a òrgan consultiu i que tingui com a finalitat
l'assessorament i redacció de propostes i plans d'actuació en matèria de seguretat.

Com ja dèiem en aquell moment, la creació i posada en funcionament d'aquest
Consell és un primer pas en el treball que hem de seguir fent tots en la definició i
disseny de nous mecanismes i instruments de participació en aquest àmbit per tal
que els plans preventius i de millora de la seguretat que s'elaborin s'adeqüin de la
millor manera possible a la realitat i a les necessitats actuals de la nostra ciutat i els
seus habitants i, per tant, el retard en la posada en funcionament del Consell va en
perjudici de la millora de la seguretat a la nostra ciutat.
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Per tot l'exposat el grup municipal del PARTIT POPULAR CATALÀ proposa al Ple
d'aquest Ajuntament l'adopció del següent ACORD:
Instar l'equip de Govern de l'Ajuntament de Girona a constituir i posar en
funcionament de manera immediata, per tal de donar compliment a la moció
presentada pel PPC i aprovada en el Ple del 8 de febrer de 2016, el Consell
Municipal de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Girona."
I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre i
amb el vistiplau de l'alcaldessa presidenta.
Vist i plau
L'alcaldessa presidenta
Marta Madrenas i Mir

Traspassat a signatura en data 24 de gener de 2019
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