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Exp.: 2019001632 - C. 06.025.073

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

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 3977546 0BK2L-4QUM7-44X8H 0202859EE12AEA6DF2A80C95CE0C298406E4D17D) 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 desestimat per majoria absoluta amb catorze
vots en contra dels grups muncipals de CIU i CUP-Crida per Girona, vuit
abstencions dels grups municipals ERC-MES i PSC-CP i tres vots a favor dels
grups municipals C's i PPC el següent acord:
"El present i el futur de les ciutats passa per la seva gradual conversió apropant-se
als hàbits dels ciutadans, als canvis a la mobilitat i en la difusió i creació de
dinàmiques sostenibles. La ciutat moderna compleix amb aquests eixos de manera
ininterrompuda 24 hores al dia, els 365 dies de l'any.
A la ciutat tenim molts elements que milloren el nostre dia a dia, però si podem citar
un servei amb clares àrees de millora són les estacions de Girocleta.
Actualment la ciutat disposa de vint estacions. Aquest és un mitjà de transport molt
valorat i molt utilitzat entre els gironins i gironines. Les xifres van en augment, senyal
positiva de que cada vegada és utilitzada per més persones.
Tots som coneixedors de les reclamacions dels usuaris per a l'ampliació dels horaris
del servei i som conscients també de que l'equip de govern de la ciutat ha ampliat
30 minuts l'horari d'obertura.
No obstant això, des de Ciutadans creiem que el més òptim seria que l'horari de la
Girocleta fos de 24 hores al dia i que, per tant, no hi hagués cap franja horària en la
qual els usuaris no puguin gaudir del servei, sabent que hi pot haver una bona
predisposició per a fer efectiva aquesta reclamació dels usuaris.
Afegida a l'ampliació d'horaris, i donat que més gent circula per la nostra ciutat a
tota hora, també hem de garantir la seguretat i la vigilància de les zones on els
ciutadans poden tenir certa sensació de vulnerabilitat. Si analitzem la ubicació de les
estacions de Girocleta veiem que s'han anat instal·lant a zones on es concentren els
nuclis de població, preferentment a les principals vies de circulació i als parcs i
zones de major trànsit.
Pel que fa a l'operativa de l'ús de la Girocleta, analitzant el procés de recollida de
bicicleta, podem concloure que el moment de recollida i devolució de la Girocleta pot
generar algun moment d'indefensió, bé quan treus la tarja de la Girocleta de la
cartera, bé quan acomodes motxilles o paquets, o bé quan descarregues o
carregues el vehicle de la zona d'entrega.
Per poder garantir la seguretat de l'usuari, per evitar qualsevol tipus de desperfecte
voluntari, i per poder tenir connexió visual amb les diferents zones de la ciutat,
considerem que la instal·lació de càmeres de seguretat pot ser un aspecte que
previngui casos de vandalisme i garanteixi la seguretat del ciutadà.
Tenint en compte l'obligat compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la necessitat de sol·licitar
autorització per part del Ministeri de Foment, de la Subdelegació del Govern, de
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l'Agència de Protecció de Dades i de la Comissió de Garanties de Videovigilància,
pensem que és important iniciar el més aviat possible aquests tràmits si aquesta
moció queda aprovada.
Per tot això exposat, es proposa al ple de la corporació els següents:
PRIMER. - Que els tècnics municipals iniciïn l'estudi pertinent per a la òptima
ubicació i càlcul del cost econòmic per a la instal·lació de càmeres de seguretat en
les estacions de Girocleta de la ciutat.
SEGON. - En cas de que sigui viable la instal·lació de les càmeres de seguretat,
que es comenci el més aviat possible la tramitació de tots els permisos per a
començar a instal·lar-les i crear la partida econòmica corresponent en els
pressupostos del 2019."
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

APROVAT

