Experiències en el control del
soroll d’oci nocturn a Girona

Com sensibilitzar a la ciutadania sobre el Soroll
Sabadell, 12 de novembre de 2014

Salut Pública i Qualitat Ambiental – Àrea de Ciutadania

Els instruments a Girona
• Comissió d’Oci.
• Ordenança Municipal de Civilitat de Girona. (oct 2012)
• Ordenança reguladora de les condicions d’instal·lació,
funcionament i intervenció de determinats establiments
públics dedicats a la restauració, espectacles i/o activitats
recreatives i les seves terrasses. (oct 2012)
• Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions
de Girona (feb 2013)
• Conciliadors Nocturns
• Actes i Informes Acústics

Conciliadors nocturns
EXPERIÈNCIES
• Primera experiència: 4 pers. de desembre 2013 a juny 2014
• 4 per. Agost 2014 fins gener 2015
•

propera setmana comencen 4 més.

PERFIL
• Plans d’ocupació (SOC)
• Majoria > 40 anys
• Selecció prèvia per l’Ajuntament
• Formació per part de la Policia Municipal
• Perìode de prova de 1 mes

Conciliadors nocturns
FUNCIONS
• Funció preventiva i de proximitat cap el ciutadà.
• Informació i advertiment.
• Detectar incidències en carrers i places per informar a la Central.
• Avís a la Central de qualsevol urgència o comissió d’algun delicte.

TASQUES PRINCIPALS
•
•
•
•
•
•

Informar sobre les accions correctes i els seus beneficis, sempre com acció
pedagògica.
Informació al ciutadà del contingut de l’Ordenança de Civilitat.
Atenció de queixes i suggeriments.
Detecció de conductes incíviques: recollir tota la informació possible visualment:
descripció de l’autor, implicats, què ha passat i com ha passat.
Consulta a la Central de la Policia Municipal davant de qualsevol dubte.
Informació a la Central de les incidències greus per ràdio.
Notificació per escrit a l’arribada a la Central de qualsevol anomalia que requereixi
restauració.
Prendre nota a la fitxa corresponent de les incidències, accions realitzades i resposta
de la Central.

Conciliadors nocturns
HORARI
Nocturn de dimecres a diumenge
Dimecres de 20 a 4 hores
Dijous, divendres i dissabte de 23 a 7 hores
Diumenges de 20 a 1:30 hores
RUTES
A.
Ciutadans / Carrer de la força / Ballesteries / Plaça Pou rodó /
Pg. Canalejas / Pl.Independència
B. Plaça Independència / Pg. Canalejas / Santa Clara /
Rambla/Ramon Folch /zona pàrquing Sala de ball /Pl.Jordi de
St.Jordi /carrer Eiximenis
C. Carrer Figuerola / Carrer Bonastruc de porta / Miquel Blai /
Maluquer Salvador / Ramon Turró

Conciliadors nocturns
OPERATIVA
• Durant les rondes de treball els conciliadors van anotant totes les
incidències remarcables que han succeït a la nit, tant si fan referència a la
pròpia activitat dels establiments com aquelles relacionades amb la
conducta i comportament dels usuaris de l’oci nocturn Durant tota la seva
activitat nocturna estan connectats permanentment amb la Policia
Municipal per Walkie-Talkie, a banda de comptar amb la seva presència
en el mateix horari i zona.
• Quan finalitzen la ronda de treball, passen totes les incidències
detectades a l’Àrea de Promoció, on són analitzades per un tècnic/a.
• Un dia a la setmana se celebra una reunió de seguiment entre els
conciliadors, tècnics de Promoció econòmica, la Regidora, i la policia
municipal.

En resum
• REPETIM, implica que és útil … per algunes coses.
• Feina prèvia de selecció i formació
• Cal tinguin suport i seguiment
• Ha estat molt útil per controlar establiments
• No és tant eficaç per gestionar el incivisme de nit

Jordi Figueras Bosch
Cap de secció
Tel. 972 419 423
a/e: jfigueras@ajgirona.cat
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