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ASSUMPTE:   Càmeres de vigilància  

 

 

 

Senyora, 

 

 

En resposta al seu escrit de data 4 d’octubre de 2018 amb registre d’entrada 2018-E-RE-166, 

m’és molt grat agrair-li la seva resposta, que considerem que avala la col·locació d’aquestes 

càmeres. Pel que respecta a la resta de propostes, és sobradament sabut per part seva que 

l’Ajuntament no disposa de partida per contractar nou personal i que si en disposa per licitar el 

subministrament i la instal·lació de les càmeres de vigilància. 

 

 

Atentament, 

 

 

 

 

 

Joan Piñol i Mora 

Alcalde-President 

Móra d’Ebre, 15 de gener de 2019 
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En resposta a la vostra sol·licitud de donar el nostre parer a la instal·lació de 

telecàmeres a punts determinats del municipi per evitar actes vandàlics hem de 

manifestar que: 

 

- Creiem que col·locar algunes  càmeres de vigilància en certs punts 

conflictius no resoldrà  per si sol el problema de l’ incivisme d’algunes 

persones. Poden tenir temporal  i puntualment  un poder  dissuasori, però 

amb el temps el problema es pot repetir en altres llocs sense vigilància. 

 

- Per això pensem que cal mesures complementaries com la presencia d’un 

educador/-ra social present a peu de carrer als llocs on es poden concentrar 

persones en risc de cometre actes incívics o vandàlics o que actuí davant  

situacions conflictives. També, com enllaç entre aquestes  persones, les 

famílies i l’ajuntament. 

 

- Que també,  caldria fer una campanya general per a  tota la població de 

conscienciació cívica, amb cartells, xerrades, xarxes socials, web municipal… 

 

 

Grup Municipal Socialista de Móra d’Ebre 

Móra d’Ebre, 4 d’octubre de 2018 
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