
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC-
AVANCEM-ACORD MUNICIPAL AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
RIUDOMS SOBRE LA SEGURETAT LOCAL 
 
 
Atès que s’està produïnt una escalada de robatoris en diferents municipis del 
Camp de Tarragona  
 
Atès que diversos masos dels terme municipal de Riudoms també han estat 
víctimes indiscriminades d’aquests robatoris i en alguns casos, fins i tot, ho han 
estat amb violència 
 
Atès que aquest robatoris fan minvar la sensació de seguretat entre la 
ciutadania riudomenca que es considera no suficientment desprotegida 
 
Atès que el Servei de Vigilants de l’Ajuntament de Riudoms no pot actuar amb 
plena diligència a causa de les escasses competències que té atribuït 
 
Atès que s’ha de trobar de manera immediata solucions per intentar aturar 
aquest procés de robatoris i incrementar la seguretat entre la ciutadania 
 
Atès que en els municipis on hi havia guardateremes aquesta figura havia estat 
una mesura dissuasiva molt efectiva que vetllava per la seguretat en les masies 
i zones rurals  
 
Atès que hi ha municipis que estan recuperant aquest guardatermes, com per 
exemple el municipi d’Alcover, que recentment ha encarregat la contractació 
d’un nou agent rural que es coordinarà amb els Mossos d'Esquadra i la guàrdia 
municipal per crear una base de dades que servirà per organitzar rondes de 
vigilància eficients 
 
Atès que tant els alcaldes d’Alcover, Vilallonga del Camp, Constantí, la Selva 
del Camp i el Morell havien signat abans de les eleccions municipals d’aquest 
2015 fer front comú per lluitar de manera mancomunada contra aquests 
robatoris 
 
Per tot l’anteriorment expressat, l’Ajuntament de Riudoms 
 
 

ACORDA 
 

1. Explorar la possibilitat de realitzar la contractació de guardatermes, de 
manera mancomunada amb altres municipis veïns com Vinyols, 
Montbrió, Botarell I Les Borges del Camp, com a mesura dissuassòria 
per evitar robatoris. 
 

2. Redefinir la comissió de seguiment sobre la seguretat ciudadana (Junta 
de Seguretat Local) en la qual estiguin representats la gran majoria de 
sectors de la població: vigilants, grups municipals, comerços, indústries, 
membres de la societat civil, etc. per definir les accions a emprendre a 
curt, mitjà i llarg termini. 

 



 
 

3. Incrementar el cos de Servei de Vigilants de l’Ajuntament de Riudoms  i 
revisar i incrementar tots els equipaments i mitjans dels quals disposa en 
l’actualitat aquest cos de vigilants. 
 

4. Establir un pla de formació per als membres del cos de vigilants per tal 
que puguin actuar de la manera més efectiva i professional. 

 
5. Iniciar els tràmits necessaris per tal de recuperar el cos de policia local, 

tal com ja han fet en altres municipis, atès que aquest cos tindria més 
competències per poder garantir la seguretat de la ciutadania 
riudomenca. 

 
 
 
Riudoms, 5 d’agost de 2015 
 
 
 
Jordi Ortiz Boria 
Regidor-Portaveu del GM ERC-Avancem-AM 
 
 
 
 
  


