
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM A 
L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS PER ESTUDIAR L’AMPLIACIÓ DE LA 
PLANTILLA DE LA GUÀRDIA MUNICIPAL AMB L’OBJECTIU DE 
MILLORAR LA SEGURETAT PÚBLICA DE RIUDOMS 
 
 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
 
Atès que sovint els agents de la Guàrdia Municipal de Riudoms han de sortir a 
patrullar sols, mentre que allò desitjable seria que ho fessin en parelles de dos. 
 
Atès que els membres de la Guàrdia Municipal de Riudoms acumulen una 
quantitat elevada d’hores extraordinàries per tal de poder fer front a totes les 
necessitats de seguretat del nostre municipi. 
 
Atès l’increment de robatoris i d’intents de robatoris de les darreres setmanes en 
domicilis i comerços de Riudoms. 
 
Atès que els efectius policials dels diversos cossos de seguretat presents a 
Catalunya i assignats per a la prevenció i investigació d’aquest tipus de 
delinqüència es mostren clarament insuficients per a prevenir i resoldre aquest 
increment de robatoris. 
 
Atès les reclamacions veïnals recurrents per tal de garantir una bona seguretat 
pública a Riudoms, que no es limiten a l’increment de robatoris recent. 
 
Atès que l’Ajuntament de Riudoms ha mostrat preocupació per aquest increment 
de robatoris recent i, tal com ha informat, ha activat diverses mesures com ara: 
reunions amb el propi cos de Guàrdia Municipal, amb el cos de Mossos 
d’Esquadra i amb el cos d’Agents Rurals; reunions informatives i preventives 
amb veïns; repartiment d’un díptic informatiu; augment dels controls de 
seguretat; duplicitat de torns per part dels agents de la Guàrdia Municipal. 
 
Atès que la seguretat ciutadana és un tema altament sensible sobre el qual cal 
ser el màxim de previsors possible. 
 
Atès que garantir la seguretat pública ha de ser una prioritat per a qualsevol 
administració per tal d’evitar que la ciutadania es vegi obligada a recórrer a 
serveis de vigilància privada com la instal·lació d’alarmes i la contractació 
d’agents privats. 
 
El ple de l’Ajuntament de Riudoms proposa l’adopció dels següents acords:  
 
 



ACORDS 
 
Primer. L’Ajuntament de Riudoms es compromet a estudiar l’ampliació de la 
plantilla de la Guàrdia Municipal amb l’objectiu de millorar la seguretat pública del 
nostre municipi. L’estudi a realitzar inclourà, entre d’altres, els següents elements: 

● el cost econòmic d’una plaça d’agent de la Guàrdia Municipal, tant a 
temps complet (100% de jornada laboral) com parcial (50%). 

● el volum total d’hores extraordinàries realitzades pels agents de la Guàrdia 
Municipal durant l’any 2019 i una previsió de la reducció d’aquest volum 
d’hores amb la contractació d’un nou agent a temps complet. 

● el càlcul de fins a quin punt augmentaria el patrullatge d’agents en parelles 
de dos amb la contractació d’un nou agent a temps complet. 

● la quantitat d’hores que el cos de la Guàrdia Municipal dedica -entre tots 
els seus agents- a cadascuna de les tasques que realitza: patrullar; 
garantir la seguretat d’esdeveniments festius, esportius i de qualsevol altre 
tipus; recollir animals extraviats; realitzar tasques de prevenció; realitzar 
tasques administratives com, per exemple, la gestió de multes; realitzar 
tasques de coordinació del propi cos; realitzar la coordinació amb altres 
cossos de seguretat; etc. 

 
Segon. L’Ajuntament de Riudoms es compromet a elaborar en el termini de tres 
mesos un estudi amb tota la informació detallada en el punt anterior i també amb 
aquella altra que consideri rellevant. L’informe resultant s’entregarà a tots els 
grups polítics presents al plenari municipal. A la vegada, en benefici de la 
transparència i davant d’un tema sensible com la seguretat, l’Ajuntament també 
es compromet a traslladar-ne les principals conclusions a la ciutadania a través 
dels mitjans de comunicació municipals (butlletí d’informació, xarxes socials, etc.). 
 
Tercer. L’Ajuntament de Riudoms es compromet a instar al Govern de la 
Generalitat per tal què, compartint aquesta preocupació i d’una manera 
concertada amb els Ajuntaments, s’impulsin les actuacions policials necessàries i 
coordinades per resoldre aquesta problemàtica. 
 
 
Riudoms, 8 de gener de 2020 
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