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És imprescindible 
millorar la seguretat 
de Riudoms

Davant l’augment de robatoris al Camp de Tarragona, reclamem la 
contractació de guardatermes i recuperar el cos de policia local.
Les últimes setmanes i mesos han augmentat els robatoris en municipis del Camp de Tarragona i també se n’han 
produint en diversos masos de Riudoms, en alguns casos fins i tot amb violència. Davant aquesta realitat, des del 
grup municipal d’ERC-Avancem fem un seguit de propostes per millorar aquesta situació, unes propostes que ja hem 
presentat en forma de moció a l’Ajuntament per tal de ser debatudes en el proper Ple municipal.

Aquestes propostes, ja presentades a l’Ajuntament, han estat analitzades amb representants d’Unió de Pagesos a 
Riudoms i també amb diversos riudomencs afectats pels robatoris. De fet, són unes propostes molt similars a les que ja 
incloïa el programa electoral d’ERC-Avancem a les eleccions municipals del maig passat.

1  Explorar la possibilitat de contractar 
guardatermes de manera mancomunada 

amb altres municipis veïns com Vinyols, Montbrió, 
Botarell i Les Borges del Camp. Els guardatermes 
poden actuar com a mesura dissuasòria per evitar 
robatoris, especialment en masies i zones rurals, fent 
rondes de vigilància. De fet, el municipi d’Alcover està 
recuperant la figura del guardatermes, que es coordina 
amb la guàrdia municipal i els Mossos d’Esquadra. A 
més, altres municipis del Camp de Tarragona –com 
és el cas del mateix Alcover i també de Vilallonga del 
Camp, Constantí, la Selva del Camp i el Morell–  van 
acordar a principis d’any fer front comú per lluitar de 
manera mancomunada contra els robatoris. Caldria 
estudiar totes aquestes opcions per a Riudoms i fer-
ho de manera mancomunada per optimitzar costos.

2  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 dels riudomencs que no 
l’actual Servei de Vigilants.

3  Mentre no es crea el cos de policia local, 
proposem incrementar el nombre d’agents 

del Servei de Vigilants. En la mateixa línia, reclamem 
revisar i incrementar els mitjans de què disposa aquest 
cos i establir un pla de formació dels seus membres per 
tal que puguin actuar de manera més efectiva.

4  Millorar el funcionament de la Junta de 
Seguretat Local incorporant-hi representants de 

més sectors de la població: vigilants, grups municipals, 
comerços, indústries, membres de la societat civil, 
etc. per definir de manera participativa les accions a 
emprendre a curt, mitjà i llarg termini.

“Cal estudiar la possibilitat
de contractar guardatermes”
Jordi Ortiz, regidor d’ERC-Avancem

“Hem de reforçar la seguretat
de Riudoms, sobretot dels masos”

Marcel·lí Garriga, regidor d’ERC-Avancem



El govern Cruset, sinònim d’escassa transparència
Poc abans de les passades eleccions, el govern municipal de l’alcalde Josep M. Cruset va posar en marxa un nou web municipal 
amb espais destinats a la transparència i la participació. Benvinguts siguin aquests espais, tot i que queden lluny del que seria 
desitjable. De fet, els fets demostren que el govern municipal no s’acaba de creure la necessitat que l’administració pública sigui 
transparent. Us n’expliquem tres exemples. El primer és molt recent.

Una enquesta sense debat públic i amb diverses mancances
Per segon any consecutiu i coincidint amb la Fira de l’Avellana, el govern Cruset organitza una consulta entre els riudomencs. I per 
segon any consecutiu l’enquesta que planteja té greus mancances. Sembla més una enquesta de cara a la galeria que una altra 
cosa. Fem aquesta afirmació en base als següents fets:

•	L’enquesta	s’ha	anunciat	amb	només	un	dia	d’antelació:	es	
va repartir un full informatiu pels habitatges de Riudoms i es 
va publicar al web i al Facebook de l’Ajuntament el dijous 6 
d’agost, només un dia abans de començar les votacions. Per 
què no s’han organitzat xerrades on s’expliquin els pros i els 
contres de cada opció? Aquesta és una enquesta sense el 
més mínim debat públic.

•	L’enquesta	 inclou	 preguntes	 massa	 genèriques	 i,	 per	
tant, és difícil saber en quin sentit es faran servir les 
respostes. Exemple: es pregunta de manera genèrica sobre 
la possibilitat d’ampliar voreres d’alguns carrers i convertir-
los en vies de només un sentit. Per què no es diu en quins 
carrers s’està pensant? Així ens evitarem sorpreses futures. 

•	No es garanteix l’anonimat dels participants, ja que s’obliga a posar el DNI a la butlleta de resposta. 

•	I	el	més	important:	per què s’han inclòs a l’enquesta unes preguntes i no unes altres? Un exemple: la pregunta 4 de l’enquesta 
planteja invertir 30.000 € al Casal per adaptar-lo al cinema digital. Si no es fa aquesta inversió, no està garantit que s’hi puguin 
veure pel·lícules. Per què s’ha inclòs aquesta pregunta i no una altra del tipus “Creus adequat ampliar en 30.000 € més el 
pressupost destinat a famílies amb problemes econòmics i d’accés a l’habitatge?” O encara millor, per què no es planteja que 
els riudomencs puguin decidir a quin projecte destinar aquests 30.000 €?

Per tot plegat, denunciem que aquesta enquesta ni fomenta la transparència real ni impulsa una participació de qualitat. Aquest 
no és el millor camí.

El govern Cruset buida de contingut el Ple municipal
Tot just acaba d’arrancar la legislatura 2015-2019 i el govern Cruset ja ha deixat clar que no ho posarà fàcil als partits de l’oposició 
per fiscalitzar la seva tasca. En el Ple celebrat el 7 de juliol va aprovar buidar de competències el Ple municipal, unes competències 
que han estat traslladades a la Junta de Govern Local. Què implica això? Molt senzill: al Ple hi són representats tots els grups 
polítics municipals i, per tant, des de l’oposició podem controlar el govern i preguntar-li tot allò que ens generi dubtes. En canvi, 
a la Junta de Govern Local només hi ha representants del govern de CiU, cosa que fa més difícil fiscalitzar l’acció del consistori.

És cert que, tècnicament, la normativa permet que el govern Cruset actuï d’aquesta manera, però si es creu realment en la transparència 
no es té cap necessitat de buidar el Ple de contingut. De fet, en el mateix ple del 7 de juny, el govern de CiU també va nomenar 
els representants de l’Ajuntament a l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis –una empresa que depèn de l’Ajuntament i que 
gestiona diversos serveis- i només hi va incloure regidors de l’equip de govern. Això no és transparència ni participació.

Finalment tindrem un despatx municipal per atendre els ciutadans
Després de més de 10 anys reclamant-ho a diversos governs de CiU, finalment ens han donat la raó i tindrem un despatx en 
dependències municipals per poder atendre tots els riudomencs que ho desitgin. El cert és que la llei obligava el govern de 
CiU a haver-nos cedit aquest despatx fa anys. De fet, tant des de la Conselleria de Governació com des del Síndic de Greuges –
organismes als quals hem elevat les nostres queixes- ens havien donat la raó. En canvi, molt sovint l’única resposta que hem rebut 
per part de l’Ajuntament ha estat el silenci administratiu. Tan poc es creuen la transparència que ni tan sols responen les peticions 
que reben? Finalment, des d’ara, cada grup municipal té un despatx en dependències municipals, en concret a l’Epicentre Gaudí. 

Precisament, just ara el govern Cruset també s’ha compromès a crear una comissió per redactar el Reglament d’Organització 
Municipal (ROM), que regula les relacions entre l’Ajuntament i els ciutadans i entitats. Ara, aquesta relació és massa difusa i sovint 
porta a equívocs. L’objectiu és garantir que l’Ajuntament tracta per igual a tots els ciutadans i entitats. ERC reclama la redacció 
del ROM des de la legislatura 2003-2007. El govern de CiU ha trigat més de 10 anys a fer aquest pas en favor de la transparència 
i la igualtat. Benvinguts siguin. 

Preguntes plantejades pel govern municipal a la consulta d’aquest any

ELS REGIDORS DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AVANCEM
US ATENDREM AL DESPATX DE L’EPICENTRE GAUDÍ

ELS DILLUNS DE 20:00 A 21:00 H.

També podeu contactar per mail, riudoms@esquerra.org
i la bústia d’ERC-Avancem a l’Ajuntament.

Seguiu-nos per www.esquerra.cat/riudoms i les xarxes socials


