
La seguretat, una prioritat 

Tal i com ens havíem compromès en les darreres eleccions a l’Ajuntament, tot allò relacionat 

amb la seguretat dels riudomencs és una prioritat pel nostre grup municipal. 

És per això que a aquesta àrea hi destinem esforços importants, tant des del punt de vista 

organitzatiu i de planificació d’accions, com des del punt de vista econòmic. 

Anualment destinem més de 300.000€ per a garantir el personal i els equipaments necessaris 

per tal que la Guàrdia Urbana de Riudoms realitzi la seva feina amb èxit. 

Per altra banda, les estratègies de vigilància, els controls, el seguiment de situacions de risc, 

l’equipament tècnic de què es disposa, els vehicles i el nombre d’agents es planifiquen des de 

la Regidoria de Seguretat Ciutadana a fi de poder portar a terme les accions necessàries i 

minimitzar els fets delictius que es produeixen en el nostre poble. 

En aquest sentit és fonamental el treball conjunt amb altres cossos de seguretat i per això, de 

manera prioritària, es planifiquen accions conjuntes i intercanvi d’informació amb el Cos dels 

Mossos d’Esquadra. 

A més a més, en els darrers temps estem fent un esforç addicional per tal de complementar la 

formació dels agents amb nous cursos, i a la vegada dotar-los d’un major equipament tècnic 

per poder així augmentar la capacitat resolutòria d’aquest servei. 

Per la pròpia naturalesa de la feina que es realitza, sovint les accions que es planifiquen i es 

porten a terme, així com els resultats, passen desapercebudes per tal de no comprometre el 

seu bon funcionament. Però això no pot evitar que siguem coneixedors de que la Guàrdia 

Urbana de Riudoms porta a terme una excel·lent tasca que es tradueix en el fet que, en 

comparació amb altres municipis de característiques similars, tinguem un dels índex de 

delinqüència més baixos. 

Ara bé, això no serveix pas per conformar-nos. Tot el contrari. Mentre es produeixi algun fet 

delictiu, dedicarem els nostres esforços per garantir que la seguretat ciutadana és una prioritat 

al nostre poble. 
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