
Apostem per millorar i reforçar la seguretat de Riudoms 

Els últims mesos han augmentat els robatoris en municipis del Camp de Tarragona i també 
se n’han produint en masies de Riudoms, en alguns casos amb violència. Davant això, des 
d’ERC-Avancem hem fet un seguit de propostes de millora: 

• 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 fent rondes de vigilància. 

• 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. 

• Mentre no es crea el cos de policia local, proposem incrementar el nombre d’agents del 
Servei de Vigilants. En la mateixa línia, reclamem incrementar els mitjans de què disposa 
aquest cos i establir un pla de formació dels seus membres. 

• 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. 

Aquestes propostes han estat analitzades amb representants d’Unió de Pagesos a Riudoms i 
també amb diversos afectats pels robatoris. De fet, es van portar en forma de moció al 
darrer ple ordinari de l’Ajuntament de Riudoms, el 3 de setembre. Tanmateix, finalment 
vam decidir retirar-la i no posar-la a votació. Va ser una decisió consensuada amb el grup 
municipal de CiU, que ens va explicar que estava treballant en algunes mesures en l’àmbit 
de la seguretat i ens va oferir analitzar-les amb calma per intentar arribar a algun acord 
comú. Per tant, en benefici del consens, vam optar per retirar la moció. Aviat us 
informarem de com avança aquesta qüestió. 

 


