MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PDeCAT A L’AJUNTAMENT DE
SANT CEBRIÀ DE VALLALTA D’AMPLIACIÓ DE LA POLICIA LOCAL
DAVANT DEL CLIMA D’INSEGURETAT GENERAT A LES
URBANITZACIONS
Ens els últims 15 dies totes les notícies de la nostra comarca han girat
davant de l’augment dels robatoris que s’estan donant a diferents
urbanitzacions de la comarca.
Arran de l’anterior, en el nostre municipi, el clima d’inseguretat i por està
present en els veïns i veïnes de les urbanitzacions.
Tots sabem que durant les tardes i nits, el nostre municipi només disposa
d’un agent de servei, un agent que ha de cobrir molta extensió de terreny
i que treballa sol, amb l’única ajuda dels Mossos i sempre que el cos
policial tingui una patrulla disponible per venir a Sant Cebrià de Vallalta,
una disponibilitat que a vegades es dilata molt en el temps.
En cas d’un avis de robatori o d’una alarma tenim un agent que ha
d’actuar ell sol, tot i que sempre es demana suport al Cos de Mossos
d’Esquadra, la situació de pocs efectius dels Mossos, fa a vegades que
la reacció sigui lenta.
Per a tal de tenir una policia local més efectiva davant de la inseguretat
que estan patint els veïns, creiem que s’han de prendre mesures urgents
i ràpidament.
Ara no és el moment de criticar sinó el moment d’ unir forces entre tots i
totes, per un moment tots i cadascú de nosaltres pensen la gran
inseguretat que pateix un policia local de Sant Cebrià de Vallalta durant
el torn de tarda i nit on el seu únic suport es una patrulla de Mossos,
sempre i quant ells no tingui cap més servei.
Com a representants que som dels nostres veïns i veïnes creiem que
s’han de prendre mesures urgents davant d’aquesta situació que ens
afecta.. Creiem que en aquest moment s’han de deixar de costat els
colors polítics i pensar amb responsabilitat i especialment amb aquells
veïns i veïns que viuen amb la por al cos.
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Entre tots i totes hem d’intentar solventar aquesta situació d’una manera
urgent i amb el màxim consens, buscant els diners d’on siguin, intentant
fer tot el que estigui a les nostres mans.
Si en el període de tarda- nit en el nostre municipi es disposes com a
mínim de dos agents, creiem que es seria possible realitzar més tasques
de vigilància, control, identificació de persones i vehicles.
Davant de qualsevol incidència creiem que seria més efectiu el disposar
de dos agents per poder fer qualsevol intervenció.
Per tot això el grup municipal del Partit Demòcrata proposa al Ple de
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta l’adopció dels següents

ACORDS
PRIMER. Que es procedeixi a la màxima brevetat a la contractació
urgent de dos agents més, per a tal d’ampliar la presència policial en el
nostre municipi en el període de tarda-nit.
SEGON. Que de manera urgent i des de la Policia Local el Cap informi al
Ple del quadrant de servei i de les actuacions que es poden fer amb la
contractació d’aquest dos agents nous.
TERCER. Que es faci tota la publicitat i aquelles actuacions que sigui
necessàries per a tal de donar tota la informació per a que els veïns
prenguin les mesures necessàries d’autoprotecció per evitar els
robatoris.
QUART. Que se sol·liciti al Departament d’Interior que de manera urgent
destini més efectius del cos de Mossos d’Esquadra per millorar el servei
en el nostre municipi.
Tanmateix el Ple decidirà.
Sant Cebrià de Vallalta, 24 de gener de 2019.
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Jordi Marqueño i Bassols
Regidor
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