PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ D’UNA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ESTUDI DE LA
SEGURETAT AL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDES.
ANTECEDENTS
En els últims temps s’han produït diferents intents de robatori perpetrant alguns d’ells com a la
instalꞏlació de l’escola pública, farmàcia entre d’altres i als habitatges particulars.
Vist que aquest fenomen està produint una sensació d’inseguretat que percep la nostra població
creiem convenient que es posin sobre la taula totes les possibilitats i es busqui una solució al nostre
problema de seguretat.
Atès que cal un estudi exhaustiu per poder determinar quin és el millor sistema i el que l’Ajuntament
pot assumir d’entre molts com poden ser:
A.- Colꞏlocació de càmeres de videovigilància al carrer, ja que el nostre municipi disposa de xarxa
wifi estesa a tot el municipi.
B.- La creació del servei de vigilància municipal, amb funcionaris de carrera.
C.- Atès que el municipi veí de l’Arboç disposa de servei de policia local i amb la suma d'ambdós
municipis no sobrepassem els 40.000 habitants es pot mancomunar aquest servei amb distribució
de costos per ambdós municipis.
D.-Contractació de seguretat privada.
E.-Un servei mixt, part amb servei mancomunat, vigilància municipal o bé seguretat privada i
colꞏlocació de càmeres de videovigilància.
Es per aquests antecedents que es creu convenient procedir a constituir la Comissió informativa
amb la finalitat de potenciar la seguretat al nostre municipi alhora portarà a la unió de tots els
ciutadans del municipi, a través de les seves propostes i estudi.
LA LEGISLACIÓ APLICABLE
— La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
— Els articles 134 a 138 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

És per això que els grups municipals del PSC i JuntsxBanyeres proposen al Ple prendre els següents
ACORD
PRIMER. Constituir la Comissió informativa i d’estudi, la qual tindrà caràcter consultiu amb funcions
d'informació i assessorament en temes de seguretat ciutadana.

SEGON. Les funcions concretes de la Comissió seran les següents:
— Recaptar informació en matèries relacionades amb seguretat.
— Realitzar l’estudi de les diferents propostes que es presentin.
— Fer propostes de resolució al Ple de l’Ajuntament en temes de seguretat.
— Presentar les propostes a la ciutadania per debatre-les
— Fer el seguiment en l’execució de les propostes aprovades.
— Fer la memòria anual de totes les actuacions que s’han realitzat.
TERCER. La Comissió informativa i estudi de seguretat ciutadana estarà integrada pels següents
membres:
—President: L’Alcalde
-Vocals:
— Un representant del grup del bny
— Un representant del grup del PSC
— Un representant del grup de Juntsxbanyeres
— Un representant del grup d’ICV
— Un representant de l'associació de veïns del Priorat
— Un representant de l'associació de veïns de Casa Roja
— Un representant de l'associació de veïns de Sant Miquel
— Un representant de l'associació de veïns de Saifores
— Un representant de l'associació de veïns dels Boscos
— Un tècnic municipal
— Secretari el de la Corporació
QUART. El règim de funcionament de la Comissió informativa i estudi de seguretat ciutadana serà
el següent:
-Sessions:
Seran ordinàries el tercer dijous de cada mes a les 19h.
Extraordinàries quan ho cregui convenient el President o bé una tercera part dels membres de la
Comissió.
-Convocatòries
Dos dies hàbils abans de la celebració de la Comissió. Tramitació totalment electrònica.
-Lloc de celebració:
Edifici de l’Ajuntament
CINQUÈ. Comunicar aquest acord als diferents grups municipals, associacions de veïns dels
diferents nuclis, fent-los saber que hauran de designar els seus representants.
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