Ajuntament
de Crevillent

MOCIÓ “Seguretat
Seguretat a les partides rurals
rurals”
En Josep Candela i Muñoz, Portaveu del Grup Municipal de L’Esquerra
’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar de les
atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporaci
Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent:

La situació dels nuclis urbans existents al terme municipal de Crevillent fa que existisquen
unes característiques concretes que fan complicat el manteniment de certes garanties que des de
l'Ajuntament s'ha de vetllar perquè es complisquen. La localització a una distància de 14
kilòmetres de nuclis com el de San Felipe Neri o d'altres com el Realengo,
Realengo Casicas o Rincón
de los Pablos,, fa que a eixa distància i en un radi de 10 km² trobem entitats menors de població
amb un total del voltant de 800 veïns que disposen amb més dificultats de les garanties i oferta
que puga oferir el centre urbà de Crevillent. Un d'estos dèficits és el del dret a la seguretat
ciutadana. Els últims robatoris que s'han donat en 20
2016
16 i l'alarma existent entre el veïnat denota
que no es senten suficientment segurs, una sensació i una realitat que des de les institucions
públiques s'ha de resoldre. La ubicació de nuclis com San Felipe Neri a uns quinze minuts de
vehicle i el seu fàcil accés i fugida per l'entrada a l'autopista, fa que contrastat amb la tardança
que poguera haver-hi
hi en resposta a una emergència, es convertisca en blanc de robatoris
habituals.
Per altra banda, la plantilla municipal de Policia, a pesar de la seua demost
demostrada diligència a
l'hora d'actuar, és insuficient per a un terme amb una població així de difuminada. La tònica
habitual de torns de dues patrulles fa que per motius justificats no es puga destinar de manera
més o menys permanent una patrulla per a esta zo
zona
na de poblats rurals, ja que d'estar destinada
una allí en acudir a qualsevol emergència la Policia Municipal quedaria Crevillent sense cap
patrulla operativa en el seu radi urbà. Com tampoc hem d'oblidar que a pesar de les
incorporacions últimes que es faran
ran a la plantilla, el límit de places a cobrir no es pot ampliar més
enllà a causa de la Llei de Racionalització. Per tant, la mesura ideal que seria destinar efectius
policials de manera assídua, es veu impossibilitada per no poder
poder-se
se crear noves places que les
que ja estan programades i informades en la Comissió de Règim Interior.
Esta situació fa que des del nostre Grup Municipal s'hagen estudiat alternatives possibles
basant-nos
nos en experiències d'altres poblacions, on ja s'ha posat en marxa alternativ
alternatives viables i
del tot legals. És ací on exposem la viabilitat de contractar guardes rurals per a treballs de
vigilància, com han fet altres pobles valencians com Museros. Els guardes o agents rurals, figura
hereva dels antics guardes de camp, són empleats d
de
e seguretat privada amb llicència de
vigilància de seguretat autoritzada, és a dir no val qualsevol empresa de seguretat i està
perfectament reglat en el Reglament de Seguretat Privada 2364/1994. Estos agents han de tenir
un camp d'actuació delimitat i en perfecta consonància i autorització amb la comandància de la
Guàrdia Civil i la Policia Local. Hem de concretar que estos guardes són una ajuda
complementària a les forces de seguretat públiques, en cap cas fan la feina d'ells ni deleguen cap
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de les seues competències, ens trobem tan sols davant d'una força dissuasiva i no repressiva,
que fa tasques de vigilància i informació exclusivament.
La legalitat d'estes contractacions ve determinada per diverses ordres ministerials i per la
Llei 05/2014 de 4 d'abrill on afirma que "La participació en la prestació de serveis encomanats a la
seguretat pública, complementant l'acció policial. La prestació d'estos serveis també podrà ser
realitzada per guardes rurals". Així com el cas esmentat de Museros, no exempt de po
polèmica, es
constitueix en un cas on ja s'ha determinat la legalitat d'esta mesura amb el vistiplau de la
Delegació del Govern a València, encapçalada pel sr. Moragues. Un cas paradigmàtic on un
govern local d'un signe polític i una Delegació de Govern d'al
d'altre
tre signe han arribat a la conclusió
de permetre estes pràctiques donada l'actual casuística i mancances en les zones rurals. Des de
l'Esquerra som conscients del perill d'intrusió del camp privat en les competències que sense cap
mena de dubte han de ser indestriablement públiques, amb el conseqüent perill de perpetuar-se,
per això plantegem esta proposta des d'un punt de visió estrictament temporal i complementari
fins que es puga donar una solució a partir d'oferta de treball pública i així ho seguirem d
defensant.
Però no podem mentrestant seguir obviant una realitat que els nostres veïns ens reclamen i més
quan veiem que on s'ha realitzat ha tingut efectes molt positius i amb una acceptació veïnal del tot
favorable. Les xifres en els casos on s'ha posat e
en
n marxa esta experiència són aclaparadores i es
donen ja només pel fet de la repercussió mediàtica que tindria esta iniciativa.
Per a plantejar esta proposta i que siga completa i realista ens hem estat informant dels
preus de mercat demanant pressupostos del que costaria cobrir amb la vigilància d'una patrulla de
guàrdia rural amb torns normals de huit hores per dia durant un any. La mitjana del preu de
vigilant per hora, incloent-hi
hi vehicle de l'empresa i combustible, està al voltant dels 20 euros amb
iva inclòs.. La determinació final de quina seria la necessitat d'hores estaria consensuada entre la
regidoria pertinent i els caps de les forces de seguretat municipals, ja que no es necessiten les 24
hores del dia, sent alguns horaris els més conflictius co
com
m el nocturn i havent de ser estos torns
programats secrets al públic general, com alterns i aleatoris. Per tant, calculant les necessitats
mínimes a cobrir per dies i per hores, començant estes tasques en abril, podríem trobar
trobar-nos amb
un total de 30.000 euros
uros per any en els casos on menys dies se servirien fins a 50.000 euros en
els casos on hi hauria una pràctica totalitat de set dies per setmana. És per este motiu que hem
quadrat un pressupost que donat a concurs i amb les conseqüents ofertes podria rondar
rond una
mitjana de 45.000 euros per als propòsits municipals.
Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents ACORDS:
1. L'Ajuntament haurà de cobrir les actuals vacants de la Policia Local i crear una unitat
específica per a l'àmbit rural i extraradi (comprendria la vigilància de totes les
pedanies i barris de Crevillent, així com zones de camp i extraradi).
2. Portar a la Junta Local de Seguretat este assumpte per a reforçar la coordinació
entre els diferents cossos de seguretat (Policia Local i Guàrdia Civil).
3. L'Ajuntament de Crevillent contractarà un servei de vigilància privada integrada per
guardes/agents rurals amb un camp d'acció a determinar que incloga els nuclis
rurals de San Felipe Neri,, el Realengo, las Casicas i el Rincón de los Pablos.
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4. La Corporació Municipal es compromet a destinar en l'aprovació dels Pressupostos
de 2017 una partida al voltant de 45.000 euros per a este fi.
5. L'Ajuntament de Crevillent declara esta mesura de caràcter temporal fins que no
puga cobrir de forma permanen
permanentt la vigilància en patrulla d'esta zona allunyada
del nucli urbà amb la futura incorporació de més plantilla municipal i establint una
específica "patrulla rural".
6. L'Ajuntament de Crevillent disposarà les eines necessàries perquè hi haja la
coordinació i l'enteniment
'enteniment respectius entre les forces de seguretat de la Guàrdia Civil
i Policia Local amb
b este servei de vigilància.
7. El Govern Municipal rendirà comptes en la comissió pertinent de l'evolució d'esta
mesura, emprant el necessari per a avaluar i enquestar els veïns afectats sobre el
nivell d'aprovació i satisfacció amb esta experiència.
Crevillent, 21 de febrer de 2017
Vots A FAVOR  10 (PSOE - COMPROMÍS - L’ESQUERRA - NO ADSCRITA))
Vots EN CONTRA  9 (PP)
ABSTENCIONS  2 (C’S)

