Anna Tomàs Talarn, com a portaveu de grup municipal del PSC a l’Ajuntament
d’Amposta, sotmet a la consideració del Ple la següent moció:

MOCIÓ PER PROPOSAR RECUPERAR EL SERENO
O VIGILANT DE NIT A AMPOSTA
Degut a la nova situació que ens trobem desprès de l’aixecament de les restriccions d’horaris
nocturns a conseqüència de l’estat d’alarma del Covid-19, la nostra ciutat ha sofert un
augment d’incidències ocasionades per sorolls nocturns, robatoris a vehicles i actes incívics.
Per tant, aquesta moció proposa recuperar el sereno o vigilant de nit a Amposta, per tal de
tenir un agent de l'administració municipal treballant a les nits al servei de la ciutadania
especialment per vetllar pel silenci i el descans dels veïns/nes i potenciar la transmissió
d'informació de manera directa a la Policia Municipal.
Aquest servei s'ha de regular mitjançant ordenança i l'Ajuntament d’Amposta ho pot fer amb
caràcter voluntari. Els vigilants nocturns actuen també com a auxiliars de la Policia Local i són
funcionaris municipals, perquè el servei s'ha de prestar de manera directa. Diverses ciutats a
Catalunya han recuperat aquesta ﬁgura del sereno o vigilant que ronda de nit.
Els serenos treballen des del vespre a la ma<nada al servei del conjunt de la ciutadania.
Entre les funcions principals hi ha el trasllat immediat de qualsevol incidència de seguretat
als cossos policials i d'accident també als sanitaris. La vigilància de l'espai públic, el mobiliari
urbà i dels locals comercials. El control sobre els vehicles estacionats per observar si tenen
les ﬁnestres tancades i denunciar de manera immediata en cas que s'hagi produït algun
robatori o acte vandàlic. Registrar i informar de desperfectes a l'espai públic són també
competència dels serenos.
Els serenos no han d'intervenir ni poden fer-ho en situacions relacionades directament amb
possibles ac<vitats delic<ves, com robatoris, ni tampoc ho poden fer en situacions
d'emergència, com ara un incendi. En aquests casos, tanmateix, sí que informen de manera
directa a la Policia Local d’Amposta.
La seguretat a Amposta, de la qual se n'ocupa la Policia Local, pot disposar d'una línia
d'informació directa a les hores d'absència de llum i de gent al carrer. Aquesta proposta pot
contribuir a tenir una persona de l'administració local a peu de carrer, que pugui ajudar a
facilitar el treball de la Policia Local. Això encara pot ser més adequat en aquests moments
en els quals ha crescut molt la preocupació ciutadana per l'increment dels fets delic<us.

Per aquests mo<us, un servei d'agents cívics nocturn amb els que hi hagi una relació de
proximitat en cada barri seria molt ben acollit per la ciutadania. La ﬁgura del vigilant nocturn
hauria de disposar d'un telèfon mòbil des d'on informar a l'administració municipal, la Policia
Local i rebre les pe<cions directes dels veïns.
A més a més, la ﬁgura del sereno també pot ser avisar si es produeix alguna deﬁciència o
incidència en el correcte funcionament de l'enllumenat o contenidors. Els serenos fan un
informe diari d'incidències i de propostes de millores per als barris on vigilen a la nit. D'altra
banda, la creació d'aquest cos de serenos donaria també l'oportunitat de generar llocs de
feina que podrien anar des<nats a persones que coneixen la ciutat i que tenen atributs que
l'Ajuntament d’Amposta valorés per desenvolupar el treball de vigilant nocturn o sereno.
És per tot això, que el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament d’Amposta
l’adopció dels següents acords:

1. Estudiar la possibilitat d’implantar aquesta ﬁgura i iniciar tots aquells tràmits que
siguin necessaris per a la creació d'un cos de vigilants nocturns de barri o serenos que
puguin estar al servei de la ciutadania a la via pública durant les nits.
2. Garan<r que aquest cos de vigilants nocturns o serenos <nguin la dotació de personal
suﬁcient per donar servei a tots els barris de la ciutat.

3. Traslladar els acords a la Federació d’Amposta d’Associacions de veïns, a les
Associacions de veïns dels barris del Centre, la Vila, el Grau, l’Acollidora i les
Quintanes, així com a tots els cossos de seguretat de la nostra ciutat.

Amposta, 21 de juny de 2021
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