
La Junta de Portaveus de l’FVMP, en la reunió ordinària celebrada el dia 26 de 

setembre de 2017, ha adoptat per unanimitat la següent proposta de moció 

perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat, a fi que s'adopte 

pels seus respectius plenaris. 

 

 

MOCIÓ DE SEGURETAT 

 

……………..........., portaveu de ............................. en l'ajuntament de 

.........................................., a l'empara del que disposa l'art. 91.4 del Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d'acord amb l'art. 

97.3 del mencionat text reglamentari, presenta al Ple per al debat i aprovació si es 

procedeix, la següent 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Davant dels tràgics successos de terrorisme succeïts a Catalunya, que se sumen a una 

desgraciada cadena d'atemptats terroristes en diferents ciutats d'altres països, es 

confirma que els mètodes i formes utilitzades persegueixen fer el major dany possible a 

la vida de les persones en zones i moments en què l'impacte provocat siga el de la 

màxima gravetat possible. 

 

La forma d'actuar, com els atropellaments massius o l'ús d'armes blanques, 

amplia la possibilitat d'acció a un nombre més gran d'entorns situant-nos col·lectivament 

en una posició de major vulnerabilitat. Per això, aquesta alerta excepcional en què ens 

trobem requereix elevar el grau d'atenció i de mesures de seguretat, tant per a previndre 

possibles amenaces com per a respondre eficaçment a les lamentables conseqüències 

que comporta un atac d'este tipus. 

 

Garantir la seguretat col·lectiva és la nostra major preocupació i responsabilitat; sent la 

suma de l'esforç de totes les administracions, institucions i agents implicats la clau per 

a afrontar amb èxit esta amenaça. 

 



La inqüestionable preparació dels nostres cossos de seguretat, l'estudi i anàlisi pels 

experts responsables i la coordinació institucional facilita el control d'aquest delicat i 

excepcional temps que vivim; les accions i mesures que s'adopten, siguen aquestes 

visibles i de major impacte exterior o siguen d'estratègia informativa i coordinació interna, 

responen a la salvaguarda i al manteniment de la convivència pacifica en els nostres 

pobles i ciutats. 

 

Per tot això, es realitzen les següents recomanacions: 

 

I. Disposar barreres impeditives o obstacles físics en determinades zones especialment 

sensibles tant per l'afluència de vianants com per la facilitat d'accés de vehicles a zones 

de vianants. L'exemple en moltes ciutats al col·locar pilons o testos mostra la possibilitat 

de combinar estètica, oci i mesures de seguretat que reforcen la confiança i tranquil·litat 

de la ciutadania. 

 

II. Incrementar el control d'accessos en esdeveniments o zones amb major aglomeració 

de persones. Recomanant la celebració d'aquests actes en espais que permeten 

disposar aquests controls, i primar la possibilitat d'organitzar accessos d'entrada i eixida 

per a afavorir la identificació i la mobilitat, si és el cas, dels assistents. 

 

III. Disposar major presència policial, ampliant i identificant els punts més vulnerables. 

Augmentar i reforçar els recursos i mesures de seguretat, no sols en esdeveniments 

excepcionals. 

 

IV. Reforçar els cossos de policia local. La prioritat de la seguretat requereix de major 

esforç en mitjans i recursos, que ha de ser contemplada com la inversió necessària per 

a augmentar la seua inqüestionable eficàcia, per això: 

 

V. Afavorir els canals de coordinació i col·laboració de la nostra policia local amb la resta 

de forces i cossos de seguretat. La informació es converteix en la millor arma per a la 

prevenció i en el millor antídot per a desarmar possibles xarxes en diferents punts 

geogràfics. Al mateix temps facilita l'actuació tant en municipis contigus o zones 

pròximes per a respondre amb la immediatesa exigida davant de possibles amenaces. 

 



VI. Major vigilància en zones amb habitatges dispersos i/o aïllats. Prestant especial 

atenció a l'ocupació d’habitatges subjectes a possibles irregularitats; intensificant el seu 

control en la comprovació d'incompliments en obligacions tributàries com l'Impost de 

Béns Immobles així com en el moviment inusual de residents o un inusitat flux de 

persones que puga resultar sospitós. 

 

VII. Difondre els mitjans habilitats per les Forces de Seguretat per a afavorir la 

col·laboració ciutadana. Atenent, en la mesura que siga necessari, informació 

traslladada per les veïnes i veïns del municipi i canalitzant aquelles alertes que siguen 

considerades a instàncies superiors. 

 

VIII. Realitzar trobades o mediacions davant de possibles brots de xenofòbia o 

islamofòbia que puguen sorgir en els nostres municipis. El nostre model de convivència 

té la seua base en la diversitat cultural i social; la por no pot provocar rebuig i la 

intolerància ha de frenar-se amb el suport a associacions o plataformes que defenguen 

els valors d'harmonia social. 

 

IX. Impulsar Protocols d'Actuació a nivell municipal. Establint l'ordre d'acció, els agents 

i/o col·laboradors implicats (Protecció Civil, associacions, xarxa de voluntaris,…) i el 

grau de responsabilitat de cada participant en la resposta. El Protocol d'Actuació 

Municipal ha d'elaborar-se prèviament, permetent una àgil resposta així com l'actuació 

efectiva de tots els recursos disponibles. 

 

X. La necessitat de coordinar les Juntes de Seguretat Local en tres trobades provincials 

amb les administracions competents; ja que es considera de vital importància que les 

autoritats municipals i els seus responsables en seguretat coneguen directament la 

situació i puguen, al mateix temps, compartir i elaborar informació. 

 

Per tot això, propose al Ple l’adopció dels següents: 

 

 

 

 

 



ACORDS 

 

PRIMER. Instar al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública un canvi en l'actual sistema de 

sostre de gasto basant-ho en criteris d'eficiència que permeta una gestió del seu 

superàvit més beneficiosa per als ajuntaments. 

 

SEGON. Instar el Govern de la Nació el 100% de la taxa de reposició, a fi d'optimitzar 

la dotació de les plantilles dels cossos de policia local. 

 

TERCER. Demanem que en els pressupostos de 2018, del Govern Central, Autonòmic 

i de les Diputacions Provincials, s'establisquen línies de subvenció dirigides als 

Ajuntaments per a l'adquisició de mitjans tècnics de la Policia Local. 

 

QUART. Instar al IVASP (Institut Valencià de Seguretat Pública) a la creació d'un Pla 

de formació davant atemptats terroristes per a policies locals, en coordinació amb el 

Ministeri de l'Interior, que instruïsca a les Policies Locals de la Comunitat Valenciana 

en prevenció i protecció davant atemptats terroristas. 

 

CINQUÈ. “Instar al Ministeri d'Interior perquè dote dels mitjans necessaris per a cobrir 

les places de Guàrdies Civils i Policia Nacional que en aquests moments estan vacants” 

 

SISÈ. Complir la «RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2017, del director general de 

l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual es dóna 

publicitat a l'Acord de 31 d'agost de 2017, del Gabinet Tècnic de Coordinació de Policies 

Locals de la Comunitat Valenciana, pel qual s'adopten les recomanacions per a la 

coordinació de les policies locals en relació a l'amenaça per terrorisme gihadista». 

http://www.dogv.gva.es/dades/2017/09/25/pdf/2017_8179.pdf 

 

SETÈ. Notificar el present acord a la Presidència de la Generalitat Valenciana, al Govern 

de la Nació, al Ministeri d'Hisenda i Administració Pública i a la Federació Valenciana de 

Municipis i Províncies. 

http://www.dogv.gva.es/dades/2017/09/25/pdf/2017_8179.pdf

