
GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS PER MUSEROS

 

Andreu Collado i Garcia i Víctor Xercavins i Garcia, regidors del Grup Municipal BLOC-
Compromís, fent ús de la legalitat vigent, presenten al Plenari de la Corporació, per a la 
seua aprovació, la següent

MOCIÓ

PER A MILLORAR LA SEGURETAT AL TERME DE MUSEROS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

El sector agrícola valencià sempre ha sigut un sector potent, generador de riquesa i de 
treball,  però els baixos preus,  la falta d'ajuda de les administracions públiques i  la  
delinqüència, han fet que el camp valencià cada vegada tinga menys explotacions, 
menys treballadors i  que,  a  més,  siga molt  insegur.  També a l’horta  del  terme de 
Museros.

La inseguretat al camp ha patit un augment exponencial els últims anys. De fet, les 
associacions agràries han quantificat en un 20% l’increment dels robatoris en el primer 
trimestre  del  2013  respecte  del  mateix  període  de  l’any  anterior.  La  situació  ha 
degenerat  en tràgics enfrontaments,  pallisses a agricultors per part  de malfactors i 
robatoris  en  instal·lacions  i  infraestructures  agrícoles.  Els  agricultors  reclamen una 
major protecció per part dels cossos i forces de seguretat de l'Estat. 

El 17 d’abril passat tingué lloc una reunió a la Delegació del Govern de la Comunitat 
Valenciana entre el  Govern central,  la Generalitat i  les organitzacions professionals 
agràries valencianes per a tractar esta situació, on es va prendre l’acord, entre altres, 
de destinar 60 agents de la Policia Autonòmica a la vigilància de les zones rurals.  
També l’elaboració d’un mapa de cultius per a determinar les zones més sensibles en 
cada època de l’any.

Paral·lelament,  al  nucli  urbà  de  Museros  també  s’han  produït  diversos  robatoris  i  
intents de robatori.



L’Ajuntament  de  Museros,  a  proposta  del  Grup  Municipal  BLOC-
Compromís, pren els següents:

ACORDS:

PRIMER.- Instar la Delegació del Govern a reforçar la presència de la Guàrdia Civil a 
les partides agrícoles de l’Horta Nord perquè complisquen amb la labor de vigilància 
del camp i, així, pal·liar la inseguretat creixent que es viu i que està produint un greu 
dany per a l'agricultura de la zona.

SEGON.- Instar la Delegació del Govern a reforçar la presència de la Guàrdia Civil de 
la caserna de Massamagrell perquè reforce la vigilància dels nuclis urbans del nostre 
terme, especialment les zones que concentren activitat comercial.

TERCER.- Instar la Conselleria de Governació perquè destine una part dels 60 policies 
autonòmics amb funcions de vigilància dels camps valencians a realitzar esta tasca a 
les partides d’horta de la nostra comarca.

QUART.- Instar l’Alcaldia perquè la Policia Local de Museros, atenent este augment de 
robatoris tant al camp com als comerços i les vivendes, elabore un pla de vigilància 
integral per al municipi de Museros.

QUINT.- Instar l’Ajuntament de Museros, la Delegació del Govern i la Conselleria de 
Governació perquè coordinen l’actuació de les respectives forces de seguretat al terme 
municipal de Museros.

SEXT.- Donar trasllat de la moció i dels seus acords a:

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana

El conseller de Governació 

A les organitzacions professionals agràries: Unió de Llauradors, AVA-ASAJA, UPA.

Museros, 28 de maig de 2013

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MUSEROS


