PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP EN RELACIÓ AL COS
DE LA GUÀRDIA URBANA DE REUS

Des de fa anys que el funcionament del cos de la Guàrdia Urbana està en entredit. Al
nostre entendre, la responsabilitat és política i els grups de l’oposició no en podem restar
passius tot i els intents de la regidoria.
Els antecedents que ens haurien de posar en alerta són molts i de diferent índole però
només recordarem quan el senyor Ricard Pagès, cap de la Guàrdia Urbana, va negar al
Síndic de Greuges poder fer la seva feina.
El 7 d’octubre de 2013 l’Alcalde de la ciutat va signar el decret de nomenament d’un cap
de la Prefectura de la Guàrdia Urbana en caràcter provisional, ja que “es precisa d’una
provisió temporal i immediata” i “atès la urgent necessitat de procedir amb caràcter
provisional i temporal a encarregar a un altre sotsinspector l’exercici” del càrrec que havia
quedat vacant. Tanmateix aquest caràcter de “provisional”, a maig de 2017, queda més
que en entredit.
Aquest mateix mandat vam presentar una moció on proposàvem la creació d’un espai de
treball conjunt on, després de fer un anàlisi de necessitats i potencialitats, poguéssim
acordar un nou model de seguretat pel nostre municipi. També hem demanat en diferents
ocasions poder participar de la Junta Local de Seguretat. Ambdues propostes negades per
la totalitat de grups municipals.
Els darrers dies ha aparegut una carta anònima on des del cos es denuncien situacions
d’extrema gravetat basades en amenaces a qui no sanciona suficient, coaccions a qui no
fa hores extres, situacions d’abús de poder de diferents càrrecs i una situació inaguantable
i totalment impossible de comptabilitzar amb un bon funcionament del cos en qüestió i, fins
i tot, d’incompliment jurídic.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la CUP pregunta:
1/ Quin va ser el procediment seguit per contractar el cap de la Guàrdia Urbana de Reus?
2/ Aquesta persona té els estudis necessaris pel càrrec assumit?
3/ Es convocarà la plaça de cap de la GU abans de finalitzar els primers 6 mesos acordats
d’aquest 2017?
4/ Quants expedients disciplinaris oberts contra agents de la Guàrdia Urbana han finalitzat
amb sanció o justificant el motiu d’aquests?
5/ Com s’ha resolt el fet que es prohibís al Síndic de Greuges fer la seva feina a la
comissaria de Reus?
6/ Quin criteri s’utilitza per valorar la quantitat de sancions que posa un/a agent de la GU?
7/ Quin percentatge de les informacions aparegudes a la carta anònima enviada als
regidors i regidores d’aquest ajuntament han comprovat que sigui cert?
8/ Per què va negar l’assistència del Senyor Pagès a la CISGE quan el nostre grup
municipal va demanar la seva presència per escoltar la seva versió i esclarir dubtes?
9/ S’ha informat al conseller d’Interior de la Generalitat durant la seva visita recent a Reus
per participar de la Junta de Seguretat Local de la problemàtica feta pública aquests
darrers dies en relació a la Guàrdia Urbana per part d’agents?

