MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS (CUP) AL PLE
DEL 15/09/2016 PER TAL QUE ELS PARTITS DE L’OPOSICIÓ PARTICIPIN A LA JUNTA
LOCAL DE SEGURETAT I LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ ESPECIAL DE TREBALL PER
AVALUAR EL MODEL DE SEGURETAT ACTUAL.

Els darrers anys s’ha intensificat el debat sobre el model de seguretat a la nostra ciutat.
L’any 2013, aquest mateix grup municipal ja vam presentar una moció on demanàvem que
els grups de l’oposició poguéssim participar de la Junta Local de Seguretat, espai que
aplega representants dels diferents cossos policials que actuen a la nostra ciutat, així com
l’alcalde i la responsable de Guàrdia Urbana de l’Ajuntament.
Considerem que un govern en minoria absoluta com l’actual ha de fer un replantejament i,
una volta més, ens oferim per crear espais de treball, debatre, confrontar opinions i valorar
conjuntament quines idees poden confluir.
El debat sorgit arran de l’Ordenança de Civisme així com la varietat de tipologies
delictives actuals posen en evidència la necessitat que aquestes qüestions no es tractin
exclusivament com una matèria de seguretat ciutadana sinó també com a qüestions
socials ja que tenen unes causes clarament estructurals.
L’actual conjuntura social i econòmica crea un nou escenari a la ciutat que requereix
reforçar la planificació d’activitats preventives en matèria de seguretat, però sobretot
reforçar les polítiques socials i econòmiques del Consistori per evitar l’exclusió social i
d’altres situacions socials que puguin fer augmentar l’activitat delictiva com a mesura de
supervivència.
En aquest sentit, la participació de tots els grups municipals de l’Ajuntament en la Junta
Local de Seguretat i en una Comissió Especial de Treball és imprescindible per tal de
fomentar una major diversitat de propostes i anàlisis sobre la situació actual amb la
possibilitat que es tradueixi amb un nou model de seguretat basat en la prevenció, la
convivència i models inclusius d’èxit ja aplicats en altres municipis.

És per aquests motius que el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa
l’adopció dels següents acords:
1) Instar el Govern de la Generalitat perquè modifiqui la Llei 4/2003, de 7 d'abril,
d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, per tal d'incloure en el seu
article 9 la possibilitat que formi part de la Junta Local de Seguretat una representació
proporcional dels regidors i regidores de l'oposició, amb veu però sense vot.
2) Que l'alcalde després de la Junta Local de Seguretat convoqui una Junta de Portaveus
amb la participació dels caps dels cossos policials per tal de donar compte dels
assumptes tractats a la Junta Local de Seguretat.
3) Demanar a l'Alcalde que constitueixi una Comissió Especial de Treball abans d'acabar
l'any per tal d'avaluar, valorar i debatre el model de seguretat de la ciutat amb l'objectiu de
poder-hi fer els canvis o modificacions que es considerin.
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