Moció que presenta la Candidatura d’Unitat Popular perquè
s’obri una investigació sobre el procés de selecció de les
noves 8 places de Guàrdia Urbana de Reus
La CUP de Reus així com els diversos grups municipals hem rebut un correu
electrònic en què es detallen suposades irregularitats en el procés de selecció
de les noves 8 places de Guàrdia Urbana de Reus.
La persona que denuncia el procés en qüestió, al·lega que no s’ha garantit un
procés transparent i que no han existit criteris objectius al corregir algunes de
les proves que les persones que aspiren al càrrec han de superar.
En aquest sentit, la denunciant detalla que no es va entregar cap còpia als
aspirants de la primera prova: un test cultural amb més de 100 preguntes, i que
el Tribunal en cap cas va publicar les respostes correctes. La denunciant també
especifica que, a la cinquena prova, que consisteix en una entrevista, només hi
havia funcionaris de l’Ajuntament de Reus i hi faltava la presència dels
representants de l’Escola de Policia de Catalunya i la Direcció General de la
Seguretat Ciutadana, fet que vulneraria el punt 2 de l’article 8 del Decret
233/2002 de 25 de setembre.
Finalment, també s’hi denuncia la penúltima prova, que consisteix en la
redacció sobre un tema d’actualitat, social o de cultura, en quant vulneraria,
segons es denuncia, els principis de legalitat, objectivitat, mèrit, capacitat i
igualtat dels aspirants que es descriuen a l’art.3.1 del Real Decret 233/2002
Reglament d´accés, promoció i mobilitat de les policies locals de Catalunya. A
l’escrit s’hi assegura, també, que la correcció de la prova seria subjectiva i no
aportaria res sobre els mèrits dels aspirants que ja han superat les proves
culturals, els psicotècnics d’aptituds, les proves físiques, entre d’altres. A més,
assegura que hi havia aspirants que ja portaven la redacció feta i, en alguns
casos, fins i tot, corregida per caps del cos policial.

Davant aquesta denuncia rebuda, des de la CUP demanem:
1. Que s’encarregui Secretaria un informe relatiu a l’adequació a la legalitat
del procediment dut a terme per seleccionar les noves 8 places d’agent
de la Guàrdia Urbana de Reus i, en cas que aquest corrobori alguna de
les irregularitats denunciades, s’aturi el procediment fins que no
s’esclareixin els fets.
2. Que l’Ajuntament de Reus faci les investigacions necessàries per tal
d’esclarir els fets amb la màxima celeritat i rigorositat possible.
3. En cas que es confirmin les irregularitats esmentades o d'altres de
noves, es torni a repetir el procés de selecció amb les garanties
establertes.
4. Que es depurin responsabilitats, en el cas hipotètic que no s’hagi seguit
el procediments adequats de selecció.

