MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 8 DE
JUNY DEL 2017 PER A L’ELABORACIÓ D’UN PLA LOCAL DE SEGURETAT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya diu
que els plans de seguretat són l’eina més adequada i eficient per organitzar la resposta
pública a les necessitats i els reptes de l’àmbit de la seguretat. En el seu article 31.4, la
Llei fa referència als Plans Locals de Seguretat, que han de complementar el Pla General
de Seguretat de Catalunya (PGSC) i que tenen com a objectius analitzar la situació de
seguretat als municipis, definir les prioritats en aquesta matèria, especificar les accions
que s'han d'emprendre, elaborar un calendari d'aplicació de les mateixes i concretar els
mètodes de seguiment i avaluació adequats i el període de vigència, tot aplicant i
respectant els principis i les prioritats que estableix el Pla General.
Per tant, es pot definir el Pla Local de Seguretat com un instrument municipal que, a partir
d’una diagnosi inicial, permet ordenar en el temps actuacions en l’àmbit de la seguretat
ciutadana, identificant-ne els actors i els paràmetres per avaluar-ne l’eficàcia. El concepte
de seguretat ciutadana inclou des de l’àmbit de protecció de persones i béns i el de policia
administrativa fins als temes relacionats amb la convivència i el civisme, que sovint són la
causa de la percepció d’inseguretat de la població, així com l’àmbit de les emergències.
La mateixa Llei 4/2003 estableix al seu article 10.b que una de les funcions de la Junta
Local de Seguretat és elaborar i aprovar el Pla Local de Seguretat. Aquest procés ha
d’estar coordinat tècnicament per un expert en seguretat que tingui relació directa amb els
líders polítics, característiques que encaixen amb la figura de l’Inspector de la Guàrdia
Urbana. A més, l’elaboració del Pla ha d’anar a càrrec d’una comissió de treball integrada
pels responsables dels àmbits clau de la seguretat al municipi (regidor de Seguretat
Ciutadana, serveis policials, d’emergències, protecció civil i SEM, etc.).
Ciutadans considera que una ciutat com Reus, amb més de 100.000 habitants, ha de
disposar d’un Pla Local de Seguretat, per tal de comptar amb un document que inclogui
una diagnosi de la situació de la ciutat en matèria de seguretat, un calendari d’actuacions
preventives i els protocols de resposta als elements que perjudiquin la seguretat

ciutadana. A més, aquest Pla Local de Seguretat ha de ser el full de ruta del nou Inspector
de la Guàrdia Urbana de Reus, figura que ha de liderar totes aquestes actuacions de
manera independent i autònoma.
En aquest sentit, cal recordar que la nostra ciutat encara no compta amb un Inspector de
la Guàrdia Urbana amb plaça en propietat, sinó que des de fa uns anys aquesta tasca és
desenvolupada per un sotsinspector en règim d’interinitat. Això contravé els acords
adoptats pel Ple municipal del 15 de juliol de 2016, quan es va aprovar amb els vots a
favor de l’equip de govern, Ciutadans-Cs, PSC i PP una moció de Cs que demanava obrir
el concurs per cobrir la plaça d’Inspector de la Guàrdia Urbana de Reus amb la previsió
que aquesta plaça estigués coberta durant el primer semestre del 2017. És del tot
impossible que en el que queda de mes de juny es pugui complir aquest acord.
Tot i la davallada dels fets delictius a Reus en els darrers 5 anys, no podem oblidar que,
segons va fer públic el mateix consistori, el 2016 l’activitat delictiva va repuntar un 2,7%,
amb 185 delictes més, i que l’any passat encara es van denunciar un total de 7.083 fets
delictius, 887 dels quals corresponen a delictes contra les persones, principalment
amenaces i lesions. A més, durant el 2016 es van produir més de 400 robatoris amb força
a domicilis de la nostra ciutat, dada que suposa un increment del 17% en aquest tipus de
delictes. Són xifres que des de l’Administració hem d’intentar reduir amb totes les eines
possibles.
Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents
ACORDS:
Primer. Que es doni compliment a l’acord primer de la moció de Ciutadans aprovada pel
Ple del 15 de juliol de 2016 i es convoqui de forma immediata i sense dilació el concurs
per cobrir la plaça d’Inspector de la Guàrdia Urbana de Reus.
Segon. Instar la Junta Local de Seguretat per tal que impulsi l’elaboració i aprovació
immediata del Pla Local de Seguretat de Reus.
Reus, 5 de juny del 2017
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