MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 15 DE
JULIOL DEL 2016 PER A LA CONVOCATÒRIA DE LA PLAÇA D’INSPECTOR DE LA
GUÀRDIA URBANA DE REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El Ple de l’Ajuntament de Reus del passat 15 d’abril va rebutjar sol·licitar al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques la reposició de les places vacants que computen a
efectes de taxa de reposició d’efectius per a l’exercici de 2016, sol·licitud que tenia per
objectiu cobrir nou places d’agents de la Guàrdia Urbana. En aquell moment, el Grup
Municipal de Ciutadans va recordar que la Guàrdia Urbana de Reus no disposa d’un
Inspector, rang mínim que correspondria a un cos policial de les característiques del
nostre. Per això, Ciutadans va demanar a l’equip de govern que aprofités l’oportunitat de
poder cobrir nou places per destinar una d’elles al càrrec d’Inspector de la Guàrdia
Urbana de Reus, obrint la convocatòria per cobrir aquesta plaça.
El govern local va fer cas omís d’aquesta petició i per això el nostre Grup Municipal va
votar en contra d’aquest punt de l’ordre del dia, com també ho van fer els Grups de la
CUP i el PSC. Davant d’aquest fet, l’equip de govern va anunciar al nostre Grup Municipal
que negociaria la convocatòria de la plaça d’Inspector.
No obstant, en les darreres setmanes hem sabut per la premsa que l’equip de govern ha
obert un procés de comissió de serveis per poder cobrir les nou places d’agent amb
agents locals destinats a altres municipis que es vulguin incorporar a la Guàrdia Urbana
de Reus. Des de Ciutadans reconeixem la necessitat de tenir nous agents al nostre cos
policial, però alhora considerem que, amb aquesta mesura, l’equip de govern ignora la
voluntat del Ple i trampeja per aconseguir el que vol de forma unilateral.
És per això que ara, amb aquesta moció, demanem de forma directa a l’equip de govern
de Reus que reconegui la necessitat de tenir un Inspector de la Guàrdia Urbana, figura
que dotaria el cos policial d’una major estabilitat i professionalitat, amb un nou càrrec que
ja no estaria en una situació d’inestable interinitat i que exerciria una funció definitiva de
lideratge.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents
ACORDS:
Primer. Que l’Ajuntament de Reus obri el procés de concurs per cobrir la plaça
d’Inspector de la Guàrdia Urbana de Reus, i que el Ple traslladi als òrgans competents els
acords aprovats en aquesta moció als efectes del seu compliment a la major brevetat, si
s'escau, amb la previsió que la plaça d’Inspector estigui coberta durant el primer semestre
del 2017.
Segon. Que el Pressupost Municipal per al 2017 inclogui, si s'escau, una partida
pressupostària suficient per donar cobertura a aquest nou càrrec.
Tercer. Que es convoquin 8 places d’agent de la Guàrdia Urbana, seguint els
procediments legalment establerts i previ compliment dels tràmits que corresponguin.
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