PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 12
DE MAIG DEL 2017 SOBRE EL CONCURS PER COBRIR LA PLAÇA D’INSPECTOR
DE LA GUÀRDIA URBANA DE REUS
El Ple del 15 de juliol del 2016 va aprovar amb el vot a favor de CiU, ERC, Ara Reus, Cs,
PSC i PP, i l’abstenció de la CUP, una moció presentada pel Grup Municipal de Ciutadans
per obrir la convocatòria del concurs per cobrir la plaça d’inspector de la Guàrdia Urbana
de Reus. En els seus acords, la moció concretava que el concurs s’havia de convocar
amb la previsió que la plaça d’Inspector estigués coberta durant el primer semestre del
2017.
Sense entrar a valorar la veracitat dels fets, la setmana passada diversos mitjans de
comunicació es van fer ressò de les queixes exposades per membres de la Guàrdia
Urbana que, consultades per algun dels mitjans, van esmentar la manca d’un inspector
que tingui la plaça en propietat com un dels principals problemes del cos.
Aquest dijous hem pogut llegir en premsa declaracions de l’Alcalde de Reus amb relació a
aquesta qüestió, on deia textualment: “Convocarem el concurs quan sigui oportú. De
moment, no ho considero prioritari”.
Una vegada més, veiem com l’Alcalde de Reus fa cas omís del que aprova el Ple
municipal, fet que des de Ciutadans considerem gravíssim i irregular. Per tot això, el Grup
Municipal de Ciutadans formula les següents
PREGUNTES:


Té previst l’Alcalde donar compliment a l’aprovat pel Ple i convocar d’una vegada
per totes el concurs per cobrir la plaça d’inspector de la Guàrdia Urbana?



Per què encara no s’ha donat compliment a aquesta moció, que fins i tot l’equip de
govern i l’Alcalde van votar a favor?



Quines circumstàncies han canviat des que es va aprovar la moció el 15 de juliol de
2016 fins ara per no complir-la?



Per què l’Alcalde i el seu equip de govern reiteradament i per costum fan cas omís

dels acords que pren el Ple municipal a iniciativa dels grups de l’oposició?

Reus, 11 de maig del 2017
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