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MELENDEZ MARFIL, RAUL

PREC QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S REGIDOR NO ADSCRIT SR. MELENDEZ AL/A LA PLE MUNICIPAL
DEL DIA 17/09/2021 REFERENT A DESENVOLUPAMENT D'UN PLA ESPECÍFIC DE SEGURETAT NOCTURN A
DIFERENTS ZONES DE LA CIUTAT A LA JUNTA DE SEGURETAT LOCAL DE REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'art. 54 de la L.O.F.C.S. estableix que en els municipis que tinguin
Cos de Policia propi, es pot constituir una Junta Local de Seguretat, presidida pel seu alcalde, que serà l'òrgan
competent per establir les formes i procediments de col•laboració entre els membres de les Forces i Cossos de
seguretat en el seu àmbit territorial, i que han de celebrar reunions informatives com a mínim un cop a l'any.
Les Funcions assignades a les juntes locals de seguretat són:
• Analitzar la situació de la seguretat pública, formulant les
propostes oportunes per aconseguir una eficaç coordinació i
col•laboració de les diferents Forces i Cossos de Seguretat.
• Elaborar plans de prevenció de la delinqüència.
• Arbitrar fórmules per aconseguir l'intercanvi d'informació
entre les Forces i Cossos de Seguretat concurrents.
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• Estudiar i valorar informes i propostes sobre la seguretat
pública en el Municipi.
• Impulsar la cooperació dels efectius que incideixen en la
seguretat ciutadana en l'àmbit municipal.
• Adoptar decisions vinculants i fer-ne el seguiment.
• Exigir que es compleixin els acords adoptats i que s'exerceixin les funcions policials emanades de la Llei i
derivats de la mateixa Junta.
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Podem indicar en termes relatius de seguretat que Reus és una ciutat tranquil•la.
No obstant això, a causa d'esdeveniments rellevants coneguts, com a les contínues demandes veïnals de les
diferents zones de la ciutat, s'observa un increment exponencial d'incivisme i inseguretat, sobretot pel que fa a
l'horari nocturn.
Aquestes demandes reiterades en el temps no són més que un fidel reflex de la sensació ciutadana d'inseguretat,
i que en els darrers mesos sembla no ser únicament problema de barris perifèrics, sinó també a zones cèntriques
urbanes.
Que per part d'alguns grups de l'oposició i associacions veïnals, s'ha reclamat l'increment de la plantilla actual de
la Guàrdia Urbana, i aquest govern ha respost sobre l'impossibilitat en termes econòmics i legals, més enllà de la
substitució dels efectius que és jubilen cada any.
Però no podem oblidar que Reus és una gran ciutat. I concretament en el que a efectius policials es refereix,
tenim la sort de comptar amb quatre cossos policials. Cos de la Guàrdia Urbana en l'àmbit municipal, Cos dels
Mossos d'Esquadra en l'àmbit autonòmic, i Guàrdia Civil i Policia Nacional amb dependència estatal, cadascú
emmarcat amb les seves competències, però habilita a la ciutat amb un important nombre d'efectius policials,
que ben coordinats ajudaran a reconduir aquesta situació d'inseguretat i incivisme i evitarà el descontrol futur.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT ESMENA, PREC O PREGUNTA
Insto a l'alcalde de la ciutat de Reus i a la regidora en qui ha delegat la responsabilitat de Seguretat Ciutadana,
perquè convoqui de manera ordinària o extraordinària la Junta de Seguretat Local, per l'estudi i urgent
desenvolupament d'un Pla Específic de Seguretat nocturn pel Barri Sant Josep Obrer - Mas Pellicer, plaça de la
Ferradura i carrer Sardana, zona avinguda Carrilet i estació d'autobusos, plaça de La Cultura de la Pau, així com
d'altres punts conflictius de la ciutat que estableixin els experts en seguretat pertinents, amb presència i suport, a
banda del Cos de la Guàrdia Urbana de Reus, dels cossos de Seguretat Autonòmics i Estatals anteriorment
esmentats, perquè l’ incivisme i delinqüència que pateixen aquestes zones siguin controlades de manera efectiva,
amb els mitjans policials establerts a la llei.
Que per part dáquest govern, es doni informació del resultat d'aquestes reunions a la ciutadania, així com als
grups municipals i regidor No Adscrit que conformen aquest Plenari.
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DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L'ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):
La documentació que AJUNTAMENT DE REUS podrà consultar és la que es relaciona tot seguit i que, en cas
d'oposar-se a la seva consulta, haurà d'aportar la persona interessada.

M'OPOSO a la consulta i presento la següent documentació:

Document identificatiu
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INFORMACIÓ DE AJUNTAMENT DE REUS A LA PERSONA INTERESSADA.
1. L'accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus
(www.reus.cat), segons el que estableix el Reglament de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics de
l'Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l'avís de dipòsit a través d'un SMS al mòbil o un missatge al
correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes per a ser
incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus. Si la pregunta es formula
per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el
decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les
preguntes a respondre per escrit han d'ésser contestades en el termini màxim .

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem que les dades
personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està publicat al Portal de
Transparència de Ajuntament de Reus. https://transparencia.reus.cat
Responsable
Ajuntament de Reus
Finalitat
Legitimitat

Destinataris

Drets

La gestió o tramitació de la Esmenes, precs o preguntes al Ple Municipal o a la Junta de
portaveus de l'Ajuntament
El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una obligació legal, per
raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en exercici d'un interès legítim i en els
casos que consti el consentiment de la persona interessada.
Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici de les seves
competències, a altres organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos
que consti el consentiment previ de la persona interessada.
En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d'una sol·licitud a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu
electrònica de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar
Pàgina 3 de 4
Aquest tràmit es pot fer telemàticament des de
l’oficina virtual de www.reus.cat

OAC
Plaça Mercadal, 1 • 43201 Reus
Tel. 977 010 010 • Fax 977 010 210
oac@reus.cat • www.reus.cat

un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Informació addicional
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X

Podeu consultar informació addicional a la pàgina web: https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents
aportats.
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