MOCIÓ PER LA MILLORA DE LA SEGURETAT CIUTADANA A
REUS
Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats
per l’ONU:
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Núm. 11: Aconseguir que les ciutats siguin inclusives, segures, resilients i
sostenibles.
Núm. 16: Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un
desenvolupament sostenible.

La seguretat és un element essencial que marca el desenvolupament i el progrés d’una
ciutat i, per tant, és molt important que des de les administracions que tinguin
atribuïdes les competències en la matèria s’adoptin mesures per tal de garantir la
seguretat pel benestar de la ciutadania. No obstant això, en els darrers anys la
sensació d’inseguretat ha augmentat notablement a Reus. No és una percepció
política, sinó una percepció ciutadana i que cada cop surt més reflectida en el dia a dia
dels reusencs i les reusenques.
Les inquietuds ciutadanes no haurien de ser ignorades o infravalorades per
l’Ajuntament. La ciutadania cada cop té més por de caminar per moltes zones de la
ciutat i sobretot en horari nocturn i més encara si ets dona o una persona gran.
Aquesta situació hauria de ser sinònim de preocupació i d’amplis treballs interns i
transversals per fer capgirar aquesta situació. Lamentablement, el govern municipal
s’obstina a afirmar que els episodis d’inseguretat són casos aïllats i puntuals, però la
realitat no és aquesta. Fa temps que els reusencs i reusenques no van tranquils per la
ciutat, comerciants i botiguers tenen por a l’hora de tancar perquè no saben què es
trobaran de camí a casa ni si durant la nit els entraran a robar al seu local. Just
després de Nadal es va produir una onada de robatoris en comerços i algunes cases
del centre de la ciutat i en diversos barris, que va tornar a agreujar aquesta situació

d’inseguretat i, sobretot, d’impunitat dels agressors i d’incapacitat per facilitar la millora
de la protecció davant eventuals nous episodis.
La seguretat va estretament lligada a la Guàrdia Urbana en un municipi com el nostre,
però el fet que Reus, cada any que passa, sigui una ciutat més insegura, no és culpa
dels agents policials que conformen la plantilla. Les falses promeses electorals del
senyor Carles Pellicer, qui en plena campanya va dir que incrementaria un 20% la
plantilla de la Guàrdia Urbana arribant així als 170 agents, i que patrullarien tres cops
al dia per la ciutat, l’únic que han aportat és més malestar i frustració als nostres
policies que veuen com passen els anys i la seva situació empitjora. La ràtio d’agents a
Reus és substancialment insuficient, no arriben als 160 efectius actualment. Segons
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consta en el document de gestió econòmica i pressupostària que forma part de
l’expedient pressupostos de l’any 2022, hi ha la previsió d’arribar a 156 agents, amb 12
places vacants que encara no quedaran cobertes, comptant des d’Inspectors fins als
agents de la Guàrdia Urbana. A més, durant el 2022 es jubilaran set agents que no
estan previstos cobrir immediatament, ja que no hi ha places obertes, per tant, l’any
vinent tornarem a anar a pitjor amb menys agents que enguany. Aquesta,
malauradament, és una dinàmica habitual des que Carles Pellicer va arribar a l’alcaldia,
ja que any a any hem anat perdent agents i, per tant, debilitant la ciutat, i de retruc la
imatge d’una Guàrdia Urbana que era de les més ben reconegudes arreu de Catalunya
i a la qual ara, costa molt que un policia vulgui venir. No són pocs els agents que
marxen a altres municipis o cossos de seguretat. Una part de la causa d’aquesta
reducció de la plantilla està vinculada als efectes de l’aplicació de la LARSAL, aprovada
per PP i CiU, juntament amb les limitacions pressupostàries dels Pressupostos Generals
de l’Estat per la capacitat de creació de llocs de treball públics.
A aquesta baixa ràtio d’agents s’ha d’afegir un important percentatge de baixes
directament vinculades a la sobrecàrrega de treball i d’exposició a expectatives
sobredimensionades per al personal en actiu i que, probablement, amb recolzament i
adequades condicions en el treball, a més d’un pla realista de dotació de la plantilla
necessària, serien evitables. Això fa que dels 156 agents, potser actius n’hi ha només
uns 130. Aquesta falta d’agents és la que repercuteix de forma directa en els
problemes de seguretat arreu de la ciutat, provoca baixes per l’alt volum continuat de
feina que han d’assumir i, a sobre, tenen dificultats per gaudir dels descansos i de les
vacances o dies personals que necessiten des de la vessant física, psicològica i
emocional. El fet de tenir sobre el paper 156 efectius, fa que la ràtio de policies sigui

inferior a la que demana la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que és d’un
mínim d’1 agent per cada 667, i que, per tant, a Reus se situaria en 159 agents; i del
que marca la Unió Europea, que situa en 1,8 agents per cada 1.000 habitants, que es
tradueix en un mínim de 190 agents a la ciutat de Reus. Per posar-ho en context, a
Reus l’any 2014 hi havia 168 agents, segons es va publicar el febrer del 2014 en el
BOPT número 39 que tractava sobre l’administració local en el pressupost general de
l’Ajuntament de Reus per aquell any. Així doncs, s’han perdut 12 places en vuit anys,
però a més, els serveis mínims d’aleshores marcaven que en els torns de matí, tarda i
nit haurien d’estar actius 13 agents, mentre que ara es vol establir un nou conveni
augmentant els agents per cada torn, arribant a la vintena de policies en els torns de
matí i tarda, i establint una quinzena d’agents en el de nit. Això deixa en evidència la
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gestió que s’està fent de la Guàrdia Urbana des de l’Ajuntament, ja que és
incomprensible que amb 12 agents menys que el 2014, es vulgui augmentar ara els
serveis mínims en els diferents torns.
D’altra banda, la reobertura de les comissaries de proximitat amb les condicions
laborals adequades i la nova comissaria mòbil de proximitat, a priori, són dues accions
positives per recuperar la seguretat arreu de la ciutat, però la realitat és que si
aquestes dues iniciatives no van acompanyades de més agents, com està passant ara
mateix, l’únic que provocar és que la Guàrdia Urbana vagi encara més saturada i el
volum de feina sigui encara més excessiu del que ja ho és actualment. De fet,
aquestes comissaries de proximitat fan que la Guàrdia Urbana comprometi, de mitjana,
dos agents per cada torn.
Per tot això, des del Grup Municipal Socialista de Reus instem a l'aprovació pel Ple dels
següents acords:
-

Potenciar la seguretat ciutadana a Reus reforçant la plantilla de la Guàrdia
Urbana iniciant en aquest 2022 el procés per tal de disposar de cinc places
addicionals.

-

Establir un pla per crear les places noves d’agents suficients cada any fins a
complir amb la ràtio d’agents per habitants marcada per Europa i per la FEMP.

-

Que s’elabori un estudi dels punts ‘negres’ pel que fa a la seguretat a Reus per
tal de reforçar l’actuació i presència de la policia en els mateixos, i la
planificació de totes les actuacions des de les diferents regidories per recuperar
les condicions de seguretat en aquests àmbits.

-

Que s’estudiï i justifiqui l’efectivitat de cadascuna de les comissaries de
proximitat i, si s’escau, es valorin altres formes per a fer efectiva la proximitat a
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la ciutadania amb major impacte amb els recursos disponibles.

