
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE 
REUS (CUP) PER TAL QUE ELS PARTITS DE L’OPOSICIÓ PA RTICIPIN A 

LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT 
 
 

 
 
 
Amb l’objectiu de coordinar, planificar i avaluar les polítiques de seguretat pública a la 
ciutat de Reus, l’Ajuntament va crear la Junta Local de Seguretat que aplega 
representants dels diferents cossos policials que actuen a la nostra ciutat, així com 
l’alcalde i la responsable de Guàrdia Urbana de l’Ajuntament. 
 
L’actual conjuntura social i econòmica crea un nou escenari a la ciutat que requereix 
reforçar la planificació d’activitats preventives en matèria de seguretat, però sobretot 
reforçar les polítiques socials i econòmiques del Consistori per evitar l’exclusió social i 
d’altres situacions socials que puguin fer augmentar l’activitat delictiva, com a mesura 
de supervivència. 
 
És per això, que cal potenciar equips de treball transversals i participatius que 
promoguin polítiques integradores, que vagin més enllà de les competències dels 
cossos policials, que s’adeqüin a aquesta nova realitat socioeconòmica, que 
malauradament, a mesura que passi el temps tendirà a agreujar-se i polaritzar-se. 
 
En aquest sentit, la participació de tots els grups municipals de l’Ajuntament en 
aquesta Junta Local de Seguretat, és imprescindible per tal de fomentar una major 
diversitat de propostes i anàlisis sobre la situació actual, que es tradueixi amb un 
disseny i una implementació de polítiques de seguretat i socials més elaborades i 
consensuades. 
 
A més, cal tenir en compte, que actualment l’espai de debat sobre aquesta tipologia de 
polítiques és la Comissió Informativa de Serveis Econòmiques i, que a causa de la 
difícil situació de la hisenda municipal, l’afer econòmic ocupa la pràctica totalitat dels 
continguts d’aquesta comissió, relegant l’àmbit de la seguretat ciutadana a un paper 
testimonial. 
 
Per altra banda, la varietat de tipologies delictives actuals, posa en evidència la 
necessitat que aquestes qüestions no es tractin exclusivament com una matèria de 
seguretat ciutadana, sinó també com a qüestions socials, que tenen unes causes 
clarament estructurals. 
 
És per tots aquests motius que els Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
de Reus proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 



Primer.-  Que els partits de l’oposició de l’Ajuntament puguin participar en la Junta 
Local de Seguretat. 
 
Segon.- Que segons la naturalesa de les qüestions a tractar en aquestes reunions es 
pugui convidar a tècnics i tècniques de l’Ajuntament, així com a representants veïnals 
o d’altres associacions i organitzacions de la societat civil, per tal de debatre-les. 
 
 
 

 
Reus, 7 de maig  de 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

David Vidal Caballé 
GM de la Candidatura d’Unitat Popular 

 


