
AJUNTAMENT DE REUS

INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL

ASSUMPTE:  consulta  formulada  per  l'alcaldessa  accidental  en  relació  a  la  moció
presentada pel Grup Municipal de la CUP sobre la participació dels partits de l'oposició
a la Junta Local de Seguretat i creació d'una comissió especial de treball sobre el model
de seguretat.

ANTECEDENTS:

I. El grup municipal de la CUP ha presentat una moció per ser debatuda i, si s'escau,
aprovada pel ple de la Corporació que proposa l'adopció dels següents acords:

1. Que els partits de l'oposició formin part de la Junta Local de Seguretat.

2. 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
d'associacions i entitats de la ciutat.

3. Crear una Comissió Especial de Treball abans d'acabar l'any per tal d'avaluar,
valorar  i  debatre  el  model  de  seguretat  amb l'objectiu  de poder-hi  fer  els
canvis o modificacions que es considerin.

II. Per part de la Sra. Montserrat Vilella, actuant com alcaldessa accidental, s'ha sol·licitat
a aquesta secretaria que s'informi sobre la legalitat de la moció

FONAMENTS DE DRET:

I. Sobre la composició de la Junta Local de Seguretat l'article 9 de la Llei 4/2003, de 7
d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya estableix que :

« (...)  2. La Junta Local de Seguretat és integrada per l'alcalde o alcaldessa, que la
presideix, amb veu i vot, i els vocals permanents següents, també amb veu i vot:

a) El  delegat  o  delegada  territorial  del  Govern,  qui  pot  delegar  la  seva
representació en el subdirector o subdirectora general, d'acord amb l'article
17.2.

b) El regidor o regidora delegat en matèria de seguretat ciutadana.

c) El  cap  o  la  cap de la  comissaria  de la  policia  de la  Generalitat-mossos
d'esquadra del municipi o, si no, el cap o la cap de l'àrea bàsica policial o el
comandament que designi en els termes fixats per reglament.

d) El cap o la cap de la policia local o el comandament que designi en els
termes fixats per reglament.
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e) Si així ho acorda l'Administració de l'Estat, són també vocals de les juntes
locals de seguretat, en l'àmbit de llurs competències, els caps de la Guàrdia
Civil i del Cos Nacional de Policia que tinguin responsabilitats funcionals en
el municipi.

3. Quan ho requereixin els assumptes a tractar, han d'assistir també a la reunió de la
junta local de seguretat, amb veu però sense vot, representants de la judicatura i de la
fiscalia, si així ho acorda l'Administració de l'Estat.

4. Poden ésser també convidats a participar en la Junta Local de Seguretat, amb veu
però sense vot, les associacions i les entitats veïnals i ciutadanes del municipi, en el cas
que puguin ésser afectades pels assumptes a tractar.

5. Si  els  assumptes a tractar ho requereixen,  el  president o presidenta o els  vocals
poden assistir a les sessions de la junta local de seguretat acompanyats dels tècnics
que creguin convenients  i,  especialment,  de les  persones  responsables  dels  serveis
d'emergències, dels serveis socials, de trànsit i seguretat viària i de joc i espectacles,
amb veu però sense vot. Així mateix, poden ésser cridades a comparèixer davant la
junta les persones responsables dels serveis de seguretat privada que actuïn en el
municipi.»

Per tant no s'ajusta al previst a l'esmentat precepte la proposta de que els partits de
l'oposició formin part de la Junta Local de Seguretat. Per contra la proposta de que es
pugui  convidar  a  tècnics  de  l'Ajuntament,  així  com  a  representats  d'associacions  i
entitats de la ciutat, està expressament prevista ja en els apartats 5 i 4 respectivament
de l'article 9 de la Llei 4/2003. Pel que fa als tècnics sempre que els presidents o els
vocals  o  estimin  convenient,  pel  que  fa  a  les  entitats  en  el  cas  que  puguin  ésser
afectades pels assumptes a tractar.

II. Pel que fa a la proposta de creació d'una Comissió Especial de treball cal dir que la
previsió de creació de comissions especials  de caràcter transitori  per tal  de treballar
assumptes  concrets  es  troba  expressament  prevista  a  l'article  139  del  ROM  que
determina:

«L’alcalde/essa,  donant-ne compte a l’Ajuntament en Ple,  podrà designar comissions
especials de caràcter transitori a l’objecte que treballin en la preparació d’assumptes
concrets, les quals es dissoldran una vegada acabada la seva comesa»
 
Per tot l'exposat es formulen les següents conclusions:

1. La  proposta  de  que  els  partits  de  l'oposició  formin  part  de  la  Junta  local  de
Seguretat  no  s'ajusta  al  que  preveu  l'article  9  de  la  Llei  4/2003  sobre  la
composició d'aquest òrgan. Per contra el mateix article ja preveu que puguin ser
convidats a les seves sessions tant el personal municipal com les entitats veïnals
en els termes més amunt exposats.

2. Pel que fa a la proposta de creació d'una comissió especial de treball, l'article 139
del  ROM  contempla  aquestes  comissions,  sobre  les  quals  determina  que
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correspon a l'alcalde designar-les donant-ne compte al Ple.

Aquest és el meu parer que sotmeto a qualsevol altre de més fonamentat en dret.

Reus, 14 de setembre de 2016

El Vicesecretari

Josep M. Sabaté Vidal

Vist i plau,

El secretari general

Jaume Renyer Alimbau
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