AJUNTAMENT DE BERGA

MOCIÓ DEL GRUP MUNCIPAL DEL PDCAT A FI QUE SIGUI SOTMESA
A TRACTAMENT DEL PLE DE LA COPORACIÓ

SEC _Expedients Secretaria 2018/16
PRP2018/494

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PDECAT-CONVERGÈNCIA DE
BERGA PER A LA REPROVACIÓ DEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ FRANCESC
RIBERA TONEU, PER LA SEVA DEFICIENT GESTIÓ REITERADA DE LA
COORDINACIÓ AMB LA POLICIA LOCAL I DE LA POLÍTICA LOCAL DE SEGURETAT
La proppassada nit del diumenge 8 d’abril a la matinada del 9 d’abril de 2018, es van dur a
terme un seguit d’actuacions vandàliques de baixa intensitat però organitzades des de
sectors de l’espanyolisme polític contra simbologia independentista a edificis i espais
públics i també privats. Aquestes actuacions van ser gravades i emeses per una televisió
privada espanyola el mateix dia 9 d’abril com una gran gesta. D’aquests fets l’equip de
govern se’n assabenta a l’arribada pel matí a l’edifici consistorial.
Els grups municipals a l’oposició a l’Ajuntament de Berga vàrem demanar explicacions al
govern municipal de la CUP. I aquestes van ser ateses en diferents reunions del 16 d’abril i
20 d’abril amb la presencia del regidor en qüestió.
La informació que s’ha donat en aquestes reunions posen en evidència que el sistema de
seguretat municipal no funciona i també el desconeixement i el descontrol que el regidor de
govern encarregat d’aquesta regidoria de Governació té sobre el cos de la policia local de
Berga. El regidor ha perdut tota autoritat sobre el cos de policia i aquest fet ja ha passat en
altres ocasions al llarg dels darrers mesos. La policia no informa de forma puntual i
acreditada al regidor, ni a l’equip de govern, ni durant ni després de què s’esdevinguin fets
que pertorben la tranquil·litat i la normalitat de la ciutat.
No és la primera vegada. A finals de l’any 2017 pels volts de Nadal i cap d’any, es
produïren 3 onades de robatoris en pocs dies dels gerros d’acer inoxidable del cementiri de
Berga. Més de 200 gerros varen ser robats. L’Ajuntament titular de la seguretat d’aquest
indret municipal no va detectar els furts mentre tenien lloc ni va ser capaç d’impedir la seva
reiteració; una vegada pot passar, dues pot ser mala sort, però tres és símptoma de
mancances profundes del sistema de treball.
Per altra banda, el regidor de governació i la resta del Consistori no s’assabenten dels fets
ocorreguts el 16 d’agost de 2016 -quan una senyora va ser reduïda per la policia local en
pròpies dependències- fins el 22 de setembre que ho publica el diari regio7. Aquest tema
està ara en mans judicials. Però el problema torna a ser la descoordinació i manca
d’informació de l’equip de govern. Llavors es va anunciar que es revisarien i es millorarien
els processos de treball; ara ha queda pal·les que o no es va fer o no es va encertar en els
canvis implementats.

Mod. DEC-GRAL

En conclusió es proposa la reprovació del regidor de Governació per:
-d’una banda, les deficiències de la política de seguretat local: davant d’incidents
potencialment greus (robatoris reiterats al cementiri, ràtzies d’espanyolistes per la ciutat...),
on no es reacciona amb mesures que hi facin front eficaçment. Aquesta qüestió va més
enllà de si hi ha prou recursos o no: té a veure amb com s’organitzen i s’utilitzen els
recursos existents.
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-d’altre cantó, la manca de coordinació, confiança i entesa entre el regidor i el cos de la
policia local, sobretot tenint en compte que plou sobre mullat.
Per tots aquests fets es proposa ACORDAR:
DEMANAR LA REPROVACIÓ DE REGIDOR FRANCESC RIBERA TONEU, COM A
REGIDOR DE GOVERNACIÓ.

Mod. DEC-GRAL

Berga, 24 d’abril 2018
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