NOTA DE PREMSA
El Grup Municipal de Convergència i Unió de l’Ajuntament de Tarragona davant la
notícia del nomenament d’un nou cap de la Guàrdia Urbana de Tarragona vol
manifestar el següent:
• El nomenament d’un nou Cap de la Guardia Urbana constitueix un exemple més
del desgavell en la planificació i actuació del regidor de l’Àrea de Seguretat de
l’Ajuntament de Tarragona, Sr. Castillo en l’àmbit de la Guàrdia Urbana de la
qual és responsable polític directe.
• No ens creiem que el nomenament del Sr. Enrique Fernández Ferreira, fins ara
Cap de la Guardia Urbana, fos transitori com s’ha argumentat. La seva presa de
possessió es va fer amb tota la transcendència que mereix un nomenament
definitiu. Tanmateix, no considerem positiu que un càrrec d’aquestes condicions
e importància s’hagi de caracteritzar per la seva transitorietat, si no confiava
l’equip de govern en el Sr. Fernández no entenem el perquè del seu
nomenament. Volem destacar finalment que aquesta decisió ens sorprèn perquè
considerem que el Sr. Enrique Fernández Ferreira té una més que demostrada
competència professional.
• Finalment, i reiterant el nostre respecte pel nou cap de la Guardia Urbana i per la
seva preparació, considerem que al nomenar-se un cap provinent d’un cos de
seguretat independent a la Guardia Urbana, en concret dels Mossos d’Esquadra,
el Sr. Ballesteros i el Sr. Castillo demostren que no confien prou en la preparació
dels agents de la Guardia Urbana.
• El Grup municipal de CIU considera més adient que la designació del nou cap
de la Guardia Urbana hagués recaigut en un dels seus membres, mitjançant una
promoció interna, reconeixent la preparació i dedicació dels mateixos. Aquesta
designació ha suposat una falta de reconeixement als mèrits i la competència
dels membres de la Guardia Urbana de Tarragona.
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