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Secretaria General
Serveis Adjunts
Exp. SEC 191/2022 OF.

DECRET
Vista la proposta de la Regidora de Seguretat, Convivència i Civisme de 13 de setembre
de 2022 per a la concessió de diferents medalles i diplomes als membres de la Guàrdia
Urbana, als d’altres cossos policials i altres persones que, pels anys d’antiguitat en el
servei, per la seva dedicació i implicació en les diferents intervencions, han aconseguit
que la seva tasca sigui reconeguda de forma especial.
Atès el sistema de recompenses previst en el Reglament de la Policia Local de la ciutat de
Reus.
De conformitat amb el que estableix la disposició transitòria quarta apartat sisè del
reglament esmentat el procediment per a la concessió d’aquestes recompenses serà el
previst al Reglament Municipal d’Honors i Distincions.
Atès que la Junta de Portaveus en reunió de 14 de setembre de 2022 ha donat el vistiplau
a la incoació del corresponent expedient administratiu per a la concessió d'aquests
reconeixements.
Atès el que preveuen els articles 15 i següents del Reglament Municipal d’Honors i
Distincions.
Vist el què disposa l'article 33.1 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, en relació a l'aplicació del
procediment de la tramitació d'urgència, reduint a la meitat els terminis establerts pel
procediment ordinari.
Atès que en el cas que ens ocupa concorren raons fonamentades per acordar la
tramitació d'urgència a fi de poder incorporar el reconeixement per accions recents i al
mateix temps acabar la instrucció i resolució de l’expedient dins d’aquesta anualitat.

HE RESOLT:
PRIMER: DECLARAR l’aplicació de la tramitació d’urgència al procediment.
SEGON: Aprovar inicialment l’expedient per concedir els reconeixements següents:
MEDALLA DE BRONZE
15 anys de servei (2007-2022) els components d’aquesta Guàrdia Urbana (total 02
condecoracions).
- Agent TIP 0226
- Agent TIP 0228
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MEDALLA DE PLATA
25 anys de servei (1997-2022) al component d’aquesta Guàrdia Urbana (total 00
condecoracions).
MEDALLA D’OR
30 anys de servei (1992-2022) els components d’aquesta Guàrdia Urbana (total 07
condecoracions).
- Agent TIP 0151
- Caporal TIP 0153
- Caporal TIP 0154
- Agent TIP 0155
- Caporal TIP 0156
- Caporal TIP 0157
- Sergent TIP 0158
MEDALLA AL SERVEI DISTINGIT
A l’agent de la Guàrdia Urbana de Reus amb TIP 0201, pel servei realitzat el dia 07 de
gener de 2022, on amb templança, empatia i serenor va assistir a un home que
s’intentava suïcidar i va aconseguir que deposes l’actitud, sent finalment rescatat per
bombers.
Al caporal i agents de la Guàrdia Urbana de Reus amb TIP 0202, 0301, 0272 i 0261 pel
servei realitzat el dia 05 de febrer de 2022, on per la decisió i rapidesa en l’actuació van
poder salvar un home amb intent de suïcidi i parada cardiorespiratòria fins l’arribada del
serveis sanitaris.
Als caporals amb TIP 0202, 0230 i 0271 i a l’agent amb TIP 0277 pel servei efectuat el dia
25 de maig de 2022 on per decisió i rapidesa en l’actuació en una baralla amb quatre
persones implicades, en la qual una persona va resultar apunyalada, si bé van poder
salvar la vida de la víctima gràcies a la seva i decidida ràpida intervenció, evitant que el
continuessin agredint, assistint-lo i finalment aconseguint detenir l’autor.
A l’agent de la Guàrdia Urbana de Reus TIP 0236 pel servei realitzat el dia 09 de juliol de
2022, quan estan fora de servei, va observar un accident entre dos motocicletes a la C242 i va assistir a les persones així com a regulació del trànsit fins l’arribada del Cos de
Mossos d’esquadra i serveis sanitaris.
A l’inspectora de UDYCO del Cos Nacional de Policia amb TIP 135646, al Sergent i als
agents del Cos Mossos d’Esquadra amb TIP 8909, 6405, 11645, 11674 i 11682 i als
caporals i agents de la Guàrdia Urbana de Reus amb TIPS 0255, 0269 i 0273.
L'operació CAVE-SEGAB, duta a terme d'igual a igual entre UDYCO (Unidad de Droga y
Crimen Organizado) de CNP, Unitat d'Investigació de CME i Unitat d'Investigació de GUR
va suposar una investigació de 8 mesos, va culminar amb l'entrada i perquisició a 12
immobles a Reus i rodalies amb el següent resultat:
Investigació/detenció de 13 persones per delictes de tràfic de drogues,
organització criminal, tinença d'armes i explosius entre d'altres.
Intervenció de gairebé 3 quilos de cocaïna, 2 quilos de marihuana, 300 grams
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d'haixix, una plantació inodor, pastilles d'èxtasi, MDMA, LSD i altres drogues.
Intervenció de 90.000 euros.
Intervenció de diversos dispositius mòbils i vehicles.
MEDALLA AL MÈRIT CIUTADÀ
Al Sr. Babatunde ADESOJI OYETUNJI. Per l’actuació duta a terme el dia 26 de març de
2022 on va observar un atropellament greu a la Av. Països Catalans, i veient que el
conductor del mateix volia fugir del lloc dels fets, va reaccionar amb celeritat i va retenir
el conductor del vehicle (que volia marxar del lloc) fins l’arribada dels serveis de la
Guàrdia Urbana.
A l’agent de la Guàrdia Urbana de Tarragona amb TIP 1053 (fora de servei) i al Sr. Ricardo
NIGRO NIGRO per la seva actuació el dia 03/03/2022 en que van observar un accident al
carrer Pare Manyanet en el qual el conductor i autor dels fets anava conduint sota els
efectes de begudes alcohòliques, fent conducció temerària i va crear perill a la via pública
amb risc per als escolars de l’escola Pare Manyanet. El senyor Nigro va avisar els serveis
de Guàrdia Urbana i juntament amb l’agent Gallego, van retenir el conductor que volia
fugir, fins l’arribada dels serveis policials. El conductor va donar una taxa d’alcohol de
1,98 mg/l. El conductor va resultar detingut.
MEDALLA AL MÈRIT PROFESSIONAL
A l’agent de la Guàrdia Urbana de Reus amb TIP 0090 per la seva impecable trajectòria
professional durant mes de 36 anys al cos, i en especial per les tasques desenvolupades
a la Unitat d’Educació Viaria, i Unitat administrativa.
A l’agent de la Guàrdia Urbana de Reus amb TIP 0069 per la seva impecable trajectòria
professional durant mes de 39 anys al cos, i en especial per les tasques desenvolupades
a la Unitat d’Atestats, especialitzant-se en la reconstrucció d’accidents, el qual ha
compartit aquests coneixements mitjançant la formació d’altres agents.
A l'Inspector cap del Cos Nacional de Policial amb TIP 81381, amb motiu de la seva
excel·lent tasca com a sotscap de la comissaria de Reus i, especialment, per la seva
implicació i disponibilitat en el foment i coordinació de dispositius policials d'estrangeria i
documentació entre els cossos policials.
Al Caporal de la Guàrdia Civil amb TIP Y65865S amb motiu de la seva excel·lent tasca com
a caporal de la Patrulla Fiscal i de Fronteres amb base a Cambrils i, especialment, per la
seva implicació i disponibilitat en la planificació i execució coordinada de campanyes
preventives i dispositius conjunts entre els cossos policials, així com el seu
assessorament en matèria d'aeronaus no tripulades.
Al Sergent del Cos de Mossos d’Esquadra amb TIP 2149 amb motiu de la seva excel·lent
tasca com a Sergent Cap de l'oficina d'atenció al ciutadà (OAC) de l'ABP Baix Camp Priorat a Reus i, especialment, per seva implicació en la millora de la tramitació dels
atestats policials així com la seva disposició a la millora continuada dels procediments i el
suport en la formació de la plantilla de la Guàrdia Urbana de Reus.
Al Sergent del Cos de Mossos d’Esquadra amb TIP 6359 amb motiu de la seva excel·lent
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tasca com a Sergent Cap de Torn en la Unitat de Seguretat Ciutadana a la ciutat de Reus i,
especialment, per la coordinació amb els Sergents Responsables del servei de Guàrdia
Urbana i la seva implicació en els dispositius de seguretat ciutadana realitzats
conjuntament a la ciutat de Reus entre ambdós cossos policials.
DIPLOMA AL SERVEI DISTINGIT
Als agents de la Guàrdia Urbana de Reus amb TIP 0266 i 0309 pel servei realitzat del dia
26 de març de 2022 i la seva especial implicació, dedicació i meticulositat per descobrir
les causes i circumstàncies de l’accident, així com la confecció i finalització del atestat
instruït per Accident de Trànsit amb ferit molt greu i detenció del conductor.
Al caporal amb TIP 0272, i als agents amb TIP 0199, 0299, 0302, 0304 i 0307 pel servei
efectuat el dia 20 d’agost de 2022 on van localitzar a dues persones barallant-se amb
arma blanca i per decisió i rapidesa en l’actuació van reduir i evitar que es produïssin
lesions greus, degut a les amenaces de mort que havia rebut una de les parts
implicades.
DIPLOMA AL MÈRIT PROFESSIONAL
A Jaume GRAU AMENOS per la seva col·laboració i professionalitat amb la Guàrdia
Urbana de Reus des de el Departament de Sistemes d’Informació i Telecos.
A Ramon SALAS FLORES per la seva col·laboració i professionalitat amb la Guàrdia
Urbana de Reus des de el Departament de Sistemes d’Informació i Telecos.
A Antonia GOMEZ PEÑA per la seva col·laboració i professionalitat amb la Guàrdia
Urbana de Reus des de el Departament Gestió i Administració de Personal.
A Inés PORRAS PLAZUELO per la seva col·laboració i professionalitat amb la Guàrdia
Urbana de Reus des de el Departament de Gestió i Administració de Personal.
A Elisabet OLESTI GOU, per la seva col·laboració i professionalitat amb la Guàrdia Urbana
de Reus des de el Departament de Gestió Econòmica i Pressupostaria.
A Mariona AYMAMI BESORA per la seva col·laboració i professionalitat amb la Guàrdia
Urbana de Reus des de el Departament de Gestió Econòmica i Pressupostaria.
A la funcionaria de l'Àrea Administrativa de la Guàrdia Urbana de Reus Maria Teresa
PUIGDOMENECH ROMERO, per la seva especial implicació i professionalitat en realització
de les tasques de gestió i tramitació d'expedients administratius de la Guàrdia Urbana.
A la funcionaria de l'Àrea Administrativa de la Guàrdia Urbana de Reus Luis POVEDA
GARCIA, per la seva especial implicació i professionalitat en realització de les tasques de
gestió i tramitació d'expedients administratius de la Guàrdia Urbana.
A l’agent (en excedència) amb TIP 0288 per la seva especial dedicació i implicació en el
desenvolupament i posada en marxa de l’aplicatiu de gestió integral de la Guàrdia
Urbana «DRAC»
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A l’agent amb TIP 0265 per la seva especial dedicació i implicació en el desenvolupament i
posada en marxa de l’aplicatiu de gestió integral de la Guàrdia Urbana «DRAC»
TERCER: Sotmetre la present resolució a informació pública per un termini de 8 dies
hàbils, transcorreguts els quals sense que s’hagin formulat al·legacions i/o suggeriments
quedarà definitivament aprovada donant-se compte en la propera sessió plenària que es
dugui a terme.
Ho mana i signa el Molt Il·lustre Sr. Alcalde, a la ciutat de Reus, el dia que consta en la
diligència de registre.
L'Alcalde

El Secretari general

Carles Pellicer Punyed

Jaume Renyer Alimbau

Aquest document és còpia autèntica del decret número 2022016415 de data 15 de
setembre de 2022 de conformitat amb l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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