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ASSUMPTE: DIA DE LA GUÀRDIA URBANA 2022 

 

DESTINATARI: AL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA, SR. CHRISTIAN 

CARNEADO 

 

Des de fa dos anys i amb motius de la situació sanitària produïda per el virus del covid-19 

no s’ha pogut realitzar la jornada anual del dia de la Guàrdia Urbana que es venia celebrant 

cada any. 

Aquesta celebració anual atorgava una distinció als agents que havien fet una intervenció 

de mèrit i també als agents que portaven anys de servei a la ciutat i els seus veïns. 

 

El nostre reglament contempla aquestes distincions en aquests apartats: 

 
CAPÍTOL VII - DELS PREMIS I RECOMPENSES 

Art. 87. La prestació de serveis destacats durant el servei pels membres de la Guàrdia Urbana, 

així com el manteniment, al llarg de la vida professional, d'una conducta exemplar podran ser 

objecte d'una distinció a través de l'atorgament de mencions honorífiques i premis. Les 

esmentades recompenses podran ser considerades, per a qui les rebi, com mèrit especial en els 

casos en què aquells es presentin a oposicions i concursos d'ascens. 

Els guardons poden ser: 

a)Felicitació personal, pública o privada. 

b)Medalles. 

 

Art. 88. Les felicitacions tenen per objecte destacar les intervencions dels membres del Cos de la 

Guàrdia Urbana, que excedeixin notòriament del nivell normal del compliment del servei, o que 

per el risc que comporta o por l'eficàcia dels resultats obtinguts, hagin de ser considerades com 

meritòries. 

 

 

Per tant, des de la nostra secció sindical demanen que aquest any i amb l’actual situació 

sanitària favorable, es celebri de nou i en el mes de juny, el Dia de la Guàrdia Urbana. 

 
 

 

 

 

 

Atentament, 

Raúl Pérez Jiménez 

Secretari d’Acció Sindical SIP-FEPOL 
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