MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 30
D’OCTUBRE DEL 2017 PER INCREMENTAR LA SEGURETAT VIÀRIA A LA
URBANITZACIÓ PÀMIES
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Ajuntament de Reus ha de vetllar perquè tots els barris i carrers de la ciutat siguin el
més segurs possible tant per als conductors com per als vianants. En cas d’accident,
aquests últims són els més vulnerables i els que poden patir majors conseqüències per a
la seva salut i integritat física, de manera que és obligació de l’Administració pública
protegir-los amb major cura i adoptar les mesures que siguin necessàries a tal efecte.
No obstant això, hi ha algunes zones de Reus on és necessari actuar per incrementar la
seguretat viària dels ciutadans. Un exemple és la urbanització Pàmies, ubicada entre la
plaça del Canal i el carrer Astorga. En aquesta zona hi ha tres residències per a la gent
gran -una al carrer del Condesito, una altra al carrer de l’Escultor Sunyol i una darrera al
carrer de la Vicaria-, de manera que per aquests carrers caminen a diari moltes persones
d’edat avançada i amb mobilitat reduïda (amb crosses, caminadors o cadires de rodes).
Tot i això, les voreres de la urbanització són molt estretes (algunes fan només 40 cm
d’ample) i hi ha diverses deficiències a la via pública que fan que per a aquestes persones
resulti molt difícil poder caminar amb normalitat per aquesta zona de la ciutat. Fins i tot és
habitual veure residents amb cadires de rodes passant pel mig dels carrers.
Ja fa més d’un any que el Grup Municipal de Ciutadans va rebre per primer cop queixes
dels veïns d’aquesta zona, que denunciaven que havien demanat solucions a
l’Ajuntament, com ara la peatonalització d’alguns carrers, i no havien obtingut resposta.
En data 23 de maig de 2016, aquest Grup Municipal va presentar una instància al
Registre de l’Ajuntament per conèixer quines mesures adoptaria el consistori per millorar
la seguretat viària a la urbanització Pàmies. A més, es va adjuntar un informe elaborat per
veïns d’aquesta urbanització en el qual es recollien les reivindicacions de millora i que
incloïa una recollida de signatures.
Davant la falta de resposta, en data 11 de juliol de 2016 Ciutadans va preguntar a la
Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme si l’equip de govern atendria les
peticions dels veïns d’aquesta urbanització i quines actuacions s’hi durien a terme. La

resposta va ser que s’estudiaria el cas però tot va seguir igual. Al Ple del 19 de desembre
de 2016, Ciutadans va tornar a fer una pregunta referent a aquest tema i la resposta del
govern va ser que s’havien fet visites a aquesta zona i que es tornaria a analitzar si es
podien adoptar algunes mesures.
El passat mes de maig, un regidor de Ciutadans, un regidor de govern i l’alcalde de la
ciutat van visitar la urbanització Pàmies i es va acordar amb els veïns que es traslladaria a
l’àrea de Mobilitat la possibilitat de fer canvis en el sentit de la circulació d’alguns carrers,
combinat amb la peatonalització parcial d’aquests, per tal de fer-los de direcció única i
poder ampliar l’espai per als vianants. Malgrat això, pel moment encara no s’hi ha dut a
terme cap actuació.
Des de Ciutadans considerem que ja és hora de donar una resposta real i efectiva als
problemes de mobilitat a la via pública per als veïns d’aquesta zona de la ciutat, on ja ha
succeït algun accident de trànsit. L’Ajuntament ha de garantir d’una vegada per totes la
seguretat dels vianants, especialment els que tenen problemes de mobilitat.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents
ACORDS:
Primer. Que els tècnics de Mobilitat de l’Ajuntament de Reus elaborin un estudi sobre la
mobilitat de vehicles i vianants a la urbanització Pàmies, així com un posterior informe que
detalli les actuacions que s’hi poden dur a terme per incrementar la seguretat viària,
incloent-hi la possibilitat d’utilitzar part de la calçada com a zona per a vianants.
Segon. Que, en funció dels resultats de l’estudi i l’informe esmentats en l’acord anterior,
s’adoptin les mesures corresponents per incrementar la seguretat viària a la urbanització
Pàmies. En el cas que l’àrea de Mobilitat determini que no s’escau dur-hi a terme cap
actuació, que s’elabori un informe argumentant aquesta inviabilitat.
Tercer. Que el Pressupost municipal per al 2018 inclogui la partida necessària per dotar
econòmicament aquestes actuacions.
Reus, 24 d’octubre del 2017
Sr. Juan Carlos Sánchez Martínez
Portaveu G. M. Ciutadans

