
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 15 DE

SETEMBRE  DEL  2017  PER  AUGMENTAR  LA SEGURETAT  CIUTADANA A SANT

JOSEP OBRER I MAS PELLICER

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En les darreres setmanes, hem vist com s’han incrementat els actes incívics i vandàlics al

barri de Sant Josep Obrer i Mas Pellicer, amb la destrucció de mobiliari urbà, la crema de

vehicles i fins i tot algunes agressions físiques. Tot això se suma a problemes de seguretat

ciutadana ja endèmics en aquest barri, como ara l’ocupació il·legal de pisos, el tràfic de

drogues, els robatoris i altres fets delictius.

Des de Ciutadans, som conscients que aquest no és l’únic barri de Reus amb problemes

d’incivisme i  inseguretat,  però considerem que en el  cas de Sant  Josep Obrer  i  Mas

Pellicer ja s’ha superat amb escreix el límit del tolerable. Són molts els veïns que viuen

amb por, se senten insegurs i es queixen d’haver de suportar aquesta situació i, per això,

és necessari  adoptar mesures addicionals a les habituals per reduir el  vandalisme i la

delinqüència.

És hora que l’Ajuntament posi  fil  a  l’agulla  i  dugui  a  terme les actuacions que siguin

necessàries per acabar amb aquesta problemàtica, ja que les polítiques adoptades fins

ara  han  resultat  insuficients  i  no  han solucionat  un  problema que,  al  contrari,  en  els

darrers mesos s’ha agreujat. Per tant, el Grup Municipal de Ciutadans està convençut que

és necessari un major control dels actes incívics i delictius que s’estan succeint en aquest

barri, i per això cal incrementar les actuacions policials.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents 

ACORDS:

Primer. Que els tècnics de l’Ajuntament de Reus, mitjançant el protocol a seguir en casos

d’ocupació d’un habitatge a Sant Josep Obrer i Mas Pellicer, actualitzin el llistat de pisos

ocupats il·legalment i que en detalla la titularitat pública o privada dels mateixos.



Segon. Atès que molts dels habitatges ocupats il·legalment en aquest barri són propietat

de la  Generalitat,  que l’Ajuntament  de Reus insti  el  govern català  a exercir  un major

control sobre els mateixos, duent a terme actuacions com tapiar els pisos o cases ocupats

fins que puguin ser condicionats per ser destinats al lloguer social.

Tercer. Que s’intensifiqui la presència de la Guàrdia Urbana a  Sant Josep Obrer i Mas

Pellicer per reduir els actes vandàlics i l’incivisme.

Quart. Que s’intensifiqui la coordinació entre Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra, amb

la finalitat d’augmentar les actuacions conjuntes a Sant Josep Obrer i Mas Pellicer per

reduir l’índex de delinqüència al barri.
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