
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 23 DE

GENER DEL 2017 PER A LA REDUCCIÓ DEL LLISCAMENT DE LES VORERES DE LA

CIUTAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Des de l'Ajuntament de Reus hem de vetllar perquè els ciutadans comptin amb els millors

serveis i equipaments possibles, amb l'objectiu final que tinguin una bona qualitat de vida.

Així doncs, des de l'Àrea de Via Pública s'ha de vetllar perquè els nostres carrers i places

siguin els adequats per als vianants, evitant i corregint els elements que puguin suposar

un perill per als mateixos.

En aquest sentit, el Grup Municipal de Ciutadans vol destacar que, en els dies de pluja,

alguns carrers de la ciutat resulten perillosos per als vianants, especialment per a la gent

gran,  ja  que compten amb un enrajolat  que rellisca quan es  mulla.  De fet,  sovint  es

produeixen caigudes i accidents com a conseqüència d’aquestes relliscades.

El nostre Grup Municipal considera que el consistori ha de posar en marxa mesures per

evitar  aquestes  situacions.  Per  això,  és  necessari  dur  a  terme  un  pla  d’actuacions

progressiu per disminuir  el  grau de lliscament de les voreres, places i  passejos de la

nostra ciutat. El Grup de Ciutadans ha fet una àmplia recerca sobre aquesta problemàtica

i  ha  comprovat  que  existeixen  diversos  tractaments  químics  i  mecànics  que  donen

rugositat a les rajoles i marbres del terra i disminueixen el seu grau de lliscament de forma

molt notable, tractaments que per cert són econòmics i fàcils d’aplicar.

En ser Reus una ciutat gran, en primer lloc caldria fer una diagnosi dels carrers amb un

elevat  grau  de  lliscament  i  posteriorment  elaborar  un  calendari  i  una  zonificació  dels

tractaments a dur a terme. Com que les zones més transitades pels vianants són les del

nucli antic i el centre de la ciutat, es podria fer la primera aplicació a l’àrea de la Plaça del

Mercadal i els carrers annexes, i anar-ho estenent progressivament i concèntricament a

altres zones.



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

ACORDS:

Primer.  Demanar  als  tècnics  de  l’Àrea  de  Via  Pública  que  elaborin  un  document  de

diagnosi i detecció de les voreres, places i passejos de Reus que tenen rajoles, marbres i

altres materials amb un elevat grau de lliscament.

Segon. Demanar als tècnics de l’Àrea de Via Pública que elaborin un pla d’actuació a les

voreres, places i passejos de la ciutat incloses en aquest document de diagnosi, per tal de

disminuir el grau de lliscament de les rajoles, marbres i altres materials que els conformen

mitjançant tractaments químics i/o mecànics d’erosió dels materials.

Tercer. Fixar un calendari per a aquest pla d’actuació, no superior a 24 mesos, de manera

que s’iniciï a les zones més cèntriques de la ciutat i es vagi realitzant progressivament i

concèntricament a altres àrees de la ciutat.

Quart.  Que  la  diagnosi  es  realitzi  amb  la  celeritat  suficient  perquè  el  primer  dels

esmentats tractaments es dugui a terme durant el primer trimestre del 2017.

Cinquè. Que  el  Pressupost  Municipal  per  al  2017  inclogui  la  partida  pressupostària

necessària per elaborar i dur a terme aquest pla d’actuació.

   

Reus, 18 de gener del 2017

Sr. Juan Carlos Sánchez Martínez

Portaveu G. M. Ciutadans


