
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 5 DE

MARÇ DEL 2018  PER A LA INSPECCIÓ I  RENOVACIÓ DELS PARCS INFANTILS

MUNICIPALS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El joc és un instrument idoni per al desenvolupament social i físic de la personalitat dels

menors i,  encara més, perquè percebin la seva infància com una etapa de benestar i

felicitat.  La  Convenció  de les  Nacions Unides sobre  els  Drets  del  Nen,  ratificada per

Espanya el 1990, recull al seu article 31 que els Estats “reconeixen el dret del nen al

descans i l’esbarjo, al joc i a les activitats recreatives pròpies de la seva edat (...)”. Per

tant, tots els menors tenen dret a que el joc formi part de la seva activitat quotidiana com

element essencial per al seu desenvolupament evolutiu i el seu procés de socialització. 

Per tal que el joc compleixi la seva autèntica funció és necessari que es desenvolupi en

unes  condicions  adequades  de  seguretat  i  salubritat  que,  en  el  cas  de  zones  i

instal·lacions  recreatives  d’ús  públic,  han  de  ser  garantides  per  les  Administracions

Públiques. Per això, és necessari que l’Ajuntament de Reus promogui el joc als parcs

infantils de titularitat municipal i ús públic com a contribució a la socialització dels nens i,

alhora,  vetlli  per  protegir  la  seva  salut  i  integritat  física.  De  fet,  és  el  consistori  el

responsable del seu manteniment i conservació, fet que requereix de les corresponents

inspeccions i revisions a realitzar per tècnics competents i qualificats que garanteixin la

seguretat en l’ús dels mateixos. 

La responsabilitat que comporta el manteniment i conservació d’àrees de joc requereix del

compliment d'estàndards internacionals que assegurin la seva correcta realització amb

una periodicitat definida, amb uns formats establerts i amb requisits que abordin totes les

fases  del  procés:  instal·lació,  inspecció  periòdica,  manteniment  rutinari  i  correctiu,  i

utilització dels equipaments de les àrees de joc. 

Les normes UNE europees proporcionen directrius i estableixen els requisits de seguretat

que han de complir les àrees de joc i els seus elements, així com la instal·lació, inspecció,

manteniment  i  utilització  de  l’equipament  de  les  àrees  i  superfícies,  però  també

proporcionen directrius per  a  la  realització  d’avaluacions de la  seguretat  i  identifiquen



aspectes  fonamentals  per  al  compliment  d’inspeccions  i  manteniments  que  tractin

d’assegurar una adequada realització dels mateixos. 

El  control  precís  i  fiable  de  les  àrees de joc  requereix  que es  realitzin  inspeccions  i

revisions  periòdiques  per  personal  qualificat  en  la  matèria,  la  competència  tècnica  i

organitzativa dels quals hagi estat acreditada per al desenvolupament d’aquestes accions

en aquest camp d’aplicació específic. 

La ciutat  de Reus compta amb prop de 80 parcs infantils  municipals,  que s’han anat

envellint i fent malbé amb el pas dels anys i per no haver-s’hi dut a terme actuacions de

manteniment i renovació per falta de pressupost. És per això que urgeix dur a terme una

inspecció de tots ells, per comprovar i  definir quin és el seu estat, i  posteriorment una

campanya de renovació i reparació dels elements de les zones de joc que ho necessitin. 

No oblidem que el Ple d’aquest consistori celebrat el 15 d’abril del 2016 va aprovar una

moció de Ciutadans perquè s’iniciés una adaptació progressiva dels parcs infantils per fer-

los accessibles als menors amb problemes de mobilitat, tant pel que fa als elements de

joc com als accessos i  a les diferents àrees d’esbarjo. Aquesta moció no ha arribat a

executar-se en el referent a l’adaptació dels parcs infantils ja existents, tot i que segons

informacions de la  Regidoria  de  Via  Pública  sí  s’ha  previst  instal·lar  elements  de  joc

adaptats als parcs de nova creació. Per tant, la renovació d’aquestes zones de joc haurà

de tenir en compte aquesta adaptació.

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

ACORDS:

Primer. Que els serveis tècnics de l’àrea de Via Pública de l’Ajuntament de Reus realitzin

una inspecció i revisió de tots els parcs infantils municipals de la ciutat, i posteriorment

elaborin un informe sobre el seu estat actual que estigui finalitzat abans del juliol del 2018.

Segon. Que, a partir  de la diagnosi d’aquest informe, l’àrea de Via Pública elabori  un

calendari  i  un pla d’actuacions per renovar i  reparar els parcs infantils  de Reus,  amb

l’objectiu que aquestes obres s’iniciïn com a màxim a principis del 2019.

Tercer. Que el  pressupost  municipal  per  al  2019 inclogui  una partida  econòmica que

asseguri la realització d’aquestes actuacions.  
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