PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 5 DE
MARÇ DEL 2018 SOBRE EL COMPLIMENT DE L’ORDENANÇA DE CIVISME DURANT
EL CARNAVAL
El Grup Municipal de Ciutadans ha rebut diverses queixes de veïns del Passeig Prim i del
Passeig Misericòrdia per les actituds incíviques d’alguns participants a la rua del Carnaval,
ja que en comptes d’utilitzar els lavabos públics que es van instal·lar, van fer les seves
necessitats al mig del carrer o als portals dels edificis, generant així molta brutícia i males
olors que han afectat de forma molt directa alguns veïns. Ciutadans també té constància
que alguna associació de veïns ha presentat en els darrers anys diverses instàncies al
Registre de l’Ajuntament per aquests mateixos motius.
Tot i que enguany s’han instal·lat lavabos públics al llarg del Passeig Prim i no només a la
zona de la Plaça de la Pastoreta, tal com va proposar Ciutadans a la darrera reunió del
consell de l’Institut Municipal Reus Cultura, no se’n va instal·lar cap al Passeig
Misericòrdia, de manera que els participants del Carnaval no en podien fer ús al seu pas
per aquesta zona. A més, alguns veïns s’han queixat de la manca d’efectius de la Guàrdia
Urbana per evitar aquests comportaments incívics.
L’article 19 de l’Ordenança de Civisme de Reus estableix que queda prohibit fer les
necessitats fisiològiques als espais públics de la ciutat i qualifica d’especialment greu que
es facin en “espais de gran afluència o freqüentats per menors”, com podria considerar-se
la rua del Carnaval.
En aquest sentit, el Grup Municipal de Ciutadans formula les següents
PREGUNTES:


Quants lavabos públics es van instal·lar al llarg de tot el recorregut de la rua del
Carnaval i com estaven distribuïts?



Quantes sancions ha imposat la Guàrdia Urbana durant el Carnaval per
incompliment de l’article 19 de l’Ordenança de Civisme de Reus, és a dir, per fer les
necessitats fisiològiques al carrer?
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