PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 14
DE MAIG DEL 2018 SOBRE L’ESTAT DEL PLA D’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL DE
REUS
El 17 de novembre del 2016 el Grup Municipal de Ciutadans va presentar una moció per
dur a terme una revisió i actualització del Pla d’Accessibilitat existent mitjançant
l’elaboració d’un nou Pla d’Accessibilitat Universal, amb la col·laboració de la comissió
d’accessibilitat de Reus, depenent de l’àrea de Benestar Social i formada per tècnics
d’aquesta regidoria i per representants d’entitats socials relacionades amb aquest àmbit.
Aquesta moció acordava que el Pla d’Accessibilitat Universal havia d’estar revisat i
actualitzat abans de finals del 2017. La moció va ser aprovada amb els vots a favor del
PDeCat, Cs, PSC, ERC, PP i Ara Reus, i l’abstenció de la CUP.
El 18 d’abril del 2018 va tenir lloc una caminada solidària en què els participants van
posar de manifest les barreres arquitectòniques a les què se segueixen enfrontant a diari
a Reus els afiliats de l’ONCE, així com qualsevol altra persona amb algun tipus de
discapacitat. Segons van manifestar aquell dia els membres de l’ONCE, i tal com
Ciutadans ja va suggerir al debat de la seva moció referent a la seguretat i visibilitat als
passos de zebra i encreuaments de Reus de l’últim Ple, és urgent instal·lar semàfors
acústics a la zona dels centres comercials La Fira i Carrefour, al passeig Mata i també als
passejos Sunyer i Prim.
En aquest sentit, el Grup Municipal de Ciutadans formula les següents
PREGUNTES:


S’ha revisat i actualitzat el Pla d’Accessibilitat i/o s’ha elaborat un Pla
d’Accessibilitat Universal de Reus tal com es va acordar amb la moció de
Ciutadans al ple celebrat el 17 de novembre del 2016?



Té l’equip de govern previst instal·lar semàfors acústics a les zones abans
esmentades? Si es així, quan ho farà?
Reus, 9 de maig del 2018

Sr. Juan Carlos Sánchez
Portaveu G. M. Ciutadans

