
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 17 DE

SETEMBRE DEL 2018  PER A L’ADOPCIÓ DE MESURES QUE CONTRIBUEIXIN A

REDUIR LES CONDUCTES INCÍVIQUES A REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat mes d’agost, l’equip de govern va donar a conèixer que entre els mesos de

gener i juliol d’enguany la Guàrdia Urbana de la nostra ciutat ha aixecat un total de 359

actes a veïns per fer les seves necessitats a la via pública, la major part de les quals en

horari nocturn i a l’entorn de les zones d’oci. L’Ordenança de Civisme de Reus prohibeix

aquestes conductes al seu article 19 i les considera una infracció lleu. En conseqüència,

aquests fets poden ser sancionats amb una multa de fins a 1.200 euros. 

En  una  nota  de  premsa,  l’Ajuntament  també  va  concretar  que  durant  tot  el  2017  la

Guàrdia Urbana va aixecar un total de 228 actes pel mateix motiu i va manifestar que

aquest augment de les sancions es deu a “l’increment de l’activitat inspectora del cos

municipal de seguretat”.

El  govern  local  ha  tret  pit  d’aquestes  xifres  i  d’aquesta  “major  pressió  policial”  per

sancionar conductes incíviques però, en canvi, no ha proposat cap mesura per intentar

resoldre aquest problema i, com a Administració, ser part de la solució.

Atès que la majoria de les persones que fan les seves necessitats a la via pública ho fan

de nit  i  a prop dels locals d’oci  nocturn, no és difícil  deduir  que molts  dels ciutadans

sancionats miccionen al carrer perquè els lavabos dels bars, pubs o discoteques estan

col·lapsats i no donen l’abast per a tots els clients. 

Per tant,  una solució a aquesta problemàtica seria la instal·lació de lavabos públics a

determinades hores de les nits dels caps de setmana i a les zones d’oci nocturn, on es

concentren  la  majoria  de  denúncies  per  infraccions de  l’article  19  de  l’Ordenança  de

Civisme.  D’altra  banda,  també  seria  necessari  instal·lar  lavabos  públics  a  punts

estratègics de la ciutat, com ara les zones cèntriques més concorregudes i/o les de major

afluència de turistes, per oferir aquest servei tant als veïns com als visitants. D’aquesta

manera, de ben segur que es reduirien aquestes conductes incíviques, la Guàrdia Urbana



hauria d’aixecar menys actes i serien menys els reusencs multats. I, alhora, les sancions

que s’imposessin  per  aquests motius  estarien  més justificades,  ja  que es  donaria  als

ciutadans una alternativa a fer les seves necessitats al carrer.

Una situació similar es dóna amb la conducta incívica de llençar burilles a la via pública,

prohibida  per  l’article  34 punt  “m” de l’Ordenança de Civisme,  que estableix  que “les

puntes  de  cigar  o  de  cigarreta  i  altres  materials  encesos  s’han  d’apagar  abans  de

dipositar-los a les papereres”. Per tant, el  fet de llençar burilles al terra també pot ser

sancionat per la Guàrdia Urbana, ja que es considera una infracció lleu. En aquest sentit,

l’Ajuntament tampoc ha adoptat mesures que contribueixin a reduir aquestes conductes,

com ara la instal·lació de cendrers a les papereres de la nostra ciutat.

Per tot l’exposat, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents 

ACORDS:

Primer. Que els tècnics de l’Ajuntament de Reus, amb el suport de la Guàrdia Urbana,

realitzin un estudi per determinar les ubicacions més idònies i el cost que suposaria la

instal·lació  de  lavabos  públics  fixes  o  mòbils,  o  una  combinació  dels  dos,  en  punts

estratègics de la ciutat, amb l’objectiu d’oferir aquest servei públic en una ciutat turística i

moderna  com  Reus  i,  en  conseqüència,  reduir  les  conductes  incíviques  de  fer  les

necessitats fisiològiques a la via pública i rebaixar les sancions imposades per aquestes

accions.

Segon.  Que  els  tècnics  de  l’Ajuntament  de  Reus  realitzin  un  estudi  per valorar  la

possibilitat d’instal·lar cendrers a les papereres de la ciutat, per oferir aquest servei públic

als veïns i els visitants de la nostra ciutat, i així facilitar i aconseguir que es llencin menys

burilles a la via pública.

Tercer. Que, un cop s’hagin elaborat aquests estudis, es portin a debat a la Comissió

Informativa  corresponent  per  decidir  si  les  mesures  proposades  es  concretaran  en

actuacions a executar per l’Ajuntament.

Reus, 10 de setembre del 2018
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