
PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 15

D'OCTUBRE  DEL  2018  SOBRE  LA  PROBLEMÀTICA  DE  LA  PROSTITUCIÓ  A

L'AVINGUDA DE SALOU

El 4 de setembre del 2015 el Ple va aprovar una moció presentada pel Grup Municipal de

Ciutadans per a l'adopció de mesures per solucionar la problemàtica de la prostitució a la

zona de l'avinguda de Salou i del barri Parcel·les Cases. Dels diferents punts de la moció,

es va aprovar posar en marxa una campanya informativa sobre les conseqüències legals

de  contractar  serveis  sexuals  a  persones  que  exerceixen  la  prostitució,  així  com

intensificar els controls policials a l'avinguda de Salou i  altres zones amb l'objectiu de

dissuadir els conductors. Per últim, es va aprovar  iniciar una campanya per part de la

Guàrdia Urbana per investigar la situació de les dones que exerceixen la prostitució a

Reus, per detectar i respondre a possibles casos d'explotació sexual.

El 6 de maig del 2016 el Ple va aprovar la nova Ordenança de Civisme de Reus, en la

qual se sanciona la prostitució al carrer. Tot i així, en els darrers tres anys aquesta situació

ha persistit i fins i tot s'ha incrementat, com és habitual, en l'època estival.   

A més,  recentment  Ciutadans  ha  rebut  queixes  per  part  de  veïns  de  la  urbanització

Pàmies i de l'avinguda de Salou perquè la presència de prostitutes s'ha accentuat en els

darrers mesos a la seva zona durant tots els dies de la setmana, produint-se últimament

baralles i crits a diari. 

 

Por tot això, el Grup Municipal de Ciutadans formula les següents

PREGUNTES:

 Quin és el grau d'implementació actual dels tres acords abans esmentats i aprovats

en la moció de Ciutadans presentada al Ple del 4 de setembre del 2015?

 Està al corrent l'equip de govern de les baralles que es produeixen a l'avinguda de

Salou i a la urbanització Pàmies relacionades amb la prostitució?

 Si és així,  quines són les mesures que es duran a terme per resoldre aquesta

situació?
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