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1. PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 Crear ajuts a les empreses que contractin reusencs a l’atur amb l’objectiu 
principal de crear llocs de treball a la nostra ciutat. [moció presentada al Ple 
del 6 de novembre de 2015] 

 Ampliar els ajuts als traspassos de negocis per evitar el seu tancament i 
contribuir a garantir la seva permanència. [moció presentada al Ple del 6 de 
maig de 2016] 

 Ampliar les bonificacions fiscals per a noves empreses i autònoms. 

 Oferir un espai a la web municipal per a les empreses i autònoms que 
vulguin promocionar-se. 

 Ampliar els terminis per adaptar una empresa a les noves normatives 
municipals. 

 Reduir les exigències normatives en els traspassos de negocis per agilitzar el 
procés. 

 Publicitar i promocionar Reus (sòl industrial, locals, centres comercials, 
aeroport, incentius fiscals, etc.) per atraure entitats i associacions 
d’empresaris de la resta de Catalunya, Espanya i també de la resta del 
món. 

 Elaborar un pla de millora dels polígons industrials per atraure empreses de 
major envergadura que creïn ocupació real. 

 Establir un contacte permanent amb les entitats econòmiques de la ciutat 
per conèixer de primera mà les seves propostes i necessitats. 

 

2. COMERÇ 

 Defensar la capitalitat comercial de Reus amb polítiques transversals que 
uneixin comerç i seguretat ciutadana, turisme, neteja viària i, sobretot, 
promoció de la ciutat. 

 Insistir en el foment del petit comerç, amb mesures com la bonificació de 
les taxes i llicències necessàries per obrir i/o traspassar un establiment. 

 Establir des de l’Ajuntament un protocol de mediació entre els propietaris 
de locals comercials buits i les persones interessades en llogar-los, per 
facilitar l’obertura de nous comerços. 

 Millorar la imatge de la ciutat, gestionant i fent més atractiva l’aparença 
externa dels comerços tancats. 

 Seguir buscant la complicitat del Centre Comercial La Fira per realitzar 
campanyes conjuntes amb el comerç de proximitat. 
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 Seguir potenciant els mercats municipals i complementar la seva activitat 
comercial amb altres d’oci (espectacles, restauració...). 

 Crear una Escola de Comerç vinculada a la Universitat Rovira i Virgili. 

 Crear la Taula de Promoció del Comerç, per consensuar estratègies entre 
l’Ajuntament i les entitats comercials i idear campanyes conjuntes. 

 Estudiar bonificacions a les taxes per als comerciants del Mercat de 
Marxants. 

 

3. SERVEIS SOCIALS 

 Donar suport a les entitats socials i del tercer sector amb programes 
d’inserció sòcio-laboral a l’empresa ordinària, basats en una metodologia 
de treball amb suport, de manera que els joves i adults amb discapacitats 
intel·lectuals puguin aconseguir i mantenir un lloc de treball integrat a la 
comunitat. 

 Passar de les subvencions anuals amb les entitats socials a concerts i acords 
a més llarg termini per donar més estabilitat a les seves activitats.* 

 Facilitar la presència i activitat dels Centres Especials de Treball al municipi, 
reservant-los un 6% dels contractes públics municipals.* 

 Vetllar perquè totes les empreses que estan obligades acreditin el 
compliment de la quota legal de reserva del 2% de persones amb 
discapacitat en tot tipus de contractes mercantils (serveis, materials, obres, 
etc.) relacionats amb les Administracions Públiques durant tota la seva 
vigència.* 

 Crear estratègies de coordinació entre els diferents gestors de serveis 
d’atenció a les persones (entitats socials, serveis municipals, agents privats i 
concertats, etc.) per millorar l’atenció personalitzada i avançar cap a un 
model municipal d’atenció comunitària centrada en la persona.* 

 Reconèixer el paper de les entitats del tercer sector social com a actors de 
servei públic a les diferents temàtiques vinculades a les polítiques socials, i 
molt especialment amb relació a la gestió dels habitatges socials.* 

 Crear una línia d’ajuts a les famílies de Reus amb persones celíaques i 
impulsar la creació de la “Xarxa de Botigues i Restaurants sense Gluten de 
Reus”. [moció presentada al Ple del 4 de març de 2016] 

 Crear una nova línia de subvencions o bonificacions a entitats del tercer 
sector de Reus per contribuir al pagament de la taxa per la recollida de la 
brossa. [moció presentada al Ple del 15 de setembre de 2017] 
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 Adaptar progressivament tots els parcs infantils de la ciutat per als nens 
amb problemes de mobilitat. [moció presentada al Ple del 14 d’abril de 
2016] 

 Exigir a la Generalitat que augmenti les places públiques a les residències 
per a la gent gran de Reus. 

 Revisar i analitzar els criteris segons els quals s’atorguen les subvencions i 
ajuts socials; modificar-los, si s’escau, perquè s’ajustin més a la realitat de 
la ciutat (famílies monoparentals, revisió de rendes i de situació laboral, 
etc.), per evitar la cronificació de les subvencions i fomentar la inserció 
laboral. 

 Potenciar la participació de la gent gran a les entitats de la ciutat i ampliar la 
seva oferta d’oci. 

 Crear un apartat a la web municipal de borsa de voluntariat, per connectar 
els ciutadans amb entitats dedicades a aquest àmbit. 

 Incrementar la dotació pressupostària destinada a la lluita contra el 
maltractament en l’àmbit de la llar i a la violència de gènere. 

 

4. SEGURETAT CIUTADANA 

 Convocar el concurs per cobrir la plaça d’Inspector de la Guàrdia Urbana de 
Reus. [moció presentada al Ple del 15 de juliol de 2016] 

 Elaborar un Pla Local de Seguretat. [moció presentada al Ple del 8 de juny 
de 2017] 

 Augmentar el patrullatge a peu de la Guàrdia Urbana als barris o zones 
amb més incivisme i problemes de seguretat. 

 Elaborar un cens d’habitatges ocupats il·legalment i fer un seguiment dels 
mateixos per evitar problemes de convivència i incivisme. [moció 
presentada al Ple del 9 d’abril de 2018] 

 Instar les companyies de subministrament elèctric a elaborar un mapa que 
detecti habitatges amb consums excessius ocasionats per un ús irregular 
i/o il·legal de la xarxa elèctrica; elaborar un protocol per detectar aquestes 
connexions per prevenir incendis o accidents. [moció presentada al Ple del 
21 de gener de 2019] 

  Recuperar la figura del "sereno" per ajudar a garantir la seguretat de les 
persones que ho necessitin en horari nocturn, en col·laboració amb les 
forces de seguretat. 
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5. VIA PÚBLICA I MOBILITAT 

 Vetllar pel compliment rigorós de l’Ordenança de Civisme de Reus i de 
l’Ordenança sobre l’ús de les vies i espais públics. Tolerància zero amb 
l’incivisme. 

 Dur a terme campanyes contundents de conscienciació i sensibilització 
sobre l’incivisme i el vandalisme, i sancionar els incívics. 

 Renovar i/o reparar tots els parcs infantils de la ciutat. [moció presentada al 
Ple del 5 de març de 2018] 

 Intensificar la neteja als parcs, passejos, centre comercial i àrees de joc 
municipals, per millorar la imatge de la nostra ciutat, i intensificar les 
campanyes de conscienciació sobre la neteja de l’espai públic. 

 Dur a terme un pla d’actuació a les voreres, places i passejos de la ciutat per 
disminuir el grau de lliscament de les rajoles, marbres i altres materials 
mitjançant tractaments químics i/o mecànics. [moció presentada al Ple del 
23 de gener de 2017] 

 Realitzar una consulta ciutadana sobre la implementació o no, total o 
parcial, del Pla per a la mobilitat en bicicleta. [moció presentada al Ple del 
14 de maig de 2018] 

 Revisar i actualitzar el Pla d’Accessibilitat Universal de la ciutat de Reus per 
eliminar progressivament totes les barreres arquitectòniques. [moció 
presentada al Ple del 17 de novembre de 2016] 

 Anar adaptant progressivament la senyalització de la ciutat perquè els 
senyals siguin bilingües o trilingües. [moció presentada al Ple del 17 de 
febrer de 2017] 

 Crear tarifes d’un euro d’aparcament nocturn als pàrquings municipals 
subterranis. 

 Establir la gratuïtat dels 10 primers minuts de la zona blava. 

 Impartir un curs de primers auxilis per als conductors dels autobusos 
municipals. 

 Obrir una línia d’atenció al ciutadà via WhatsApp per a les incidències que es 
puguin detectar a la via pública. [moció presentada al Ple del 17 de 
novembre de 2016] 

 Elaborar un pla per millorar la visibilitat als encreuaments i passos de 
vianants. [moció presentada al Ple del 9 d’abril de 2018] 

 Instal·lar lavabos públics fixes o mòbils a zones estratègiques de la ciutat per 
frenar l’incivisme. [moció presentada al Ple del 17 de setembre de 2018] 

 Instal·lar cendrers a las papereres per contribuir a que la ciutat estigui més 
neta. [moció presentada al Ple del 17 de setembre de 2018] 
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 Estudiar la instal·lació de mesures per reduir la velocitat del trànsit a les 
zones de la ciutat on s’hagi detectat una major sinistralitat. 

 Elaborar un pla de revisió i manteniment del mobiliari urbà de la ciutat, com 
els fanals, bancs i papereres, sense esperar a fer-ho en any electoral. 

 Dur a terme una neteja específica i regular de les zones on de forma 
habitual es trobin xeringues utilitzades per drogodependents, en 
col·laboració amb l’Associació Reus Som Útils (ARSU). 

 

6. ESPORT I OCI 

 Estudiar la dissolució de l’empresa municipal Reus Esport i Lleure SA 
(RELLSA) i el traspàs de les seves competències i recursos a la regidoria 
d’Esports. 

 Promoure la pràctica de l’esport per part de persones amb malalties i 
discapacitats: crear ajuts i buscar convenis amb entitats esportives. 

 Ampliar les zones esportives per a la gent gran als parcs públics de la ciutat. 

 Complir amb les propostes del Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals 
(MIEM) en la mesura que ho permeti el pressupost municipal, per 
racionalitzar l’ús d’aquestes instal·lacions i crear les que el municipi 
realment necessiti. [moció presentada al Ple del 6 de juliol de 2017] 

 Ajudar a la pràctica de l’esport base. Acollir i organitzar campionats 
esportius de Catalunya i Espanya per a categories infantil i juvenil. 

 Crear beques esportives per a alumnes que tinguin un nivell d’aprovat en els 
estudis i destaquin de forma clara en algun esport. 

 Replantejar el model de Parc de Nadal i optimitzar la seva gestió. 

 Estudiar la possibilitat d’ampliar els dies d’obertura de les piscines 
municipals. 

 Estudiar el trasllat del Trofeu Carles Ferran de ciclisme dels Passejos Prim i 
Sunyer a zones de la cuitat amb menys afectació a la mobilitat i menys 
molèsties als veïns o, en el seu defecte, fer rotatòria la seva ubicació. 

 Promoure els esports minoritaris que es practiquen a la nostra ciutat, 
ajudant les entitats esportives amb pocs recursos. Fomentar aquestes 
activitats físiques mitjançant material promocional i informatiu, més 
facilitats per a l’ús d’instal·lacions municipals adequades per al seu esport i 
apropament dels mateixos als centres educatius. 
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7. MEDI AMBIENT 

 Promoure i col·laborar amb el Consell Comarcal del Baix Camp per a la 
creació d’una gossera comarcal. [moció presentada al Ple del 2 de 
novembre de 2016] 

 Crear un apartat a la web municipal dedicat a les entitats pro-animalistes i a 
les protectores d’animals, per a la promoció de l’adopció d’animals de 
companyia abandonats. 

 Fer un inventari i un posterior pla d’actuació per netejar i tancar els 
abocadors il·legals que hi ha al terme municipal. 

 Reforçar els tractaments per evitar la proliferació de plagues a la ciutat. 

 Garantir i vetllar pel compliment de la normativa sobre tractament de 
plagues. 

 Vetllar pel correcte compliment del contracte de la brossa, garantint que es 
duu a terme en les condicions pactades i que es dóna el millor servei als 
ciutadans. 

 Fomentar les actuacions de millora de l’eficiència energètica als edificis i 
espais municipals, i apostar per la implementació progressiva de mesures 
d’estalvi energètic basades en l’autoabastiment (plaques solars). 

 Reforçar la seguretat a la deixalleria municipal. 

 

8. AJUNTAMENT, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ 

 Convertir l’Ajuntament de Reus en l’Ajuntament de tots els reusencs: 
eliminar els símbols partidistes de l’Ajuntament i de tots els edificis 
municipals. 

 Vetllar perquè l’Ajuntament de Reus compleixi en tot moment amb la 
Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

 Formalitzar la sortida de Reus de l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI). [moció presentada al Ple del 16 d’octubre de 2015] 

 Col·locar a la façana de l’Ajuntament les banderes espanyola, catalana i de 
Reus. 

 Fer efectiu el bilingüisme administratiu a l’Ajuntament de Reus, les 
dependències municipals, els organismes autònoms dependents del 
consistori i les empreses municipals. 

 Refer el pressupost municipal des de zero per elaborar-lo d’acord a les 
necessitats reals de la ciutat de Reus. 

 Rebaixar els sous de l’alcalde i els regidors de l’equip de govern als nivells 
que va fixar la moció aprovada pel Ple de Reus celebrat el 15 d’abril de 
2016. 



 

8 

 Regular el nombre de càrrecs de confiança de l’equip de govern i fixar els 
seus sous en funció de les seves competències i dedicació. 

 Proposar l’obligatorietat del govern local de lliurar als grups de l’oposició 
tota la informació que sol·licitin i sancionar-lo si no ho fa. 

 Ampliar i millorar la web de Transparència de l’Ajuntament de Reus, 
perquè inclogui, entre d’altres, informació més detallada sobre les 
subvencions a entitats i sobre la titulació, sous i competències del 
personal directiu i administratiu de l’Ajuntament i les empreses 
municipals. 

 Proposar la publicació i publicitat de tots els préstecs bancaris que l’equip 
de govern sol·liciti en nom de la ciutat. 

 Modificar el Reglament Orgànic Municipal (ROM) per tal que els acords de 
les mocions aprovades pel Ple i que siguin de competència directa del Ple 
siguin d’obligat compliment per a l’equip de govern. 

 Revisar totes les subvencions a entitats i convenis amb aportacions 
econòmiques de l’Ajuntament; reduir o eliminar els innecessaris, no 
justificats, sobredimensionats, etc. 

 Restaurar les bonificacions fiscals per pagament avançat i per domiciliació 
bancària. 

 Reforçar el contacte amb les entitats veïnals de la ciutat, ja que són elles 
les que coneixen la realitat dels nostres barris i les seves necessitats: crear 
la figura del regidor de barri. 

 Fomentar i promoure l’associacionisme de la ciutat. 

 Reforçar els Pressupostos Participatius amb l’objectiu d’incrementar la 
participació ciutadana (més difusió, més facilitats de participació, etc.). 

 Adhesió al conveni amb la Dirección General de Tráfico (DGT) per poder 
realitzar tràmits sobre trànsit des de l’Ajuntament sense haver de desplaçar-
se a Tarragona. [moció presentada al Ple del 9 de juliol de 2018] 

 Establir la neutralitat ideològica dels edificis municipals i espais públics. 

 Canviar el nom del parc “1 d’octubre-Mas Mainer” per parc “Mas Mainer”. 

 Ubicar als centres cívics de la ciutat una delegació de l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà (OAC), amb una persona que ajudi amb els tràmits telemàtics a 
qui no controli les noves tecnologies, especialment la gent gran. 

 Establir un control anual de les aportacions que els diferents Grups 
Municipals reben de l’Ajuntament i publicitar en què es gasta cada 
formació política els diners públics. [moció presentada al Ple del 3 d’abril 
de 2019] 

 Reclamar el deute que la Generalitat té amb l’Ajuntament de Reus. 
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9. EDUCACIÓ I FORMACIÓ 

 Adequar les places escolars existents a la demanda real, possibilitant una 
formació integral per als alumnes. 

 Implantar el sistema d’adscripció única, igual que es fa a totes les escoles i 
instituts de Catalunya. 

 Tenir en compte l’escolarització d’origen a l’hora d’assignar centre educatiu 
als alumnes estrangers, sobretot a secundària, ja que hi ha estudiants que 
procedeixen de llocs amb escolarització francòfona que haurien de poder 
accedir a centres on hi hagi estudis de Bachibac. 

 Ampliar els horaris a les escoles bressol municipals. 

 Exigir a la Generalitat que restableixi els ajuts per a les escoles bressol i que 
pagui el que els deu. 

 Proposar al Parlament l’elaboració d’una llei per tal que les escoles bressol 
municipals siguin gratuïtes (foment de la natalitat i ajut a la conciliació 
familiar i laboral). 

 Estudiar la possibilitat que els alumnes puguin portar el dinar de casa seva 
als menjadors de les escoles. 

 Utilitzar l’Institut Municipal Mas Carandell per a la formació dels aturats 
empadronats a Reus, mitjançant cursos gratuïts sobre les matèries 
demandades pels empresaris i autònoms de Reus. 

 Revisar i adaptar els cursos oferts per Mas Carandell a les necessitats reals 
de Reus i del mercat laboral. 

 Implantar a Reus estudis relacionats amb el teatre i l’escenografia d’arts 
escèniques. [moció presentada al Ple del 28 de desembre de 2017] 

 Promoure un programa de desenvolupament creatiu i artístic i incentivar 
tallers i activitats que fomentin la creativitat i que permetin perfilar i 
desenvolupar les seves capacitats artístiques als interessats des d’un nivell 
bàsic. 

 Adhesió al programa Kids Save Lifes per impartir formació en reanimació 
cardiopulmonar als centres educatius de Reus. [moció presentada al Ple del 
9 de juliol de 2018] 

 Implantar als centres educatius el programa Tutoria Entre Iguals, de 
prevenció de l’assetjament escolar. [moció presentada al Ple del 14 de 
maig de 2018] 

 Incentivar les visites de tots els regidors de l’Ajuntament de Reus (govern i 
oposició) als centres educatius de la ciutat per explicar als alumnes el treball 
que realitzen al consistori i intentar transmetre’ls l’interès per la política i 
l’Administració pública. 

 Fomentar l’apropament dels escolars de Reus als centres de recollida i als 
refugis d’animals abandonats i a la feina que realitzen els voluntaris i el 
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personal d’aquests centres. Cal conscienciar els alumnes que els animals no 
són una joguina i educar-los en la importància de l’adopció. 

 Garantir que els Consells Escolars estiguin lliures d’ideologia política 

 Fomentar i ajudar l’Escola de Cinema de Reus per incrementar la seva 
projecció (facilitar el seu trasllat a una seu adequada a les seves 
necessitats). 

 Crear "espais de benvinguda" on els nens i adolescents arribats a Reus 
d’altres països aprenguin les dues llengües oficials abans d’incorporar-se al 
centre educatiu que els correspongui. 

 Impulsar la pràctica dels escacs com a esport intel·lectual a les escoles de la 
ciutat. 

 

10. SANITAT 

 Liderar el projecte de creació de l’Àrea Sanitària del Sud de Catalunya i 
defensar la cocapitalitat de Reus i Tarragona (Hospital de Sant Joan i 
Hospital Joan XXIII). 

 Vetllar per la sostenibilitat econòmica de l’Hospital de Sant Joan i exigir a la 
Generalitat el compliment dels seus compromisos amb el centre. 

 Exigir a la Generalitat que no doni activitat als centres sanitaris privats de la 
província de Tarragona quan la puguin dur a terme els hospitals públics com 
el de Reus. 

 Treballar per reduir les llistes d’espera de diagnòstic i intervenció i per 
millorar la qualitat assistencial a l’Hospital de Reus. 

 Implantar el bilingüisme a l’Hospital de Reus (documentació d’importància 
mèdica per al pacient o usuari, consentiments informats, informes o 
resultats de proves, historials, etc.). 

   

11. CULTURA I PROMOCIÓ DE CIUTAT 

 Fer que les festes patronals de Reus (Sant Pere i Misericòrdia) siguin unes 
festes per a tots els reusencs, que estiguin lliures de simbologia política i 
que incloguin activitats i espectacles molt més variats. 

 Defensar i reforçar el Teatre Fortuny perquè tingui una programació de 
primer nivell. Ha de ser un referent a nivell nacional, no només català, i ha 
de ser complementat pel Bartrina i el Bràvium. 

 Crear un concurs literari al qual es puguin presentar les obres tant en 
castellà com en català. [moció presentada al Ple del 6 de juliol de 2017] 

 Convertir Reus Plató en una veritable Film Office per atreure produccions 
audiovisuals a la nostra ciutat i treballar conjuntament amb l’Escola de 
Cinema de Reus. [moció presentada al Ple del 3 de juny de 2016] 
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 Crear la Taula de Promoció de Ciutat, on hi estiguin presents i es coordinin 
els responsables de Cultura, Promoció, Fira de Reus i Comerç, juntament 
amb la societat civil d’aquests sectors. 

 Potenciar els museus: vincular-los a la restauració, el comerç i la música. 

 Promoure els intercanvis culturals amb altres ciutats espanyoles i europees. 

 Tornar a impulsar les arts visuals contemporànies a través de beques, 
premis, etc., perquè Reus torni a ser una ciutat que aposta per l’art modern 
i un referent cultural contemporani. 

 Cedir locals a les bandes de cornetes i tambors de Reus perquè puguin dur-
hi a terme els seus assajos i desar-hi els seus instruments musicals. [moció 
presentada al Ple del 3 de desembre de 2018] 

 Celebrar un certamen de bandes de cornetes i tambors a nivell estatal, 
convidant bandes de tota Espanya i promocionant les bandes de Reus. 

 Crear un nou museu que aculli els elements del Seguici Festiu i els passos de 
Setmana Santa, per millorar les seves condicions de conservació i poder 
exhibir-los al públic. 

 

12. URBANISME I HABITATGE 

 Elaborar el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), dissenyant 
el Reus saludable i sostenible que volem per a les pròximes dècades, en clau 
d’àrea metropolitana. 

 Fomentar que particulars posin les seves propietats immobiliàries a 
disposició de la ciutat per destinar-les a lloguer social, mitjançant 
bonificacions fiscals i garantint la seguretat dels seus immobles. 

 Vetllar per l’adjudicació immediata dels pisos propietat de l’Ajuntament o 
de la Generalitat destinats a habitatge social, i ampliar el nombre de pisos 
disponibles a tal efecte. 

 Elaborar una normativa ètica per a la conducta de les persones que viuen en 
habitatges de lloguer social i exercir un major control perquè es compleixi. 

 Aplicar bonificacions en l’IBI per als immobles amb sistemes d’aprofitament 
energètic. [moció presentada al Ple del 10 d’octubre de 2018] 

 

13. INFRASTRUCTURES 

 Mesures d’impuls de l’Aeroport: exigir a AENA que compleixi amb les 
inversions a Reus. 

 Exigir a AENA mesures per incrementar la seguretat a l’Aeroport de Reus, 
amb un augment de la plantilla en la proporció necessària. 
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 Promoure la integració de l’actual línia ferroviària a la ciutat i l’entorn i 
exigir al Govern de l’Estat una millor connexió amb l’Alta Velocitat, la xarxa 
de rodalies i el futur tramvia de la Costa Daurada. 

 Exigir al Govern de l’Estat l’execució de l’obra del baixador de Bellissens. 

 Fomentar la participació de Reus a la “Regió del Coneixement” proposada 
per la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili. 

 
 

14. QUALITAT DE VIDA ALS BARRIS 

 Dinamitzar el comerç de barri. 

 Aplicar més mesures i més severes per combatre l’incivisme per poder tenir 
així una ciutat més neta i incrementar la freqüència dels serveis de neteja. 

 Reforçar la presència de la Guàrdia Urbana i dur a terme un major 
patrullatge a peu pels barris, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, 
per evitar ocupacions il·legals d’habitatges, tràfic de drogues i connexions 
il·legals a la llum, entre d’altres. 

 Portar la Festa Major als barris, descentralitzant actes. 

 Crear un casal per a la gent gran a la zona dels Passejos-Pastoreta. 

 Instal·lar un semàfor a l’avinguda de Bellissens davant de la zona 
d’Urgències de l’Hospital per evitar accidents i atropellaments. [moció 
presentada al Ple del 23 de gener de 2017] 

 Adoptar mesures per millorar la seguretat vial a la urbanització Pàmies. 
[moció presentada al Ple del 30 d’octubre de 2017] 

 Millorar l’enllumenat públic als barris Fortuny, Mas Pellicer, Gaudí i 
Montserrat, i al casc antic de la ciutat. 

 Millorar la il·luminació a la zona propera a la via del tren i de connexió amb 
l’Hospital del barri de Mas Iglesias. 

 Elaborar una guia de punts d’interès turístic als barris de Reus. 

 Estudiar la cessió d’un nou espai per a l’Associació de Veïns Joan Prim que 
s’ajusti a les seves necessitats. 

 Estudiar la instal·lació d’un semàfor que reguli el pas de vianants a l’autovia 
a la zona de Mas Carpa. 

 Obrir expedients disciplinaris als propietaris dels habitatges buits i en mal 
estat del Barri del Carme que causin molèsties als veïns o que suposin un 
perill, i/o actuar com a Administració de manera subsidiària per solucionar 
aquesta situació. 
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“Per un Reus obert, plural i  
acollidor on tots puguem          
sentir-nos com a casa.” 

 
 
 


