MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE
REUS (CUP) PER LA DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA DEL CIVISME

El passat 28 de febrer de 2014 es va aprovar en aquest Saló de Plens l’Ordenança del
Civisme. Una proposta de nova normativa per regular diferents comportaments i
accions a la via i els espais públics, que va ser motivada segons el text pel “respecte a
la llibertat individual”.
Tanmateix, el procés de redacció d’aquesta proposta normativa no va comptar amb
cap tipus de procés participatiu, ni tampoc amb l’opinió dels tècnics –ja fossin
treballadors i treballadores de l’Ajuntament o externes- sobre les conseqüències
socioeconòmiques de l’aplicació d’aquesta norma.
És més, diferents col·legis professionals, persones del món acadèmic i professional,
entitats culturals de la ciutat, moviments socials... van mostrar públicament el seu
rebuig a aquesta proposta d’ordenança, ja que entenien que entre d’altres coses,
restringia l’ús públic de la via i els espais públics, estigmatitzava determinats sectors
socials, atacava a la llibertat individual de les persones...
En aquesta línia, diferents entitats culturals i socials de la ciutat, i també qui presenta
aquesta moció, van presentar un contenciós administratiu per derogar diferents articles
de l’Ordenança aprovada. No sols això, sinó que una primera decisió del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya ja n’ha suspès.
Després de les eleccions municipals del 24 de maig, la correlació de forces ha variat al
Saló de Plens. Des de la CUP vam plantejar en els nostres dotze punts del govern del
canvi, la derogació de l’Ordenança del Civisme, com un dels temes centrals en una
nova etapa democràtica a l’Ajuntament i a la ciutat.
La derogació de l’Ordenança del Civisme ha estat avalada en les darreres setmanes
per diferents partits polítics representats en aquest Ajuntament, per partits polítics que
no hi ha aconseguit representació, per sindicats, comitès d’empresa, entitats culturals,
associacions veïnals i moviments socials de la ciutat.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de Reus,
proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Revocar l’Ordenança del Civisme de l’Ajuntament de Reus i aquells articles
que hi guarden relació en la modificació de l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els
espais públics.

Segon.- Iniciar un procés d’estudi jurídic amb l’assessorament tècnic de les diferents
persones que treballen en els departaments de l’Ajuntament afectats, per analitzar la
idoneïtat d’incloure alguns dels punts derogats en d’altres ordenances i/o reglaments
de l’Ajuntament de Reus.
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