Moció que presenta La Candidatura d’Unitat Popular de Reus (CUP) sobre la
regulació de l’ús de l’espai públic

Reus compta amb una ordenança sobre l'ús de les vies i els espais públics aprovada l'any 2014.
Aquesta regula l'ús de les avingudes, passeigs, carrers, places i parcs municipals de la nostra ciutat
però, en última instància, els seus articles són interpretables segons la voluntat política com en
alguns aspectes tècnics i acaben depenent del criteri d'alcaldia.
Si avui presentem aquesta moció és perquè darrerament hem observat una dinàmica regressiva pel
que fa a l'atorgament de permisos per fer actes de tot tipus als carrers de Reus i ens han denunciat,
per part de diverses entitats i empreses de restauració, atorgaments de permisos arbitraris i
discrecionals. I és que a l'Ordenança en qüestió no s'hi marquen uns criteris clars i objectius com ja
hem dit al principi d'aquesta moció.
D'altra banda, l'activitat privada creix als carrers de Reus i no és que ho lamentem sinó que entenem
que una activitat al carrer com una xerrada o un sopar del veïnat pot generar la mateixa molèstia que
genera la massificació de terrasses en certes places de Reus. Entenem, de nou, que en aquest cas
calen criteris clars i objectius per entendre perquè proliferen les terrasses però no s'accepten sopars
populars a la fresca, per citar un exemple.
Amb aquesta moció no estem vulnerant els drets del veïnat, que defensem que pugui descansar i
viure tranquil·lament a casa seva. El que pretenem és regular de forma objectiva l'ús de la via
pública, sense interpretacions i deixant de banda qui organitza una activitat. En aquest terreny, com
en tots els altres, no valen els tractes de favor.
Davant la prohibició de diversos actes al carrer la CUP hem intercedit amb el govern per esclarir-ne
els motius i finalment s'han atorgat o no les llicències necessàries. Avui, però, denunciem que no ha
de ser un partit polític qui faci aquesta feina sinó que cal partir de criteris objectius per a qualsevol
entitat, associació, organització o empresa.
És per aquests motius que demanem:
1. Que es creï un espai de treball on es pugui debatre sobre l’ordenança de la via pública
en què puguem participar tots els grups polítics, fent-ne debat real i feina efectiva, amb
resultats concrets.
2. Que Serveis a les Persones, o a qui correspongui per organització de l’Ajuntament,
coordini el treball per establir uns criteris delimitats i objectius aplicables a tota la
població dins del marc de model ciutat.
3. Que es fixi un termini per a dur a terme aquesta revisió de l’ordenança, que no vagi
més enllà de dos mesos, a partir d’aquesta data.

