
PASSEIG PEL BARRI

COL·LECTIU DESTINATARI (Sector població i sector temàtic):

Sector de població: Població general.
Sector temàtic: Entorn i habitatge.

ENTITAT/S RESPONSABLE/S: 

Grup de treball d’urbanisme del Pla Comunitari 

ENTITAT/S I SERVEI/S QUE HI PARTICIPEN: 

- Regidoria d’Arquitectura i Urbanisme (Àrea d’Urbanisme i Territori).
- Regidoria de Via Pública (Àrea d’Urbanisme i Territori).
- Regidoria De Medi Ambient (Àrea de Medi Ambient).
- Centre Cívic Mas Abelló (Regidoria de Participació i Ciutadania).
- AV Mas Abelló
- AV Primero de Mayo
- Agencia de l’Habitatge de Catalunya
- Veïns amb interès i responsabilitat en assumptes urbanístics menors del Barri.

CALENDARI: 

Any 2013.

NOMBRE DE PARTICIPANTS:

PREVISTOS:

20/25

REALS:

23

OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

- Fomentar  la  corresponsabilitat  entre  els  veïns  i  l’administració pel  que fa a
actuacions  menors,  incloent  manteniment,  accessibilitat,  mobiliari  urbà,
senyalització, etc.

- Seguir un protocol de comunicació directa amb l’Ajuntament en el moment
que es detecten deficiències.

- Establir  una  activitat  anual  de  supervisió  de  l’estat  urbanístic  del  barri
conjuntament amb els responsables de les subsanacions.

ACTIVITATS:

- A mesura que s’han anat detectant les mancances pel veïnat s’han tramès, a
través  del  tècnic  PDC,  a  l’Ajuntament  via  aplicatiu  on-line  de  queixes  i
suggeriments (http://queixes.reus.cat/indexjs.php ).



- Un cop l’any, es realitza un passeig on s’enregistra gràficament cada mancança,
problema  o  situació  a  millorar,  confeccionant  posteriorment  un  dossier
explicatiu que s’envia als responsables pertinents. 

- Periòdicament, es realitza un seguiment amb cadascun dels responsables del
grau de compliment de les demandes i suggeriments.

VALORACIÓ TÈCNICA:

- L’actuació  contribueix  a  la  preservació  de  l’entorn  urbanístic  i  ambiental,
condició necessària per  a mantenir adequadament el Barri  i  generar  en els
seus veïns un sentiment positiu de pertinença.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

- Nombre de deficiències gestionades: 34.
- Nombre de deficiències subsanades: 28.
- Nombre de deficiències en seguiment: 6.
- Nombre de passeigs a realitzar: 2


