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MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S PSC AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 2022-05-20 REFERENT
A ADEQUAR ELS POLÍGONS DE REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l’ONU:
Núm. 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenbile, l’ocupació plena i productiva i el treball
digne per a tothom.
Núm. 9: Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la
innovació.
Núm. 11: Aconseguir que les ciutats siguin inclusives, segures, resilients i sostenibles.
Les ciutats es troben en canvis constants, sigui pel seu creixement exponencial d’habitants i d’habitatges, com per
l’entrada de noves empreses i canvis d’hàbits de la societat. Reus no n’és una excepció i cal treballar activament
per no quedar-nos en una ciutat antiquada. És una evidència que, quan parlem de ciutats, no parlem només del
centre d’aquestes, si no de tot el conjunt de zones que conformen la metròpolis i, per tant, també és important
tenir en compte barris i polígons. En aquesta línia, cal parar atenció a l’evolució de les zones industrials de Reus
que, amb el pas del temps, han anat canviant fins al punt que les empreses més industrials comparteixen espai
amb diferents establiments com poden ser botigues comercials, gimnasos i altres establiments esportius i d’oci.
Aquest canvi fa que, de retruc, la mobilitat també hagi canviat i la presència de persones també sigui més
elevada. Davant aquesta situació, s’ha de treballar el més aviat possible en el canvi de dinàmiques dels polígons
industrials de la capital del Baix Camp.
Recentment, s’ha celebrat a Reus una jornada de mobilitat catalana que anava especialment adreçada a la
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mobilitat en els polígons, ara bé, és important que tot el que es va posar damunt la taula serveixi per adaptar les
zones industrials de Reus i que no quedi tot en una jornada d’un dia. És clar que la mobilitat als polígons està
protagonitzada pels vehicles privats i camions, però si s’analitza la situació canviant, aquesta es pot transformar
cap a una mobilitat més sostenible sense gaires inconvenients. El primer pas per a potenciar aquest canvi de
transport és millorar l’autobús urbà, amb més parades en diferents punts dels polígons de Reus i també
augmentant les freqüències en les hores que hi hagi més moviment, de manera que molts treballadors i
habitants que es desplacen al polígon tinguin la facilitat de poder-ho fer amb el transport públic, reduint així
considerablement l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Una altra de les opcions per alternar la mobilitat és
crear nous carrils bici als polígons, on hi ha espai de sobres per fer-los segurs i potenciar la mobilitat amb els
Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) com són patinets i bicicletes. Finalment, la construcció de voreres en alguns
trams on no n’hi ha, com al començament del carrer de Recasens i Mercadé, i la millora de les existents, algunes
de les quals es troben en mal estat i han provocat caigudes, potenciaria també alguns desplaçaments a peu pels
polígons.
Aquestes són algunes de les propostes que ens han fet arribar diverses empreses del polígon que lamenten que
els seus clients hagin de perdre molt temps si volen arribar amb el transport públic a la zona a causa de la poca
disponibilitat horària d’aquest. A la vegada, des del PSC hem pogut constatar que en algunes èpoques de l’any hi
ha una presència important de mosquits, mosques i males olors que, probablement, venen derivades per aigües
estancades en terrenys en desús. Unes molèsties que afecten especialment el sector de la restauració que té
terrasses a la zona. D’altra banda, no ens hem d’oblidar que la presència de camions és encara molt important en
aquestes zones industrials que, alhora, són un punt d’entrada a la ciutat. És per això que també cal prestar molta
atenció a com es troben les vies de circulació. Per exemple, al polígon AgroReus, el carrer Recasens i Mercadé
necessita una millor atenció, ja que l’asfaltat es troba en mal estat a causa de l’important pas de vehicles pesants,
i com aquest també n’hi ha d’altres que es troben en el mateix estat. Un d’ells és el carrer Cornudella de
Montsant, el qual no està completament asfaltat. Això, també suposa un problema els dies de pluja forta, ja que
en carrers en mal estat es provoquen petites riades d’aigua i, a l’entrada principal del polígon AgroReus hi ha
inundacions importants. Per posar d’exemple altres polígons de la ciutat, en el cas del Dyna hem pogut constatar
una falta important d’aparcaments d’ençà que es van reordenar les entrades de les naus amb els corresponents
guals. Això fa que molts treballadors o clients d’aquest polígon no trobin lloc per estacionar el vehicle o hagin de
fer-ho en un terreny que no està preparat. A més, alguns dels empresaris també manifesten problemes amb la
neteja, ja que, per exemple, s’han d’ocupar ells mateixos de treure l’herba de les voreres.
(EXPOSICIÓ SENCERA AL PDF)

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
Per tots aquests motius, des del Grup Municipal del PSC de Reus demanem els següents acords:
1.
Crear un pla de mobilitat amb la participació de les empreses i les seves associacions que les
representen que contempli l’increment de parades i freqüències de l’autobús urbà en els polígons de Reus i en el
qual s’analitzi la viabilitat d’incrementar les entrades i les sortides de les diferents zones industrials.
2.
Establir un programa de condicionament de l’asfaltat, de les voreres, d’espai per a les mobilitats
alternatives i de les zones d’aparcament suficients per a la dimensió del polígon en concret. Aprofitar aquest
programa de millora diària per fer les actuacions en els embornals i altres estructures de recollida d’aigües
residuals i pluvials per tal de resoldre els problemes d’inundacions en punts localitzats i els episodis de males
olors d’aquest origen i generació de plagues diverses en èpoques determinades de l’any.
3.
Unificar tots els polígons de Reus amb un cartell ben visible amb el nom de cada zona industrial i amb un
QR, per exemple, on es pugui ubicar un mapa del polígon i totes les empreses que hi apareixen i que sigui
fàcilment actualitzable.
4.
Traslladar els acords a les empreses de tots els polígons de la ciutat, a l’Associació de Polígons Industrials
de Reus (APIR) i a PIMEC.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
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ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Mocio_Mocio_poligons_pdf.pdf

DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L'ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):
Marqui la casella «SÍ» si desitja autoritzar i consentir que AJUNTAMENT DE REUS realitzi la consulta dels
documents. En cas que marqui «NO» vostè s'està oposant a la consulta i haurà d'adjuntar la documentació.
SI

NO
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Document identificatiu

INFORMACIÓ DE AJUNTAMENT DE REUS A LA PERSONA INTERESSADA.
1. L'accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus
(www.reus.cat), segons el que estableix el Reglament de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics de
l'Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l'avís de dipòsit a través d'un SMS al mòbil o un missatge al
correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes per a ser
incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus. Si la pregunta es formula
per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el
decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les
preguntes a respondre per escrit han d'ésser contestades en el termini màxim .

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem que les dades
personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està publicat al Portal de
Transparència de Ajuntament de Reus. https://transparencia.reus.cat
Responsable
Ajuntament de Reus
Finalitat
Legitimitat

Destinataris

La gestió o tramitació de la Mocions i propostes de declaració al Ple Municipal o a la
Junta de portaveus
El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una obligació legal, per
raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en exercici d'un interès legítim i en els
casos que consti el consentiment de la persona interessada. En tot cas, AJUNTAMENT DE
REUS està facultat per a comprovar l'exactitud de les dades aportades per l’interessat/da
Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici de les seves
competències, a altres organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos
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que consti el consentiment previ de la persona interessada.
Drets

Informació addicional
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X

En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d'una sol·licitud a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu
electrònica de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar
un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Podeu consultar informació addicional a la pàgina web: https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents
aportats.
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