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MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S GRUP MUNICIPAL DEL PSC AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA
24/07/2020 REFERENT A LA IMPLANTACIÓ D’UNA TARGETA GRATUÏTA PER ANAR A L’HOSPITAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Ajuntament de Reus disposa d’un Pla d’Acció Municipal que vol definir i ordenar objectius per assolir durant
aquest mandat, fins a l’any 2023. En aquest document es fa referència, entre d’altres, a la cohesió social, en el
sentit que Reus ha de ser una ciutat de tothom i per a tothom i que tingui en compte les necessitats i
preferències de les persones per tal de garantir el seu màxim benestar. També es parla de la necessitat d’una
mobilitat més sostenible, respectuosa amb el medi ambient, amb una aposta decidida pel transport públic,
millorant i optimitzant la xarxa municipal de transport urbà i fomentant el seu ús.
És precisament en el marc d’aquests dos objectius, aconseguir una ciutat per a tothom i una mobilitat més
sostenible, que el grup municipal del PSC plantegem al Ple la creació d’una targeta d’autobús que permeti utilitzar
de manera gratuïta i il·limitada el servei de transport urbà de ciutat per accedir a l’Hospital de Sant Joan, tant a
treballadors del centre com a totes les persones que tenen visita mèdica concertada.
Aquesta targeta complirà el doble objectiu. D’una banda, facilitarà l’accés universal a totes les persones que
necessiten anar al centre hospitalari mitjançant la gratuïtat dels transport públic. I, d’altra banda, afavorirà la
comunicació de l’hospital amb els diferents barris de la ciutat, potenciant l’ús del transport públic, reduint la
circulació de vehicles particulars a la ciutat, els sorolls a l’entorn del centre i les emissions contaminants. Es tracta
de convertir l’entorn de l’hospital en zona de baixes emissions i millorar la qualitat de l’aire que s’hi respira.
Permetrà ajudar les persones més vulnerables que s’han de desplaçar a l’hospital i, a la vegada, donar resposta a
l’emergència climàtica, preservant el medi ambient i aconseguint una ciutat més sostenible.
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Ha arribat el moment que Reus faci una aposta decidida per noves polítiques de mobilitat i de transport, tal com
ho estan fent altres ciutats de Catalunya. La recent creada Comissió Especial de Mobilitat Sostenible ha nascut
amb aquest objectiu i fora bo que impulsés, de manera immediata, mesures eficients per millorar la mobilitat i el
transport com la que es proposa en aquesta moció.
Aquest grup és conscient que la implantació d’aquesta mesura tindrà un impacte a les arques municipals i, per
això, proposem que aquest govern busqui totes les fórmules de finançament possibles mitjançant subvencions
d’organismes supramunicipals de l’àmbit del transport o altres administracions, que permetin assumir la mesura
a l’empresa municipal Reus Transport.
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PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
1.- Que l’Ajuntament de Reus, per mitjà de la Comissió Especial de Mobilitat Sostenible, estudiï la viabilitat de
crear la targeta T-Hospital per unir la ciutat amb l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, de manera gratuïta.
2. Que aquesta targeta permeti utilitzar de forma il·limitada a pacients, visitants i treballadors el servei de
transport urbà municipal para accedir al centre hospitalari.
3. Que l’Ajuntament de Reus busqui les fórmules de finançament possibles que permetin a l’empresa municipal
Reus Transport assumir el cost d’aquesta mesura.

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):
La documentació que l'Ajuntament podrà consultar és la que es relaciona tot seguit i que, en cas d'oposar-se a la
seva consulta, haurà d'aportar la persona interessada.

M'OPOSO a la consulta i presento la següent documentació:

Document identificatiu

INFORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT 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
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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 de 1 mes.

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
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Legitimitat

Destinataris

Drets

Informació addicional

X

La gestió o tramitació de la Presentació de mocions, propostes de resolució, esmenes,
precs o preguntes al Ple Municipal o a la Junta de portaveus de l'Ajuntament
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.
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
que consti el consentiment previ de la persona interessada.
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 la
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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