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GARCIA CAMARA, ANGELES DEBORA

PREC QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CIUDADANOS DE REUS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA
24/07/2020 REFERENT A SOBRE LAS MEDIDAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS AFECTADOS POR LAS
RESTRICCIONES AL TRÁFICO EN LA RAVAL DE SANTA ANNA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En los últimos meses el equipo de gobierno ha estado llevando a cabo pruebas piloto de restricción de acceso a
la zona de la Raval de Santa Anna que acabará siendo un área de circulación restringida.
Las formas y los modos en los que se ha llevado a cabo este proceso han generado preocupación entre los
residentes y comerciantes de la zona afectada. Además, hasta la fecha no existe informe de movilidad alguno que
avale la adopción de la medida de peatonalización de la Raval de Santa Anna ni tampoco existe informe de
movilidad que avale las restricciones al tráfico que se han venido realizando.
Durante todos estos meses en los que se ha instaurado esta dinámica de pruebas piloto aleatorias no se ha dado
la posibilidad de acceder con vehículo a residentes, usuarios de cochera o titulares de establecimiento en la zona.
Ahora el equipo de gobierno nuevamente, sin ofrecerles la posibilidad de acceso a los afectados, va a establecer
la restricción de acceso a vehículos de forma efectiva desde las 11 horas a las 2:00 horas.
Desde el Grupo Municipal de Cs Reus consideramos que el Ayuntamiento de Reus a fin de evitar mayores
perjuicios debería tomar ejemplo de otras ciudades de España en las que hace años se llevaron a cabo
restricciones del tráfico en determinadas calles del centro de las ciudades permitiendo el acceso a los afectados
de estas zonas que reúnan una serie de condiciones así como también permiten el acceso a aquellas personas
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que por sus características especiales están exentas de obtener dicho permiso.
Desde nuestro Grupo Municipal solicitamos que el Ayuntamiento de Reus a partir del 1de agosto de 2020 al
restringir el acceso de los vehículos de forma efectiva desde las 11:00h a las 02:00h facilite el acceso con vehículo
a todos los que reúnan las siguientes circunstancias:
-Residentes;
-No residentes con atención familiar por dependencia;

-Usuarios de cochera;
-Titular de establecimiento en la zona;
-Propietario de inmueble;
-Persona con movilidad reducida (titular de tarjeta de aparcamiento); y
-Repartidores.
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Desde el Grupo Municipal de Cs Reus también se ruega que el horario de restricción de acceso sea de 11:00h a
21:00h ya que a las 21:00h suelen cerrar los últimos comercios.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus formula los siguientes RUEGOS
Que mientras que el Ayuntamiento no cuente con los medios suficientes para llevar a cabo esta medida sin
perjudicar a los afectados, se abstenga de implementarla. Y, en caso de implementarla, permita el acceso a los
siguientes afectados: residentes, no residentes con atención familiar por dependencia, usuarios de cochera,
titular de establecimiento en la zona, propietario de inmueble, personas con movilidad reducida (titular de tarjeta
de aparcamiento) y repartidores.
Que se modifique el horario de restricción establecido de 11:00h a 02:00h y se adopte un horario de restricción
de acceso de 11:00h a 21:00h.

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
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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
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.
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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

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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