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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
22/01/2021 REFERENT A IMPULSAR UN PLA INTEGRAL DE MILLORA DE L’ESPAI URBÀ DE LA CIUTAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l’ONU:
Núm 11. Ciutats i comunitats sostenibles: Crear ciutats sostenibles i poblats humans que siguin inclusius, segurs i
resistents

Millorar l’espai públic com a element vertebrador de la ciutat. Aquest és un dels objectius que recull el Pla d’Acció
Municipal 2019-2023 de la nostra ciutat. Entre d’altres, preveu treballar en el manteniment a tots els barris i
urbanitzacions; un pla de millora de voreres; paviments més segurs per als vianants i el reforç de la il·luminació. I,
en aquesta línia, el govern ha aprovat un Pla d’inversions per al 2021 que, entre d’altres actuacions, preveu el
desplegament dels plans directors de via pública (asfaltat, voreres, jocs infantils, mobiliari urbà...) amb una
dotació econòmica de només 525.000 euros.
Aquesta minsa partida fa preveure que només permetrà el rentat de cara puntual en alguns carrers de la ciutat,
tot i haver barris que necessiten d’una actuació integral de dignificació, ja que presenten moltes deficiències
urbanístiques. Ens referim, per exemple, a la zona que inclou els carrers de Lepant, Argentera, Pare Gil, Roger de
Belfort; la zona al voltant del carrer de Mare Molas, o el barri de la Muralla, especialment els carrers Miramar,
Campomanes i adjacents, per posar alguns exemples, tot i que el mateix passa en molts carrers d’altres barris de
la ciutat.
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Requereixen un ambiciós pla d’actuació per tal de remodelar carrers, millorant el paviment de la calçada; de les
voreres, inclosa la supressió de barreres arquitectòniques; soterrar les línies elèctriques i xarxes de comunicació;
millorar els serveis de gas, clavegueram... Cal vetllar per assegurar una manteniment adequat de tots els barris
de la ciutat. Cada cop és més creixent la preocupació de la ciutadania per la manca d’un manteniment adequat de
l’entorn.
Per tal de fer front a aquesta situació, cal que l’Ajuntament realitzi una diagnosi exhaustiva de l’estat de la via
pública arreu de la ciutat, una radiografia detallada que detecti quines són les necessitats i determinar un pla
d’actuació, prioritzant i programant les actuacions a realitzar al llarg del mandat. Un document que reculli tota la
informació detallada sobre l’estat de les calçades, voreres, rebaixos, esvorancs, passos de vianants, senyalització
vertical i horitzontal, mobiliari urbà, parcs i jardins, enllumenat i altres serveis.
Aquesta diagnosi ha de comptar amb la col·laboració de les entitats veïnals i altres col·lectius de la ciutat per tal
que puguin aportar informació de les mancances de cada barri i suggerir propostes de millora.
Cal que el govern realitzi una acció de calat per resoldre els dèficits de la ciutat en l’àmbit urbanístic, i d’aquesta
manera donar resposta a les reclamacions del veïns i veïnes, dignificant l’entorn i millorant la seva qualitat de
vida.
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PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
1.
Que l’Ajuntament de Reus impulsi una acció integral de dignificació de l’espai urbà de tota la ciutat que
inclogui:
-diagnosi exhaustiva dels diferents barris de la ciutat. Que aquesta diagnosi es faci en col·laboració amb les
diferents entitats veïnals de la ciutat.
-un pla d’actuació, amb un calendari concret, prioritzant les accions a realitzar al llarg de tot el mandat.
-un pla d’inversions per a tot el mandat que permeti afrontar totes les actuacions determinades.

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)
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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 .

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 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.
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
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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