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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
21/05/2021 REFERENT A A LA CONSTRUCCIÓ D’UN PONT QUE CONNECTI ELS BARRIS DEL SUD DE LA CIUTAT AMB
L’HOSPITAL DE SANT JOAN

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l’ONU:
-Núm. 9/ Innovació i infraestructures: Construir infraestructures resistents, promoure una industrialització
inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

Un dels principals reptes als que s’enfronten les ciutats en ple segle XXI és aconseguir la màxima cohesió
territorial per tal que en qualsevol dels seus barris es pugui gaudir dels mateixos indicadors de qualitat de vida.
Aconseguir un Reus amable ha de ser una prioritat política i això vol dir que s’ha de treballar perquè tots els
barris gaudeixin dels mateixos serveis de seguretat, de neteja o de mobilitat, entre d’altres.
Atendre una vella reivindicació veïnal com és la connexió directa dels barris del sud de la ciutat amb l’Hospital de
Sant Joan s’emmarca en aquest objectiu. De tots és prou coneguda la reclamació d’un pont que connecti aquesta
zona amb l’avinguda de la Universitat i el centre sanitari. Tot i la proximitat entre aquests dos punts, la via del tren
suposa una barrera i la construcció d’un pont per damunt del carrer de Manuel de Pedrolo permetria traspassar
d’una zona a l’altra fàcilment. Cal tenir en compte que, en línia recta, aquests barris són a menys d’un quilòmetre
de distància de l’hospital. En canvi, els veïns i veïnes que hi volen anar han de fer un trajecte en cotxe
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molt més llarg i tarden el mateix temps o més, en funció de l’hora i de la quantitat de trànsit, que les persones
que s’hi desplacen des del centre de la ciutat.
Les opcions més habituals en cotxe són, o bé pujar per l’avinguda de Salou, seguir per President Macià i, després,
per l’autovia de Bellissens i, l’altra, des de l’avinguda de Salou agafar la T-11 en direcció a Tarragona, per entrar a
l’avinguda de Bellissens, des del sentit oposat a l’anterior. També hi ha un camí alternatiu, però és molt estret i
provoca molts problemes de circulació i algun accident entre vehicles. En darrer terme, hi ha la possibilitat de fer
el trajecte a peu, però la mala senyalització fa que els usuaris i usuàries considerin perillosa i precària aquesta
opció.
Aquest grup municipal s’ha posat en contacte amb associacions veïnals de la zona, que han tornat a posar
damunt la taula, per enèsima vegada, la reclamació de connectar el barris del sud amb l’hospital per mitjà d’un
pont. Un projecte que, ara per ara, està aturat i que cal reprendre.
És un pas important per comunicar les dues zones però també és fonamental per revitalitzar-les. I des de
l’Ajuntament cal trobar la fórmula per accelerar la realització d’aquest projecte per tal que no depengui,
exclusivament, del desenvolupament urbanístic de la zona (urbanització dels terrenys, construcció d’habitatges,
etc.). Aquest és un procés molt llarg i les necessitats veïnals són immediates. Aquest també una tema estratègic
de ciutat.
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PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
1.- Que l’Ajuntament de Reus realitzi els contactes amb totes les parts implicades per promoure durant aquest
mandat el projecte constructiu del pont que ha d’unir els barris del sud de la ciutat amb l’Hospital de Sant Joan.

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
decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les
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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
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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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