MOCIONS I PROPOSTES DE DECLARACIÓ AL PLE MUNICIPAL
O A LA JUNTA DE PORTAVEUS
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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 22/12/2021 REFERENT
A MOCIÓ PER DISPOSAR D’UNA LÍNIA D’AUTOBÚS DIRECTA ENTRE L’HOSPITAL SANT JOAN DE REUS I ELS BARRIS
DE PONENT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l’ONU:
Objectiu 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles

El transport públic d’una ciutat ha de facilitar la connexió de tots els ciutadans i ciutadanes d’ella amb els seus
serveis bàsics, sobretot, amb els més importants pel seu dia a dia. En aquests moments, però, tot i que ho han
demanat en reiterades ocasions, milers de veïns i veïnes dels barris del sud de la nostra ciutat (Montserrat,
Parcel·les Casas, Juroca, Fortuny i Mas Iglesias) no poden arribar directament a l’hospital Sant Joan, sinó que han
de fer transbord a l’estació d’autobusos. Això suposa una pèrdua de temps important i greus considerables,
especialment entre les persones grans i amb mobilitat reduïda.
Com a exemple, un veí o veïna del barri Montserrat pot arribar a tardar fins a quaranta minuts des de la parada
d’autobús del seu barri fins al centre hospitalari, ja que primer ha d’anar fins a l’estació d’autobusos amb la línia
10 i, des d’allí, agafar la línia 60 fins a l’hospital. Un trajecte de gairebé 4km i de fins a 40 minuts que es podria
retallar amb la connexió directa entre l’Hospital Sant Joan i els barris de ponent. A més, la proposta que vam
Pàgina 1 de 4
Aquest tràmit es pot fer telemàticament des de
l’oficina virtual de www.reus.cat

OAC
Plaça Mercadal, 1 • 43201 Reus
Tel. 977 010 010 • Fax 977 010 210
oac@reus.cat • www.reus.cat

presentar de construcció del nou pont de Bellisens que va ser aprovada al Ple de maig, retallaria encara molt més
aquests temps de connexió amb el centre hospitalari.
Arran d’una proposta similar presentada pel nostre grup municipal l’any 2016 i aprovada per unanimitat, des del
consistori es va posar en marxa una línia d’autobús directa l’any 2017, però anul·lada abans de complir-se els 3
mesos de posada en marxa. La necessitat d’aquesta línia segueix vigent, i la falta de promoció per part del
consistori d’aquella línia, sumada a la poca freqüència de pas, -dos per hora-, no pot justificar la no connexió
directa de milers de persones amb el centre sanitari refent a la ciutat. En aquest sentit, des del nostre grup
municipal i per part dels consellers de Reus Transport, hem proposat en reiterades ocasions que es realitzin les
gestions necessàries perquè hi hagi connexió directa entre aquests dos punts de la ciutat, amb la promoció i
difusió suficients per donar a conèixer el servei i amb uns horaris vigents a les necessitats dels usuaris i usuàries.
L’únic que rebem, però, són negatives i absència de voluntat per part de l’empresa per, si més no, estudiar la
tornada de la posada en marxa d’aquesta línia d’autobús.
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Reus ha de tenir un transport públic pensat, no només per a les persones que transiten pel mig de Reus, sinó
també per aquells que viuen als barris. Lamentablement, aquesta situació la pateixen els milers de reusencs i
reusenques que viuen en aquests barris. L’Ajuntament no pot deixar els veïns i veïnes del districte cinquè sense
un autobús directe a l’hospital, que des de la seva posada en funcionament reclamen una comunicació més
ràpida i còmoda. A més, també cal tenir en compte que aquesta línia beneficiaria els estudiants de la URV que
diàriament es desplacen fins al Campus Universitari de Bellisens, adjacent a l’hospital.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
Per tot això, des del Grup Municipal Socialista de Reus instem a l'aprovació pel Ple dels següents acords:
1.
Que l’Ajuntament de Reus i l’empresa municipal Reus Transport realitzin les gestions necessàries perquè
hi hagi connexió directa dels barris del sud de la ciutat (Montserrat, Parcel·les Casas, Juroca, Fortuny i Mas
Iglesias) amb l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus de manera directa i sense necessitat de fer
transbordament.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Mocio_Mocio__BUS_HOSPITAL___OK_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

X

NO

Document identificatiu
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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 .
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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 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
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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