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PRESENTACIÓ DE MOCIONS, PROPOSTES DE RESOLUCIÓ,
ESMENES, PRECS O PREGUNTES AL PLE MUNICIPAL O A LA
JUNTA DE PORTAVEUS DE L'AJUNTAMENT
DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PSC
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNINIE
G55670772

(només en cas que actueu en representació del sol.

Nom i cognoms o raó social
MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S GRUP MUNICIPAL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 15/10/2018 REFERENT A LA REACTIVACIÓ DEL PROJECTE ‘BUS A PEU’ AMB
L’OBJECTIU DE FOMENTAR LA MOBILITAT SOSTENIBLE I HÀBITS SALUDABLES ENTRE LA
POBLACIÓ ESCOLAR DE LA CIUTAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El curs 2006-2007 es va iniciar a la nostra ciutat el projecte ‘Bus a Peu’, amb l’objectiu de
fomentar els desplaçaments a peu dels membres de la comunitat educativa, especialment de
l’alumnat. Es tractava d’una col.laboració entre l’Ajuntament, les AMPA i les direccions dels
centres interessats en posar en marxa el projecte, per crear itineraris segurs per al
desplaçament dels nois i noies des les seves llars als centres i a l’inrevés.
El projecte, que va sorgir després de la petició que van realitzar els nens i nenes del Consell
d’Infants Ciutadans, va néixer amb l’objectiu d’implantar una xarxa d’itineraris segurs,
determinant un recorregut urbà des de diferents punts de la ciutat fins als centres educatius,
fomentant la mobilitat sostenible i hàbits saludables entre la població escolar.
Al ple del passat 14 de maig, aquest grup municipal preguntar dades sobre l’estat actual del
‘Bus a peu’ per tal de determinar quins centres de la ciutat estan acollits al projecte en
l’actualitat quants alumnes utilitzen el aquest servei. La resposta del govern va ser que, en
aquests moments, l’escola Montsant és la única que el presta.
Tenint en compte els problemes de mobilitat que actualment existeixen durant el curs a les
hores d’entrada i sortida dels centres escolars i que cal fomentar una mobilitat més sostenible.
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Tenint en compte que la manca d’activitat física és la quarta causa de mort prematura a escala
mundial i una de les principals causes d’obesitat infantil i que els itineraris escolars promouen
l’activitat física diària dels nois i noies.
Tenint en compte que la importància dels itineraris escolars rau, a més de millores en la
mobilitat i salut, en la seguretat dels trajectes. Hi ha molts pares i mares que renuncien a que
els seus fills i filles vagin sols a l’escola per la perillositat del trajecte i, en aquest sentit, els
camins a peu contribueixen a la tranquil.litat dels progenitors i fomenten l’autonomia dels
escolars.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA

1)

Instar a l’equip de govern a reactivar el programa “Bus a Peu”:

a- realitzant un estudi conjuntament amb la comunitat educativa que determini nous itineraris
segurs per arribar als diferents centres educatius de la ciutat i la seva implementació.
b- definint un pla d’accions per fomentar l’adhesió dels centres educatius al programa “Bus a
peu”.
c- definint un pla d’accions d’utilització dels itineraris entre l’alumnat.

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i el destinatari de la informació és l’Ajuntament de Reus. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i
oposició de les dades subministrades, adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus, a la plaça del Mercadal, 1.
(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, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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