Registre Entrada Ajuntament de REUS
Núm:2018043740
Data: 13-09-2018 09:36:27

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

PREC QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S GRUP MUNICIPAL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 17/09/2018 REFERENT A UN PAS DE VIANANTS A L'AVINGUDA DE FALSET I
ALTRES MILLORES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'Avinguda de Falset, abans anomenada carretera Alcolea, ha patit canvis ens els darrers anys
formant part de les vies urbanes de la ciutat i comptant amb diferents serveis als baixos dels
blocs de pisos de les Heures.
La recent instal3lació d’una activitat d’oci a l’altra banda de la carretera fa que molts vianants
creuïn aquesta avinguda de manera temerària posant en risc la seva seguretat i la dels
vehicles que hi circulen ja que el pas de vianants més proper es troba lluny.
També son molts els veïns i veïnes que passen per aquesta avinguda que connecta el centre
de la ciutat amb els barris Pelai, Sol i Vista, el polígon AgroReus i l’estadi municipal.

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

-Que s'estudiï fer un pas de vianants davant de l'antiga fàbrica Busquets a la carretera de
Falset.
-Que s'estudiï fer una parada de l'autobús de la linia 31 que passa per davant, tant en un sentit
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com en l'altre, per poder donar servei a totes les persones que viuen als blocs de les Heures,
les que van a la comissaria dels mossos d'esquadra o fan ús d'altres serveis que hi ha a la
zona.
-Que s'instal.lin papereres a diferents alçades de la vorera des de la plaça de les baldufes fins a
l'alçada del barri Pelai.

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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