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DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (només en cas que actueu en representació del sol.

MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

El  Ple  de  l’Ajuntament  de  Reus  va  aprovar  per  unanimitat  una  proposta  de  resolució
presentada  pel  grup  municipal  socialista  el  novembre  de  2016,  que  instava  la  Generalitat  a
remodelar  l’estació  d’autobusos.

Passats  gairebé  dos  anys,  l’equipament  continua  igual,  mentre  s’han  anunciat  projectes  de
millora  a  estacions  com  les  de  Lleida,  La  Seu  d’Urgell,  Sabadell,  Tortosa,  Amposta,  Olot,  o
Blanes  i  s’ha  inaugurat  una  nova  estació  a  Girona.
Reus no es pot quedar al marge. La nostra estació d’autobusos de Reus mobilitza cada any un
volum important d’usuaris en tant que hi conflueixen línies que realitzen desplaçaments cap a
les principals poblacions del Camp de Tarragona i cap a Barcelona. A més, per la seva ubicació,
és una porta d’entrada a la ciutat i és la primera imatge de Reus que reben molts passatgers
que ens visiten per primera vegada, especialment turistes procedents de la Costa Daurada.
Les actuals instal•lacions necessiten una remodelació per dotar la ciutat d’un equipament de
qualitat  que permeti  garantir  un bon nivell  de servei  als  viatgers.  Cal  que el  departament de
Territori  i  Sostenibilitat  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  responsable  de  la  gestió  de  l’estació,
actuï  per  tal  de  poder  millorar  la  qualitat  del  servei  i  la  comoditat  dels  usuaris  respecte  a  l’
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accessibilitat,  el  sistema  d’informació  d’horaris  i  itineraris,  i  el  confort  dels  viatgers  en  els
temps d’espera.  Es  tracta  d’obtenir  unes  condicions  i  de  posar  al  dia  unes  instal•lacions  que
transmetin  la  imatge  que  Reus  es  mereix  com  a  ciutat  turística,  cultural,  universitària,
comercial  i  prestadora  de  serveis  a  tota  la  comarca.
És  necessària  una  millora  integral  de  l’equipament,  que  trenqui  amb  l’actual  imatge  d’una
estació envellida, obsoleta, poc funcional i mancada dels serveis que necessiten i reclamen els
usuaris. Cal tenir en compte que aquesta zona té pendents millores com són la connectivitat
en bicicleta,  la remodelació del  Mercat del  Carrilet  o la construcció del  baixador de Bellisens,
que  requerirà  una  adequació  de  la  mobilitat  de  passatgers  entre  aquest  baixador  i  l’estació
d’autobusos,  amb  un  augment  d’usuaris.
Hi  ha  motius  suficients  i  raonables  perquè  la  Generalitat  dugui  a  terme  urgentment  la
profunda  reforma  de  les  instal.lacions  que  ja  fa  anys  que  necessita.
I  per  això,  cal  també,  una  aposta  del  govern  municipal  per  defensar  amb  fermesa  els
interessos de la ciutat i, en aquest cas, amb insistència, la remodelació de l’estació, tal com han
fet els ajuntaments citats anteriorment, aconseguint les millores reivindicades.

1.- Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a redactar i
executar,  en  coordinació  amb  els  serveis  tècnics  de  l'Ajuntament  i  amb  caràcter  urgent,  un
projecte  de  remodelació  de  l’estació  d’autobusos  per  modernitzar  les  seves  instal.lacions  i
millorar  la  qualitat  del  servei  als  usuaris.
2.- Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya.

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

04 Juliol de 2018

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

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 (art. 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
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