MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 23 DE
GENER DEL 2017 PER AUGMENTAR LA SEGURETAT VIÀRIA A L’AVINGUDA DE
BELLISSENS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Al Ple municipal del passat 2 de novembre, el Grup Municipal de Ciutadans va formular
una pregunta sobre la seguretat viària a l’avinguda de Bellissens a l’altura del barri de Mas
Pellicer, en haver detectat que són moltes les persones que salten la mitjana de l’autovia
per creuar de l’Hospital de Sant Joan a Mas Pellicer i viceversa. En l’esmentada pregunta,
Ciutadans plantejava al govern local si tenia previst dur a terme alguna mesura de
seguretat per evitar accidents o atropellaments, al qual el regidor de Via Pública va
respondre que s’havia condicionat un camí veïnal al costat de l’autovia i que s’havia
descartat ubicar semàfors o altres elements perquè els tècnics i la Guàrdia Urbana
consideraven que “fins i tot podrien augmentar la perillositat viària”.
En les darreres setmanes, el Grup Municipal de Ciutadans ha constatat que segueix
havent-hi un problema de seguretat viària a l’avinguda de Bellissens a l’altura de la sortida
d’Urgències de l’Hospital, ja que moltes persones aparquen a Mas Pellicer o al polígon del
Tecnoparc per anar a l’Hospital (i el mateix en sentit contrari) i salten la mitjana de
l’avinguda per fer drecera i no haver de caminar fins a qualsevol de les dues rotondes, fet
que comporta un elevat risc d’accidents i/o atropellaments.
Segons les consultes realitzades per Ciutadans, la instal·lació d’un conjunt semafòric i
l’adequació de la mitjana i de l’avinguda suposarien cost d’uns 25.000 euros, inversió que
el Grup Municipal que presenta aquesta moció considera assumible per part de
l’Ajuntament, i més encara si tenim en compte que el que està en joc és la seguretat de
les persones.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents
ACORDS:
Primer. Que s’instal·li a l’avinguda de Bellissens, a la zona entre les rotondes de Mas
Pellicer i de Fira de Reus i davant de la sortida d’Urgències de l’Hospital, un conjunt

semafòric amb pas de vianants, per facilitar la connexió peatonal entre l’Hospital i el barri
de Mas Pellicer i evitar així que es produeixin accidents o atropellaments.
Segon. Que els tècnics de l’àrea de Mobilitat de l’Ajuntament elaborin un informe en un
termini màxim de 2 mesos des de l’aprovació d’aquesta moció per determinar la ubicació
exacta de l’esmentat conjunt semafòric.
Tercer. Que el Pressupost municipal del 2017 inclogui una partida pressupostària suficient
per al compliment de l’acord primer.
Quart. Que l’acord primer d’aquesta moció s’executi abans del juny de 2017.
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