PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 2 DE
NOVEMBRE DEL 2016 SOBRE DIVERSES PROBLEMÀTIQUES AL BARRI DE MAS
PELLICER
Després de mantenir diverses reunions amb associacions, comerciants i veïns del barri de
Mas Pellicer i Sant Josep Obrer, el Grup Municipal de Ciutadans va realitzar un informe
sobre les deficiències existents en aquest barri, document que ja es va lliurar en mà al
regidor de Via Pública, Hipòlit Monseny. Des de Ciutadans, creiem que l’Ajuntament ha de
realitzar algunes actuacions amb urgència al barri, per dignificar la vida dels seus veïns i
augmentar la sensació de seguretat i les condicions de salubritat.
Segons ha pogut constatar Ciutadans, existeix un problema de seguretat viària a
l’avinguda de Bellissens a l’altura de la sortida d’Urgències de l’Hospital de Sant Joan, ja
que els veïns que aparquen a Mas Pellicer o al polígon del Tecnoparc i que volen anar cap
a l’Hospital (i en sentit contrari, els que van des de l’Hospital cap a Mas Pellicer o al
polígon) habitualment salten la mitjana de l’avinguda per fer drecera i no haver d’anar fins
a la rotonda, fet que pot provocar accidents i/o atropellaments.
Una altra deficiència detectada és que l’acabat del recentment habilitat carril bici que hi ha
per arribar a la zona comercial del Tecnoparc té desnivells a diversos punts del recorregut,
que podrien causar accidents per caigudes.
Finalment, Ciutadans ha comprovat en primera persona que hi ha una abundant colònia
de rates al barri, que passegen amb total tranquil·litat.
Davant d’això, el Grup Municipal de Ciutadans formula les següents

PREGUNTES:


Té previst l’Ajuntament ubicar un nou conjunt semafòric a l’avinguda de Bellissens
a l’altura de la sortida d’Urgències de l’Hospital, per evitar que es produeixin
accidents?



Té previst l’Ajuntament posar una tanca a l’esmentada zona de l’avinguda de
Bellissens en la qual existeixen elevats desnivells al carril bici?



Té l’Ajuntament algun pla previst per a la desratització de la riera de Mas Pellicer o
alguna altra mesura com la col·locació de rateres, per eliminar la presència de
rates d’aquesta zona de la ciutat?
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