MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 14 DE
MAIG DEL 2018 PER A LA REALITZACIÓ D’UNA CONSULTA POPULAR SOBRE EL
PLA DE MOBILITAT EN BICICLETA DE REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 27 de gener del 2016 es va constituir la Comissió Especial per a la Redacció del Pla
Específic per a la Mobilitat en Bicicleta de l’Ajuntament de Reus, l’objectiu de la qual és
elaborar aquest Pla, acordant i consensuant el seu contingut entre els Grups Municipals
del consistori i diverses entitats de la societat civil relacionades amb la bicicleta, per a
posteriorment poder executar les mesures previstes en el document.
A petició d’aquesta Comissió Especial, es va encarregar a una empresa externa (INTRA
Ingeniería de Tráfico SL) que redactés uns documents d’anàlisi de la situació actual de la
mobilitat en bicicleta a Reus i de propostes de futur per a la ciutat. A l’octubre del 2017,
INTRA va presentar, per a l’estudi dels membres d’aquesta Comissió, un document
anomenat “Pla Específic de la Bicicleta a Reus. Propostes del Pla a octubre de 2017”.
Aquest document defineix quines serien les millors actuacions a dur a terme a Reus per
millorar i alhora promoure la mobilitat en bicicleta al municipi. Cal destacar que la
implementació de les actuacions indicades en l’esmentat Pla suposarien un elevat cost
per a les arques municipals (un mínim de 2,5 milions d’euros). A més, l’execució de les
propostes del Pla comportarien una important transformació de la mobilitat a la nostra
ciutat, tant en l’actual configuració de la xarxa viària (creació de carrils bici, modificació de
calçades, noves senyalitzacions, modificacions de sentit de la circulació, noves regles de
preferències, etc.) com en altres aspectes com ara la modificació d’ordenances de
circulació, la creació de nous aparcaments, la realització de campanyes de promoció i
comunicació, etc.
Per tot això, des de Ciutadans creiem necessari que, abans de començar a executar les
actuacions contemplades al Pla, sigui sotmesa a consulta de la ciutadania de Reus la
necessitat de dur a terme la totalitat o una part del contingut del Pla Específic de la
Bicicleta. És a dir, considerem que un projecte d’aquesta envergadura ha de ser consultat

als veïns de Reus perquè siguin ells, els que utilitzaran els carrers i els carrils bici, i els qui
ho pagaran, els que decideixin si cal implementar-se o no.
En aquest sentit, i d’acord amb la Llei 10/21014, de 26 de setembre, de consultes
populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana, la consulta pot incloure
una o més preguntes, propostes alternatives, propostes successives, etc., i correspon als
plens municipals mitjançant acord adoptat por majoria simple, a proposta de dues
cinquenes parts dels regidors o dels representants de l’entitat local, la promoció de la
consulta objecte d’aquesta proposta.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents
ACORDS:
Primer. Que l’Ajuntament de Reus estudiï la possibilitat de sotmetre a consulta popular no
referendària, segons el previst per la Llei 10/2014, la necessitat d’implantació a la nostra
ciutat de l’anomenat Pla Específic de la Bicicleta a Reus, de manera que mitjançant la
formulació de diverses preguntes i/o propostes (alternatives, successives, etc.) pugui ferse efectiva una veritable política de participació ciutadana.
Segon. Que l’Ajuntament de Reus faci una difusió pública, massiva i detallada del Pla
Específic de la Bicicleta a Reus, promovent la participació en aquesta difusió de grups
d’opinió que defensin els diferents posicionaments respecte al Pla i la seva execució total
o parcial.
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