Acord de Ple Núm.: [14]U090000/02533
Full: 1/2
Reg.Expedients núm.: 11538/2019

MOCIÓ PER LA REFORMA I REHABILITACIÓ DE L’AVINGUDA DE JOSEP
TARRADELLAS
L’avinguda de Josep Tarradellas neix a la frontera entre l’Hospitalet i Cornellà i arriba fins el
carrer Rosalía de Castro i és considerat un dels carrers principals de la nostre ciutat.
Aquest carrer, per la seva extensió i naturalitat és un carrer molt transitat tant pels vianants
com pels vehicles.
Tanmateix, aquest carrer presenta, al llarg de tot el seu recorregut, un seguit de deficiències
(tant pel que fa al trànsit de vehicles com, i el que és més important, pel que fa a la mobilitat
ciutadana) que caldria esmenar amb l’objectiu d’aprofitar el seu gran potencial.
Entre els aspectes que cal millorar d’aquest carrer en ressaltem, entre d’altres, els desnivells
que hi ha a l’alçada del carrer Ventura Gassol, arranjament de l’estacionament que hi ha
davant del Cosme Toda, habilitar un espai d’estacionament segur davant dels col·legis pels
autocars (i que així evitar que aquests ocupin l’únic carril de circulació direcció Cornellà i que
els cotxes que hi circulen hagin d’ocupar el sentit contrari a la marxa per poder continuar
circulant), etc.
Cal pensar que aquest carrer, per la seva amplada i llargària, és susceptible de ser un carrer
més amable, no tan gris, amb més presència d’espais verds (hi ha zones on les voreres
tenen una amplada considerable i aquests espais poden ser redissenyats per tal d’introduir
elements naturals i estètics) que convidi a la ciutadania a poder sortir a passejar i gaudir de
l’entorn.
Creiem que, perquè això sigui així, és necessari impulsar un projecte integral de reforma i
rehabilitació de l’avinguda de Josep Tarradellas que abasti la totalitat del carrer amb
l’objectiu de cohesionar-lo, donar-li uniformitat i que tot el carrer estigui estèticament
homogeneïtzat com una sola via.
El ple, a proposta del grup municipal CiU-PDeCAT, adopta els següents acords:
PRIMER.- Dur a terme un estudi per la reforma i rehabilitació integral de l’avinguda de Josep
Tarradellas; des de el Carrer Rosalia de Castro fins a la Avinguda Isabel la Catòlica,
amb l’objectiu de transformar aquest espai en un carrer més verd, més amable i de millorar
la mobilitat tant de la ciutadania com dels vehicles. Aquest estudi, ha de comptar amb un
procés participatiu a través de la Associació de Veïns de Sant Josep per permetre que la
ciutadania pugui fer arribar les seves propostes, idees i necessitats.
SEGON.- Traslladar les propostes o projectes resultants de l’estudi a la ciutadania i a la
Associació de Veïns de Sant Josep permetre que sigui aquesta, a través d’una consulta
ciutadana, la que decideixi quina de les propostes és més adient per la ciutat.
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TERCER.- Donar trasllat dels acords d’aquesta moció a les entitats dels barris del Centre i
Sant Josep, al Consell de Districte I i al Consell de Ciutat.

Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
El Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió

Jordi Monrós i Ibáñez

