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SEGUIMENT DE LES PROPOSTES APROVADES A LA   

 3a ASSEMBLEA MUNICIPAL OBERTA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

NOM DE LA PROPOSTA:  

MESURES DE SEGURETAT VIAL ADREÇADES A LA INFÀNCIA 

PERSONA/ ENTITAT QUE VA PRESENTAR LA PROPOSTA: 

Clara Alba Mansilla 

DEPARTAMENT MUNICIPAL RESPONSABLE:  

Mobilitat  

ESTAT DE LA PROPOSTA:  

Aquesta proposta ha estat aprovada i s’ha creat un grup de treball específic sobre Camins 

escolars. 

Pel que fa a la proposta sobre la “Plaça Mediterrània – Voleranys”, des dels Serveis Tècnics de 
Mobilitat i la ponència tècnica de circulació s’informa que no es pot restringir totalment el trànsit 
ja que cal garantir l’accessibilitat per part dels serveis d’emergència a la plaça Mediterrània i 
d’usuaris amb necessitats especials de mobilitat al CAPI de Baix a Mar.  
 
Si més no, arrel de la proposta de l’AMO, s’ha ampliat el nombre d’accessos tancats a la plaça 
amb l’objectiu d’evitar el potencial trànsit de pas a la zona. Així doncs, es manté un únic accés a la 
plaça Mediterrània des de la banda de Rambla Pirelli, mentre que a la plaça Volerany atenent a 
les necessitats dels usuaris amb mobilitat reduïda del CAPI existeixen dos accessos, un a través de 
Ferrer Vidal i un altre a través del passeig del Carme. 
 
Per altra banda, la policia local i en especial el guàrdia de barri, vetllen pel compliment de la 
senyalització de la zona que no permet als vehicles particulars circular-hi lliurement amb 
l’excepció dels casos ja anomenats del CAPI. 
 
Pel que fa a la proposta referent a les cruïlles de la Rambla ja existeixen ressalts en la majoria de 
cruïlles. La tendència d’aquests últims anys ha estat la de retirar ressalts del centre ja que 
causaven moltes molèsties per sorolls als veïns.  En aquest sentit,  les actuacions que aquests 
últims anys s’estan realitzant en els carrers del centre tenen un doble objectiu: la reducció del 
trànsit i la reducció de la velocitat. Per a assolir-ho es canvien sentits de circulació, s’estreny el pas 
per als vehicles (jardineres, pilones o papereres) i s’actua també en la senyalització. A mode 
d’exemple en posterioritat a l’AMO s’ha senyalitzat amb STOP la cruïlla del carrer d’Albert Virella 
amb la Rambla de la Pau. La proposta es va tractar a la Comissió Informativa del 30 de maig de 
2016.  
 

Finalment respecte la proposta de  crear una xarxa de “Camins escolars”,  es troba inclosa en el 
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Pla de Mobilitat Urbana aprovat inicialment en el ple de juliol de 2015. L’òrgan competent per a la 
seva aprovació definitiva serà el ple municipal tan bon punt es finalitzi tota la tramitació.  També, 
arran de la proposta concreta de Camins Escolars- Ciutat Educadora presentada posteriorment a 
la 4a AMO, s’ha creat un grup de treball específic integrat per personal tècnic municipal i 
representants de la plataforma Camins Escolars.  Aquest grup es reunirà periòdicament i anirà 
treballant propostes a mig termini i d’altres més urgents.  
 

ES DONA PER TANCADA AQUESTA PROPOSTA DE L’AMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilanova i la Geltrú, febrer 2017 
 

 


