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PROPOSTA PER A LA MILLORA DELS PASSOS DE VIANANTS A TORTOSA 
 
 
Josep Felip Monclús i Benet, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya a l’Ajuntament de Tortosa, d’acord amb l’article 13 del ROM, presenta per a 
ser inclosa a l’Ordre del Dia del Ple Ordinari del dia 2 de novembre de 2015 la següent 
proposta de resolució. 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Com totes les ciutat, Tortosa compta amb un espai i vials que han de fer compatible la 
circulació segura tant en vehicle motoritzat, com a peu i en bicicleta. Si bé aquesta 
convivència normalment no genera problemes, és evident que hi ha diversos punts de 
la ciutat amb certa conflictivitat viària, tant real com potencial. 
 
Conscients de la situació, el plenari de Tortosa va aprovar el mes de gener de 2015 
una moció per a la pacificació del trànsit i la millora dels passos de vianants, 
presentada per ERC, que va comptar amb el suport de tots els grups municipals. La 
moció preveia diverses mesures a aplicar als passos de vianants de la ciutat, des d'un 
estudi per a millorar-ne la visibilitat mitjançant diferents mesures, fins al repintat dels 
mateixos, millora de la il·luminació, senyalització, etc. També s'apostava per la 
disminució de la velocitat del trànsit en carrers secundaris, i en especial a les zones 
escolars, mitjançant la implementació de diferents actuacions. 
 
Totes aquestes mesures s'han d'incloure en un Pla de Pacificació del Trànsit, 
actualment en redacció per part del govern municipal. Ara bé, atesa la complexitat del 
document, algunes de les actuacions no poden esperar a la seva finalització. És el cas 
del manteniment habitual dels passos de vianants, per exemple, i també de la 
necessitat de dotar la ciutat d'elements per a pacificar el trànsit en determinats punts, 
sobretot els més concorreguts per xiquets i joves, en ser propers a equipaments 
educatius. 
 
Per aquests motius, amb l’objectiu de millorar la seguretat viària de la ciutat, el Grup 
Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple l’adopció de la 
següent: 
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
 
PRIMER. Per tal de pacificar el trànsit entre vehicles i vianants, s'acorda aprofitar les 
intervencions de renovació del ferm de rodadura que es realitzin a la ciutat per 
incorporar passos de vianants elevats, d'acord amb els informes tècnics 
corresponents. 
 
 
SEGON. Es prioritzarà la intervenció en entorns educatius i especialment 
concorreguts, sempre que es compti amb informe favorable de la Policia Local, 
convertint en passos elevats els següents passos de vianants de la ciutat: 



 
-Avinguda de l'Estadi, abans d'entrar a la plaça Joaquin Bau. 
-Carrer Juan Sebastián Elcano, davant escola Cinta Curto. 
-Carrer Enric d’Ossó, a l’alçada de Lamote de Grignon, darrera col·legi Teresià. 
-Carrer Ramon Berenguer IV, a l'alçada del número 48. 
-Avinguda Catalunya, cruïlla amb carrer València. 
-Rambla Felip Pedrell, davant del Museu de Tortosa. 
 
 
TERCER. Per tal de pacificar el trànsit entre vehicles i vianants, i sempre que es 
compti amb informe favorable de la Policia Local, es revisaran les bandes reductores 
de velocitat existents i se n’instal·laran de noves als següents punts de la ciutat: 
 
-Inici de l’Av. de l'Estadi, abans del primer pas de vianants, costat IES Joaquin Bau. 
-Rambla Catalunya, a l’alçada del carrer Francisco Pizarro, costat IES de l’Ebre. 
-Carrer Rosselló, al costat de la parada autobús, davant del Col·legi Teresià. 
-Avinguda Canigó, a l'alçada del carrer d'en Rubí, accés escola de Sant Llàtzer. 
-Camí d'Orleans, a l'alçada de l'edifici Seminari. 
 
 
QUART. Les mesures esmentades en els punts segon i tercer es duran a terme abans 
del 31 d'agost de 2016, sempre que tècnicament rebin informe favorable. Aquestes 
actuacions es complementaran amb les intervencions que es determinin necessàries 
en altres punts, i amb el manteniment habitual de la via pública, incloent la 
senyalització i els elements de pacificació del trànsit ja existents. 
 
 
Tortosa, 28 d'octubre de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Felip Monclús i Benet 
Portaveu del Grup Municipal d’ERC 


