
MOCIÓ  QUE  PRESENTA EL  GRUP  MUNICIPAL  DE  CIUTADANS  AL  PLE  DEL  9

D’ABRIL  DEL 2018  SOBRE  LA SEGURETAT  I  LA VISIBILITAT  ALS  PASSOS  DE

VIANANTS I ALS ENCREUAMENTS DE REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les marques viàries tenen l’objectiu de regular la circulació i advertir o guiar els usuaris de

la via, i poden utilitzar-se soles o amb altres mitjans de senyalització per tal de reforçar o

precisar les seves indicacions. La possibilitat d’advertir el conductor de la presència del

vianant  o  d’un  altre  vehicle  és  fonamental.  El  cos  del  transeünt  és  el  que en el  cas

d’accident  servirà  de  paraxocs  i,  per  tant,  la  possibilitat  de  lesions  greus  i  fins  i  tot

irreparables és molt elevada.

Resulta molt convenient la instal·lació de sistemes d’enllumenat o senyalització específics

que ressaltin la presència del pas de vianants i dels mateixos transeünts, tal com aquest

consistori recentment ha implementat amb un projecte de senyalització LED, de moment,

en un pas de vianants i amb la previsió d’actuar-ne en cinc més. No obstant això, des del

Grup Municipal de Ciutadans creiem que tot i que s’estigui implementant aquesta mesura,

el  pas de vianants a més ha de comptar amb una visibilitat  que permeti  el  conductor

advertir  la  presència  del  transeünt  amb  l’antelació  suficient  per  detenir-se  i  als

encreuaments també  ha  de  comptar-se  amb  una  visibilitat  òptima  que  permeti  el

conductor advertir la presència d’un altre vehicle, evitant així la col·locació d’elements com

ara contenidors de residus o vehicles aparcats que impedeixin una òptima visibilitat.  

Al nostre municipi hem identificat diversos passos de zebra i encreuaments en els quals

no es garanteix la seguretat del vianant o conductor davant de la proximitat d’un vehicle,

com per exemple a passos de vianants del Passeig Prim o a diversos encreuaments de

l’avinguda del President Tarradellas. Existeixen passos de zebra i encreuaments en què

vehicles aparcats o elements com els contenidors de la brossa limiten o impedeixen la

visibilitat  amb escassa senyalització  i  marques vials  sense gairebé pintura.  També és

necessari  millorar la senyalització horitzontal  i  vertical,  revisant i  mantenint el  seu bon

estat de conservació. En alguns passos de zebra, la il·luminació és insuficient, ja que les

llums estan allunyades o hi ha algun objecte que ombreja el pas de vianants. 



L’Ajuntament ha d’assumir la seva responsabilitat i adoptar les mesures oportunes que

garanteixin la seguretat als  passos de vianants i als encreuaments, creant una zona de

visibilitat en el sentit de la marxa en aproximar-se un vehicle. Podrien adoptar-se algunes

mesures que ja s’apliquen a altres ciutats, com per exemple ampliar els passos de zebra

amb majors dificultats de visibilitat.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents

 

ACORDS:

Primer. Que els serveis tècnics municipals realitzin un estudi  preliminar i  un posterior

informe on es contempli: 

-Millorar la visibilitat de tots els passos de vianants i dels encreuaments que correspongui,

evitant la presència d’obstacles o barreres que impedeixin la visibilitat als vehicles, amb

anticipació suficient perquè puguin identificar els vianants que accedeixen al mateix o a la

resta de vehicles, procedint a la seva reubicació o supressió.

-Si el marc normatiu ho permet, millorar la qualitat tècnica de la senyalització horitzontal,

reforçant-la mitjançant l’aplicació de pintures d’alta reflectància  que evitin la necessitat

d’instal·lar  elements  lumínics  addicionals  i  verticals  als  passos  existents  que  no  en

disposin.

-Implantar un marge de visibilitat als passos de vianants que estiguin ubicats entre places

d’aparcament, per tal que tinguin visibilitat tant el transeünt com el vehicle, instal·lant-se

alguna mesura que mantingui aquest marge de visibilitat.

Segon.  Una  vegada  s’hagi  realitzat  l’estudi  pertinent,  elaborar  un  Pla  d’actuació  per

implementar aquestes accions de forma progressiva, duent a terme les primeres mesures

als passos i encreuaments que es trobin a prop de centres com escoles, parcs, centres de

salut i oci, etc., així com als que ja s’hagi registrat algun accident motivat per la manca de

visibilitat, realitzant un plan definit de prioritats per corregir aquestes deficiències.

Tercer. Dotar aquest Pla d’actuació d’una partida econòmica al Pressupost municipal del

2019. 

Reus, 29 de març del 2018

Sr. Juan Carlos Sánchez Martínez

Portaveu G. M. Ciutadans


