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Fases del procés 
participatiu



Gestió del 
debat

Les diferents propostes d’actuació s’han agrupat en 5 grans
àmbits:

• Seguretat de les persones vianants (P1, P7, P8 i P9)
• Circulació (P2, P4 i P14)
• Aparcaments (P3 i P5)
• Connexions entre nuclis (P6, P10, P11 i P12)
• Criteris d’actuació a les urbanitzacions (P15)

*La P13: Revisar l’ordenança de mobilitat: promoció vehicles motoritzats menys
contaminants, introducció diferents criteris exposats i regulació VMP (vehicles de mobilitat
personal) no s’incorpora a cap àmbit de debat.



Àmbits de 
debat

1. Seguretat de les persones vianants

• P1. Nous passos de vianants
• P7. Instal·lació de reductors de velocitat
• P8. Millora de la seguretat viària a l’entorn de l’escola

l’Agulla
• P9. Redacció del Pla de Mobilitat escolar de l’escola l’Agulla

2. Circulació

• P2. Restricció de la circulació al nucli urbà
• P4. Pas alternatiu de vehicles amb semàfor a l’Av. Catalunya
• P14. Projecte de condicionament de la TP2039



Àmbits de 
debat

3. Aparcaments

• P3. Pintar les places d’aparcament permeses al municipi
• P5. Millorar la senyalització dels aparcaments

4. Connexions entre nuclis

• P6. Creació d’un servei de taxi a la demanda
• P10. Habilitació d’itineraris de vianants entre nuclis de

població
• P11. Itinerari Mas Salort
• P12. Prioritzar la urbanització de carrers que connectin la

xarxa secundària

5. Criteris d’actuació a les urbanitzacions

• P15. Criteris d’urbanització i ordenació de la mobilitat a les
urbanitzacions
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Seguretat de les persones
vianants

Circulació

Aparcaments

Connexions entre nuclis

Criteris d'actuació a les
urbanitzacions

Telemàtiques

Acceptades Previstes En estudi Refusades Total



Resultats

Seguretat de les persones vianants

Proposta Resultat Argumentació

Passos de vianants accessibles
per persones amb mobilitat
reduïda, segons normativa.

Acceptada El consistori es compromet a que tots els passos de
vianants que s'executin a partir d'ara al municipi
compleixin la normativa vigent en relació a l'accessibilitat.
Els ja existents s'aniran adequant de manera gradual.

Reductors de velocitat en tot el
carrer Escoles Noves.

Acceptada S'ubicarà un reductor de velocitat abans d'arribar a la
corba.

Radar lluminós amb velocitat
real a les entrades del nucli.

Acceptada Es considera molt interessant i es negociarà amb la
Diputació per tal d'instal·lar-los. Es constata especialment
rellevant per l'accés al nucli des de Tarragona.

Activar la bossa de voluntariat
per ajudar a les entrades i
sortides de l’INS-Escola l’Agulla.

Acceptada Es parlarà amb el centre educatiu per tal de poder activar
aquesta bossa de voluntariat.

Proposta Resultat Argumentació

Dos passos de vianants elevats a 
la nova rotonda del cementiri, 
direcció Mas Blanc i Bonaigua.

Prevista El projecte de condicionament de la carretera TP-2039 del
Catllar a la N-340. Tram: T-203 a N-340 contempla
l'execució d'una rotonda davant del cementiri municipal.
Aquest projecte preveu, mitjançant passos de vianants, la
connexió entre Mas Blanc, La Bonaigua i el nucli del Catllar.



Resultats

Seguretat de les persones vianants

Proposta Resultat Argumentació

Al carrer Escoles Noves realitzar
un pas elevat a l’entrada.

Refusada S'estima que realitzar aquesta actuació suposaria
augmentar la perillositat del tram, ja que hi ha un gir molt
pròxim. Per altra banda, s'ha de tenir en compte que la
velocitat a la que s'hauria de circular en aquest tram és de
de 30km/h.

Al carrer Escoles noves, incloure
un pas de vianants davant la
porta d’accés al centre.

Refusada La porta d'accés que s'esmenta a la proposta és una porta
de manteniment que s'ha estat utilitzant durant la
pandèmia de la COVID, però que deixarà d'emprar-se en
breu. En relació a l'accés principal, s'adverteix que hi ha un
pas de vianants a 30 metres.

Eliminar els coixins berlinesos
de la proposta.

Refusada S’entén que els coixins no agraden perquè compleixen la
funció que tenen encomanada. S'ha de tenir en compte
que hi ha punts on és molt necessari reduir la velocitat de
les diferents tipologies de vehicles que poden circular per
la via. I per últim, deixar constància que els coixins
berlinesos existents compleixen la normativa vigent.

Reductors de velocitat (ressalt)
davant de la farmàcia amb la
possibilitat de moure l’existent.

Refusada No es valora la idoneïtat de realitzar aquesta actuació, amb
el cost associat que comporta, considerant-ne l'existència
d'un de molt pròxim.

Reductors de velocitat (ressalt) 
davant de la cooperativa.

Refusada En el tram de l'avinguda Catalunya, des de la parada 
d'autobús fins al Centre Cultural hi ha 2 passos de vianants 
elevats i un pas de vianants normal. Es considera un tram 
massa curt com per instal·lar-ne un tercer pas de vianants 
elevat.



Resultats

Seguretat de les persones vianants

Proposta Resultat Argumentació

Substituir els coixins berlinesos
per reductors al carrer França
davant del Centre Educatiu.

Refusada S’entén que els coixins no agraden perquè compleixen la
funció que tenen encomanada. S'ha de tenir en compte
que hi ha punts on és molt necessari reduir la velocitat de
les diferents tipologies de vehicles que poden circular per
la via. I per últim, deixar constància que els coixins
berlinesos existents compleixen la normativa vigent.

Establir un canvi de sentit a
l’encreuament de l’entrada al
nucli.

Refusada Es pondera que no és necessari aquest canvi de sentit a
l'encreuament d'entrada al poble. Es considera que l'accés
és exclusiu per accedir a l'aparcament municipal. Es
disposa de zona de petó i adeu a davant de l'institut-escola
per poder deixar els alumnes sense utilitzar l'aparcament.



Resultats

Circulació

Proposta Resultat Argumentació

Zona per a vianants amb carrers
de plataforma única amb pilona
amb sistema de lectura de
matrícules. Possibilitat de fer-
ho a partir de fases.

Acceptada No es pot realitzar immediatament, però és una proposta
molt interessant a llarg termini. Comporta una despesa
molt elevada, però el consistori comparteix la voluntat
d'humanitzar el nucli del municipi. Aquesta voluntat
s'anirà traduint en actuacions que vagin encaminades a:
Crear una plataforma única.
Restringir i controlar l'accés al nucli antic (més favorables a
les càmeres de vigilància que a les pilones).

Els llocs o zones que siguin
habilitats per a l’estacionament
de vehicles ben senyalitzats i
delimitats.

Acceptada Es garantirà que les places d'aparcament estiguin ben
senyalitzades i delimitades.

Proposta de 4 semàfors, Av.
Catalunya principi i final, pujada
del darrer del Carrer de la Font i
a la sortida de l’Onze de
Setembre. Detecció de vehicles
que permeti no parar en el cas
que no hi hagi circulació.

Acceptada Es valora la necessitat d'incorporar aquests semàfors amb
detecció de vehicles per tal de millorar la fluïdesa del tràfic
rodat.



Resultats

Circulació

Proposta Resultat Argumentació

Creació d’una vorera per a 
vianants des del torrent de La 
Mora fins al Catllar TP2039

Prevista S'uneix amb la següent proposta. No és una acció que es
pugui fer d'avui per demà, ja que implica expropiacions a
particulars, però el consistori ho té previst.

Creació d’un carril bici del 
torrent de La Mora fins al 
Catllar.

Prevista S'uneix amb l’anterior proposta. No és una acció que es
pugui fer d'avui per demà, ja que implica expropiacions a
particulars, però el consistori ho té previst.

Proposta Resultat Argumentació

Establir el Carrer Major com a 
entrada i no com a sortida. 

En estudi El consistori té la voluntat que els carrers del nucli siguin
de sentit únic, però el sentit de circulació està subjecte a
un estudi posterior per conèixer la millor solució.

El Carrer de França direcció 
única cap amunt i que no es 
pugui aparcar. 

En estudi El consistori té la voluntat que els carrers del nucli siguin
de sentit únic, però el sentit de circulació està subjecte a
un estudi posterior per conèixer la millor solució.



Resultats

Circulació

Proposta Resultat Argumentació

Nous aparcaments només cap a
la dreta (al girar) del Carrer
Escoles.

Refusada La política per reduir l'ús dels vehicles a l'interior del nucli,
s'ha de traduir automàticament amb una oferta per poder
aparcar els vehicles a l'exterior. En aquest sentit, aquestes
places d'aparcament es consideren necessàries (tant a la
dreta com a l'esquerra del carrer).

Eliminar el semàfor. Refusada S'accepta la proposta que inclou la incorporació de més
semàfors que detectin la presència dels vehicles, així que
automàticament aquesta queda refusada.

Ampliació de la vorera del
Carrer Major i Mancumunitat de
Catalunya.

Refusada S'entén que faria falta, però en aquest cas no es considera
viable per l'amplada del carrer, ja que el vial es reduiria
considerablement. Es creu més adient la creació de
plataforma única en aquests carrers.



Resultats

Aparcaments

Proposta Resultat Argumentació

Senyalització de zones de
càrrega i descàrrega pels veïns
dins el nucli.

Acceptada

Prohibir parar a l’encreuament.
Establir una zona d’espera als
camions al carrer Tamariu (...)

Acceptada Es marcarà una zona de prohibit aparcar, que al mateix
temps, ha de servir perquè els camions puguin aturar-se
mentre esperen per entrar a l'empresa Armengol sense
entorpir la resta de persones usuàries de la via.

No deixar aparcar al carrer Sant
Joan del número 18 en amunt,
establint una zona de càrrega i
descàrrega per als veïns

Acceptada Es prohibirà l'aparcament al Carrer Sant Joan, habilitant
una zona de càrrega i descàrrega pels veïns i veïnes.

Senyalització molt clara a partir
de pintura o senyals, per tal de
fer visible els llocs on es pot i on
no es pot aparcar

Acceptada S'executarà prenent com a referència els llocs on es pot
aparcar, entenent que a la majoria no es pot aparcar.

Mapa a cada pàrquing
senyalitzant la ubicació dels
altres pàrquings i capacitat
d’aquests

Acceptada S'indicarà on queda l'aparcament més pròxim. En relació a
les capacitats, resulta un punt complicat, ja que alguns
aparcaments no tenen les places limitades i la capacitat
acaba depenent de com aparca cada persona usuària.

Millorar la mobilitat dels
vianants de la part de dalt del
carrer Sant Joan, sobretot els
esglaons i escales.

Acceptada Acceptada amb condicionants històrics. S'entén que les
escales i la barana tenen molta història i les accions a
realitzar l'han de preservar.



Resultats

Aparcaments

Proposta Resultat Argumentació

Crear zones d’aparcament nous 
prop del nucli del municipi: a 
l’eixample i al final del Carrer 
França. 

En estudi S'està treballant per tal de crear nous aparcaments al
municipi: ampliació de l'aparcament del carrer de la font,
creació d'aparcament municipal a l'aparcament de la
cooperativa i creació d'un nou aparcament amb el
desenvolupament del Pla Parcial 40 Llevant de Pau Casals a
darrera de les escoles velles.

Proposta Resultat Argumentació

Arranjament i habilitació 
d’aparcaments darrera de 
l'església fins al Carrer Escoles 
Noves. 

Refusada La ubicació de la proposta està pendent del
desenvolupament d'un Pla Parcial d'Urbanització. De tota
manera, es vol deixar constància que es faran nous
aparcaments a final del carrer de la Font.

Transformar les cases velles i 
abandonades del nucli en solars 
per aparcar els veïns, com per 
exemple, Foment. 

Refusada La propietat que s'esmenta a la proposta és una propietat
privada i requereix de tot un procés legal que s'allarga molt
en el temps. De tota manera, la demanda quedaria
satisfeta per un futur pàrquing a la Cooperativa.



Resultats

Connexions entre nuclis

Proposta Resultat Argumentació

Prioritzar el pas de vianants i
bicicletes, mantenint l’accés
actual de vehicles. Mas de
Salort

Acceptada Se senyalitzarà a l'inici i al final del camí: Prioritat per a
vianants i bicicletes. Es vol mantenir l'estètica rural del
mateix, però s'ha de garantir que puguin passar-hi vehicles
d'emergència.



Resultats

Connexions entre nuclis

Proposta Resultat Argumentació

Ampliar aquest servei de taxi a
demanda en horari nocturn en
cap de setmana per la gent jove.

En estudi S'estudiarà la manera de com vehicular-ho. S'entén com
una proposta diferenciada de la del taxi a demanda
pensada per les persones grans. El consistori s'informarà
sobre el funcionament d'aquest model en d'altres zones.

Compartir el servei amb altres
municipis (mancomunar) per
fer-ho més sostenible
econòmicament.

En estudi S'estudiarà la manera de com vehicular-ho. S'entén com
una proposta que pot afectar tant el taxi a demanda per a
persones grans com per a joves. El consistori s'informarà
sobre el funcionament d'aquest model en d'altres zones.

Millorar l’accés a La Cativera,
augmentant la seguretat de
l’accés al poble. Ampliar l’accés
existent o crear un accés
unidireccional i per tant
arranjament de l’accés sense
asfaltar. Es considera que la
sortida de la urbanització per la
fàbrica, té una corba molt
estreta i tancada.

En estudi S'ha de millorar l'accés a La Cativera. Caldria convertir
l'accés a una carretera estreta, però implica expropiacions i
és una obra molt costosa.
Es descarta lo dels carrers unidireccionals.
No es pot actuar sobre la corba estreta, ja que se situa
dintre de la urbanització i ve donada per la pròpia
organització de la mateixa.

Habilitar un camí paral·lel a la
carretera principal de La
Cativera per tal d’augmentar la
seguretat de vianants i bicis,
evitant l’ús de la carretera.

En estudi Mateix argument que la proposta anterior.

Millorar l'accés al Mas d’en
Cosme, per fer-ho més segur.

En estudi S'ha de millorar l'accés a Mas de Cosme. Tot i així, es vol
fer evident que és una obra molt complexa a nivell tècnic.



Resultats

Connexions entre nuclis

Proposta Resultat Argumentació

Augment de la freqüència de
l’autobús.

Refusada Competència supramunicipal.

Canvi de ruta de l’autobús,
Tarragona – Ferran – La Riera –
El Catllar – Els Pallaresos –
Tarragona.

Refusada Competència supramunicipal.



Resultats

Criteris d’actuació a les urbanitzacions

Proposta Resultat Argumentació

Soterrar o desplaçar els pals de
telefonia, que en alguns casos,
es troben als passos de
vianants. (La Cativera).

Acceptada L'ajuntament porta temps pressionant per aconseguir-ho.
Se seguirà pressionant. Telefònica no treurà els pals de
telefonia, fins que tots els ususaris no es desconnectin del
servei.

Reductors de velocitat per
controlar la velocitat.
(La Cativera)

Acceptada Se'n col·locaran un parell a la urbanització, sempre amb el
consens dels veïns més propers.

Millorar l’accessibilitat de les
voreres. (La Cativera)

Acceptada El consistori es compromet a que tots els passos de
vianants que s'executin a partir d'ara al municipi
compleixin la normativa vigent en relació a l'accessibilitat.
Els ja existents s'aniran adequant de manera gradual.

Ampliar el segon accés a la
Bonaigua o fer-lo unidireccional.
(Bonaigua)

Acceptada Es valorarà la possibilitat de fer-lo unidireccional
permetent únicament la sortida de la urbanització per
aquest punt.

Prioritzar l’arranjament
d’accessos que són perillosos
com són: els Cocons, Mas d’en
Cosme, La Cativera, en el cas
dels vianants, Barrulla i La
Plana. (Múltiples)

Acceptada A La Cativera es treballarà per millorar l'accés, en el cas de
Mas de Cosme es comentarà amb DIPTA, el cas de Cocons
es millorarà els accessos amb el projecte de
condicionament de la carretera TP-2039 del Catllar a la N-
340. Tram: T-203 a N-340, Barrulla i Plana disposen d'accés
a sol rústic.



Resultats

Criteris d’actuació a les urbanitzacions

Proposta Resultat Argumentació

Senyalització vertical i 
horitzontal a tota la 
urbanització. Els 4 
encreuaments existents a la 
urbanització necessiten stops i 
cedeix el pas. (La Cativera)

Prevista S'ha parlat directament amb els afectats i s'hi està
treballant actualment.

Arranjament de l'accés de 
vianants de la urbanització al 
nucli. (Bonaigua)

Prevista El projecte de condicionament de la carretera TP-2039 del
Catllar a la N-340. Tram: T-203 a N-340. Contempla la
execució d'una rotonda davant del cementiri municipal.
Aquest projecte preveu, mitjançant passos de vianants, la
connexió entre Mas Blanc, La Bonaigua i el nucli del Catllar.

Senyalització horitzontal als 
quatre encreuaments, és a dir, 
als dos encreuaments de cada 
accés de la urbanització. 
(Bonaigua)

Prevista Es contemplarà la senyalització corresponent d’acord amb
el sentit de circulació dels carrers.

Proposta Resultat Argumentació

Creació de dues rotondes 
d’accés a les dues entrades a la 
urbanització Bonaigua, 
actualment l’accés és molt 
perillós.

Refusada Actualment, La Bonaigua ja té un accés amb rotonda.
S'estima que no és prioritari ni sostenible econòmicament
la construcció de noves rotondes en aquesta ubicació.



Resultats

Telemàtiques

Proposta Resultat Argumentació

Habilitar un pas de vianants per 
passar cap a la urbanització el 
Mas Blanc.

Prevista El projecte de condicionament de la carretera TP-2039 del
Catllar a la N-340. Tram: T-203 a N-340. Contempla la
execució d'una rotonda davant del cementiri municipal.
Aquest projecte preveu, mitjançant passos de vianants, la
connexió entre Mas Blanc, La Bonaigua i el nucli del Catllar.

Proposta Resultat Argumentació

Voldria demanar l'adequació de
l'accés a la Urbanització de la
Cativera.

En estudi S'ha de millorar l'accés a La Cativera. Caldria convertir
l'accés a una carretera estreta, però implica expropiacions i
és una obra molt costosa.

Habilitar d'alguna manera un
carril bici i també un espai segur
per poder anar caminant des de
la urbanització (La Cativera) fins
la parada d'autobús més
propera (Camp de futbol) i el
mateix poble.

En estudi Caldria convertir l'accés a una carretera estreta, però
implica expropiacions i és una obra molt costosa.

Proposta Resultat Argumentació

Penso que caldria suprimir unes 
poques places d'aparcament 
situades en el tram que 
s'estreny davant el parc que hi 
ha al carrer de França.

Acceptada Es durà a terme dins del pla de redistribució d’aparcaments
del nucli.



Resultats

Telemàtiques

Proposta Resultat Argumentació

Solucionar l'estacionament al
carrer França i escoles noves
durant els dies lectius, ja que
tots els llocs per estacionar,
estan ocupats per tots els
professors i el pàrquing destinat
per a ells està buit.

Refusada L’ajuntament no pot obligar al professorat a aparcar en
unes determinades places d’aparcament.

Aprofitant que hi ha una via
abandonada potser es podria
aprofitar.
Potser com a via verda o potser
amb un tren turístic o un
tramvia per facilitar la
connectivitat/mobilitat entre els
pobles de la zona.

Refusada No és viable, ja que la competència és d'ADIF.



Moltes gràcies 

Propers passos: 
- Fer un seguiment exhaustiu de les 
actuacions que es duguin a terme. 


