AJUNTAMENT DE COLLBATÓ
(Baix Llobregat)

Barcelona

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ DE MOBILITAT 20/12/2016
Data

Dimarts, a 20 de Desembre de 2016

Lloc
Hora
convocatòria
Convocats

Ajuntament de Collbató - Sala Portals (ptge. Sant Corneli, s/n)
Hora inici
19:00h
19:10h Hora finalització reunió 20:00h
reunió
Tots els membres del CAUM:
Tots els membres del CMOB:
- Miquel Solà (MS)
- Jesús Jiménez Verdugo (JJ)
- Josep Estradé (JE)
- Jose Luis Romero Olivero (JL)
- Miquel Vallès (MV)
- Silvia Baraldés i Val (SV)
- David Martí (DM)
- Cristina Pérez i Ruiz de Valdívia (CP)
- Josep Anton Serra (JA)
- Felipe Casanovas Capilla (FC)
- Montserrat Serna (MSe)
- Laureano Ávila Benitez (LA)
- Lluís Capdevila (LC)
- Juan Ramirez Sainz (JuR)
- Joan Ros (JR)
- Victoria Ruiz Garcia (VR)
- Ana Úbeda (AU)
- Esteve Pouget Borès (EP)
- Miquel Àngel González (MG)
- Eulàlia Esquius Carbonell (EE)
- David Buendia (DB)
- Juli Ubach Nuet (JU)
- Jordi Rogent (JoR)
- Miquel Vallès i Ollé (MV)
- Erika Blancas (EB)
- Josep Anton Serra Solà (JA)
- Martí Roscadell (MR)
- M. Carmen Arenas Garcia (MC)
- Carles Serrat i Piè (CS)
- Lluis Capdevila Esteve (LC)
- Salvador Valls Cuello (SV)
- Josep Maria Martin Jorge (JM)

Assistents

Miquel Solà, Josep Estradé, Montserrat Serna, Cristina Pérez, Juan Ramirez,
Victoria Ruiz, Juli Ubach, M. Carmen Arenas i Josep Maria Martin, Jordi
Rogent (com a Assessor del CAUM) i Erika Blancas (com a Secretària de la
CMOB).
Excusen la seva assistència: Joan Ros, David Buendia, David Martí, Josep
Anton Serra, Lluís Capdevila, Anna Ubeda, Miquel Vallès i Carles Serrat i Piè.
No assisteixen: Miquel Àngel González, Jesús Jiménez, Jose Luis Romero,
Sílvia Baraldés, Felipe Casanovas, Laureano Ávila, Esteve Pouget, Eulàlia
Esquius i Salvador Valls.

Ordre del dia segons la convocatòria a la present sessió del CAUM
1. Benvinguda als membres que han d’integrar la Comissió de Mobilitat.
2. Presentació de la diagnosi prèvia de l’estudi de l’ordenació de la mobilitat de Collbató a
càrrec de l’equip redactor, el senyor Martí Roscadell de l’empresa Assessoria
d’Infraestructures i Mobilitat, SL.
3. Precs i preguntes.

Resum de les qüestions tractades durant la sessió
•

En MS dóna la benvinguda als membres de la Comissió de Mobilitat (CMOB).

Punt segon de l’ordre del dia:
•

La presentació va a càrrec del senyor Martí Roscadell (MR) de l’empresa Assessoria
d’Infraestructures i Mobilitat, SL.
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S’explica que fins ara s’ha fet l’anàlisi tècnic global del municipi, que no arriba als detalls i als
problemes de cada barri, i per això és important la participació de les AA.VV. per tal de que
exposin els problemes de mobilitat detectats a cada barri.
En MR explica que s’exposarà uns plànols que formen part d’un document redactat i analitzen
el funcionament del municipi a nivell de mobilitat (cal tenir present que ja existeixen altres
estudis previs).
Plànols que s’exposen:
- La xarxa viària objecte d’estudi.
- La secció útil dels viaris (és un des factors més importants, ja que afecta a la capacitat dels
carrers per admetre diferents solucions).
- Sentits de circulació.
- Restriccions de trànsit i xarxa pacífica.
- Tipus d’aparcament (s’admet, es prohibeix o no hi ha senyal).
- Tipus de places d’aparcament.
- Regulació o no dels aparcaments.
- Xarxa de carrils bici prevista al Pla Director de la Bici.
- Jerarquia viària.
La superposició d’aquests plànols permeten detectar els punts conflictius (seccions de vials
insuficients per admetre l’ús actual, manca de senyalització en la sortida de carrer pacificats...)
La MSe diu que falta un plànol de densitat de trànsit, ja que hi ha carrers que tenen una
càrrega important de trànsit i que s’hauria de detectar.
També comenta que no està resolt la comunicació de la sortida del casc antic per l’arc d’en
Bros amb la resta del poble. A banda, comenta que s’ha trobat amb vehicles en contra
direcció al carrer Amadeu Vives a l’arc d’en Bros que han al·legat que no han vist cap senyal de
sentit prohibit.
Es comenta que efectivament cal estudiar les densitat de trànsit però acotar els casos concrets
(sortida de cotxes els diumenges de la Vinya Nova, accessos a les escoles a les 9:00h, etc). Es
demana que es faci una relació dels carrers i de la franja horària o dia de la setmana a
estudiar.
La MC pregunta si s’estudiarà el tema de la mobilitat accessible.
En JE respon que l’estudi de mobilitat no estudia l’accessibilitat, però que ja existeix un estudi
d’accessibilitat molt ben fet que analitza justament l’accessibilitat de les voreres.
L’EB comenta que l’adaptació de les voreres a Collbató requereix una forta inversió en obra.
La MC diu que dins del barri del Bosc del Missé, el principal problema és el carrer Pierola, pel
doble sentit de circulació acompanyada amb la possibilitat d’aparcar i la velocitat dels
vehicles.
Es pren nota que s’estudiarà l’actual funcionament del carrer Pierola.
En JR diu que al barri de la Fumada tenen el problema que la intersecció on es troba al mig
l’ET, alguns veïns no la realitzen com si fos una rotonda, per la qual cosa demana que es
senyalitzi com a tal.
En pren nota també d’aquest problema.
Es demana als assistents que preparin una relació dels punts conflictius en mobilitat detectats
a cada barri.
S’insisteix que cal aportar punts conflictius, i no propostes concretes, atès que aquesta serà la
funció de l’equip redactor. S’enviarà per mail el document de l’anàlisi prèvia.

Acords adoptats
•

Pel dia 24/01/2017 caldrà aportar una relació dels punts conflictius de mobilitat detectats.

Propera sessió
•

Es proposa la següent sessió pel dimarts 24 de gener del 2017 a les 19:00h a la Sala Portals.
Aquell dia cal aportar la relació dels problemes detectats.

AJUNTAMENT DE COLLBATÓ
(Baix Llobregat)

Barcelona

Collbató, a 21 de desembre de 2016

Erika Blancas Hinarejos,
actuant com a Secretària del CAUM
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