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Assum
mpte
Sol·liccitud de dades d’utilitzacció de les parrades d’auto
obús del mun
nicipi de Vilassar de Dalt..

Anteccedents
En daata 4 de julliol de 2016
6, l’ajuntameent presentàà escrit de petició de m
modificació parcial del
recorrregut de less línies C3/C4
4, C6 i C30 dins el municipi, i alhora la implantació de nove
es parades
que permetessin
p
oferir un millor servei.
En daata 8 de seteembre de 20
016, l’ajuntament presen
ntà nou escrrit donant reesposta a less qüestions
planttejades per l’’empresa Casas, SA., especialment pe
el que fa la condicions
c
dee les noves parades.
p
En daata 27 de settembre de 2016,
2
l’ajuntaament prese
entà sol·licitu
ud de marqu
uesines per a les noves
parad
des autoritzaades.

Recorreggut i paradess anteriors

Recorreegut i paradees proposade
es
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Descrripció de les noves parad
Riera Targa – C/ Del
D Pi
U
Ubicada
en sò
òl urbà, al viaal anomenatt Riera Targaa, davant el nº
n 61 (cruïlla amb el carre
er Del Pi)
SS’ampliaria l’espai desttinat al vianant conjuntament am
mb la instaal·lació d’un
na de les
m
marquesines
sol·licitadess, ampliant i adaptant parcialmen
nt la voreraa (reducció del cordó
d
d’aparcamen
t) per tal de millorar l’acccés dels usuaris.

Fitxa de caracterització de parada:
Barri o eentitat de po
oblació
BARRI D
DEL PI

Municipi:
D DALT
VILASSAR DE
Núm. Parad
da
K (veure plàànol conjuntt)

TTipus (fixa o discrecionaal)
F
FIXA

Existeix apaartador
NO

Carretera (co
C
odi) i/o carre
er (nom)
R
RIERA
TARGA
A

Punt quilom
mètric i/o nú
úmero
Davant nº 61
6

S
Sentit
(marg
ge dret en direcció a)

Empresa qu
ue efectua parada
p
MOVENTIS – EMPRESA CASAS S.A.

Equipam
ment existen
nt
PAL DE P
PARADA

D
DESCENDENT
T (Sortida municipi)
Línies que efectuen parada
C3/4, C6
6 i C30
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c Maians (C
Carrer dels Sis
S Pobles)
Vial can
Ubicada en sò
U
òl urbanitzab
ble, sector PPu-can Maiaans, al vial an
nomenat dells Sis Pobles,, propera a
laa rotonda dee l’antiga BV--5023.
EEs preveu maantenir la ub
bicació planteejada pel concessionari, instal·lant u
una de les maarquesines
sol·licitades tot mantenin
nt l’amplada lliure de pass de la voreraa actual.
SS’acorda amb
b la propiettat de la fin
nca l’ocupaciió i condicio
onament de l’àmbit neccessari per
p
permetre
ampliar l’espai de la paradaa.

Fitxa de caracterització de parada:
Municipi:
VILASSAR DE
D DALT

oblació
Barri o eentitat de po

Núm. Parad
da
L (veure plàànol conjunt)

TTipus (fixa o discrecionaal)
F
FIXA

Equipam
ment existen
nt
PAL DE P
PARADA

Existeix apaartador
NO

Carretera (co
C
odi) i/o carre
er (nom)
V CAN MA
VIAL
AIANS (CARR
RER DELS SIS POBLES)

Punt quilom
mètric i/o nú
úmero

S
Sentit
(marg
ge dret en direcció a)

D
DESCENDENT
T (Sortida municipi)
Empresa qu
ue efectua parada
p
MOVENTIS – EMPRESA CASAS S.A.

Línies que efectuen parada
6 i C30
C3/4, C6
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Sol·licitud
Transscorregut aq
quest tempss des de la posada en servei
s
de lees modificacions en el recorregut,
r
sol·liccitem dades quantitativees dels usuaris que utilittzen cada un
na de les parades, tant de
d baixada
com de
d pujada, del
d conjunt de parades deel municipi.
L’objeectiu és la prressa de decisions pel qu
ue fa la ubicaació definitiva d’aquest n
nous punts aiixí com per
la dottació i millorra d’aquest, si
s s’escau: marquesina,
m
mobiliari
m
urbà, ...
Si bé s’han sol·licitat aquestes dades a l’eempresa ope
eradora del servei, aquessta ens adreçça al titular
de less línies.

Vilasssar de Dalt, 12
1 de juny dee 2017

Pau Morales
M

Jossep Carlos Baabot

dor de Culturra i Espai Púb
blic
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