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Consell Municipal de Mobilitat de Tarragona
COMISSIÓ DE LA PART ALTA

ACTA NÚMERO 1
Lloc: sala dels tarragonins il·lustres de l’Ajuntament de Tarragona
Data: 23 de febrer de 2011
Hora d’inici: 19.00
Hora d’acabament: 20.20
Assistents:
Sr. Carles Castillo Rosique, president de la Comissió i conseller delegat de Seguretat
Ciutadana i Mobilitat
Sr. Félix Soto Calderon, cap de Seguretat Ciutadana i Mobilitat
Sr. José Mª de Goya García, cap del Servei de Mobilitat i Convivència
Sr. Lluís Bañeras Sabras, arquitecte municipal
Sr. Manuel García Lucena, sotsinspector de la Guàrdia Urbana, adscrit al Servei de Mobilitat
Sr. José Gázquez Jurio, sergent de la Guàrdia Urbana
Sr. Mario Cortés Ayen, gerent de l’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona
Sr. Manuel Rodríguez Gómez, del Servei Municipal i actuacions urbanes, SA
Sra. Anna Alins i Donés, de l’Empresa de Serveis i Promocions d’Iniciatives Municipals, SA
Sr. Joan Menchón Bes, de l’Àrea de Cultura, Patrimoni i Ensenyament
Sr. Sr. Frederic Adan i Domènech, en representació del grup municipal de CiU
Sr. Jordi Moran, secretari de l’Associació de Veïns del Casc Antic i Voltants
Sra. Carmen Torres, tresorera de l’Associació de Veïns del Casc Antic i Voltants
Sra. Raquel Pérez Bueno, en representació de l’Associació de Veïns de la Part Alta
Sr. Alfonso Ruíz, en representació de la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona
Sr. Ferran Milà Rosell, en representació de l’Associació de Botiguers de Tarragona
Sr. Jesús Graupera, en representació de l’Associació de Comerciants La via T
Sr. Jordi Ciurana, convidat per part de l’empresa BONAL-ACISA
Sr. Juan Benítez, convidat per part de l’empresa BONAL-ACISA
Sr. Isabel Fuentes Gil, secretaria delegada del Consell Municipal de Mobilitat
Ordre del dia:
1r
Estudi del Pla de Mobilitat de la Part Alta

Desenvolupament de la sessió:
1r
Estudi del Pla de Mobilitat de la Part Alta
• Sr. Carles Castillo.- Dóna la benvinguda i agraeix la presència dels assistents.
Seguidament, exposa l’objecte de la reunió; la situació actual de les restriccions del trànsit
a la Part Alta i les prioritats de treball quan finalitzin les obres de restauració de la muralla
romana.
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• Sr. José Mª de Goya.- Comenta que existeix un espai comú a la Web municipal de
l’Ajuntament de Tarragona per a la consulta dels documents de treball de la Comissió i
convida a utilitzar també aquest espai per a fer suggeriments i/o aportacions. Igualment,
recorda la constitució de les properes comissions de treball.
• Sr. Lluís Bañeras.- Exposa, mitjançant una presentació gràfica, els objectius del Pla de
Mobilitat de la Part Alta i les propostes i solucions contingudes a l’estudi dividit en set
zones diferenciades. Detalla la definició de cada zona: característiques, especificacions,
peculiaritats i la seva interconnexió.
• Sr. José Mª de Goya.- Fa un resum de les conclusions dels tallers de participació, previs a
l’elaboració del Pla de mobilitat, fent referència a la prioritats que es varen determinar en
l’aplicació de cadascuna de les mesures.
• Sra. Raquel Pérez.- Pregunta el nombre de places d’estacionament reservades a
l’Arquebisbat de Tarragona.
• Sr. Lluís Bañeras.- Respon que són dues places. La resta de places d’estacionament, es
preveu que siguin per a residents. També fa referència al nombre de places
d’estacionament per a motocicletes i de zones de càrrega i descàrrega al perímetre
exterior de la Part Alta.
• Sr. Jesús Graupera.- Pregunta com quedaran els accessos a la plaça de la Font.
• Sr. Lluís Bañeras.- Respon que hi ha dues alternatives en estudi, depenent del nivell de
zona de vianants que se li vulgui donar al carrer del Cós del Bou. En principi, els accessos
poden quedar tal i com estan regulats en l’actualitat.
• Sr. Ferran Milà.- Recorda a la Comissió que la Part Alta és una zona molt turística i
comercial i que, en la mesura que sigui possible, cal facilitar la seva utilització pel major
nombre possible d’usuaris. Com exemple, proposa que es faciliti l’estacionament en la
zona d’influència.
• Sra. Carmen Torres.- Demana que es tingui en compte el sector del comerç, de manera
que siguin compatibles les seves activitat amb les restriccions del trànsit i l’existència de
les zones de vianants.
• Sr. Carles Castillo.- Enumera les mesures que s’han adoptat per a garantir la distribució de
les mercaderies a la Part Alta (horaris, zones, targetes de circulació,...).
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• Sr. Joan Menchón.- Manifesta la seva preocupació per l’accés del turisme a la Part Alta
(itineraris, arribada i recollida de passatgers amb autocars, estacionament d’aquests
vehicles,...).
• Sr. Lluís Bañeras.- Informa que aquestes qüestions s’han tingut en compte al Pla de
Mobilitat de la Part Alta.
• Sr. José Mª de Goya.- Afegeix, no obstant, que es pren nota i invita a que es facin
suggeriments d’aquest tema per a la propera reunió.
També fa referència a la qüestió de l’autobús urbà per l’interior de la Part Alta, informant
que, al tractar-se d’una actuació de gran cost econòmic no inclosa entre les prioritats del
Pacte de Mobilitat, no es considera convenient en el moment actual.
• Sr. Ferran Milà.- Proposa que s’estudiï la possibilitat d’obtenir un tipus de “bonus” que
facilitin l’ús dels aparcaments públics.
• Sra. Carmen Torres.- Pregunta com està el tema de l’aparcament de Jaume I.
• Sr. Carles Castillo.- Respon que el tema està judicialitzat i que es desconeixent les
possibles dates de funcionament. També fa referència a l’ampliació de l’estacionament de
superfície del Passeig Torroja.
• Sr. José Mª de Goya.- Comenta que la posada en funcionament d’aquesta instal·lació no
afecta a l’essència del Pla sotmès a valoració i que, en tot cas, la incidència en el trànsit
intern dependrà del tipus i del nombre de places i si són de rotació o de pupil·latge.
• Sr. Félix Soto.- Informa de la data de posada en funcionament de la pilona de control
d’accés al carrer de la Merceria, a l’alçada del carrer del Pare Iglésias, a partir de l’1 de
març i del seu horari de funcionament (entre les 10.00 h. i les 06.00 h.).
• Sr. Jesús Graupera.- Manifesta la seva preocupació sobre l’afectació en el comerç de les
mesures que s’estableixin en la circulació de vehicles i la distribució de les mercaderies
(zones de càrrega i descàrrega) en el mateix sentit que les intervencions anteriors del Sr.
Ferran Milà i la Sra. Carmen Torres: fer compatible l’activitat turística i comercial amb les
restriccions del trànsit i l’existència de les zones de vianants. També es planteja si s’ha
previst el tema de la logística de Setmana Santa (assajos, recollida de passos, material, ...)
• Sr. José Mª de Goya.- El Servei de Mobilitat ha facilitat targetes de circulació per aquests
casos i d’altres similars, donat que el sistema d’autoritzacions és prou obert.
• Sr. Félix Soto.- Afegeix que també es poden demanar autoritzacions puntuals als Serveis
de la Guàrdia Urbana.
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• Sr. Jordi Moran.- Pregunta com està el tema del camp de futbol “El Roqueral”
• Sr. Carles Castillo.- Informa que existeix un compromís amb l’Arquebisbat perquè pugui
ésser utilitzat com a estacionament de superfície a partir del mes de juny/juliol.
• Sr. José Mª de Goya.- Recorda que la propera reunió de la Comissió serà el 23 de març de
2011 i que es convocarà mitjançant correu electrònic.

El president aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta

La secretària,

Vis i plau,
El president
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