
 

 

 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA PLATAFORMA 
ALTERNATIVA CIUTADANA DE DOSRIUS A L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS AMB 
L’OBJECTIU D’INSTAR A L’EQUIP DE GOVERN (PSC-PP) A PENDRE LES 
MESURES NECESSÀRIES PER REDUIR EL TRÀNSIT RODAT PEL CARRER 
MARQUÈS DE CASTELDOSRIUS. 
 
De conformitat amb l’article 97.3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, els grup municipal de La Plataforma Alternativa 
Ciutadana de Dosrius presenta aquesta moció en base als motius següents: 
 
1. El carrer Marquès de Castelldosrius constitueix actualment una de les vies 
d’accés al nucli urbà de Dosrius. 
 
2. El transit rodat per aquest carrer és important en quant la quantitat de cotxes 
que hi circulen diàriament i en quant a la velocitat amb la que hi circulen, sent 
un perill pels vianants. 
 
3. En un moment de crisi econòmica cal impulsar mesures per tal de recolzar el 
comerç del municipi i les actuals voreres d'aquest carrer, de 80 cms, en els 
llocs de mes amplada,  no faciliten el trànsit de vianants pel mateix i per tant no 
facilita l'accés als comerços. 
 
4. Cal prendre mesures per eixamplar les voreres del carrer Marquès de 
Castelldosrius fins a deixar la calçada en el que hi pugui circular un sol vehicle, 
afavorint la vialitat a peu i per tant la mobilitat de les persones per accedir als 
comerços i reduint la velocitat del trànsit rodat, aportant seguretat als vianants i 
millorant sensiblement la contaminació en el centre del nucli urbà. 
 
El Ple de la corporació, a proposta dels grup municipal de La Plataforma 
Alternativa Ciutadana de Dosrius  
 
 
ACORD: 
 
ÚNIC.- Aplicar  les següents mesures per tal de restringir el trànsit i afavorir la 
vialitat a peu al carrer Marquès de Castelldosrius: 

• Ampliar l'espai de pas dels vianants del carrer Marquès de 
Castelldosrius deixant únicament un camí central per el pas de vehicles 
al mateix nivell. 

• Marcar amb unes pilones l'espai del trànsit de vehicles i el de transit de 
vianants.  

• Posar els discs necessaris de velocitat màxima a 30 km/hora, i en un 
inici fent un control policial.  

• Restringir el trànsit els caps de setmana, dissabte i diumenge. Deixant 
tot el nucli com a zona de vianants. 


