redacta aquest document tècnic per descriure les actuacions per dur a terme per tal de
senyalitzar una ruta i uns passos segurs per als alumnes dels diversos centres
d’ensenyament d’Almacelles,

ANTECEDENTS

Les rutes escolars són itineraris segurs mitjançant la senyalització de les principals rutes
d'accés als centres escolars perquè els nens i nenes puguin anar sols a l'escola, ja sigui a
peu o en bicicleta, fomentant així una activitat física diària que ajuda a disminuir l'obesitat
infantil i potencia la seva autonomia personal.
Aquestes rutes, que tenen senyalització viària específica, principalment de color verd, se
situen sempre al voltant de centres educatius i ofereixen a l’alumnat la possibilitat d’anar o
tornar a peu de l’escola o l’institut, sols o en grup, de manera més autònoma, saludable,
segura i sostenible
Després de fer un estudi de la procedència dels alumnes juntament amb la Directora del

CEIP Antonia Simó i Arnó, Sra. Montse Vidal i la Regidora MªPilar Martinez, es
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proposen els possibles recorreguts i es detecten els punts conflictius.
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Na Xènia Vigatà Zaragoza, arquitecte tècnic al servei de l’Ajuntament d’Almacelles,

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

LA PLAÇA DE L’ENSENYANÇA I IES CANIGÓ.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

SENYALITZAR ELS ACCESSOS AL CEIP ANTÒNIA SIMÓ I ARNÓ, ESCOLA DE

Codi Segur de Validació

INFORME TÈCNIC PER AL DISSENY D’UNA RUTA ESCOLAR SEGURA PER

Url de validació

EXPEDIENT 328/2018

També es preveu senyalitzar, pintant de color verd, la vorada de formigó de les
voreres més utilitzades pels alumnes del CEIP.
En el carrer Doctor Agustí, donat que no hi ha vorera, es senyalitzarà la ruta intent un
carril verd d’un metre d’amplada amb dos franges blanques a les vores.

Les rutes a senyalitzar (pintar vorades de color verd) per accés al CEIP són:
-

Carrer Prat de la Riba, des del carrer Major fins la Carretera d’Alfarràs. Un tram
de la carretera d’Alfarràs fins al pas de vianants que dona accés al CEIP.

-

Carrer Orient, des del carrer Major fins al carrer Raval Alt, on els alumnes
accedeixen a les escales.
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-

Carrer Doctor Agustí, des del carrer Estació fins Ponce de León. Des d’aquest
punt i fins al carrer Raval Alt es pintarà un carril verd d’un metre d’amplada

S’adjunta un plànol amb les rutes descrites.
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pintaran utilitzant la clàssica línia blanca però sobre un fons verd.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

L’actuació preveu repintar passos de vianants i pintar-ne de nous. Els passos es

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ

Codi Segur de Validació

Exemple de pas en altre municipi

Url de validació

Exemple de ruta es colar a Torrefarera

-

Carrer Estació

-

Carrer Balmes (Plaça de l’Ensenyança)

-

Carrer Sant Quilis (Plaça de l’Ensenyança)

-

Carrer Canigó (Parking IES )
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Un pas de vianants que ja s’ha pintat a la Ronda Mariano Gomà d’Almacelles
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Carrer Ponce de León

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

-

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Carretera d’Alfarràs

Codi Segur de Validació

-

Url de validació

Els passos de vianants que es preveuen pintar és situen en:

I perquè tingui els efectes oportuns signo aquest informe a:
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infraestructures.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

consignació d’aquesta despesa en l’aplicació pressupostària de Manteniment

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

En data 14 de maig del 2018 s’emet informe favorable d’Intervenció per a la

Codi Segur de Validació

El pressupost de total l’actuació és de 2.805,39 € iva inclòs.

Url de validació

PRESSUPOST

