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Carles Ros i Arpa, secretari de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, comarca del Baix Empordà,
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 16 de març de 2021
(JGL2021000011), adoptà, entre d’altres, l’acord següent:
5.4.- Aprovació del Pla Local de Seguretat Viària de Sant Feliu de Guíxols 2021-2024
(X2021008432)
«Sant Feliu de Guíxols ha disposat de dos plans locals de seguretat viària consecutius, vigents en els
períodes 2009-2012 i 2015-2018, redactats amb la col·laboració del Servei Català de Trànsit.
L’elaboració del Pla va ser el primer pas d’un procés d’anàlisi i millora de la seguretat viària a la
ciutat.
El nou Pla de Seguretat Viària 2021-2024 inclou una avaluació de resultats dels plans anteriors, i es
un pas successiu en aquest procés, per tal de valorar si la ciutat ha aplicat el pla de seguretat i el grau
de assoliment dels objectius marcats.
Per motius de millora de la seguretat viària en l’entorn urbà es considera necessari que la ciutat
disposi d’un nou Pla, i per tant s’ha redactat un nou pla de seguretat viària, tornant a iniciar un procés
de redacció d’un nou PLSV, amb vigència de 4 anys, essent els objectius del nou PLSV;









Definir la estratègia de treball en termes de seguretat viària per als propers 4 anys.
Reducció de l’accidentalitat i lesivitat de les víctimes.
Identificació dels principals factors d’accidentalitat.
Identificar els entorns de concentració d’accidents o entorn de percepció de risc.
Identificació de la sensació d’inseguretat.
Identificació de disfuncions de seguretat viària.
Mesures en entorns de concentració d’accidents o amb percepció de risc.
Mesures preventives en zona urbana; infraestructurals, de gestió de dades, de campanyes
preventives i d’educació per a la mobilitat segura.

La Junta de Govern Local acorda:

Primer. Aprovar el Pla Local de Seguretat Viària 2021-2024.
Segon. Notificar a INTRA l’aprovació del Pla.»
El present certificat s’expedeix a reserva de l’aprovació de l’acta de la sessió per la Junta de Govern Local d’acord amb el
previst a l’art. 206 del Reglament d’Organització i Funcionament.

I perquè així consti i tingui els efectes corresponents, lliuro aquest certificat amb el vistiplau de
l’alcalde.
Sant Feliu de Guíxols, 16 de març de 2021
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