
 

 

TEMES TRACTATS EN LES SESSIONS DE PACTE PER LA MOBILITAT 2015-2018 

Tema  2015 2016 2017 2018 

Bicicleta - Nous carrils bici. 
- Intervencions de reforma i millora de 

determinats punts i de connexió de 
carrils.  

- Aparcaments de bicicleta. 
- Ordenança municipal de circulació (en 

relació amb la bicicleta. 
- Promoció de la bicicleta. 

 

- Nous carrils bici. 
- Pautes elaboració PAM. 
- Promoció de la bicicleta (campanya de 

comunicació, programes d’educació 
Mobilitat, WEB municipal bicicleta) 

- Manual disseny de carrils bici. 
- Festa de la Bicicleta -  bicicletada. 

- Nous carrils bici. 
- Servei  bicicleta pública “Bicing”. 
- Festa de la bicicleta – bicicletada. 
- Aparcaments bicicletes. 

 
 

- Nous carrils bici.  
- Festa de la bici- bicicletada.  
- Nou sistema de bicicleta pública 

“Bicing”. 

Seguretat 
viària, SMSS i 
DsC 

- Proposta DsC.  
- Festa de la bici- bicicletada.  

- Presentació activitats SMSS i DsC. 
- Valoració SMSS i DsC  

 

- SMSS i DsC. 
- Estratègia de seguretat viària. 

- Anàlisi de dades d’accidentalitat viària 
2017 i mesures per millorar la seguretat 
viària. 

- SMSS i DsC: valoració 2017 i propostes 
2018. 

Transport 
públic 

- 4a fase Nova Xarxa Bus.  - Presentació estudis sobre connexió dels 
tramvies. 

- Polítiques tarifàries del transport públic. 
- Model  final de la Xarxa Bus i noves 

línies a implantar. 
- Anàlisi dels recorreguts de les línies NxB 

i cobertura del servei als diferents 
barris. 

- Tarificació transport públic. 
 

- NxBus 
- Propostes priorització bus. 
- Sistema tarifari i finançament. 

- Sistema tarifari i finançament. 

Distribució de 
Mercaderies 

 - Àrea DUM. 
- Microplataforma de distribució de 

mercaderies. 
- Valoració d’aplicació de flexibilitat el 

temps d’estada en 
              la càrrega i descàrrega.  

- Millores de l’App de Àrea DUM. 
- Prestacions i servei del vehicle elèctric 

per a la distribució Urbana de 
mercaderies. 

 

- Retorn estudi possibilitats ÀreaDUM 
 

 

Mobilitat 
Turística 

 - Pla Mobilitat Turística. - Diagnosi i estratègies de mobilitat 
turística. 

 

PAM  - Propostes PAM en l’àmbit de la 
mobilitat. 

  

Vehicles de 
mobilitat  
personal 

 - Regulació de la circulació de VMP i 
cicles de dues rodes. 
 

- Normativa VMP i cicles de dues rodes 
en la ordenança de circulació de 
vianants i vehicles. 

- Funcionament i requisits per al registre i 
identificació del VMP i cicles de dues 
rodes. 

 

 



 

 

 

Ordenances 
fiscals 

 - Proposta modificació ordenances; 1.2 i 
3.12. 

- Proposta modificació OCVV, vehicles 
pesants i transport mercaderies 
perilloses. 

  

Superilles   - Omplim de vida el carrer: de la teoria a 
la pràctica. 

 

Vehicle 
compartit 

  - Anàlisi vehicle compartit. 
- Full de ruta per treballar propostes. 

- Proposta regulació vehicle compartit . 
 

Zones de 
baixes 
emissions 

  - Etiquetes ambientals  

Subvencions   - Subvencions Ecologia Urbana  

PMU   - Inici PMU 2019-2024: diagnosi i 
objectius. 

- Validació Eixos PMU, objectius de 
repartiment modal.  

- Procés participatiu PMU. 

Vehicle 
elèctric 

   - Estratègia del vehicle elèctric. 

Millora Pacte    - Anàlisi del Pacte (composició, 
funcionament, dinamització, 
comunicació i difusió. 

- Propostes de millora del Pacte. 

Moto    - Etiquetes ambientals. 
- Balanç accidents motos i mesures per 

millorar la seguretat viària. 
- Regulació de l’aparcament de motos en 

la vorera. 

 


