
Participació ciutadana
Pacte per a la Mobilitat

PLA DE MOBILITAT URBANA
actualització cada 6 anys

Policia Local
Via Pública
Manteniment de la ciutat
Urbanisme
Mobilitat

Comissió interna de coordinació
i planificació de la Mobilitat

Participació en la Planificació Urbanística

Itineraris escolars
Itineraris als centres d'atracció
Itineraris de Barri
Itineraris al Transport Públic

Estudis  d'itineraris de vianants

Tractament  zones de vianants
Pla de millora de voreres
Programa de pilons i elemenst de protecció
Senyalització provisional de seguretat

Pla de millora vialitat vianants

Programa d'adaptació de tots
els semàfors als invidents
Programa anual d'eliminació de
barreres arquitectòniques en VP

Pla d'accessibilitat persones
de mobilitat reduïda

Setmana de la Mobilitat Sostenibel
Dia sense cotxes
Web per compartir cotxe i aparcament
Conveni amb Fund.MS. - Car Sharing
Promoció de l'ús de la bicicleta
- Programa de bicis elèctriques per servei municipal
Programa de promoció de l'ús del transport públic (Bus)
Programa de foment d'utilització vehicles no contaminants

PROGRAMA DE PROMOCIÓ
DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE

PLA DIRECTOR
D'ITINERARIS DE VIANANTS

millores servei i freqüències
Seguiment del servei
Manteniment de la prioritat semafòrica del Bus

Pla de millores del Bus Urbà

Participació en el Pla de serveis de l'ATM
Seguiment dels operadors, freqûencies,millores flota, PMR
Millora parades, marquesines, plataformes, informació
Estudi d'afectació línies d'autobusos
pel Trambaix / nous vials / soterrament

Pla de millores del Bus Interubà

Soterrament, mesures especials circulació, nova ordenació
Problemàtica del pas a nivell i permeabilitat i accessibilitat estació
Seguiment dels usuaris

Pla de millora del servei Ferroviari "RENFE"

Regulació de les parades de taxi
Nou servei de teletaxi
Inspecció de les anomalies (policia local)

Pla de millores del servei de Taxis

Altres actuacions relatives al Transport Públic
- Seguiment de la política tarifària
- Mesures de prioritat semafòrica
- Seguiment del Tramvia

PLA  DEL
TRANSPORT PÚBLIC

Itineraris urbans, aparcaments
Itineraris - Riu / Muntanya

Pla d'itineraris parcials

PLA DIRECTOR
D'ITINERARIS BICICLETA

Jerarquització de vies
- zones 30
- zones de prioritat invertida
- eixos bàsics de circulació
Modificacions puntuals de circulació

Pla de circulació vehicles

Programa de zones regulades (blava)
Programa d'aparcament de motos en calçada
Programa de nous aparcaments  soterrats

Pla d'aparcaments

Pla de reorddenació de càrregues i descàrregues
Pla d'aparcaments de camions
Estudi de mesures de regulació especial repartiment

Pla de millora de la distribució de mercaderies

Programa de rotondes i passos elevats
Programa de creació d'orelles i xicanes (estretament calçades)
Programa d'encreuament d'estacionaments
Programa d'elements i balissament per protecció urgent de vianants
Programa de millora permanent dels semàfors
- desincronització i altres actuacions de pacificació
- Millora del temps semafòrics per a vianants
- Aforaments i canvis de temps i fases

Pla de pacificació del trànsit
Actuacions concretes:

Coordinació amb la Policia Local

Defensa dels vianants
- Passos, voreres i zones de vianants especialment PMR
- Itineraris escolars
- Control zones de càrrega i descàrrega
Control de seguretat viària
- Control de la disciplina als semafòrs
- Control de velocitats
- Altres de seguretat viària

Establiment de polítiques d'actuació
Determinació d'objectius d'actuació

PLA DE DISCIPLINA VIÀRIA

PLA DE TRÀNSIT

GESTIÓ INTEGRAL DE LA
MOBILITAT SOSTENIBLE
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Modificació condicions llicències activitats
Modificació ordenança zona blava
Modificació condicions permisos ocupació VP
Modificació llcencies obres privades que afectin VP
Modificació condicions llicències d'obres cies. de servei
Modificació de l'ordenança municipal de circulació
Nova ordenança reguladora de la instal·lació del mobiliari urbà

Mesures juridiques o normatives
a desenvolupar en relació amb la mobilitat

Planificació i execucio reordenacions importants de circulació
Seguiment i assessorament en noves actuacions urbanísitques
Seguiment  i control del sistema semafòric de la ciutat (contracte exterior)
Recerca de nous materials i sistemes per a la regulació i senyalització del trànsit
Estudi i propostes de mesures correctores en punts d'alta accidentalitat
Aforaments  de vehicles i  vianants en les vies de la ciutat

SENYALITZACIÓ i SEGURETAT VIÀRIA

Autoritzacions d'ocupació de la via Pública
Control i gestió de la publicitat exterior en Via Pública
(MOPIS I  tanques publicitàries)
Control i gestió de les tanques de lliure expressió
Gestió i control de les llicències de guals
Reclamació de danys a la Via Pública

Via Pública

Plans de desviament de trànsit i senyalització
puntuals per obres i esdeveniments
Control i seguiment de les autoritzacions de c/descàrrega
Control i seguiment de les zones especials d'aparcament reservat
Control i seguiment de les zones reservades per PMR
Control i seguiment de l'aparcament regulat (zona blava)

Policia Local

Manteniment de la senyalització horitzontal
Manteniment de la senyalització vertical de normativa viària
Manteniment de la senyalització informativa direccional
Senyalització provisional per esdeveniments i desviaments de trànsit

Manteniment de la Ciutat

Tasques ralacionades que efectuen
altres departaments

GESTIÓ INTEGRAL DE
MOBILITAT SOSTENIBLE (2)

(tasques complementàries)
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