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PROPOSTA AL PLE
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL FEM VILADECAVALLS PER A LA CREACIÓ
D'UNA TAULA DE MOBILITAT SOSTENIBLE
Atès que del 16 de setembre al 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana Europea de la
Mobilitat que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables com són els
desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric, així com visualitzar els
canvis possibles en l’ús de l’espai públic, millorar la qualitat de l’aire i la reducció de la contaminació.
Amb el lema ‘Per una mobilitat sense emissions’, la Setmana del 2020 vol arribar a la neutralitat en
emissions de carboni al 2050.
Atès que l’Ajuntament de Viladecavalls s’ha sumat a la celebració a través del Servei Municipal de
Mobilitat que ha ofert la gratuïtat del bus interurbà M6 Viladecavalls-Terrassa durant la setmana.

AJUNTAMENT DE VILADECAVALLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.viladecavalls.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el "Codi Segur de Verificació" que apareix a la capçalera.

Atès que més enllà de la Setmana Europea de la Mobilitat, l’actual context global d’emergència
climàtica obliga a accelerar els canvis i les transformacions cap a un model de mobilitat menys
depenent dels combustibles fòssils i, per tant, més net, més eficient i més amable amb el planeta.
Addicionalment als beneficis derivats de la disminució de la contaminació i del seu impacte en la
millora de la qualitat de l’aire i la salut, la mobilitat sostenible fomenta l’activitat física, essencial en la
lluita contra el sedentarisme i les malalties que se’n deriven, especialment en els més joves.
Atès que Viladecavalls té molt camí a recórrer en matèria de mobilitat sostenible com: la millora de
les freqüències de bus i tren, l’augment dels usuaris de transport públic, la maximització de la
intermodalitat, l’increment dels aparcaments dissuasoris (park & ride), la creació d’una xarxa de
camins ciclables, l’impuls dels plans de desplaçament d’empresa i els Plans de Mobilitat a polígons
industrials, l’electrificació de la flota de vehicles municipal i bus urbà, la promoció del vehicle elèctric,
la promoció i dinamització econòmica de les empreses del sector, etc.
L’actual crisi sanitària és un nou símptoma de que hem d’introduir canvis dràstics i ràpids que
accelerin la transició ecològica cap a una nova realitat. Per responsabilitat i perquè ens juguem la
nostra salut i la de les noves generacions, Viladecavalls ha de ser part activa en aquest procés.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Fem Viladecavalls proposa l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Instar a la creació duna Taula de Mobilitat Sostenible, amb presència i participació dels
diferents grups polítics municipals i també dels diferents col•lectius especialment sensibilitzats o
afectats (usuaris de la bicicleta, consells escolars, entitats del municipi, empreses del sector,
comerciants, entre d’altres), que tingui per objecte la discussió dels diferents aspectes que afecten a
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la mobilitat del poble i per tant, també del transport públic municipal, des d’una perspectiva
integrada entre els diferents modes de transport i mobilitat. Entre d’altres, la Taula de Mobilitat
Sostenible abordarà l’anàlisi del funcionament i les possibles millores en relació als diversos elements
que conformen la mobilitat del poble, això és, entre d’altres:
●
●
●
●
●
●

Transport urbà
Transport interurbà (tren i bus)
Itineraris i circuits de vianants
Recorreguts en bicicleta
Polígons industrials
Aspectes transversals a totes les formes de mobilitat: accessibilitat universal.

SEGON.- La constitució i funcionament d’aquesta Taula es formularà a partir de la creació i aprovació
d’un Reglament que regularà el seu règim de sessions i la seva composició, així com els seus
aspectes operatius i de funcionament.
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TERCER.- Traslladar els presents acords a les entitats interessades, empreses i professionals del
sector amb seu a Viladecavalls. Així mateix, publicitar el contingut i els acords de la Moció als mitjans
de comunicació municipals.
DILIGÈNCIA per fer constar que el text de la present proposta “MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP
MUNIVIPAL FEM VILADECAVALLS PER A LA CREACIÓ D’UNA TAULA DE MOBILITAT SOSTENIBLE”, es
idèntic al presentat pel regidor Carlos Rodríguez Herencia en data 21 de setembre de 2020, amb
registre d’entrada número E2020007348.
El secretari
Jordi Pino Pruna
Viladecavalls, data de la signatura electrònica.
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