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Regidoria d'Espais Públics i Sostenibilitat
Plaça de la Font del Lleó, 11 · 08140 Caldes de Montbui · Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 862 70 23 · Fax: 93 865 56 57
Adreça electrònica: espaispublics@caldesdemontbui.cat
Més informació a: www.caldesdemontbui.cat/mobilitat

VOLS FER UN PAS MÉS?

Forma part del grup ciutadà de seguiment del Pacte
En vull formar part
No en vull formar part

Dades de contacte
Nom i cognoms
En representació d'altri (si ho fas en nom d'una entitat, empresa, escola, botiga, etc.)
Adreça electrònica
Telèfon
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us fem saber que les
vostres dades seran incorporades a un fitxer automatitzat. El responsable d’aquest fitxer és l’Ajuntament de Caldes de Montbui,
al qual us podeu adreçar per exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.
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Caldes de Montbui
QUE ÉS EL PACTE?
El Pacte per la mobilitat és un compromís de
tots els calderins i calderines, ja siguin particulars,
empreses o associacions, que vulguin implicar-se
en el progrés cap a un model de mobilitat sostenible en un espai públic cada cop més net, segur i
confortable i on la qualitat de vida i el dret a una
mobilitat ètica estiguin per sobre de tot.

ELS PRINCIPIS
· Garantia de la qualitat de vida i dret a la mobilitat.
· Accessibilitat universal.
· Seguretat.
· Integració de tots els col·lectius i administracions.
· Sostenibilitat.
· Garantia del dinamisme econòmic.

ELS OBJECTIUS DE TREBALL DEL PACTE

GRUP CIUTADÀ

DEL SEGUIMENT DEL PACTE
Què és?
És un grup de persones responsables de la
mobilitat sostenible a Caldes de Montbui. Està
integrat per entitats, empreses i persones
interessades a formar-ne part, i per responsables
polítics i tècnics de l'Ajuntament.

Quines són les seves funcions?
· Fomentar el debat i la participació ciutadana per
treballar un model de mobilitat més sostenible,
més integrador i més segur.
· Constituir-se com un grup de seguiment de
l'estudi de mobilitat i de les fitxes de treball de
l'estudi.

Si vull formar-ne part, quina serà la
meva implicació?
· Assistència mínima a una reunió semestral.
· Portaveu de la mobilitat sostenible a Caldes.

· Millorar la seguretat viària, reduint l'accidentalitat i
respectant l'espai públic en un clima de convivència i urbanitat.
· Afavorir les condicions d'accessibilitat i seguretat per a
la mobilitat a peu.
· Incorporar l'ús de la bicicleta com un transport habitual,
millorant les infraestructures i incrementant la seguretat.
· Promoure un transport col·lectiu, públic i privat (taxi), de
qualitat i competitiu respecte al vehicle privat.
· Fomentar l'ús racional del vehicle privat, aplicació de
mesures que facilitin el traspàs a altres mitjans de transport
més sostenibles.
· Optimitzar l'oferta d'aparcament del municipi.
· Garantir una distribució de mercaderies àgil i ordenada,
que permeti dur a terme les activitats econòmiques.
· Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit.
· Sensibilitzar i conscienciar a la ciutadana sobre els valors
de la mobilitat sostenible i segura.
· Generar una estructura tècnica i un grup ciutadà de
seguiment del Pacte que permeti desenvolupar l'estudi de
mobilitat de Caldes de Montbui.
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ADHEREIX-TE AL PACTE PER LA MOBILITAT
Forma part de la llista* de persones i entitats amigues del Pacte
Si t'hi adhereixes a títol individual
NOM I COGNOMS

Si t'hi adhereixes en representació d’altri, indica el nom de l'entitat, empresa, escola, botiga, etc.
NOM

* Aquesta llista es farà publica

Diposita aquesta butlleta als punts de recollida següents:
OAC Oficina d'Atenció a la Ciutadania · Plaça de la Font del lleó, 11
Les Cases dels Mestres · Carrer del Mestre Gregori Montserrat, 4
Museu Thermalia · Plaça de la Font del Lleó, 20

Fins al 31/12/2017 també et pots adherir en línia al Pacte
per a la mobilitat a: www.civiciti.com/es/caldesdemontbui

