PLA DE GOVERN 2015-2019 DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

MOBILITAT
Vetllarem per garantir una circulació segura pel municipi, especialment per a persones amb mobilitat reduïda, gent gran i famílies
amb mainada. Promourem la circulació responsable i la reducció dels problemes de trànsit. Potenciarem l'ús de la bicicleta,
millorarem el carril bici i projectarem la seva ampliació.
OBJECTIU GENERAL 1: IMPULSAR MESURES PER MILLORAR LA CIRCULACIÓ
Objectiu específic 1.A: Adoptar mesures per millorar l'accessibilitat
Actuacions concretes:
a) Actualitzar i posar en marxa el Pla d'accessibilitat del municipi mitjançant un procés participatiu
b) Portar a terme anualment actuacions de millora de l'accessibilitat al municipi
c) Treballar amb l’Àrea d’Urbanisme per garantir el compliment de la legislació d’accessibilitat en el moment de concedir llicències per a l’obertura de
nous locals
d) Millorar l'aparcament dissuasiu al voltant de les escoles i realitzar campanyes de sensibilització a les famílies
Objectiu específic 1.B: Millorar la senyalització viària
Actuacions concretes:
a) Crear i senyalitzar adequadament itineraris segurs per anar a l'escola
b) Treballar transversalment amb altres àrees per garantir una bona senyalització dels carrils i itineraris a peu o amb bicicleta (urbans i de l'entorn)
c) Implementar les mesures adients per garantir el compliment de la senyalització (semàfors, radars de velocitat...)
Objectiu específic 1.C: Millorar la circulació i reduir els problemes de trànsit
Actuacions concretes:
a) Continuar treballant per desafectar la C66 al seu pas per Celrà i adequar com a variants els carrers Ter (per a camions) i Pirineus (per a turismes)
b) Ampliar les zones 30 per reduir la velocitat rodada en certs carrers
c) Estudiar els punts on cal reduir el pas de vehicles i crear zones de vianants parcials o totals
d) Estudiar la necessitat d’aplicar canvis de direcció de la circulació, supressió de carrils... arreu del municipi
Objectiu específic 1.D: Promoure la mobilitat responsable i sostenible
Actuacions concretes:
a) Promoure un programa d'ús compartit del vehicle privat
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b) Engegar un programa per promoure l'ús de la bicicleta i de la mobilitat a peu
c) Promoure l'ús del transport públic. Reivindicar a l’ATM el compliment dels horaris de bus i a la RENFE l’increment de freqüència dels trens de
rodalies
d) Apostar per la mobilitat elèctrica en cas de renovació de vehicles
OBJECTIU GENERAL 2: Millorar i ampliar el carril bici i fomentar el seu ús
Objectiu específic 2.A: Aconseguir un carril bici ben connectat i un major ús de la bicicleta
Actuacions concretes:
a) Continuar la millora del carril bici i la seva ampliació dins el municipi
b) Treballar amb Bordils per unir els carrils bici de les dues poblacions
c) Elaborar el projecte de carril bici Celrà-Girona
d) Buscar subvencions europees o nacionals, col·laboracions amb altres municipis, consorcis... per construir el carril bici Celrà-Girona
e) Promoure l'ús de la bicicleta
f)

Treballar amb l'Àrea de Seguretat per garantir un carril bici lliure d'obstacles

