
 

Carmen Coll Gaudens, Secretària municipal de l'Ajuntament de Badia del Vallès,

CERTIFICO: Que en la sessió ordinària del Ple de data 25 de maig de 2016, amb l'assistència 
de tots els membres de la Corporació, entre d'altres s'adoptà l'acord que es transcriu tot seguit:

«I. Identificació de l’expedient

Expedient número 977/2016, relatiu a l'Aprovació del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.

II. Relació de Fets

1. Atès que els Plans de Mobilitat Urbana (PMUS) són el document bàsic per a configurar les 
estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya, tal com preveu la llei 9/2003 de 
la Mobilitat.

2.  Atès  que  Badia  del  Vallès  s'inclou  dins  les  Zones  de  Protecció  Especial  de  l'Ambient 
Atmosfèric (ZPEAA) el qual estableix l'obligatorietat de redactar un PMUS

3. Atès que la Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, preveuen una línia 
de recolzament als municipis del seu àmbit, basat en l'assistència tècnica per a la redacció dels  
plans i estudis de mobilitat, on s'emmarca el de Badia del Vallès.

4. Atès que es van realitzar unes jornades participatives per a la ciutadania, dintre de les quals 
es van recollir propostes i suggeriments envers al PMUS, els dies 10 i 17 de març de 2015, així  
con uns tallers dinamitzats per personal de l'equip d'EDAS.

5. Aquest Pla ha estat redactat per  DOYMO, S.A. per encàrrec de la Diputació de Barcelona i 
l'Àrea  Metropolitana  de Barcelona,  en conveni  amb l'Ajuntament  de Badia  del  Vallès,  amb 
l'objectiu  d'aconseguir  una  mobilitat  més sostenible  que repercuteixi,  entre  d'altres,  en  una 
millora de la qualitat de l'aire de Badia del Vallès i de la seguretat viària.

III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb l’article 9.2 de la Llei 9/2003  de 13 de juny, per la qual s'estableix que l'àmbit 
territorial dels plans de mobilitat urbana, és del municipi.

2n. Segons decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del pla d'actuació per a la millora de la 
qualitat  de  l'aire  als  municipis  declarats  zones  de  protecció  especial  de  l'àmbit  atmosfèric 
mitjançant  el  Decret  226/2006,  de  23  de  maig,  estableix  que  els  municipis  han  d'adoptar 
mesures per disminuir els efectes contaminants a travès dels plans de Mobilitat Urbana. Els 
municipis inclosos en la zona de protecció ambiental i per tant afectats per aquest requeriment,  
són la gran majoria de l'àmbit de l'AMB.

3r. Que la Llei 31/2010, de 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ha ampliat l'àmbit 
territorial amb competències de transport i mobilitat de l'AMB als 18 municipis de la segona 
corona de la conurbació de Barcelona, en la qual està inclosa Badia del Vallès.

Per tot això s'acorda:

Primer. Aprovar el Pla de Mobilitat Urbana sostenible de Badia del Vallès per un període de 
vigència de sis anys 2016-2021.
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Segon. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona , l'Àrea Metropolitana i municipis  
limítrofs.»

I  perquè  consti  i  tingui  efecte  en  l'expedient  corresponent,  per  ordre  i  amb el  vistiplau de 
Alcaldessa, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament 
i règim jurídic de les entitats locals Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, emeto aquest 
certificat a Badia del Vallès, el dia .
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