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ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL PACTE PER LA MOBILITAT DE BARCELONA  

Dia: 30 de juny de 2020 
Hora:  18`15h 
Lloc: Sala ONLINE Jit-si: Pacte Mobilitat BCN 2020 

Hi assisteixen fins a 33 persones: 

En representació d’entitats del Pacte per la Mobilitat de Barcelona: 
1. AMB, Carles Conill 
2. ANESDOR, Pedro Diaz 
3. APIT, Ma. Paz Alonso 
4. ASOCPARC , Mónica Xufré 

5. ASTAC, Evaristo Magaña 
6. CCOO, Manuel Jurado 
7. FECAV, Jaume Macià 
8. Gremi del Motor, Joan Blancafort 
9. PTP, Manel Ferri 
10. TRANSCALIT, Eugeni Mañes 

En representació d’entitats de l’àmbit del comerç: 
11. Barcelona Comerç, Alfons Bartí 

12. Barcelona Oberta, Núria Paricio 
13. Foment del Treball Nacional, Josep Maria Martí 
14. Isabel Ampolla, Mercat Abaceria – Cegram 

15. PIMEC Comerç, Álvaro Clapés-Saganyoles. 
16. Salvador Capdevila 

En representació de grups municipals de l’Ajuntament de Barcelona: 

17. GM Barcelona pel Canvi, Carlos Rivadulla 
18. GM Ciutadans, Javier Heredero 
19. GM ERC, Max Zañartu 
20. GM Junts per Catalunya, Francina Vila 
21. GM PP, Oscar Ramirez 

En representació de l’Ajuntament de Barcelona: 
22. Rosa Alarcón, regidora de Mobilitat 
23. Manuel Valdés, gerent Infraestructures i Mobilitat 
24. Adrià Gomila, director de Serveis de Mobilitat 
25. Maite Peris, directora de Comunicació i Participació 
26. Jesús Jiménez, regidoria Mobilitat 
27. Angel Lopez, regidoria Mobilitat 
28. Carme Gibert, regidoria Mobilitat 
29. Miquel Ruscalleda, tècnic participació 

 L'ordre del dia és el següent: 
1. Avaluació de l’impacte, en l'àmbit del comerç, de les mesures de mobilitat implementades a Barcelona 

amb motiu del COVID19 
2. Torn obert de paraules 

Obre la sessió la Regidora de Mobilitat Rosa Alarcón per donar la benvinguda als assistents. A continuació obre un 
torn de paraules per parlar de l’impacte, en l'àmbit del comerç, de les mesures de mobilitat implementades a 
Barcelona amb motiu de la COVID19.  
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Resum de les diferents intervencions inicials: 

- Una intervenció apunta que aquesta pandèmia va per llarg i proposa que cal un replantejament general i no 
posar “parxes” o solucions temporals. 

- Una altra intervenció apunta que moltes de les mesures implementades per l’Ajuntament de Barcelona en 
l’àmbit de la mobilitat son positives però altres casuístiques específiques estan afectant negativament el 
comerç i la DUM (distribució Urbana de Mercaderies) i cal tractar aquestes casuístiques per tal de millorar-les 
o revertir-les per mitigar l’afectació en el comerç de la ciutat. 

- Vàries intervencions critiquen les actuacions en l’àmbit dels “itineraris segurs” i es demana que s’avaluï la seva 
eficàcia i es reverteixin aquelles on no es demostri la seva efectivitat. 

- En el mateix sentit, es fa una valoració negativa de les mesures de restricció de la mobilitat, que es podien 
entendre durant el període de confinament derivat de l’afectació per la COVID19 però que en fase de 
desconfinament s’han seguit mantenint, quan clarament limiten l’activitat econòmica. Per altra banda, es 
demanen més ajuts, més consens, i esbrinar quines mesures aplicades tenen sentit actualment i quines no. 

- Varis dels assistents demanen que s’eliminin aquelles mesures que tenen una afectació més negativa cap el 
comerç. Com a exemple posen les restriccions fetes a la Via Laietana. Manifesten que  el comerç es veu molt 
afectat per les mateixes, i alguns comerciants hauran de tancar els seus comerços, especialment els 
comerciants del Gòtic i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. 

- S’apunta, per part de varis dels assistents, que no es pot tractar la ciutat com un tot i que cal valorar 
l’afectació econòmica específica de cada zona en particular. També es comenta que el comerç de la ciutat viu 
del consum dels ciutadans de Barcelona en un 47%, i  la resta, el 53% son gent de fora de la ciutat 

- Una altra intervenció diu estar molt d’acord amb el conjunt d’ intervencions crítiques amb les mesures preses 
per l’Ajuntament de Barcelona i, en concret, comenta que el transport privat amb vehicles (cotxes i motos) 
representa un 25% de la distribució modal de la mobilitat de la ciutat i que aquest percentatge és vital pel 
comerç de la ciutat. També comenta que, en base a un document fet per l’Ajuntament de Barcelona, no es 
dona la importància a la mobilitat amb cotxe i moto que caldria per afavorir el comerç de la ciutat. 

- També s’apunta, per part de varis dels assistents, que comerciants es troben amb el problema de la mobilitat 
de les mercaderies (DUM), i els transportistes no troben on poder parar per descarregar les mercaderies; 
demanant consens per decidir on es fan els talls de carrers. 

- En la mateixa línia que les anteriors, dues intervencions demanen garantir l’accés als mercats per garantir el 
subministrament de productes de primera necessitat als ciutadans de Barcelona.  

- En un sentit molt diferent, un dels assistents es mostra sorprès per alguna de les intervencions fetes, sobretot 
amb aquelles que qüestionen els efectes negatius de la contaminació. Comenta que no es pot demanar 
consens i menystenir les dades científiques que vinculen l’ús dels vehicles a motor i la salut. Tampoc està 
d’acord amb els que parlen de que els vehicles privats (cotxes i motos) estan “atacats i perseguits” amb les 
mesures adoptades per l’Ajuntament de Barcelona i comenta que les dades de sinistralitat de la ciutat diuen 
tot el contrari. Comenta que no troba just vincular l’afectació a l’atur en l’àmbit del comerç amb les mesures 
relatives a la mobilitat i comenta que la seva entitat ha proposat diferents mesures per sortir de la crisi 
produïda per la COVID19.  

- Una altra intervenció recolza l’anterior i assenyala que vincular el transport públic amb la transmissió del virus 
de la COVID19 és una barbaritat i adverteix que si aquesta es la tesi del Pacte per la Mobilitat abandonaran 
aquesta espai de participació. Comenta que apostar pel vehicle privat només pot ser una solució temporal ja 
que del contrari ens trobaríem amb una altra pandèmia: la mala qualitat de l‘aire i el canvi climàtic. Diu que 
aquesta proposta està avalada per la comunitat científica i que ara més que mai cal promoure el transport 
públic i mitigar el seu dèficit de finançament. 

- La ronda inicial finalitza amb una intervenció que emfatitza el rol del transport públic i demana una campanya 
de comunicació de gran abast per recuperar la confiança en aquest mod. Recorda que calen inversions com la 
millora de les estacions i les parades de bus; i respecte dels talls de carrer, creu que no han de dificultar el 
funcionament normal del transport públic. 
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 Intervencions que demanen repensar les mesures derivades de les ZBE: 

- Es demana una moratòria pels vehicles DUM en l’aplicació de les ZBE (Zones de Baixes Emissions) que equilibri  
salut i economia per tal d’afavorir la transició dels vehicles. 

- Una altra intervenció demana revisar i/o rectificar les pròrrogues recentment aprovades relatives a les ZBE. 
Manifesta que és molt difícil substituir els actuals vehicles ja que aquest vehicles nous (vehicles de substitució) 
són cars i no hi ha les infraestructures necessàries en el cas dels vehicles elèctrics. També apunta que els 
terminis de lliurament d’aquests vehicles són de més de 6 mesos i, què degut a la situació econòmica de les 
empreses, es fa difícil assumir les renovacions de flotes.  

- En general, alguns dels assistents demanen una moratòria més llarga i més  informació sobre els filtres que 
poden allargar la vida útil dels vehicles sense etiqueta. 

- Una altra intervenció posa sobre la taula la manca d’informació que han patit durant l’estat d’alarma i demana 
un paper més actiu del Pacte per la Mobilitat per informar sobre les mesures que pren l’Ajuntament. També 
comenta que els vehicles elèctrics són molt cars i que no es disposa de suficient infraestructures pel seu 
desenvolupament. També demana una reunió amb la regidora de mobilitat per parlar sobre el transport de 
mercaderies i ratifica que durant la pandèmia, han estat els grans oblidats de la mobilitat.  

Altres intervencions: 

- Un dels assistents afirma que les mesures municipals relatives a l’aparcament de vehicles confirmen la 
persecució de cotxes i motos en detriment del comerç de la ciutat; i en un altre ordre d’intervencions, es 
demana la convocatòria del grup de treball de la moto a la major brevetat possible. 

Torn de rèpliques: 

Per part del representant de l’AMB, es comenta que les moratòries relatives a les ZBE s’han flexibilitzat al respecte 
de les anteriors i que la DGT té previst aprovar en breu els filtres possibles a instal·lar. Comenta també que per 
ajudar les empreses i autònoms s’han establers ajudes per part de les diferents administracions.  

La regidora de Mobilitat Rosa Alarcón agraeix la participació i comenta la complexitat que suposa fer compatibles 
el model de mobilitat d la ciutat amb el model econòmic. Planteja que en qualsevol mesura de mobilitat a prendre 
cal tenir en compte 3 aspectes: la salut, qualitat mediambiental i també el soroll; i incideix en com fer compatible 
l’economia amb el manteniment d’una ciutat més contaminada. Torna a reconèixer que durant aquests darrers 
mesos no s’ha pogut informar de les actuacions com hagués estat desitjable en el si de Pacte, però es justifica 
dient que calia prendre mesures ràpides. També apunta que en aquests moments,  s’està avaluant les mesures per 
poder decidir quines es poden mantenir i quines no. A tall d’exemple, el programa “Obrim carrers” en dissabtes, 
diumenges i festius ja s’ha acabat i al setembre es veurà com continua. 

Respecte les ZBE està d’acord en que cal millorar les connexions dins l’àrea metropolitana, per exemple, amb 
carrils bus-VAO i, en tot cas, prioritzar les infraestructures que no requereixin una excessiva inversió. També 
aclareix que la majoria d’empreses i xarxes que operen a l’àrea metropolitana tenen un àmbit de referència més 
enllà de Barcelona i que cal tenir-ho en compte. Comenta diferents modes i tipus d’infraestructures que cal 
millorar i recorda les moratòries que s’han aplicat respecte les ZBE, explicant els diferents ajuts existents per a la 
renovació de flotes; així com la situació actual respecte a possibles filtres que allarguin la vida útil d’algun tipus de 
vehicles. 

Rosa Alarcon confirma la necessitat de treballar amb consens en totes les propostes i especialment en el procés de 
renovació del PMU tenint en compte la situació actual post COVID19; així com en el futur del programa “Obrim 
carrers”.  Fa una crida a combatre el discurs de que el transport públic afavoreix la propagació de la COVID19, 
assegurant que el transport públic és un espai tant segur com un comerç i que els diferents operadors de transport 
públic han pres mesures serioses i efectives.  

Finalitza la intervenció explicant que es pintaran més zones DUM i altres mesures per afavorir la distribució de 
mercaderies i agraeix la tasca feta pels transportistes i altres col·lectius essencials en aquesta crisi.  
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La Regidora de Mobilitat explica que l’Ajuntament està fent una potent campanya de comunicació per fomentar el 
transport públic, el vianant, la bici i el taxi i d’altres operadors també ho estan fent. Properament l’ATM preveu 
llençar una campanya de comunicació per prestigiar de nou el transport públic, de la mà de totes les 
administracions i operadors.  

A continuació Adrià Gomila, Director de Serveis de Mobilitat, pren la paraula per explicar el seguiment de les 
actuacions d’emergència a l’espai públic per la Covid-19 a partir d’un document explicatiu. Explica d’una forma 
breu i resumida el ventall de mesures destinades a vianants, bicicleta i bus i com es fa el seguiment de totes elles. 
Explica el transit de vehicles en 8 carrers comparant les dades anteriors a la Covid-19 i les actuals. Ens explica les 
diferències més importants, com l’hora punta o l’IMD. També explica l’ús ciutadà de diferents espais que s’han 
habilitat així com les actuacions d’indisciplina que s’han produït, posant èmfasi en les actuacions singulars com la 
Via Laietana i Creu Coberta. 

A continuació pren la paraula la Regidora de Mobilitat per comentar que seguirem debatent de tots aquets temes. 
I a continuació s’obre un segon torn de paraules. 

Una intervenció demana l’aclariment sobre les mesures per promoure la distribució de mercaderies i a continuació 
l’Adrià Gomila li aclareix els seus dubtes, en relació a la intervenció en aquest àmbit (DUM) fets als voltants de 
Creu Coberta i en general a tota la ciutat. Una altra intervenció demana els terminis previstos per a les reunions 
del grup de treball de la moto i respecte a la presentació feta demana més dades sobre sinistralitat en referència a 
les pintures i les pilones utilitzades per senyalitzar els diferents espais implementats.  

Per altra banda, una altra intervenció demana més informació sobre la nova APP per a DUM així com més 
informació sobre les negociacions amb PIMEC sobre zones de càrrega i descàrrega.  

Per acabar, la Regidora de Mobilitat Rosa Alarcón contesta les diferents intervencions, concretant quan es farà la 
reunió del grup de la moto, prevista pel mes de setembre. 

Sense cap més paraula, Rosa Alarcón agraeix l’assistència dels participants i tanca la sessió a les 20’15h.  


