
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL PACTE PER LA MOBILITAT DE BARCELONA 

Dia: 7 de març de 2019 

Hora:  16h 

Lloc: Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona 

Presidència:   

Ada Colau, alcaldessa de Barcelona 
Janet Sanz, 5a tinència d’Alcaldia, d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
Mercedes Vidal, regidora de Mobilitat 
Jordi Martí, regidor de PdCat 
Francina Vila, regidora de PdCat 
Jordi Coronas, regidor d’ERC 
Santiago Alonso, regidor de C’s 
Alberto Villagrasa, regidor del PP 
Gerard Ardanuy, regidor no adscrit  
Joan Josep Puigcorbé, regidor no adscrit 
Amadeu Recasens, comissionat de Seguretat 
Frederic Ximeno, comissionat d’Ecologia 
Gemma Tarafa, comissionada de la Salut 
Jordi Samsó, Gerent Seguretat 
Evelio Vázquez, Ajuntament de Barcelona – Cap de la GUB 
Maria Assumpció Vilà, Sindica de Greuges de Barcelona 
Álvaro Nicolás, assessor de la Regidoria de Mobilitat 
Adrià Gomila, director de Serveis de Mobilitat 
Carme Ruiz, secretària del Pacte per la Mobilitat 
Ivan Marzá, Conseller del Districte de Sant Andreu 
 

Entitats membres del Pacte: 
ADISCAT- Anna Masuet 
AEM-ANSBIO- Francesc Gómez 
AECOC- Marc Nicolàs 
AEUTRANSMER- Nuria Lacaci 
Agència de Salut Pública de Barcelona- Catherine Pérez 
Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona- Salvador Rueda 
AGUICAT- Carles Roig 
ANESDOR- José María Riaño 
AMB- Joan Maria Bigas 
AMT-Lluís Alegre 
AsocPARC –Héctor Gendrau 
ASTAC Catalunya-Agustí Tella i Erika Camuñas 
ASTAC Condal-Evaristo Magaña  
Audica- Pere Garcia 
Barcelona d'Aparcaments Municipals- Alfred Morales 
Barcelona Oberta- Núria Palacios 
B:SM- Marta Labata, Antonio Roig i Míriam Plaza 
Barcelona Regional- Cristina Jiménez, Javier Villena i Jordi Fuster 
BACC- Adrià Arenas i Alejandra Bermúdez 
Biciclot- BiciHub Barcelona, Pere Serrasolsas 
Bicitours- Gonçal Aixa i Manel Gimeno 
Cambra de Comerç- Cristian Bardají 
car2go- David Bartolomé 
Catalunya Camina- Joan Estevadeordal 
CCOO- Carlos del Barrio 
CEDAC- Carles Ribera 



 
 

COACB- Esther Rey 
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya- Atanasi Céspedes 
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya- Josep Maria Rovira 
Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme- Joan Guillén 
Consorci de la Zona Franca de Barcelona- Beatriz Tena 
Coordinadora Catalana d'Usuaris de la Bicicleta- Albert Garcia 
Copenhagenize- Maria Elisa Ojeda 
Diputació de Barcelona-Salvador Fuentes i Núria Morte 
Doymo- Miguel Angel Moll i Juan Manuel Pérez 
Etra Bonal- Rafael Barnola 
Ecoltra- Jordi Tomás 
FAVB- Susana Pascual 
FECAV- Albert Canals i Jaume Macià 
Federació Catalana de Ciclisme- Salvador Bigas 
Federació Catalana de la Pedra-Carles Moreno 
Federació d'Autoescoles de Barcelona- Teresa Coll 
Foment del Treball Nacional- Joaquim Llansó 
Freeel Ecomoving Solutions-Dani Tizon 
Fundació ICIL- César Castillo 
Fundació Mutual de Conductors- Joan Badenes i Jordi Herms 
Gremi Bicicletes- Creu Agustina 
Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Barcelona- Celso Besoli 
Gremi del Motor- Joan Blancafort i Jaume Roura 
Gremi Provincial de Transport i Maquinària de la Construcció- José Carlos Romero 
Gremi d’Hotels- Manel Casals 
IERMB- Maite Pérez 
Institut Metropolità del Taxi- Maria Teresa Carrillo 
Mobike- Hunab Moreno i Ferran Llobet 
Moventia- Elena Aguarta 
Pacte Industrial per a la Regió Metropolitana de Barcelona- Alba Jubert 
P(A)T- Vicente Sánchez 
PIMEComerç- Alejandro Goñi 
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona- Nel·la Sabarit 
Prefectura Provincial de Trànsit de Barcelona- Adrià Puigpelat 
PTP-Ricard Riol  
RACC- Marc Figuls 
Renfe Rodalies, Antonio Alba 
Saba Aparcaments- Jordi Díez 
Servei Català de Trànsit-Juli Gendrau 
Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC)- Lluís Berbel 
Stop Accidentes- Ana Maria Campo 
TMB- Enric Cañas  
Transfer Enginyeria- Jordi Julià 
TRANSPRIME- Jordi Espin 
Ubeeqo- Monica Casanovas 
Un Cotxe Menys – Bicicletes- Ester Boada 
Universitat de Barcelona- Maria Teresa Vilalta i Marta Pérez 
Urban Fun- Xavier Oliva 
Àngel López 
Francesc Robusté 
Carme San Miguel 
Francesc Narváez 
Ferran Julian 

També hi assisteixen:  

Adriana Malé, de l’Ajuntament de Barcelona 
Beatriz Huarte, de l’Ajuntament de Barcelona 
Belen Ginart, de l’Ajuntament de Barcelona  



 
 

Gabi Gallart, de l’Ajuntament de Barcelona 
Juan José Vilanova, de la Guàrdia Urbana de Barcelona 
Maite Peris, de l’Ajuntament de Barcelona 
Toni Martínez, de l’Ajuntament de Barcelona 
Xavier Moreno, de l’Ajuntament de Barcelona  
Miquel Ruscalleda, de l’Ajuntament de Barcelona 
M. Assumpció Vilà i Anna M. Botella, de la Sindicatura de Barcelona  
Irene Quintans, de la Red Ocara 
Anna Merino, d’Smart Mobility 
Roger Puigvi i Gerard Gomà, d’Scoot  
 
 

Ordre del dia:  

 

1. Balanç de Mobilitat 2018, línies de treball previstes i memòria d’activitat del Pacte per la 
Mobilitat 2018 

Obre l’acte Ada Colau, agraint la presència dels assistents i lamentant el judici polític del procés 

català en què està involucrat el exregidor de la Ajuntament de Barcelona, Quim Forn.  

Comenta que Barcelona no s’atura gràcies a la col·laboració de tots els agents implicats a la ciutat. 

Aquest és un gran tresor que cal preservar. Remarca la importància de la mobilitat com a dret. 

Aquest govern ha seguit molts projectes iniciats en anteriors mandats i agraeix la feina feta. 

Barcelona és un referent en mobilitat urbana i destaca que ha estat triada per liderar el consorci 

MOBILus - Knowledge and Innovation Community (KIC) on Urban Mobility, un laboratori europeu 

sobre mobilitat que representa una oportunitat i un repte.  

Parla de la ciutat metropolitana, on la mobilitat esdevé un tema clau. Cal apostar per la 

sostenibilitat. Actualment tenim més espai públic pel verd i pels vianants. El govern municipal està 

lluitant decididament contra la contaminació que provoca morts i malalties. Destaca les Zones de 

Baixes Emissions (ZBE) que ara s’apliquen en episodis de contaminació i que a partir del 2020 

s’implantaran de manera permanent.  

Destaca el reforç dels modes de mobilitat sostenible. S’ha estancat la utilització del cotxe i ha 

augmentat l’ús de la bici i el transport públic, creixen els carrils bici i augmenta l’ús del bus. 

Celebra l’acord per a la connexió del tramvia. 

Remarca que cal complir les recomanacions de la OMS per evitar les morts que provoquen els 

actuals nivells de contaminació. Per tant, cal entendre la mobilitat com una política de salut 

pública. Destaca l’accidentalitat provocada pel trànsit ja que l’any 2018 han hagut 21 morts. Cal 

reduir les velocitats dels vehicles. Comenta que  la mobilitat és un tema social i cal seguir 

treballant per un sistema tarifari més just.  

Per acabar,  diu que la mobilitat no és un luxe ni un caprici, és un dret i una prioritat de la ciutat. 

Comenta que ha contactat amb molts infants i que ha comprovat que tenen molt clar que la 

mobilitat és prioritària i que cal ser més valents per treure més cotxes de la ciutat i guanyar espai 

públic pels vianants i un aire més net. Expressa que els infants tenen un nivell de consciència molt 

gran respecte aquets temes i això és esperançador.  



 
 

Pren la paraula la regidora Mercedes Vidal. Destaca el paper del Pacte per la Mobilitat i agraeix la 

col·laboració de tots els seus membres. 

Comenta la prioritat de de les polítiques municipals orientades a donar més i millor espai públic 

als vianants, que es concreta en diferents mesures com la pacificació dels carrers, o la creació de 

més espais verds. Destaca el programa de superilles, que té una implementació complicada però 

que ha avançat i continuarà fent-ho els propers anys per pacificar la ciutat. Esmenta altres 

mesures també orientades a aquest objectiu, com la fi de la moratòria de pas de les bicicletes per 

les voreres, la nova regulació dels vehicles de mobilitat personal (VMP) o les actuacions per 

alliberar voreres de motos aparcades.   

Comenta els protocols contra la contaminació a partir de les zones de baixes emissions (ZBE), que 

s’aplicaran de forma estable a partir del 2020 i valora la connexió del tramvia com positiva per a la 

ciutat.   

En relació amb els ciclistes urbans destaca el gran creixement dels carrils bici que ha generat un 

augment de més del 50% des desplaçaments en bici. També, el nou contracte de bicicleta pública 

Bicing, amb la extensió territorial d’incidència i la incorporació de la bicicleta elèctrica. Celebra el 

naixement del Bicihub com espai de promoció de la bici en el marc de la economia col·laborativa. 

Esmenta també els cursos de conducció segura a les escoles que desenvolupa la GUB. 

En relació amb el transport públic comenta el treball de desplegament de la nova xarxa bus, 

aconseguit gràcies al gran consens amb els governs municipals precedents. Han augmentat els 

carrils bus i s’han creat noves línies de bus de barri. Destaca que la nova xarxa bus té una rèplica a 

nivell metropolità. El metro ha batut xifres record de passatge, amb més de 400 milions de 

passatgers/any. Comenta la compra de nous trens per donar un millor servei. 

En termes de tecnologia, s’ha fet un acord amb la DGT per equipar 5.000 vehicles amb un sistema 

d’ajuda a la conducció i s’ha incrementat l’electrificació del parc mòbil de la ciutat. Destaca les 

noves aplicacions per facilitar el control de les zones de càrrega i descàrrega així com la regulació 

del vehicles compartit (bicicletes, motos i cotxes).  

Comenta els alts percentatges d’assoliment de les fites plantejades en l’actual PMU i explica que 

s’està elaborant el nou PMU per aconseguir el canvi modal necessari que millori els nivells de 

salut. Per acabar destaca el suport dels membres del Pacte per la Mobilitat en el treball conjunt 

per optimitzar la mobilitat de la ciutat. 

L’alcaldessa ofereix la paraula als  grups municipals. Francina Vila, agraeix la presència de les 

entitats presents i destaca el vincle entre la qualitat de vida a les grans ciutats i la mobilitat. 

Comenta la coincidència amb l’actual equip de govern en les grans línies de treball malgrat les 

desavinences puntuals en alguns punts. Suggereix que es reforci el diàleg amb les entitats del 

Pacte per la Mobilitat,  tot i tenir que de vegades hi ha interessos divergents. 

Santiago Alonso ressalta el compromís amb la mobilitat sostenible i felicita els membres del Pacte 

per la Mobilitat com actors per aconseguir els objectius plantejats. Jordi Coronas s’afegeix a 

l’agraïment als membres del Pacte per la Mobilitat i comenta que s’ha demostrat la capacitat 

d’arribar a acords. Manifesta que la mobilitat és un eix transversal a la vida de tots els ciutadans i 



 
 

que caldrà esforçar-se més per fer-ho millor en un futur. Alberto Villagrasa i Gerard Ardanuy 

agraeixen també el treball dels membres del Pacte per la Mobilitat.  

2. Torn obert de paraules 

Adrià Arenas, de BACC fa un balanç agredolç de les polítiques de foment de la bicicleta 

desenvolupades en aquest mandat. Recorda la contaminació i els accidents que provoquen els 

vehicles i diu que aquest PMU no ha aconseguit l’objectiu plantejat d’una ciutat més segura, 

amable i humana. Diu que la responsabilitat és de tothom i també de l’Ajuntament de Barcelona 

per manca de valentia. Reconeix l’esforç en la construcció de carrils bici. Lamenta que no s’hagi 

acompanyat d’aparcament segurs per les bicicletes ni d’educació viària als conductors de la resta 

de vehicles. Comenta que no hi ha hagut visió metropolitana respecte el Bicing i el Bicibox. 

Joan Estevadordal, de l’associació Barcelona Camina assenyala que és un bon indicador veure 
polítics i tècnics municipals desplaçant-se a peu per la ciutat. Diu que Barcelona és la ciutat dels 
entrebancs pels vianants (bicis i motos a la vorera entre altres obstacles) i demana un pla específic 
per a fer complir la normativa i educació per millorar el civisme. 

Albert Garcia, d’Amics de la Bici, es declara decebut amb l’actuació d’aquest govern municipal ja 
que s’ha fet molt però no s’ha fet bé. Diu que no s’han atès les grans infraestructures, no s’ha  
prioritzat la bici quan hi ha un conflicte amb altres vehicles ni s’ha fet una normativa que ajudi a la  
promoció de la bicicleta. 

Pere Serrasolsas, de Biciclot, fa una valoració positiva de la feina feta per l’actual govern 
municipal respecte les polítiques de foment de la bicicleta tot i que lamenta que,  en l’àmbit de la  
formació per a infants i joves,  ens estem quedant a la cua d’altres ciutats importants. Aprofita per 
presentar Bicihub Barcelona, que agrupa entitats per a la promoció de l’ús de la bicicleta.  

Ricard Riol, de la PTP, felicita el govern municipal per la seva valentia en avançar en projectes 
importants com la nova xarxa bus i els nous carrils bus que esdevindran un gran llegat per a futurs 
governs municipals. Valora positivament que s’hagin aturat les retallades a TMB i l’acord per 
interconnectar el tramvia. Esmenta coses que no s’han fet, com racionalitzar el bus interurbà, 
reduir el trànsit de vehicles, implementar el peatge urbà, avenços significatius en política tarifària 
i lamenta la pèrdua d’Avancar per manca d’una política de carsharing. Es dirigeix als grups polítics 
de l’oposició  per demanar-los que donin suport a les polítiques de mobilitat sostenible que 
impliquen necessàriament restriccions a l’ús de vehicles amb motor de combustió.  

Luis  Berbel, de STAC, agraeix a l’equip de govern el suport al sector del taxi i el posicionament 
davant les plataformes de VTC com Uber i Cabify que fan de taxis encoberts aprofitant el buit 
legal, revenen les llicències i deriven els beneficis a paradisos fiscals. El taxi és un servei d’interès 
general que cal preservar. El sector es compromet a seguir treballant per integrar el taxi a la 
mobilitat de la ciutat i, en concret, proposa avançar en la tarifa tancada, promoure els taxis de 7 
places i implementar una única  app  per a tots els taxis de Barcelona.  

Carles del Barrio, de CCOO, valora positivament la feina feta en aquest mandat. Li preocupa la 
tendència creixement d’accident mortals, sobretot durant la jornada laboral i demana un gran 
pacte per evitar que els treballadors/es perdin la vida en els desplaçaments professionals. 
Demana un protocol perquè el personal treballador puguin anar i tornar  de la feina en les 
restriccions per episodis de contaminació. 

Héctor Gendrau, d’ASOPARC, manifesta que no està en contra de les mesures de promoció de la 
mobilitat sostenible però que les mesures restrictives per a circulació de cotxes prevista per al 



 
 

2020 son bastant discriminatòries. Comenta que el col·lectiu representa bàsicament treballadors 
que no poden fer la transició a altres vehicles immediatament, tot i que la pròpia dinàmica 
d’aquest tipus de vehicle indica que tendiran a desaparèixer amb el temps.      

Vicente Sánchez, de P(A)T, demana que es faci un minut de silenci en recordatori a totes les 
víctimes mortals per accidents de trànsit. Aplaudeix el projecte de bescanvi de multes per cursos 
de formació de la GUB i demana que es faci també formació amb els conductors professionals de 
distribució urbana de mercaderies.  

Jaume Roura, del Gremi del Motor, fa una reflexió en el sentit que tothom vol un aire més net i 
defensar els drets del vianant però demana prudència en l’aplicació de mesures restrictives de l’ús 
dels cotxes ja que no són la major font de contaminació existent. Tenim un parc d’automòbils 
molt envellit  i cal que tenir en compte que el sector de l’automòbil dona feina a moltes famílies.  

Ester Rey, de COACB, pregunta quan es podrà sol·licitar el conveni de l’àrea DUM i quan es 
complirà l’ordenança aprovada. 

Salvador Rueda, de l’Agencia d’Ecologia Urbana, felicita l’actual govern municipal en el 
reconeixement al treball dels governs precedents i considera que això crea un model a seguir. 
Com a exemple, esmenta la nova xarxa del bus, que va néixer el 2012 i ha acabat recentment. Diu 
que la xarxa bus és un model que tendeix a l’equitat. S’ha intentat estigmatitzar les superilles però  
en la mesura que se’n vagin fent més, s’aniran coneixent millor i en positiu. Considera que cal un 
acord polític per aprovar una nova ordenança fiscal que incrementi el preu de l’aparcament de 
cotxes i ajudi a  reduir la mobilitat en cotxe i l’espai públic que ocupen, que és del 70%.  

Anna Merino, d’Smart Mobility, agraeix a l’Ajuntament de Barcelona que es reconegui el sector 
com a interlocutor necessari per a una mobilitat sostenible i remarca la importància de la 
col·laboració pública-privada per poder avançar en aquest objectiu. 

Joaquim Llansó, de Foment del Treball Nacional, mostra la seva preocupació per la indisciplina 
dels conductors de vehicles. Considera que la Guàrdia Urbana ha de fer complir la normativa. 

Salvador Bigas, de la Federació Catalana de Ciclisme, demana que es faci una campanya adreçada 
a conductors de cotxes i motos per reduir els accidents i moderar la velocitat dels vehicles.  

Ada Colau recull la proposta del representant de P(A)T de fer un minut de silenci i recorda que la 
ciutat ja disposa d’un espai commemoratiu per recordar les víctimes d’accident de trànsit,  que no 
s’ha inaugurat per la convocatòria electoral.  

Es fa un minut de silenci. 

Mercedes Vidal comparteix el desig d’arribar més lluny en la  millora de la mobilitat. En relació a  
la bici comenta que, certament, cal aprofundir en la visió metropolitana millorant les 
interconnexions i la senyalètica per a ciclistes. Han quedat carrils bici per fer, en alguns casos en 
grans eixos perquè la construcció del carril bici estava lligada a una transformació integral de la 
via. Assenyala el naixement del Bicihub com una oportunitat per créixer en l’ús de la bici. Posa en 
valor les mesures fetes i les que es faran per millorar l’accessibilitat del transport públic. Comenta 
que s’ha produït una reducció global del trànsit i que és l’assignatura pendent però remarca que 
s’ha aconseguit contenir el creixement en un moment de recuperació econòmica. Recorda que el 
transport públic ha augmentat molt i no ha augmentat proporcionalment l’ús de vehicle privat, 
com seria previsible.  

Comenta que no es vol expulsar el vehicle privat però si redimensionar-los per poder donar més 
presència a altres modes més sostenibles per tenir un aire més net i poder redistribuir l’espai 



 
 

públic més equitativament. Hi ha altres mesures per reduir la contaminació, com la renovació del 
parc de vehicles, que han d’anar acompanyades de la complicitat d’altres administracions. 

Diu que cal aprofundir en el programa de superilles per implementar-lo a gran escala, treballar per 
arribar a un acord polític de modificació del preu de l’aparcament a la ciutat. Comparteix que cal  
especificar els accidents in itinere quan es recullin les dades d’accidentalitat.  

S’està treballant perquè a final d’any estiguin implementada les eines tecnològiques per avançar 
en l’àrea DUM. Recorda que s’ha regulat el sector de bicis i motos d’ús compartit i que s’està 
treballant en els vehicles compartits de quatre rodes.   

A les 18.45 h tanca l’acte Ada Colau, agraint la participació i posant en valor la recerca del bé 
comú i la cultura de la coresponsabilitat.  

 


