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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA SEGURETAT VIÀRIA DEL PACTE PER LA MOBILITAT DE 
BARCELONA 

Dia: 29 de gener de 2020 
Hora:  18:30h 
Lloc: Sala d’Acte del Centre Cívic La Sedeta, c/Sicília 321 de Barcelona. 

Assistents: 
1. Alba Rey de la Fundació RACC 
2. Anna Masuet d’ADISCAT 
3. Anna Pintó del SCT 
4. Carles Benito del BACC 
5. Carlos Fernàndez d’STAC 
6. Carlos Folch d’AGTC 
7. Carlos Ribadulla del Grup Municipal Barcelona pel Canvi 
8. Catherine Pérez de l’Agencia de Salut Pública de Barcelona 
9. Dani Tizón de Freeel 
10. David Andrés d’IERMB 
11. David Heredero del Grup Municipal Ciutada’s 
12. Elena Aguarta de MOVENTIA 
13. Eugeni Mañes de TRANSCALIT 
14. Evaristo Magaña d’ASTAC Condal 
15. Ivan Bolaño d’Honda Instituto de Seguridad 
16. Jessica marinel del SCT 
17. Jose Manuel Jurado de CCOO CAT 
18. Julià Cabrerizo del Grup Municipal JuntxCAT 
19. Júlia Farré de BSM 
20. Lluís Puerto del RACC 
21. Maria Teresa Garcia-Gerrero de la Dirección General de Trafico 
22. Marilina Ferrer d’Stop Accidentes 
23. Nagore Castillo d’AUDICA 
24. Raquel Solà del SCT 
25. Tiago Santos de Cooltra 
26. Vicente Sánchez de P(A)T 
27. Victor Gonzalez de KREAB 
28. Xavier Prat de Biciclot/Bicihub 

En representació de l’Ajuntament de Barcelona:  
1. Adrià Gomila, de la Direcció de Serveis de Mobilitat 
2. Albert Batlle, Tinent d’Alcalde 
3. Carles Reyné, de la GUB 
4. David Vázquez, de la GUB  
5. Gabi Gallart, de la Direcció de Comunicació i Participació 
6. Heriberto Muñoz, de la Direcció de Serveis de Mobilitat 
7. Jesús Jiménez, de la Regidoria de Mobilitat 
8. Juan Jose Vilanova, de la GUB 
9. Manuel Valdés, Gerent Adjunt de Mobilitat i Infraestructures 
10. Maria Assumpció Vilà, Sindica de Barcelona 
11. Max Zañartu, Regidor  
12. Miquel Ruscalleda, de la Direcció de Comunicació i Participació 

L’ordre del dia previst és el següent:  
1. Presentació del nou Pla Local de Seguretat Viària 
2. Torn obert de paraules 
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1. Presentació del nou Pla Local de Seguretat Viària:     
Obre l’acte l’Albert Batlle donant la benvinguda i agraint l’assistència dels presents. Explica que 
les dades que s’exposaran s’han de veure en perspectiva històrica i que cal distingir entre 
accident (aleatori) i sinistre (amb causa). Comenta que es vol prioritzar els entorns escolars i la 
reducció de la velocitat per reduir la sinistralitat. Respecte els VMP es proposa promoure la 
seva assegurança i que utilitzin el casc. 

A continuació pren la paraula Juan Jose Vilanova per explicar que hi haurà dos blocs: l’informe 
de balanç de la sinistralitat 2019 i el Pla Local de Seguretat Viària 2019-2022. Adverteix que ell 
és conscient que en parlar de xifres no oblida que també estem parlant de persones i que es 
mereixen tot el respecte. 

A continuació explica i detalla el document que es mostra. Parla dels 9.251 sinistres amb 
víctimes a Barcelona durant l’any 2019 i altres dades relacionades: morts i ferits greus entre 
altres. També explica les principals causes d’aquets sinistres: manca d’atenció, 
alcoholisme/drogues... 

També parla dels diferents plans de treball de la GUB: gent gran, bescanvi de sancions, 
seguretat vial laboral, col·laboració amb l’escola judicial, millores en la seguretat en entorns 
escolars entre altres. 

A continuació explica el Pla Local de Seguretat Viària amb vocació de visió 0. Comenta la 
necessitat de promoure un canvi modal en la mobilitat de la ciutat i de incidir en el disseny de 
l’espai públic com a reptes municipals.  

També comenta els eixos prioritaris, com la prevenció pels sinistres de major lesivitat, o els 
col·lectius més vulnerables. Explica també els marcs de referència i la evolució de la 
mobilitat/sinistralitat el darrer any i els objectius d’aquest pla. 

A continuació explica més detalladament el contingut del Pla Local de Seguretat viària: 
objectius, blocs, accions... 

Tot seguit pren la paraula Adrià Gomila per remarcar la coordinació amb el Servei Català de 
Trànsit, i sobre els marges de seguretat necessaris per evitar els sinistres així com la estratègia 
conjunta de la Direcció de Mobilitat i la GUB per disminuir la sinistralitat a la ciutat. 

2. Torn obert de paraules:     
A continuació s’obre el torn de paraules, amb les següents aportacions: 

 Les mesures per definir un carrer com a zona 30 no son suficients. 

 La dotació econòmica per millorar la seguretat escolar no és insuficient. 

 No hi ha un criteri clar en la construcció dels carrils bici. 

 Existeix una manca de coneixement de les normes de circulació respecte els ciclistes. 

 Es demana si hi haurà continuïtat en la construcció dels carrils bici. 

 Es demana que s’especifiqui les víctimes en sinistres de caire laboral. 

 Es demana de tenir en compte la diferent mentalitat en relació als sinistres de trànsit. 

A continuació prenen la paraula Adrià Gomila i Juan Jose Vilanova per donar resposta a les 
intervencions fetes. 

 Hi ha altres mesures previstes per a definir les zones 30. 

 Es faran nous carrils bici i la seguretat dels ciclistes pot millorar. 

 Es donen dades dels accidents de caire laboral. 

 S’especifiquen les mesures per millorar la seguretat en entorns escolars. 

 S’expliquen les intervencions en les zones de risc. 

Per finalitzar, Albert Batlle tanca la sessió a les a les 20:10h 


