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

Dia: 13  de juny de 2018 
Hora:  18 h 
Lloc: Sala Barcelona d’Ecologia Urbana, Diagonal, 240, 2a planta 

Hi assisteixen:   

AMB Conill Carles conill@amb.cat 
Anesdor Riaño José Ma movilidadsegura@anesdor.com 
Ansbio Gómez Francesc presidente@ansbio.org 
APIT De Vilar Bettina  
APIT Sangenís Anna Ma info@apit-barcelona.org 
ASOCPARC Xufré Mònica comunicacionparc@gmail.com 
ASTAC Magaña Evaristo emagana@astac.com  
BACC Benito Carlos carles.benito@bacc.cat 
Barcelona Camina Okpala Emeka barcelonacamina@catalunyacamina.org 
CCOO Jurado José Manuel jmjurado@ccoo.cat 
Consell de Gremis Donnay Miquel president@conselldegremis.cat 
Fecav Macià Jaume fecav@fecav.es 
PTP Riol Ricard rriol@transportpublic.org 
RACC Casalins Ricard fundacio@racc.es 
Transcalit Mañes Eugeni eugeni_manyes@transcalit.com  

No hi assisteix però forma part de la Comissió Permanent:  

FAVB : favb@favb.cat 
   

 

Representants de l’Ajuntament:  

• Álvaro Nicolás, assessor de la Regidoria de Mobilitat 
• Adriana Malé, coordinadora de la Gerència Adjunta d’Infraestructures i Mobilitat 
• Adrià Gomila, director de Mobilitat 
• Carme Ruiz, tècnica de la Direcció de Comunicació i Participació, que actua com a secretària  

ORDRE DEL DIA:  
 
Anàlisi del funcionament del Pacte i propostes de millora  
 
Obre l’acte Álvaro Nicolàs explicant que la constitució de la Comissió Permanent del Pacte respon a la 
voluntat d’adaptar aquest òrgan al Reglament de Participació Ciutadana. Proposa que la vicepresidència 
del Pacte recaigui en l’entitat Barcelona Camina. Les funcions de la vicepresidència són assistir la 
presidència en les seves funcions, representar el Pacte en el Consell de Ciutat i assistir les persones 
membres del Pacte en els assumptes que s’hi relacionen. S’obre un debat sobre la representativitat 
d’aquesta entitat a les diferents veus del Pacte. AsocParc manifesta la seva disconformitat i proposa que 
ho sigui el Consell de Gremis o una entitat vinculada amb empreses. BACC defensa que la 
vicepresidència recaigui en Barcelona Camina perquè és el mode de transport que tots practiquem. PTP 
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(que ja ha representat el Pacte al Consell de Ciutat anteriorment)  explica que ha de ser una entitat que 
generi confiança i que tingui experiència a part de que conegui la filosofia del Pacte. RACC considera que 
no és rellevant quina entitat sigui sinó que el té valor és el coneixement de l’entitat. En aquest punt 
Emeka Okpala explica els objectius de Barcelona Camina i la trajectòria de l’entitat. Anesdor, Fecav i 
Transcalit  donen conformitat a la proposta ja que representa la globalitat i hi dona suport.  
Álvaro Nicolás dona per aprovada la designació de la vicepresidència i proposa que al cap d’un any 
s’analitzi el funcionament.   
 
Carme Ruiz fa un repàs de les entitats que finalment conformen la Comissió Permanent (les que consten 
a l’acta més la FAVB que no assisteix a la sessió). S’acorda que les funcions de la Permanent siguin: a) 
organitzar els treballs del Consell; b) col·laborar en la preparació de les sessions plenàries i proposar 
punts d’ordre del dia; c) assistir i assessorar la Presidència en l’exercici de les seves funcions; d) 
coordinar els grups de treball; i e) dur a terme els encàrrecs específics que li encomani el Plenari del 
Consell.  Així mateix, proposa que és renovi cada dos anys la meitat de la permanent, aplicant els criteris 
de diversitat sectorial, oportunitat als membres del Plenari que vulguin entrar a formar-ne part i, per 
últim, oportunitat a membres de la Comissió que vulguin seguir formant-ne part.  
 
A continuació es comenten les accions sorgides en la sessió de 17 d’abril en què es va analitzar el 
funcionament del Pacte i es van proposar millores. S’acorda proposar la baixa de les entitats que no 
hagin participat en cap sessió durant l’any 2017 i 2018. Se’ls enviarà un correu demanant el seu 
compromís o renúncia.  
 
S’acorda que a través del butlletí es faran presentacions de les entitats per generar més coneixement 
mutu. Es començarà per les entitats que formen la Permanent. Així mateix, es facilitaran les dades de 
contacte de les entitats de la Permanent perquè la resta d’entitats del Pacte  puguin vehicular les seves 
propostes o peticions a través dels membres de la Permanent, a banda de la via institucional oberta a 
través de la Secretaria del Pacte. Per això, amb el consentiment dels membres de la Comissió Permanent 
en aquest acta es fa constar el correu electrònic de contacte. S’informa que  el butlletí és útil per 
informar de les activitats programades per les associacions membres del Pacte. Cal que les informació 
arribin abans del dia 20 de cada mes perquè es publiquin en el butlletí que s’edita aproximadament a 
començament de mes.  
 
Álvaro Nicolás comenta les qüestions tractades  durant el mandat, que estan recollides en un document 
resum,  i presenta els temes a debatre abans d’acabar el mandat:  

• Protocol per la restricció en matèria de contaminació 
• Tarifes de transport públic i T-Mobilitat 
• Vehicle compartit 
• Park& Ride 
• Mobilitat turística: autobusos interurbans 
• App i estratègia DUM  
• Mobility as a Servicie (Maas) 
• Desplegament de la NxB 
• Desplegament i estratègia carrils bici 

 
Anesdor proposa que es tracti l’aparcament de motos però es desestima perquè és un tema ja abordat 
recentment, del qual s’està duent a terme una campanya  i no es preveuen canvis.  
 
PTP,  Bacc i Barcelona Camina proposen que es treballin les superilles i la inclusió de les carrils bici en les 
superilles.  
 
Álvaro Nicolás agraeix l’assistència dels participants i la col·laboració i tanca la sessió a les 20 h.  


