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

Dia: 18 de febrer de 2019 
Hora:  16.30 h 
Lloc: Sala Tinenta d’Ecologia Urbana, Diagonal 240, 4a planta   
 
Assisteixen:  
Cognom Nom Entitat 

Benito Carles BACC 

Macià Jaume FECAV 

Magaña Evaristo ASTAC 

Okpala Emeka Barcelona Camina 

Representants de l’Ajuntament:  

 

• Álvaro Nicolás, assessor de la Regidoria de Mobilitat  

• Toni Martínez, de la Regidoria de Mobilitat 

• Adrià Gomila, director de  Mobilitat  

• Miquel Ruscalleda, tècnic de participació  

• Carme Ruiz Querol, tècnica de participació, que actua com a secretària 

ORDRE DEL DIA:  
 
1.-Valoració de la celebració dels 20 anys del Pacte per la Mobilitat  

Els assistents comenten que el lloc de la celebració era adient, es valora positivament el contingut de la 
ponència així com l’oportunitat que va brindar el refrigeri de crear relacions entre els membres.  
Evaristo Magaña comenta que  li hauria agradat que l’acte fos més multitudinari i fastuós, que hagués 
tingut més ressò. Adrià Gomila proposa fer referència a l’acte i posar en valor en la sessió plenària del 
Pacte.  
 
2.- Butlletí electrònic de Mobilitat 

Carme Ruiz informa el butlletí digital de Mobilitat que s’envia als membres del Pacte l’obre un 50% dels 
destinataris. En termes generals es pot considerar com un èxit. Obre alguna notícia un 31%. Les dades 
posen en evidència que el butlletí no es comparteix i ni es replica amb els associats de les entitats. 
Comenta també que cal reforçar que el butlletí s’alimenti de les aportacions de les entitats. N’arriben 
algunes que es publiquen. Altres arriben massa tard per difondre-les al butlletí. Les entitats presents 
comenten que, malgrat que no comparteixen el butlletí complert, aprofiten notícies concretes, les 
adapten i les pengen als seus butlletins. 
 
Es comenta que a l’apartat del butlletí Ens Apropem a les entitats del Pacte s’han publicat ja les 
entrevistes de Barcelona Camina i BACC. Tal com es va acordar en l’anterior reunió de la permanent les 
entitats que formen part d’aquesta comissió de la Permanent són les primeres a tenir oportunitat 
d’explicar qui són. S’acorda que les properes que es publicaran són les de FECAV i ASTAC.  
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3.- Preparació Plenari del Pacte (07/03/2019) 

Álvaro Nicolás comenta que l’ordre del dia habitual de les sessions plenàries és el següent: 1) 
Compliment del PMU; 2) Dades bàsiques; 3) Temes treballats durant l’any anterior; 4)Reptes de l’any; 5) 
Torn obert de paraules. La proposta és, de manera substancial, mantenir aquests temes.  
 
Jaume Macià demana que es parli més del transport públic amb visió metropolitana (busos altes 
prestacions, exprés, unificació de les zones 1 i 2, etc.) i que es  presentin  dades en positiu com el rècord 
de demanda d’ATM, la interconnexió de xarxes de NxB i metropolitans, etc. Demana que s’informi de 
nous projectes que afavoriran transport públic: semàfors per a busos, carril bus, renovació flota TMB, 
tramvia. 
 
Evaristo Magaña manifesta la seva preocupació sobre la circulació de motos a les rondes i planteja si 
seria convenient crear un carril exclusiu de motos ja que resulten molt perilloses per als camions. 
Comenta que cal tenir una visió de futur sobre quins vehicles podran circular-hi. 
 
Adrià Gomila explica la coexistència de tres plans (el PDM de l’ATM, més endarrerit, el PMMU de l’AMB i 
el nou PMU de l’Ajuntament) i comenta que es podrien portar al Plenari. Cal consultar amb ATM i AMB 
si  ho volen explicar.  
 
Altres temes actuals que es podrien explicar són taxis, nou Bicing, vehicle d'ús compartit.  
 
Pel que fa al torn obert de paraula s’acorda que es controli el temps d’intervenció de cada participant 
per agilitar la sessió. S’utilitzarà un aplicatiu que permet fer-ho de manera molt gràfica. Es demana que, 
en iniciar el torn obert de paraules, s’informi que les intervencions han de tenir prioritàriament caràcter 
d’interès general i fugir de peticions concretes referides a entitats.   
 
4.- Representació a Consell de Ciutat 

Emeka Okpala, representant del Pacte al Consell de Ciutat,  explica el contingut de la darrera sessió 
d’aquest òrgan: es va presentar el  document  Agenda dels Infants, que inclou informació sobre Camins 
Escolars i també, l’informe Rellançar Barcelona. Abans de la sessió va recollir aportacions de les entitats 
de la permanent sobre aquest informe i les va traslladar,  així com la consideració que el document parla 
poc del transport públic.  Carme Ruiz agraeix la interlocució de Barcelona Camina i la recollida àgil 
d’aportacions.  
 
Es proposa que s’informi als membres del Pacte que al web del Pacte es publiquen els documents 
presentats i les actes de les sessions.  
 

Un cop tractats tots els assumptes es tanca la sessió a les 18 h.  


