
 
 

ACTA DE SESSIÓ  DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, DESENVOLUP AMENT 
ECONÒMIC I CIUTAT SOSTENIBLE 

 
 
Número d'expedient: N197-2016-11 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria  
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  13/12/2016 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  17:07  
  
 Hora Final:  17:25 
 
 
Hi assisteixen 
President/a J. Angel Carcelén Luján  
Vocals Elena Amat i Serrano 

Josep Puigdengolas Torres 
Concepció Lerma Ballo 
Jaume Sans i Margenet 

Secretari/ària Jordi Espinosa García 
    

 
S'incorporen més tard els següents regidors 
Regidors/res Jorge Romero Gil 

s'incorpora durant el tractament del 2n punt de l'ordre del dia.   
 
També hi assisteixen 
Regidors/res Antonio Chanes Espigares   

 
S'han excusat d'assistir-hi 
    

 
No hi assisteix 
 Ramón Núñez Nogueira 

Rafael Cañedo Torrubiano 
Jordi Garcia Mas   

 
 
 
 
 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d' expedient N197-2016-10 
 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   

 
 
 
 
 
TERRITORI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
 



Mobilitat 
 
 
002. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant  Boi de Llobregat al manifest a favor del 
Pla Estratègic Estatal de la Bicicleta (PEEB), elab orat en el marc del Congreso Nacional del 
Medio Ambiente CONAMA 2016 
Número d'expedient M311/U056/2016/000071 
 
 
Davant la necessitat de definir un nou model de mobilitat, d'acord amb el caràcter de ciutat 
mediterrània i oberta a l'espai públic, capaç d'implementar mesures que promoguin l'educació, el 
desenvolupament econòmic, la inclusió social i la protecció del medi ambient. 
 
Degut a què en aquest context la bicicleta ha de jugar un paper clau com a mitjà de transport 
integrat dins del sistema de transports, en condicions d'igualtat amb el transport motoritzat i el 
transport públic, aconseguint entorns menys contaminats, més amables, saludables, sostenibles i 
segurs. 
 
Atesa la necessitat d'una reforma del Reglament General de Circulació que inclogui un títol dedicat 
a la circulació de bicicletes, en el que es recullin les necessitats i particularitats d'aquest vehicle no 
motoritzat, amb la perspectiva de facilitar l'extensió del seu ús d'una forma segura i eficient. 
 
Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat vol definir un nou model de ciutat que augmenti la 
qualitat de vida dels ciutadans, especialment des de l'aprovació del Pla de Mobilitat de l'any 2007 
que ja plantejava una jerarquització del sistema viari de la ciutat, creant àrees on es prioritzava la 
circulació a peu i en bicicleta, i que actualment està treballant en el nou Pla de Mobilitat Urbana, 
així com en el Pla Estratègic de la Bicicleta. 
 
Atès el paper rellevant de Sant Boi de Llobregat dins la Xarxa de Ciutats per a la Bicicleta, com a 
membre fundador i com a coordinador de l'actual Junta Directiva de la Comissió d'accés a la feina i 
intermodalitat. 
 
Atesos els compromisos presos en el marc del COP21, elaborat a París i el COP22 elaborat a 
Marrakech en relació amb la lluita contra el canvi climàtic. 
 
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  09/12/2016  
 
 
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per l'article 
22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 52 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, 
 
 
S'acorda: 
 
Primer.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al manifest a favor del Pla 
Estratègic Estatal de la Bicicleta (PEEB), elaborat en el marc del Congreso Nacional del Medio 
Ambiente CONAMA 2016, el text del qual és el següent: 
 
"La bicicleta ha ressorgit als nostres carrers per aconseguir ciutats menys contaminades, més 
amables, més saludables, sostenibles i segures. Aquest manifest defensa la bicicleta com un mitjà 
de transport prioritari, i demana transformar les ciutats en completament ciclables. 
 
1. La bicicleta millora la salut de les persones: combat la contaminació (acústica i atmosfèrica) i 
millora la condició física de qui la utilitza. 



2. La bicicleta necessita una homogeneïtzació de la normativa urbana i interurbana referida a la 
seva utilització. 
3. La bicicleta combat el canvi climàtic: és una opció de transport sense emissions, indicada 
especialment en nuclis urbans. 
4. La bicicleta afavoreix el creixement econòmic: és motor d'ocupació, amb notable incidència local. 
5. La bicicleta i la intermodalitat proporcionen la transformació de les ciutats: ajuden a la millora de 
l'entorn urbà i afavoreixen el seu desenvolupament sostenible. 
6. La bicicleta posseeix un important potencial turístic, que comença ja a despuntar a tota Europa i 
al que Espanya s'hi ha de sumar. 
7. La bicicleta és un mitjà de transport òptim per desplaçar-se a la feina i a l'escola, millorant les 
relacions socials i la productivitat. 
8. La bicicleta necessita infrastructures coherents amb la realitat urbana, el re-equilibri d'espais 
públics i la demanda social. 
9. La bicicleta necessita la difusió dels seus avantatges i el compromís dels mitjans de 
comunicació. 
10. La bicicleta necessita un Pla Estratègic Estatal." 
 
Segon.- Traslladar aquest acord al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, al Ministerio de Fomento, a la Red de Ciudades por la Bicicleta, CONAMA 2016 i a la 
Dirección General de Tráfico. 
 
Tercer.- Facultar a l'Alcaldessa per a la signatura dels documents que s'escaiguin. 
 
 
 
 
-------------------------------- 
INTERVENCIONS.- El president de la Comissió Informativa fa exposició del contingut de la 
proposta que es sotmet a dictamen de la comissió informativa atenent els antecedents que en ella 
s'hi exposen i dóna la paraula a la vocal Elena Amat que fa exposició detallada del seu contingut.  
 
VOTACIÓ.- Amb el vot favorable dels grups municipals del PSC-CP (que representa 10 vots) i  
d'ICV-EUiA-ME-E (que representa 4 vots), i d'ERC-AM (que representa 3 vots), i l'abstenció del 
grup municipal de GentdeSB-CUP-PA (que representa 2 vots), es dictamina favorablement la 
proposta. 
-------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Part de Control 
 
Precs i Preguntes 
 
 
 
Donar compte dels acords presos en Junta de Govern per delegació del Ple 



 
 
 ->   Aprovació de la concessió i de la signatura del conveni de formalització de la subvenció a 
l'Associació de Comerç i Serveis de Sant Boi per a la realització de la campanya d'enllumenat 
nadalenc als carrers comercials de la ciutat per a l'any 2016 
 
 ->   Aprovació de la signatura de l'Annex de renovació del Conveni de col·laboració entre 
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la "Fundación Acción Contra el Hambre" pel 
desenvolupament del  Projecte VIVES EMPLEA. 
 
 ->   Aprovació de la concessió i de la signatura del conveni de formalització de la subvenció a 
l'Associació de Comerç i Serveis de Sant Boi per a la gestió i dinamització comercial de la ciutat 
per a l'any 2016 
 
 ->   Ratificar el conveni de col·laboració signat en data 15 de juny de 2016 entre l'Ajuntament del 
Prat de Llobregat i Sant Boi de Llobregat, per a l'execució conjunta de l'actuació Projecte Integral 
de Suport a Emprenedors i Empreses del Delta Nord 2016.  
 
 ->    
Ratificació de l'acceptació de la subvenció per al finançament del Programa integral de foment de 
l’emprenedoria emmarcat en el Programa Catalunya Emprèn que convoca el Departament 
d'Empresa i Coneixement  de la Generalitat de Catalunya, convocatòria per a l'any 2016. 
 
 ->   Acceptació de la subvenció del Fons d'autoocupació del Programa Metropolità de Suport a les 
Polítiques Socials Municipals 2016-2019 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (Convocatòria any 
2016-2017)  
 
 
Comunicacions/Informacions 
 
 
 
 
I com que no hi ha més assumptes per tractar, el president  clou la sessió i se n'estén aquesta acta 
que autoritza el secretari de la comissió informativa amb el vistiplau del president. 
 


