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

 
 
Número d'expedient: N197-2018-10 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria  
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  14/11/2018 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  17:15  
  
 Hora Final:  17:28 
 
 
Hi assisteixen 
President/a J. Angel Carcelén Luján  
Vocals Elena Amat i Serrano 

Josep Puigdengolas Torres 
Jorge Romero Gil 
Miquel Salip Serret 
en substitució de Jaume Sans Margenet. 

Secretari/ària Jordi Espinosa García 
    

 
S'incorporen més tard els següents regidors 
    

 
També hi assisteixen 
    

 
S'han excusat d'assistir-hi 
Vocals Jaume Sans i Margenet 

Concepció Lerma Ballo   
 
No hi assisteix 
Vocals Ramón Núñez Nogueira 

Rafael Cañedo Torrubiano 
Jordi Garcia Mas   

 
 
El president de la comissió informativa proposa la incorporació per urgència del següent punt a 
l'ordre del dia: 
 
Aprovació inicial de l'Estratègia urbana de la Bici de Sant Boi de Llobregat. 
 
Prèvia justificació i motivació de la urgència, per unanimitat dels vocals assistents s'aprova la 
incorporació per urgència de l'esmentat punt a l'ordre del dia. 
 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d' expedient N197-2018-09 
 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   

 
 
 
 



PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA 
 
S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts: 
 
 
002. Aprovació inicial de l'Estratègia urbana de la  Bici de Sant Boi de Llobregat.  
Número d'expedient N167/U670/2018/000012 
 
El creixement del parc automobilístic i la dispersió d’activitat i població en el territori en les darreres 
dècades han definit un patró de mobilitat basat en l’ús massiu del vehicle privat que es caracteritza 
pels enormes costos econòmics, socials i ambientals que provoca al conjunt de la societat. Els  
impactes d'aquest desenvolupament han fet necessari l’impuls cap a un model de mobilitat urbana 
més sostenible, segura i saludable, amb el foment de l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport en 
la mobilitat urbana quotidiana. 
 
En sessió de data 22 de juny de 2017, el Ple municipal va aprovar inicialment el Pla de Mobilitat 
Urbana de Sant Boi de Llobregat 2014-2019, que estableix l'estratègia que adoptarà el municipi per 
gestionar la mobilitat durant els propers anys, per tal d'assolir una mobilitat més sostenible i 
respectuosa amb el medi. Va ser aprovat definitivament al Ple municipal de 24 de maig de 2018. 
 
El Pla de mobilitat urbana dóna la base per impulsar un desplegament específic d'accions per 
incrementar l'ús de la bicicleta, que estableixi les mesures necessàries per assolir un creixement 
continu, efectiu i progressiu d'aquest d'aquest mitjà de transport. 
  
L'estratègia urbana de la bicicleta és l'eina amb la què es pretén impulsar un model de ciutat 100% 
ciclable, amb una circulació segura i sostenible. 
 
Vist l'informe emès per la Cap del Servei d'Infraestructures i Espai Públic en data 7 de novembre 
de 2018 annex a l'expedient, que informa favorablement l'aprovació de l'estratègia de la bicicleta. 
 
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  12/11/2018  
 
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 incialment l'Estratègia Urbana de la Bici de Sant Boi de Llobregat. 
 
Segon: Sotmetre aquest document a informació pública mitjançant la publicació del corresponent 
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
tauler d'anuncis de la Corporació, durant el termini de 45 dies hàbils a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l'edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la Província als efectes de la 
presentació de les al·legacions i suggeriments que es considerin convenients. 
 
Tercer: Comunicar aquest acord a l'Autoritat del Transport Metropolità, a la Direcció General de 
Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 
--------------------------------- 
 
VOTACIÓ.- Amb el vot a favor dels grups municipals del PSC-CP (que representa 10 vots), i d'ICV-
EUiA-ME-E (que representa 4 vots), i l'abstenció dels grups municipals d 'ERC (que representa 3 
vots), i 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 
 
 
 
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. 
 


