
 
 

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

 
 
Número d'expedient: N197-2018-08 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria  
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  19/09/2018 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  17:13  
  
 Hora Final:  17:29 
 
 
Hi assisteixen 
President/a J. Angel Carcelén Luján  
Vocals Josep Puigdengolas Torres 

Jaume Sans i Margenet 
Jorge Romero Gil 
Olga Amalia Puertas Balcell 
en substitució de Ramón Núñez Nogueira 
d'acord amb l'establert a 68.5 del Reglament Orgànic Municipal 

Secretari/ària Jordi Espinosa García 
    

 
S'incorporen més tard els següents regidors 
    

 
També hi assisteixen 
    

 
S'han excusat d'assistir-hi 
 Concepció Lerma Ballo 

Elena Amat i Serrano   
 
No hi assisteix 
 Ramón Núñez Nogueira 

Rafael Cañedo Torrubiano 
Jordi García Mas   

 
 
 
 
 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d' expedient N197-2018-07 
 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   

 
 
 
 
 
 



TERRITORI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
 
Mobilitat 
 
 
002. Aprovació inicial de la modificació puntual de  l'Ordenança de circulació de Sant Boi de 
Llobregat respecte a la situació de la bicicleta a la calçada 
Número d'expedient N640/U670/2017/000054 
 
 
La vigent Ordenança de Circulació de Sant Boi de Llobregat, que va ser aprovada pel Ple municipal 
en la sessió que tingué lloc el dia 20 de juliol de 1998, publicada al BOPB en data 10 d'agost de 
1998, i modificada parcialment pel Ple municipal de data 15 de desembre de 2003 i pel Ple 
municipal de data 15 de març de 2004, estableix al seu article 14.1 que les bicicletes quan circulin 
per una calçada en què no hi hagi carril especialment destinat i degudament senyalitzat, ho faran 
tant a prop de la vorera com sigui possible. 
 
Atès que es considera necessari incentivar l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport, i d'acord 
amb l'informe emès en data 21 de novembre de 2017, pel tècnic de mobilitat del Servei 
d'Infraestructures i Espai Públic, es proposa modificar puntualment l'Ordenança de Circulació de 
Sant Boi de Llobregat respecte a la situació de la bicicleta a la calçada, que permeti instal·lar una 
nova senyalització horitzontal d'aquests carrers a la que es convidi al ciclista a circular pel mig de la 
calçada, al mateix temps que es recorda al conductor d'un vehicle a motor la limitació de velocitat a 
30 km/h. 
 
Per Decret de l'Alcaldessa de data 2 de febrer de 2018, es va incoar expedient per l'elaboració 
d'una la modificació puntual de l'Ordenança de circulació de Sant Boi de Llobregat, respecte a la 
situació de la bicicleta a la calçada i es va designar una Comissió d'Estudi encarregada de redactar 
el text de la modificació de l'Ordenança. Per Decret d'Alcaldia de data 6 de juliol de 2018 es va 
modificar la composició de la Comissió d'Estudi de dos dels seus membres;   
 
Vista l'acta de data 10 de juliol de 2018 de la Comissió d'estudi encarregada de redactar el text de 
la modificació puntual de l'Ordenança de Circulació de Sant Boi de Llobregat on consta la proposta 
de redacció de l'esmentada modificació;  
 
Atès que el procediment d'aprovació i modificació de les ordenances locals establert als articles 60 
i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals n'exigeix l'aprovació inicial, la 
submissió a informació pública, i l'aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.  
 
Atès que per a l'aprovació d'aquesta modificació de l’ordenança és necessari l'acord de la majoria 
simple per aplicació de l'article 47 de la Llei 7/1985 , de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local. 
 
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  04/09/2018  
 
Atès que l'article 49.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, disposa que les ordenances s'entendran 
aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació;  
 
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 inicialment la modificació puntual de l'Ordenança de circulació de Sant Boi de 
Llobregat respecte a la situació de la bicicleta a la calçada, d'acord amb la proposta de redacció 
elaborada per la Comissió d'estudi, annex a aquest acord. Únicament es modifica l'article 14.1 que 
quedarà redactat de la següent manera: 
 
Article 14.1: Quan circulin per una calçada en què no hi hagi carril especialment destinat i 
degudament senyalitzat, les bicicletes, tricicles i similars, ho faran preferiblement pel carril de la 
dreta, tot podent ocupar la part central del mateix, respectant totes les normes de circulació, sense 
perjudici de l'establert en l'article 9 d'aquestes Ordenances. 
 
Els carrils podran estar senyalitzats horitzontalment de forma indicativa amb la simbologia que 
l'Ajuntament estableixi." 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública aquest acord pel termini de trenta dies, a fi que s'hi puguin 
presentar al·legacions mitjançant anunci a publicar al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler 
d’anuncis de la corporació.  
 
Tercer.- Disposar que, si no s'hi formulen al·legacions ni reclamacions durant el termini d'informació 
pública, la modificació de l'ordenança que ara s'aprova inicialment quedarà aprovada definitivament 
i es procedirà a la publicació corresponent.  
 
 
--------------------------------- 
 
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), de C's (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. 


