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ACTA DE LA SESSIÓ DE TREBALL DEL FUNCIONAMENT DEL PACTE I PROPOSTES DE MILLORA 

Dia: 17  d’abril de 2018 
Hora:  18 h 
Lloc: Sala Barcelona d’Ecologia Urbana, Diagonal, 240, 2a planta  

Hi assisteixen: 
 

  Alonso Ma Paz Apit Barcelona 
Benito Carlos BACC 
Blancafort Joan Gremi del Motor 
Canals Albert FECAV 
Camuñas Francesc ASOC PARC 
Carrasco  Daniel Gremi Instal·ladors Barcelona 
Castrillo Gorka Teleport Services 
de Garro Miquel Àngel PIMEC Comerç 
del Barrio Carlos CCOO de Catalunya 
Estevadeordal Joan Barcelona Camina 
Galí Jordi Copenhagenize BCN 
Gibert Carme RACC 
Gómez  Francesc J. AEM-ANSBIO 
Macià Jaume FECAV 
Mañes Eugeni Transcalit 
Masuet Anna ADISCAT 
Narváez  Francisco AMB 
Okpala Emeka Catalunya Camina 
Pascual  Susana FAVB 
Pertíñez Roberto MITS 
Ribera Carles CEDAC 
Romero Jose Carlos Gremi Transport i Maquinària de la construcció  
Rodríguez Agnès AGUICAT 
Rodríguez David Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 
Recasens Marta VADECITY 
Rovira Josep M. Col·legi Enginyers Industrials Catalunya 
Tizón Dani Freeel 
Valls  Joan Assessor del pacte 
Vazquez Mari Carmen GREMI TALLERS REP. AUTOMOBILS DE BARC ELONA 
Xufré Mónica ASOCPARC 

Representants de l’Ajuntament:  

• Álvaro Nicolás, assessor de la Regidoria de Mobilitat 
• Adriana Malé, coordinadora de la Gerència Adjunta d’Infraestructures i Mobilitat 
• Toni Martínez, de la regidoria de Mobilitat 
• Orlando Blasco, del Democràcia Activa i Descentralització 
• Montse Sans, de la Direcció de Comunicació i Participació  
• Carme Ruiz, tècnica de la Direcció de Comunicació i Participació, que actua com a secretària  
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ORDRE DEL DIA:  
 
Anàlisi del funcionament del Pacte i propostes de millora  
 
Obre l’acte Álvaro Nicolàs, donant la benvinguda als assistents i explicant que, tal com es va informar en  
la sessió plenària del Pacte per la Mobilitat celebrada el 20 de febrer de 2018, l’aprovació del  
Reglament de Participació de l’Ajuntament de Barcelona és una excel·lent oportunitat per adaptar el 
funcionament del Pacte (en allò que no és substancial d’aquest òrgan) al que el Reglament estableix 
amb caràcter general per als òrgans de participació.  
 
Carme Ruiz explica que el reglament tracta els òrgans de participació, impulsa les iniciatives i les 
consultes ciutadanes i regula els processos participatius. El reglament defineix els pactes com a “espais 
de debat, diàleg, col·laboració, acció, coproducció i consens amb persones i entitats/institucions amb 
principis compartits”. Pel que fa als òrgans de participació, els estableix com a “mitjà de trobada regular 
entre l’Ajuntament i la ciutadania per debatre i recollir, de manera continuada, les seves opinions i 
propostes sobre les actuacions municipals. Els principis de proximitat, freqüència, compromís i voluntat 
política inspiren el seu funcionament”. Comenta la composició del Pacte actual segons l’antiguitat i la 
tipologia (associacions, empreses, operadors/administració i empreses) i explica la dinàmica de treball 
de la sessió. Proposa crear 3 grups de treball per tractar el funcionament del Pacte (a partir d’una 
qüestions que orienten el debat), comentar les accions de millora suggerides i proposar-ne de noves. 
 
Sobre la composició les qüestions que orienten el debat són:  
 

• Oberta a tos els que subscriuen els objectius? 
• Diversitat: cal garantir la riquesa de mirades i veus, basant-se en criteris de pluralitat, diversitat, 

i diferències culturals i de gènere 
• És adequada la proporció actual entre empreses i entitats?  
• Convé mantenir el criteri d’agrupar federacions i plataformes que aglutinen associacions? 
• Cessament de les entitats que no participen en les reunions  

La síntesi dels acords i propostes dels tres grups de treball en aquest àmbit és la següent:  

 La composició del Pacte ha de ser oberta mentre no comprometi la seva operativitat i no es 
detectin adhesions interessades que puguin fer perdre l’equilibri de veus al Pacte.  

 Composició oberta a entitats i federacions per la seva singularitat. 
 Proposta que en la composició de la permanent es tingui en compte que els membres tinguin  

gran representativitat, responguin als objectius del Pacte i hi estiguin representats els modes de 
desplaçament (la darrera proposta és discutida i no obté ple consens). 

 La comissió permanent hauria de ser l’òrgan de govern del Pacte.  
 Designació d’un vicepresident associatiu, rotatiu, per mandats? Canviar cada any no seria massa 

operatiu.  
 La designació de la persona representant del Pacte al Consell de Ciutat, hauria de ser el 

vicepresident.  
 Qui ha de formar part del Pacte? Persones físiques i jurídiques? 
 S’ha de fer una anàlisi del Pacte sobre proporcionalitat de representativitat, per qui es treballa i 

a qui es representa, tipologies d’empreses que treballen per a l’Administració, empreses alienes 
a l’Administració, entitats que representen usuaris, etc.  

 Proposta que es contacti amb els membres que no participen mai per conèixer el seu interès a 
continuar o a renunciar.     
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 Es fa la observació que al Pacte hi ha molta més representació d’homes que de dones. Es 
proposa paritat dins la permanent, sempre que quedin  representats tots els modes.  
 

Sobre el funcionament i dinamització del Pacte  les qüestions que orienten el debat són:  
  

• Grups estables o circumstancials?  
• Sessions compartides amb altres òrgans per treballar conjuntament temes d’interès? 
• Sessions obertes a col·lectius i operadors que no formen part del Pacte? Pe. VMP i sharing 
• Rendició de comptes (està previst fer un protocol general per a tots els consells sectorials)  
• Seguiment dels acords 
• Convé fer tallers o sessions de coneixement compartit (a proposta municipal o de les entitats)? 

 

La síntesi de les aportacions i acords:  
 
 Es proposa fer tallers o sessions de coneixement compartit per treballar els grans projectes que 

afecten la mobilitat de la ciutat, els canvis normatius i econòmics que comporten, etc.  
 Creació de grups de treball per objectius. 
 Els membres del Pacte poden proposar temes a tractar i la permanent els valida. 
 Combinació de grups estables amb altres circumstancials.  
 Planificació anual orientativa dels temes /grups de treball, la permanent vetlla per donar 

continuïtat al Pacte i al compliment dels objectius. 
 Tramesa prèvia de la informació que es treballarà en les reunions.  
 Proposta de fer sessions de presentacions de les entitats per facilitar que puguin interactuar.  
 Les sessions han de ser obertes a col·lectius que no formen part del Pacte quan estiguin afectats 

per la temàtica que es tracti.  
 Proposta de reconeixement de la tasca de les entitats, com un segell de qualitat de la tasca feta. 
 Que els representants polítics facin retorn del posicionament del seu grup quan així ho demani 

el Pacte.  
 Les sessions i grups de treball han de respondre a necessitats més que a modes de 

desplaçament. 
 Rendició de comptes anuals.   
 Millorar els recursos destinats al Pacte per poder optimitzar el seu funcionament.  
 Aplicar tipologies d’agrupació diferents a l’habitual per modes de desplaçament.   
 Divergències en l’horari òptim de les sessions: dins horari laboral  versus fora de l’horari laboral.   

 

Sobre la comunicació i difusió de l’activitat del Pacte i de les entitats les qüestions que orienten el debat 
són:  

• Utilitat del butlletí 
• Xarxes socials 
• Publicació al web de les presentacions i actes de sessions 
• Transparència i visibilitat 
• La síntesi de les aportacions i acords:  

La síntesi de les aportacions i acords:  

 El butlletí es molt útil. 
 Seria bo alimentar el butlletí, amb informació activitats i notícies del que fan les entitats. 
 Podria tenir un apartat de presentació dels membres del Pacte ( mini entrevista amb tres o 

quatre preguntes) 
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 Que es facin públiques les respostes dels precs als grups polítics. 
 Que s’enviïn les actes i les presentacions als membres del Pacte. 

 
Pel que fa a la creació de la comissió permanent, tots els assistents es brinden a formar-ne part. Davant 
l’elevada disponibilitat, s’acorda que l’Ajuntament farà una proposta de composició per tipologies 
perquè hi hagi una representació equilibrada d’agents que garanteixi l’eficàcia de la comissió.  

Un cop tractats tots els assumptes, Álvaro Nicolás tanca la sessió a les 20 h.  


