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Dia: 30/ Juny/ 2022 

Hora: 17:00 a 18:10 hores 

Lloc: https://us06web.zoom.us/j/84493411011 

 

Assistents 

 

Institucions més significatives de la ciutat 

Juanjo Casado   UGT 

Àlex Goñi    PIMEC 

Laura Dieguez   CCOO 

Alicia Casart    Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona 

    

 

Fitxer general d’Entitats 

Enric Vendrell    Plataforma per la Llengua-Barcelona.Col·lectiu Esbarzer 

Jordi Martí    Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme 

 

Persones de renom ciutadà  

Delfí Cosialls     

 

Secretaria del Consell de Ciutat 

Andreu Parera   Secretaria del Consell de Ciutat 

Yolanda Jiménez   Suport tècnic EIDOS Dinamització Social 

Laia Rodríguez   Suport tècnic EIDOS Dinamització Social 
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Ordre del dia 

 

 Definir els objectius del grup de treball 

 Proposta de persones expertes ponents 

 

Desenvolupament de la reunió 

S’inicia la sessió establint els objectius del grup de treball. El tema del treball és la distribució de 

mercaderies relacionada amb el comerç electrònic a la ciutat de Barcelona. Es parla del e-

comerce que repunta després de la pandèmia. S’ha de racionalitzar el comerç i la distribució de 

mercaderies, no pot ser que es vulgui treure el transport privat i s’estigui omplint la ciutat de 

petites furgonetes.  

 

No es parteix de zero, ja que el Pacte per la Mobilitat té una estratègia de la distribució urbana 

de mercaderies a la ciutat de Barcelona amb una sèrie d’aspectes i paràmetres. Se’ls hauria de 

convidar perquè ens expliquin en què estan treballant. Després de saber les seves estratègies 

es pot definir les estratègies del grup de treball. Hi ha temes de salut i econòmics que també 

afecten la mobilitat.  

El mitjà de transport elèctric, hauria de ser un requeriment fonamental. Ha d’existir algun 

paràmetre per posar límits, hi ha més devolucions que compres. A més, s’han de trobar 

solucions més sostenibles.  

 

Es proposa que és important tractar la qüestió mediambiental, la seguretat viaria, la seguretat 

dels treballadors i l’ocupació de l’espai públic.  

 

S’explica que al final del grup de treball es fa un dictamen que és un informe amb recomanacions 

que no són vinculants, aquestes recomanacions es passen a l’equip de govern que aquest tindrà 

en compte i en farà un retorn.  

 

És important no solapar-se amb el Pacte per la mobilitat. És important donar-se compte que des 

del grup de treball s’està treballant per recomanacions noves que no s’han treballat fins ara.  

 

Es demana als membres del grup de treball que enviïn les dades de contacte dels ponents per 

començar a tancar agendes de cara a setembre. Els membres opinen que les recomanacions 

s’haurien de vehicular amb el tema de salut. El tema salut és molt rellevant, ja que la mobilitat 

hi té un gran impacte. 
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Es debat entorn a les propostes i els ponents de les properes sessions. S’acorden les següents 

sessions:  

 

Primera sessió – Pacte de la mobilitat 

Adrià Gomila o Antonio Jesús Rodríguez 

 

Segona Sessió – Medi ambient i salut 

Agència de Salut Pública_Carme Borell perquè ens digui qui pot venir 

Tècnica de Medi Ambient_ Marta Cuixart que ens passi un contacte del Consell Ciutadà per la 

Sostenibilitat 

 

Tercera Sessió – Seguretat viària i seguretat del treball  

Sindicats i Racc 

 

Quarta Sessió – Impacte econòmic 

Col·legi economistes_Santi Pagès i la Cambra de Comerç decidirà qui porta 

 

S’acorda que s’enviaran els contactes la propera setmana per poder tancar les sessions quan 

abans millor.  

 

Acords 

 

 Es donen per vàlids els objectius del Grup de Treball. 

 S’estableix que els primers que vinguin siguin els del Pacte de la Mobilitat. 

 S’acorda que els membres del grup de treball passaran a la secretaria els contactes dels 

ponents.  

 S’acorda que s’enviaran els contactes la propera setmana per poder tancar les 

sessions quan abans millor.  

 

 

 


