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ACTA DE LA TAULA SECTORIAL EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA I MODEL DE CIUTAT 
Sessió ordinària 
 

Número de la sessió: 2022/9 

Data: 19 de gener de dos mil vint-i-dos 

Hora: De 18:00 hores a 19:15 hores 

Lloc: La sessió es realitza per videoconfèrencia, mitjançant la plataforma 

TEAMS 

 

Assistents: 

- Felipe Campos – President 

- Blanca Atienza– Secretaria 

- Toni Martínez  

- Baltasar Pozuelo – Espai de Ciutadania 

- Susana Gil Pérez – AMPA Enric d’Ossó 

- Roberto Villafáfila Robles 

- Jordi Piera Cascales – UGT L’H 

- Lídia González – Ass. Educativa ítaca 

- Isamart Merino – Ass. Estudiants L’H 

- Raúl Rodríguez – La Saboga 

- Laura Candelario – Ass. Educativa Ítaca 

- Genís Pascual – Centre d’Estudis L’H 

- Carme Bastida  

- Yolanda Riera – Unitat Ciutat Educadora 

 

No assisteixen: 

- César Ornat 

- Ivan Carod – APEI 

- Maite Martínez – Unitat Ciutat Educadora 

- Núria Muñoz – AFA Paco Candel 

- Joan Gallego  

- Montserrat Abolafia – Ass. De Veïns Independent de Bellvitge 

- Arantxa Lozano – Ass. Educativa Ítaca 
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- Miquel Puig – APEI 

- Aleix Cunillera – Jesuïtes Bellvitge C.E. Joan XXIII 

- Pere Meca  

- Antonio Albaladejo  

- Cristina Extremera – Brotes SCCL 

- Christian Báez  

- Liliana Reyes – CCOO 

- Alejandro Moreno – Espíritu de Santa Cruz de la Sierra 

- Danae Cáceres – Ass. Estudiants L’H 

- Cristóbal Jaume Ortega l – Ass. Veïns i veïnes Som Santa Eulàlia 

- Ana Isabel González  

- Anna Manyes – AMPA La Casa dels Contes 

- Míriam Ceba 

- Sonia Planas  

- David Rodríguez  

- Robert Teixidó  

- Ninoska Juan – Fundació Contorno Urbano 

- Franco Casanga 

- Nati Vicente  

- Maria Cabau – Insitut Rubió i Ors 

- Xavier Mombiela – Jovent Republicà de l’Hospitalet 

- Sílvia Casola  

- Marcela Kasparian  

- Tariq Ness O – Ass. Estudiants L’H 

- Patricia Soriano 

- Anna Gustems  

- Idria Muscolino – El Casalet 

- Antoni García i Acero – ERC  

- Elena Linares – Ass. Cultura Tretze 

 

Excusen la seva assistència: 

- José Manuel Jurado – CCOO 
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Convidat: 

Marc Segura – Enginyer superior del servei de mobilitat de l’Ajuntament de 

L’Hospitalet de Llobregat 

 

Assistència tècnica: 

- Raúl Navarro Moreno 

 

Constatada l’existència del quòrum previst al Regim de funcionament de les 

taules sectorials, obre la sessió el Sr. Felipe Campos, President de la Taula, 

que dona la benvinguda als assistents i s’entra en l’examen i debat dels 

assumptes relacionats a l’Ordre del Dia. 

 

1. Aprovació acta sessió anterior. 

La Secretària pregunta si hi ha algú que tingui algun comentari o esmena 

respecte a l’acta de la sessió anterior. 

No havent-hi ningú en contra, l’acta queda aprovada.  

 

 
2. Introducció a la sessió monogràfica sobre el punt 2 de la 

Declaració d’Emergència Climàtica. 

 

El President comenta que, tal i com es va acordar a la sessió anterior, a partir 

d’ara durant les sessions de la Taula el treball anirà encaminat a aprofundir 

sobre la Declaració d’Emergència Climàtica. S’inicien els treballs amb el punt 2 

(mobilitat) per la disponibilitat del convidat. 

 

El President explica que l’objectiu de la sessió és recollir propostes sobre el 

punt número 2 de la Declaració d’Emergència Climàtica: 

 

“Canviar el model de mobilitat cap a un altre basat en el transport públic 

sostenible i els desplaçaments a peu i en bicicleta, per reduir les emissions 

del transport i els riscos per a la salut que hi estan associats. L’objectiu 

primordial és recuperar l’espai públic per la ciutadania, reduir el 

transport motoritzat privat i limitar l’ús de combustibles fòssils”. 
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3. Presentació a càrrec del Sr. Marc Segura, enginyer del servei de 

mobilitat de l’Ajuntament, sobre mobilitat i emergència climàtica. 

 

El Sr. Marc Segura comparteix una presentació a través de la qual comenta els 

principals efectes i dades de la contaminació i la mobilitat a L’Hospitalet de 

Llobregat. 

 

4. Torn de paraules i propostes dels/de les assistents. 

 

El President i la Secretària comenten que els comentaris que sorgeixin durant 

el debat es transformarien en propostes que formaran part del futur Pla d’Acció 

d’Emergència Climàtica que s’encarregarà a una empresa externa. 

 

Llistat de propostes 

 

MEMBRE PROPOSTA COMENTARIS 

Sr. Jordi Piera 

Que els camions de recollida de residus 

continuïn sent de gas natural liquat i que es 

treballi amb l’AMB per a que la flota de 

transport públic siguin vehicles elèctrics 

 

Disposar de transport públic des de Rambla 

Marina a Carrer Arquímedes perquè hi ha 

moltes empreses i treballadors 

 

Sr. Raúl 

Rodríguez 

Implantar més zones de baixes emissions 

(ZBE) i més zones protegides 

 

Tenir en compte les partícules que generarà la 

mobilitat el nou PDU per anar en la línia de la 

lluita amb el canvi climàtic 

 

Estudiar les opcions per a reduir el transit del 

vehicle privat en els grans eixos de la ciutat, 

en pro del transport públic 

 

Sr. Baltasar 

Pozuelo 

Posar recursos sobre comunitats energètiques 

per apoderar la captació d’energia renovables 

i l’aplicació a nous plans de mobilitat 

 

Coordinar AMB i Ajuntament per 

permeabilitzar xarxes més de proximitat i 

menys d’impacte dins de les emissions de la 

Cal incidir en les xarxes ciclables 

d’interconnexió metropolitana, ja 

que molts desplaçaments són de 
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MEMBRE PROPOSTA COMENTARIS 

ciutat. 

 

passada. La mobilitat cal pensar-

la des de l’aspecte metropolità. 

Sra. Carme 

Bastida 

Fer parada de la línia M14 a l’estació de Renfe 

de Bellvitge per facilitar el desplaçament ja 

que el recorregut de la M14 repeteix el 

recorregut del metro i, en canvi, no hi ha 

connexió metro-Renfe a Bellvitge. 

Handicap: Està comprovat que 

quanta més edat, més s’utilitza el 

bus. Aquest línia connecta 

diferents equipament de salut i la 

gent gran l’utilitza bastant 

Buscar opcions per a connectar l’EMCA ja que 

ha comportat molts desplaçaments arrel de la 

seva creació al barri del Gornal 

 

Sra. Lídia 

González 

Millorar seguretat amb els patinets elèctrics 

amb la creació de carrers de prioritat invertida, 

programes de pedagogia d’educació vial. 

er part de l’Ajuntament s’està 

redactat una nova ordenança 

sobre aquest aspecte. Fins que 

la DGT no va determinar que el 

patinet elèctric era un vehicle, 

l’Ajuntament no va poder fer res. 

Cal endreçar tot això. 

Això va relacionat amb la xarxa 

ciclable i l’ús limitat dels espais a 

la ciutat. 

Crear gardins verticals a zones densament 

poblades per reduir contaminació. 

 

Crear ajudes econòmiques per als joves per a 

l’ús del transport públic 

 

Sra. Yolanda 

Riera 

Treballar en accions com, per exemple, 

sensibilitzar a les famílies a l’hora de portar als 

seus fills i filles en transport privat a l’escola 

cada dia. 

 

Sr. Roberto 

Villafáfila 

Conscienciar a la ciutadania per comprar al 

comerç local i no a les plataformes de 

distribució a domicili que generen moltes 

emissions en la seva activitat. 
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Llistat de consultes 

 

MEMBRE PREGUNTA RESPOSTA 

Sr. Jordi Piera 

Els camions de recollida de 

residus continuaran sent de 

gas natural amb la nova 

contracta? Els vehicles de 

transport públic podran ser 

elèctrics? 

La Secretària confirma que continuaran sent de 

gas natural liquat. El Sr. Marc Segura comenta 

que el transport públic és competència de l’AMB 

i que l’Ajuntament demana que els vehicles 

siguin elèctrics o híbrids. A més a més, a través 

dels fons Next Generation l’Ajuntament fa una 

aportació a l’AMB per tal que els vehicles siguin 

elèctrics. 

 

Sr. Raúl 

Rodríguez 

A través de la nova llei de 

canvi climàtic, a partir del 2023 

s’hauran d’implantar ZBE a 

municipis de més de 50.000 

habitants. Quines zones es 

protegiran? 

El Sr. Marc Segura comenta que tota la ciutat és 

ZBE i ara s’estan protegint algunes zones 

vulnerables, com els centres escolars. 

Sr. Raúl 

Rodríguez 

Les dades dels mesuradors de 

contaminació de la ciutat són 

accessibles? 

 

A la ciutat només hi ha un mesurador i és de la 

Generalitat. A través dels fons Next Generation 

s’han demanat alguns mesuradors fixes. 

Sr. Raúl 

Rodríguez 

Quines són les properes 

accions respecte als itineraris 

per a bicicleta? 

Acabar la xarxa vertebradora i secundària, 

gràcies a les subvencions d’Europa. 

Sr. Roberto 

Villafáfila 

L’Ajuntament té capacitat per 

a controlar que els vehicles de 

les plataformes de distribució 

a domicili siguin elèctrics? 

 

El desplaçament a peu hauria de ser la primera 

opció del comerç local. El que s’està fent és 

controlar les hores de càrrega i descàrrega i cal 

portar l’e-comerç cap aquí. També es pot jugar 

amb zones d’estacionament reservades (acabar 

de confirmar) per a controlar l’ús de vehicles 

dels e-comerc. 

 

 

A continuació la Sra. Toni Martínez fa una lectura dels punts que van sorgir a la 

sessió que es va realitzar a Bellvitge al desembre de 2019 per tal de treballar la 

futura Declaració d’Emergència Climàtica. Podeu consultar els punts 

descarregant-vos l’informe de la sessió de treball participativa sobre la 
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Declaració d’Emergència Climàtica (punt 5. Resultats del grup dos: Mobilitat, 

emissions i salut):  

https://upload-decidim-lh.s3.amazonaws.com/decidim-

hospitalet/uploads/decidim/attachment/file/820/Informe_Ll_H_Taula_Emerg%C

3%A8ncia_Clim%C3%A0tica.pdf 

Aquests punts formaran part també del Pla d’Acció ja que provenen d’un 

procés participatiu anterior però originari de la Taula. 

 

 
 
5. Tancament de la sessió i proposta de data per a la propera 

sessió. 

 

El President agraeix la participació i recorda que s’obre una setmana per a 

l’enviament de més propostes sobre mobilitat a p-emergenciaclima@l-h.cat. 

 

El President explica que la propera reunió serà en un mes aproximadament. 

 

I no havent-hi més assumptes de què tractar, El President aixeca la sessió 

essent les 19  hores 15  minuts del dia dinou de gener de dos mil vint-i-dos de 

tot el qual com a Secretària en dono fe.

https://upload-decidim-lh.s3.amazonaws.com/decidim-hospitalet/uploads/decidim/attachment/file/820/Informe_Ll_H_Taula_Emerg%C3%A8ncia_Clim%C3%A0tica.pdf
https://upload-decidim-lh.s3.amazonaws.com/decidim-hospitalet/uploads/decidim/attachment/file/820/Informe_Ll_H_Taula_Emerg%C3%A8ncia_Clim%C3%A0tica.pdf
https://upload-decidim-lh.s3.amazonaws.com/decidim-hospitalet/uploads/decidim/attachment/file/820/Informe_Ll_H_Taula_Emerg%C3%A8ncia_Clim%C3%A0tica.pdf
p-emergenciaclima@l-h.cat
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