
 
 

 

 

 

MOCIÓ PER A L’ELABORACIÓ I EXECUCIÓ D’UN PROJECTE DE CARRIL BICI I ALTRES 

VIES CICLABLES 

 
En Jordi Albert i Caballero, amb DI 35081024-K, com a portaveu del grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya –Acord Municipal, 
 

EXPOSA: 

 
El nostre municipi forma part de la Xarxa Europea de Ciutats Saludables, es vol distingir 
com a un entorn urbà que prioritza la salut de les persones i per assolir aquest objectiu 
cal prendre mesures, que a vegades han estat molt poc efectives i en d’altres, en canvi, 
sí han tingut una major efectivitat. 
 
Una de les mesures que es van aplicar al nostre municipi va ser el BiciSAB, que va ser 
una inversió qüestionable i no va tenir èxit. Ara mateix hi ha un carril bici al municipi 
que està mal ubicat, mal dissenyat i no és operatiu per als santandreuencs i les 
santandreuenques que opten per la bicicleta com a mitjà de transport urbà. 
 
Atès que Sant Andreu de la Barca forma part dels 36 municipis metropolitans que 
conformen l’Àrea Metropolitana de Barcelona i sabent que el Consell Metropolità de 
l’AMB va aprovar inicialment les BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS ALS 
AJUNTAMENTS PER A L’EXECUCIÓ DE PROJECTES DE CARRIL BICI I ALTRES VIES 
CICLABLES A L’ÀMBIT DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (PROGRAMA DE 
CARRILS BICI), document que des del 8 de febrer està en exposició pública durant 30 
dies. 
 
Atès que a Sant Andreu de la Barca hi ha un interès per la millora de la salut de les 
persones, 
 
Atès que el carril bici del municipi està infrautilitzat perquè no és adequat ni respon a 
les necessitats viàries i de seguretat de les persones usuàries i que el servei de bicicleta 
compartida BiciSAB ja no està en funcionament per la seva baixa operativitat i 
rendibilitat social i econòmica, cal trobar una solució que incentivi als santandreuencs i 
a les santandreuenques a utilitzar aquest mitjà de transport urbà que actualment no 
poden gaudir per manca d’infraestructura adequada. 
 
 
Per tot el que s’ha exposat, el grup municipal d’ERC-AM proposa al ple de l’ajuntament 
de Sant Andreu de la Barca els següents ACORDS: 
 



 
 

 

 

 

PRIMER- Encarregar als serveis tècnics d’urbanisme de l’ajuntament de Sant Andreu de 
la Barca un projecte de carril bici i altres vies ciclables, fonamentat en les Bases 
Reguladores, mencionades en la part expositiva d’aquesta moció, i que, 
previsiblement, s’aprovaran definitivament al Consell Metropolità del mes de març, un 
cop finalitzat el termini d’exposició pública. 
 
SEGON- Assegurar la participació activa, en el procés d’elaboració del projecte, de tots 
els grups municipals amb representació al plenari de Sant Andreu de la Barca. 
 
TERCER- Sol·licitar la subvenció pertinent a l’AMB, un cop aprovades definitivament 
per l’òrgan competent les BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS ALS 
AJUNTAMENTS PER A L’EXECUCIÓ DE PROJECTES DE CARRIL BICI I ALTRES VIES 
CICLABLES A L’ÀMBIT DE L’AREA METROPOLITANA DE BARCELONA (PROGRAMA DE 
CARRILS BICI). 
 

 

Jordi Albert i Caballero 

Portaveu GM ERC-AM 
 
 
A L’ATENCIÓ DE L’IL.LUSTRÍSSIM ALCALDE DE SANT ANDREU DE LA BARCA 


