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11.-MOCIÓ CONJUNTA DE LA CUP-PC,  ERC-MES i ICV-EUiA PER A LA 

CALENDARITZACIÓ DE LES MILLORES DEL SERVEI DEL BUS URBÀ DE LA 

FLORESTA. 

 

El passat maig de 2016, en un monogràfic sobre transport urbà de la Comissió 

d’Urbanisme i Mobilitat del Consell de Barri de la Floresta es va presentar una 

proposta de millora del servei del Transport Públic/bus urbà per als barris de la 

Floresta i les Planes,  on es justificava el doblar el servei de la L3 durant els 

matins, la continuïtat del servei sense interrupcions al migdia i una perllongació 

del servei fins una hora més tardana, entre d’altres suggeriments. 

 

En aquella reunió les veïens i veïns presents també van abordar temes 

relacionats amb el tarnsport urbà, com ara la modificació de l’itinerari de les 

línies actuals per a què arribessin a altres llocs de la Floresta com ara la zona de 

l’Arrabassada alta (carrer Catalpa i entorn); la del carrer Verge de Montserrar a 

l’alçada de la casa Blava com havia funcionat antigament; o el CAP de Valldoreix 

que no té cap connexió de bus amb la Floresta malgrat ser el centre de 

referència. 

 

En un altre ordre de coses es va posar sobre la taula la demanda d’ampliació dels 

horaris del vespre dels busos que connecten el centre de Sant Cugat amb la 

Floresta, qua actualment tanquen a les 20:30 i deixen sense servei els usuaris 

fora d’aquesta franja horària. 

 

En el Consell de Barri de desembre es va demanar l’estat de la qüestió del que 

s’havia abordat emn el monogràfic esmentat. El tècnic de referència, senyor 

Muratet, es va limitar a repetir exactament el mateix que ja havia dit 8 mesos 

abans, la qual cosa feia entendre que no hi havia res de tot el que s’havia 

acordat en la reunió del mes de maig. 

 

1. Atès que la via de les reunions bilaterals feta a través de monogràfics amb 

el veïnat no estan donant cap mena de fruit.  

2. Atès que també s’han realitzat altres demandes de millora del servei, fetes 

a la Taula de Mobilitat de Sant Cugat, o intervencions a la audiència 

pública del ple de Sant Cugat i que tampoc estan donant cap mena de 

fruit. 

3. Atès que a la primavera del 2016, l’Ajuntament va encarregar l’estudi 

tècnic a l’AMTU (Associació de Municipis amb Transport Urbà) per a tenir 

informació actualitzada sobre la mobilitat en bus pel barri i que aquest 

estudi va ser realitzat mitjançant dades recollides durant només un dia 

laborable, més unes hores addicionals en matí de mercat (on l’ocupació de 

la L3 augmenta substancialment) 
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4. Atès que en la sessió monogràfica, abans esmentada, de la Comissió 

d’Urbanisme i Mobilitat Consell de Barri de 18 de maig de 2017, finalment 

es va donar a conèixer aquest estudi d‘AMTU sobre el transport urbà, el 

regular i a demanda, i es va respondre les propostes i preguntes del veïnat 

present. 

5. Atès que aquest estudi fet per l'AMTU tractava sobre: 

a. 1) els usos actuals del transport urbà a les Planes i la Floresta; 2) 

una proposta de treball que contempla la modificació de les línies:  

i. L3 (les Planes, la Floresta, Sant Cugat) 

ii. L4 (bus de barri de la Floresta) 

iii. L5 (bus de barri de les Planes) 

6. Atès que en relació a les dues línies que afecten a la Floresta l’AMTU feia 

les següents propostes: 

a. L3: 

i. un supòsit modificant l’itinerari, doblant les expedicions (de 

90' a 45') i on el servei de bus no arriba a les Planes, però 

que proposa una connexió de la Floresta amb el districte veí 

amb 9 expedicions d'un vehicle de màxim 8 places en forma 

de servei a la demanda. 

ii. un altre supòsit on la L3 si arriba a les Planes amb el mateix 

itinerari anterior. 

b. L4: modificar l'itinerari ampliant la freqüència de pas de 40' minuts 

actuals a 25' i incorporar el transport a la demanda en altres 

itineraris 

7. Atès que aquest estudi es realitza a partir d’un sondatge per a conèixer 

l'opinió d'una mostra que no és prou representativa de les necessitats 

potencials de usuària del bus urbà, ja que el treball de camp no va atendre 

llocs tan rellevants per la mobilitat del barri com ara els usuaris dels FGC, 

especialment els que es mouen amb vehicle privat fins a aquest lloc. 

8. Atès que en la proposta d’AMTU hi ha força interrogants al respecte dels 

canvis proposats, com poden ser les zones on hores d’ara no hi ha servei 

de bus urbà, o de com afectarà la disminució de recorreguts de la L3 o la 

L4, de com s’estableix l’àrea de cobertura i horaris del transport a 

demanda o com pot quedar resolta l’accesibilitat al CAP de Valldoreix o al 

CSS de la Floresta. 

9. Atès que hi ha una preocupació reiterada en el temps en la qualitat del 

tipus de vehicle assignat a la Floresta, del seu estat i sovint, de la seva 

manca d’adaptabilitat a les persones de mobilitat reduïda. 

 

ACORDS 

 

Primer: Posar en marxa en forma de projecte pilot les propostes que es van 

apuntar en el monogràfic sobre els tarnsport urbà del mes de maig: 
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● L3: modificar l'itinerari i doblar les expedicions de 90' a 45', Es connecta 

les Planes amb la Floresta amb 9 expedicions d'un vehicle petit en forma 

de servei a la demanda. 

● L4: modificar l'itinerari ampliant la freqüencià de pas de 40' minuts actuals 

a 25' i incorporar el transport a la demanda en altres itineraris 

 

Segon: En base a les propostes de l’estudi d’AMTU i amb dades fetes públiques al 

respecte de validacions realitzades a la L3 i L4 aquest darrer any incloure en el 

projecte pilot solucions als dubtes presentats en els atesos. 

● Ampliació de finalització del servei entre el centre i la Florest 

● Amplició dels itineraris mitjançant si cal del transport a la demanda 

 

Tercer: Que s’acordi un calendari d’actuacions que ha de concloure’s abans del 

juny i la finalització del curs escolar. 

 

 

 

la Floresta 

gener 2018 

 

 

  

 

 


