
7.-Moció de la Candidatura d’Unitat Popular i Procés Constituent, PDeCAT- 
Demòcrates i ERC-MES sobre la Taula de Mobilitat de Sant Cugat i el seguiment de 
les propostes darrerament presentades.

Atès que ja fa tres anys que en aquest Ple vàrem defensar la

MOCIÓ CONJUNTA DE LA CUP, ICV-EUiA, CiU, PSC i ERC- MES PER CREAR UNA TAULA DE 
LA MOBILITAT, PER A LA MILLORA DEL SERVEI DE BUS URBÀ DE LA VILA i L’APLICACIÓ 
DELS CRITERIS, AIXÍ COM EL SEGUIMENT, DEL PLA DE MOBILITAT URBANA (PMU 2013-2014)
I EL DESPLEGAMENT DE L’ÀREA VERDA I L’ÀREA VERMELLA D’APARCAMENT. 

amb el suport i aportacions de tots els grups municipals, i que va esdevenir institucional, on 
acordàvem:

PRIMER.- Constituir una Taula de la Mobilitat per cercar la viabilitat en l’aplicació de les recomanacions que el 
PMU descriu, així com el seu seguiment, amb presència i participació dels diferents grups polítics municipals i 
també dels diferents col·lectius especialment sensibilitzats o afectats (usuaris de la bicicleta, consells escolars, 
entitats veïnals, comerciants, conductors de bus, entre d’altres), que tingui per objecte la discussió dels diferents
aspectes que afecten a la mobilitat de la ciutat i al desenvolupament de les accions previstes al PMU. I, per tant, 
també de la gestió de l’aparcament i del transport públic municipal, des d’una perspectiva integrada entre els 
diferents modes de transport i mobilitat. Entre d’altres, la Taula de la Mobilitat abordarà l’anàlisi del funcionament
i les possibles solucions de millora en relació als diversos elements que conformen la mobilitat de la ciutat, això 
és, entre d’altres: 

• Transport urbà.

• Transport interurbà (ferrocarril i bus). 

• Itineraris i circuits de vianants. • Recorreguts en bicicleta.

 • Taxis i transport alternatiu • Aspectes transversals a totes les formes de mobilitats: accessibilitat 
universal.

 • Canvis en el trànsit, noves zones de prioritat invertida, vianants.

 • Arranjaments urbans previstos en el PMU 

• Solucions de seguretat i aparcaments 

• Desenvolupar un estudi sobre la capacitat d’estacionament limitat gratuït i veïnal a la nostra ciutat 
(àrea vermella i àrea verda). Els resultats s’hauran de presentar abans de quatre mesos en el marc de 
la comissió informativa corresponent.

SEGON.- Implantar de forma efectiva, i en un termini inferior a sis mesos, les primeres accions d’àrea verda i 
àrea vermella recollides en l’estudi referenciat a l’acord primer, amb els mecanismes de participació ciutadana i 
informació necessaris. 

1. Atès que els acords, tot i no haver seguit els terminis establerts, s’han anat complint 
amb diferents calendaritzacions que superaran probablement aquest mandat.

2. Atès que és evident que s’han obtingut resultats, malgrat que el funcionament de la 
taula no ha permès un treball dinàmic d’encreuament de propostes entre tots els 
agents i grups polítics implicats, ni tampoc un retorn per part del govern, de les 
aportacions rebudes, més enllà de les pròpies propostes, i que aquests fets, han 
estat el motiu per que, recurrentment en aquest Ple, s'hagin proposat mocions amb 
demandes dins l’àmbit de la taula.

3. Atès que en l’àmbit sobre Transport Públic urbà, se’ns varen presentar novetats en 
aquesta darrera convocatòria de la Taula, que són en part coincidents amb 
propostes de diferents agents implicats, com del Consell de Barri de la Floresta, 
Col·lectiu de Conductores de bus, Plataforma per a la promoció del Transport Públic,
AMPA de l’escola Thau, entre d’altres entitats i grups polítics on ens incloem. 



4. Atès que malgrat les coincidències en les actuacions proposades pel consistori no 
s’ha tingut en compte una actuació integral sobre la totalitat de la xarxa de bus.

5. Atès que, les noves propostes en traçats i horaris de línies urbanes són un avenç en 
la recerca d’una xarxa eficient, s’han presentat i han començat a executar-se sense 
haver facilitat la informació pertinent per a que les diferents entitats, col·lectius i 
diferents grups puguin aportar llur visió, debatre i consensuar-les.

6. Atès que, tot  esperant la documentació exposada amb dades concretes de les 
propostes presentades per l’Ajuntament a la Taula de Mobilitat, apreciem, segons el 
nostre criteri, algunes mancances en diferents actuacions, per exemple, sobre la 
línia 1 (Mas Gener (Mira-Sol) - Torrent de Ferrussons)

7. Atès que la L1 és una de les línies més emprades per persones de Sant Cugat, amb 
un alt percentatge de persones usuàries grans, i una de les més antigues i llargues 
de la Vila, que connecta l’extens barri de Mira-Sol amb el nucli urbà.

8. Atès que som coneixedors del tarannà professional dels tècnics de l’Ajuntament, i 
que reconeixem la visió integral que en el seu àmbit poden donar, també sabem que 
els criteris polítics, són els que marquen el sostre d’actuació dels equips tècnics.

9. Atès que un dels criteris sobre mobilitat eficient recomana el disseny de traçats el 
màxim de lineals i no massa llargs, per a una millor velocitat comercial del bus, i 
afavorir els transbordaments coordinats, i que aquest planejament és tingut en 
compte pels tècnics municipals, com queda palès a les línies de més recent creació i
o remodelació, ens trobem que malauradament no succeeix el mateix en el cas de la
L1, o en els recorreguts dels busos interurbans en el seu pas per la Vila.

10. Atès que la L1 és també la línia més emprada als matins des dels barris de 
Roquetes, Coll Favà i Sant Francesc en direcció als FGC.

11. Atès que aquests darrers anys, amb l’increment constant d’usuaris, ha començat a 
patir retards recurrents i ha causat que algunes expedicions de Torrent de 
Ferrussons a la Plaça de l’estació, arribats a la Rambla del Celler, vagin amb 
l’aforament complet, donant-se el cas de passatge que ha d’esperar a un altre bus o 
caminar.

12. Atès que a més de l’increment d’aforament, el trànsit que es genera a la Vila propicia
zones de col·lapse circulatori que són l’origen de  més retards, que poden arribar a 
ser de 15 i 20 minuts, quan les freqüències de pas ja són de 30 minuts, i que fa que 
les usuàries hagin de patir esperes que poden arribar a 45 minuts o més, en el cas 
que el bus s’hagi de regular i posar en hora.

13. Atès que aquestes afectacions no només les pateixen les nostres veïnes i veïns, si 
no que també representen una càrrega de treball per damunt de lo raonable per a 
les conductores i conductors del bus, causants de fatiga física i mental, estat que no 
es correspon amb el grau de responsabilitat que han de tenir, per seguretat i per 
diligència amb el tracte amb l’usuari.

14. Atès que tampoc tenim cap retorn sobre les propostes sobre el transport interurbà, 
com la de reduir el seu recorregut per la vila per a fer lo més àgil, o sobre la creació 
de l’estació central de busos interurbans, demanada també des del grup socialista, o
sobre la nostre proposta de sol·licitar dues línies de bus exprés que vagin a 
Barcelona, pels Túnels i per l’autopista AP7, i demanar una freqüència alta per la 
desaprofitadíssima línia A6, Sant Cugat - Plaça Lesseps, per l’arrabassada.

15. Atès que la present remodelació de la xarxa de busos urbans haurà de superar la 
prova de foc derivada de l’increment d’usuàries, que l’entrada de Sant Cugat a la 
primera corona metropolitana generarà.



EL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT ACORDA:

PRIMER. Buscar la forma de millorar el servei de la L1 en aquest proper inici d’any seguint 
els criteris tècnics més eficients i consensuant-los amb els participants de la Taula de 
Mobilitat tenint en compte els atesos i treballar conjuntament amb el grup de Transport 
públic de la Taula de Mobilitat el disseny de la futura xarxa de bus urbà amb els consens de 
l’AMB que és qui gestionarà el transport públic de la nostra ciutat. 

SEGON. Valorar i fer el retorn sobre les propostes sobre el transport interurbà ja 
presentades i exposades al darrer atès.

Sant Cugat del Vallès

Gener de 2019


