
MOCIÓ 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 

 

 Atès que el servei de bus urbà és un servei públic que garanteix la mobilitat 

a la ciutadania com un dels seus drets. 

 Atès que aquest servei públic es presta mitjançant una concessió 

administrativa. 

 Atès que el PMU com objectiu genèric i estratègic  proposava passar del 6% 

de desplaçaments en transport públic al 10%, i que contemplava altres 

actuacions i mesures de millora sobre la racionalització del transport urbà 

col·lectiu, tals com tarifació, alternatives... 

 Atès que l'1 de setembre de 2013 es va dur a terme una reducció horària del 

servei dels autobusos urbans de Sant Cugat del Vallès que responia a una 

disminució de passatge en un context de crisi i d’estalvi. 

 Atès que les franges horàries on es va suspendre el servei eren emprades per 

a usuàries que fins al moment es beneficiaven del servei llançadora entre 

barris i FGC o a l’inrevés cosa que ha fet que els seus recorreguts s'hagin de 

fer a peu, com pot ser el cas dels treballadors del centre comercial de Sant 

Cugat o les treballadores de la llar que venen d'altres municipis. 

 Atesa la importància que el funcionament del bus urbà sigui analitzat des 

d'una perspectiva integral de la mobilitat al si de Sant Cugat. 

 Atès que, d’acord amb les dades del darrer observatori sociològic d’octubre 

de 2014, la ciutadania percep que el trànsit i la gestió de l’aparcament són 

les dues actuacions més negatives  que ha dut a terme l’Ajuntament.  

 Atès que el desplegament d’una àrea d’aparcament gratuït però de temps 

limitat (àrea vermella) garanteix la necessària rotació de vehicles a les zones 

comercials o properes a equipaments públics de molta concurrència d’una 

forma semblant a l’àrea d’aparcament limitat de pagament (zona blava) però 

sense que suposi un cost econòmic per a les persones usuàries. 



 Atès que la concessió de la gestió i manteniment de l’àrea de l’estacionament 

limitat de pagament es va internalitzar i, en aquests moments, l’empresa 

municipal PROMUSA en gestiona el servei. Destacar també que la nova 

instal·lació de nous parquímetres també permetria la gestió de l’àrea verda i 

vermella. 

 Atès que el passat mandat es va aprovar amb una àmplia majoria el Pla de 

Mobilitat Urbana (PMU) de Sant Cugat del Vallès, que comportaven un seguit 

d’actuacions de millores i d’estudis complementaris, entre les quals desplegar 

l’àrea verda d’aparcament en aquells barris on el veïnat pateix problemes 

d’aparcament com ara Torreblanca, Eixample Sud i la zona de Can Cabassa. 

 Atès que ja s’han començat algunes actuacions i modificacions per a 

l’adequació al pla de mobilitat, però que n’hi ha d’altres que no estaven 

contemplades i canvien les sinèrgies de la mobilitat al nostre municipi. 

 Atès que seria òptim que tant els grups municipals com els agents i/o 

col·lectius fossin coneixedors i partícips de l’evolució i concreció del PMU. 

 

Els grups municipals de la CUP-PC, ICV, CiU, PSC i ERC-MES proposem al Ple de 

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l’adopció dels següents ACORDS: 

 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.  

 

Sant Cugat del Vallès 

octubre de 2015 


