
12.- MOCIÓ INSITUCIONAL PER TAL DE CONSOLIDAR L’AMPLIACIÓ DEL 
SERVEI D’FGC DE LA LÍNIA S1  COINCIDINT AMB LA FESTA MAJOR I 
AMPLIAR-NE LA FREQÜÈNCIA 

1. ATÈS que resulta necessari evolucionar cap a un model de mobilitat molt 
més sostenible, superant l’actual dependència del vehicle privat.
 
2. ATÈS que resulta imprescindible apostar clarament pel transport públic i la 
mobilitat no motoritzada com a alternatives als desplaçaments en vehicle privat 
en el nostre entorn, i com a mesura realment eficient per a reduir la 
contaminació atmosfèrica.

3. ATÈS que la xarxa de transport públic representa un pilar fonamental per a la 
cohesió de la nostra societat a més d’un element de connexió imprescindible 
entre els diferents punts neuràlgics del territori.

4. ATÈS que el terme municipal de Sant Cugat és molt extens i presenta un 
centre compactat però uns barris i districtes allunyats del nucli urbà que les 
línies del metro del Vallès ajuden a connectar evitant l'ús del vehicle privat.  

5. ATÈS que Sant Cugat no compta amb servei d’autobús nocturn municipal.

6. ATÈS que la dependència al vehicle privat existent en contextos d’oci és una 
font de risc que cal paliar.

7. ATÈS el 21 de maig de 2018 el ple municipal va aprovar la “Moció del Grup 
Municipal d’ERC-MES per tal que els FGC ampliïn el seu servei a les línies del 
Vallès coincidint amb les festes majors de Sant Cugat, Rubí i Terrassa” i va 
adoptar, per tant, els següents acords: 

“PRIMER.- Instar l'operador Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya que ampliï el seu servei a les línies del metro del Vallès, 
en horari nocturn, coincidint amb les festes majors de Sant Cugat 
del Vallès, Rubí i Terrassa d'enguany, tal i com ja fa coincidint amb 
altres festivitats, i valorar la consolidació d’aquesta ampliació del 
serveis, els propers anys. 
SEGON.- Comunicar l'adopció de l'acord anterior als ajuntaments 
de Rubí i Terrassa, al Consell Comarcal del Vallès Occidental, 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport 
Metropolità, la Generalitat de Catalunya i l'Associació per a la 
Promoció del Transport Públic.” 

8. ATÈS que durant les nits del 28, 29 i 30 de juny i 1 de juliol de 2018 la línia 
S1 (Terrassa) va circular de manera ininterrompuda entre les estacions de 
Plaça Catalunya i Terrassa Nacions Unides, amb freqüències d’un tren cada 
hora.

9. ATÈS que l’ampliació del servei de la línia S1 (Terrassa) durant les nits de 
festa major es troba en fase d’estudi i valoració. 



10. ATÈS que un total de 4.238 persones van utilitzar el servei d’FGC durant 
les nits del 28, 29 i 30 de juny i 1 de juliol de 2018. Essent la ciutat de Sant 
Cugat la que va generar major demanda amb 1.774 viatgers durant l’ampliació 
del servei d’FGC. 

11. ATÈS que l'ampliació del servei de les línies del metro del Vallès coincidint 
amb les festes majors dels esmentats municipis va garantir la mobilitat en 
transport públic dels barris i districtes de la nostra ciutat amb el nucli urbà, i de 
la nostra ciutat amb les ciutats de l'entorn, evitant la dependència del vehicle 
privat i permetent poder desplaçar-se de forma segura i sostenible.

12. ATÈS l’èxit de la mesura, amb un elevat nombre de persones usuàries, més 
encara si es té en compte que es va establir una freqüència de trens reduïda. 

13. ATÈS que les activitats de les festes majors dels municipis vallesans de 
Sant Cugat del Vallès, Rubí i Terrassa tornen a coincidir enguany, tal i com va 
succeir l’any passat. 

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES proposa que el Ple Municipal de 
Sant Cugat del Vallès acordi:

PRIMER.- Instar l'operador Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a 
consolidar l’ampliació del servei de la línia S1 (Terrassa) en horari nocturn 
coincidint amb les festes majors de Sant Cugat del Vallès, Rubí i Terrassa. 

SEGON.- Instar l'operador Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que 
augmenti la freqüència d’un tren cada hora en el servei de la línia S1 (Terrassa) 
en horari nocturn coincidint amb les festes majors de Sant Cugat del Vallès, 
Rubí i Terrassa.

TERCER.- Comunicar l'adopció d’aquests acords als ajuntaments de Rubí i 
Terrassa, el Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità, la Generalitat de 
Catalunya i l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. 

Sant Cugat del Vallès, 27 de març de 2019


