
 

RECULL D’APORTACIONS I PROPOSTES - 3a SESSIÓ DE PARTICIPACIÓ  

PLA ESPECÍFIC DE MOBILITAT DEL VALLÈS (PEMV)  

 

27 de febrer de 2020, 18 h - Can Font. Les Franqueses del Vallès 

 

 

Sessió amb assistència àmplia (100 persones) i transversal (entitats veïnals, 

ciclistes, agràries, empresarials, partits polítics, ajuntaments i particulars, entre 

d’altres), i amb nombroses aportacions: 

 

 

1. TRANSPORT PÚBLIC 

1. Reforç de l’aposta pel ferrocarril 

2. Millora de la R3 (freqüència, temps comercial, fiabilitat i estacions) 

3. Intercanviador R3-R8 

4. Millora de la connexió Granollers-Mataró 

5. Recuperació de la proposta de tren-tramvia Sabadell-Granollers 

6. Interconnexió R2-R3 

7. Destinar la inversió de la Ronda Vallès al TP 

8. Gratuïtat del TP / proposta tarifària més ambiciosa 

9. Tractament singular de La Roca Village 

10. Optimització dels serveis de TP actuals (rutes, parades i horaris) 

11. Millora del a mobilitat escolar en TP 

12. Serveis ràpids a Barcelona 

13. Millora de l’oferta de TP en municipis petits 

14. Millora del TP capil·lar 

15. Millora de la informació 

16. Pla de comunicació (promoció) 

 

2. TRANSPORT PRIVAT 

1. Renúncia al 4t Cinturó / alliberament de les reserves de sòl 

2. Posicionament clar enfront la iniciativa de l’Estat amb la B-40, per no 

donar carta blanca a l’Estat 

3. Millora de la xarxa existent 

4. Promoció del vehicle compartit 



 

 

3. MOBILITAT NO MOTORITZADA (ACTIVA) 

1. Planificació per a la mobilitat escolar a peu 

2. Xarxa estructurant per a bicicletes 

3. Aparcaments segurs per a bicicletes 

4. Integració de la bicicleta en la planificació viària 

5. Major inversió en modes no motoritzats 

 

4. TRANSPORT DE MERCADERIES 

1. Mesures per incrementar la quota modal ferroviària de mercaderies 

2. Concreció de propostes per la distribució urbana d’última milla (DUM) 

3. Integració del comerç electrònic (e-commerce) 

 

5. QÜESTIONS GENERALS 

1. Consideració de dades més actuals per a la diagnosi 

2. Major atenció als objectius ambientals, de forma més urgent 

(emergència climàtica i qualitat de l’aire) 

3. Major respecte pels valors ambientals del territori 

4. Incentivació del TP / desincentivació del vehicle privat (en temps i cost) 

5. Millor planificació dels grans centres generadors de mobilitat 

6. Foment del teletreball 

7. Incorporació de noves tecnologies per reduir la demanda de mobilitat 

8. Concreció de les ZBE 

9. Reducció de la dependència de l’Estat per no comprometre l’assoliment 

d’objectius (major pes de mesures directament executables enfront de la 

inversió de l’Estat -76% del Pla-) 

10. Seguiment de l’execució del PEMV per assegurar-ne el compliment 

11. Priorització d’actuacions, orientada a l’efectivitat del PEMV 


