
  

 

  
 

 

CONSELL SECTORIAL DE MOBILITAT 
Acta de la sessió 

 

Dia: 20-9-2016 
Hora: 19:00 
Lloc: seu de l’EMD 
Assistents: Susana Herrada, Elena Degollada, Miquel Díez, Juanjo Cortés, Marta 

Martorell, Ferran Margineda, Susana Casta, Miquel Llugany, Domingo Triay, Agustín 

Nomdedeu, Carles Castro, Eduard Delgado, Emili Sempere. 

Excusen la seva assistència: Noël Climent, Ana Elena Sada, Antonio Manresa. 

 

 

1. Constitució del Consell sectorial de mobilitat 
 
A proposta del govern de l’EMD, i revisades les sol·licituds d’admissió rebudes d’acord amb el 

procediment establert en el Reglament de participació ciutadana, el Consell sectorial de mobilitat 

queda constituït per les següents persones: 

 

Presidenta Susana Herrada Cortés, vocal d’Atenció a les persones, 

Serveis Socials, Educació, Recursos humans, Mobilitat i 

transport públic 

Vicepresidenta  Elena Degollada, Vocal d’Economia, Serveis Generals, 

Participació ciutadana i Pla d’actuació municipal 

Secretari  Miquel Díez Folch, cap d’Urbanisme i Mobilitat 

Tècnics de participació ciutadana  Juan José Cortés García 

  Marta Martorell Camps, assessora externa 

Grup municipal de CUP-PC  Ferran Margineda Agustín 

Grup municipal d’ERC-MES  Noël Climent Jurado 

Grup municipal de C’s  Susana Casta Balcells 

Mou-te per Valldoreix  Miquel Llugany Paredes 

  Domingo Triay Darder 

Associació de veïns de Vall d’Or  Agustín Nomdedeu Albero 

 i els voltants del Mas Roig Ana Elena Sada Serna 

Associació de veïns de La Serreta -  Carles Castro González 

 Bosc d’en Saladrigues  Antonio Manresa Sánchez 

Casal d’avis de Valldoreix  Eduard Delgado Rodríguez 

  Emili Sempere Ferràndiz 



  

 

2. Admissió d’un nou membre 
 
Per unanimitat es dona el vistiplau a l’admissió d’Eduard Soler Rio, en representació de 

l’Associació de veïns i veïnes progressistes de Valldoreix, que havia presentat la sol·licitud fora de 

termini. 

 

Assisteix a la sessió Francesc Cardoner Puig, que diu representar l’associació ADE, Ayudar a 

DEspegar, i que no havia estat convocat. Se l’informa del procediment a seguir per fer la sol·licitud 

d’admissió d’acord amb el Reglament de participació ciutadana, i se’l convida a romandre com a 

públic atès que les sessions del Consell són obertes. 

 

S’informa que l’associació Gent per Valldoreix ha manifestat l’interès en participar en el Consell. 

Es considerarà en la propera sessió en cas que presenti la sol·licitud. 

 

3. Exposició de l’estat actual de desenvolupament del Pla de mobilitat a Valldoreix 
 

Miquel Díez exposa l’estat de desenvolupament a Valldoreix del Pla de mobilitat urbana (PMU) 

de Sant Cugat del Vallès, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 19-5-2014, que és el document 

bàsic per a configurar les estratègies de mobilitat sostenible al municipi que marca la Llei de 

mobilitat. El PMU va incorporar l’Estudi de mobilitat de Valldoreix, informat pel Ple de la Junta 

de Veïns de l’EMD de 4 d’abril de 2013. 

 

Les actuacions que s’estan executant en el present s’estructuren segons els diferents modes de 

mobilitat, i seguint l’ordre de prioritat establert en el PMU: 

 

MOBILITAT A PEU 
Actuacions executades 

- Millora de l’accessibilitat de la zona escolar i esportiva del carrer del Brollador 

Actuacions en fase d’aprovació-licitació 

- Adequació del terreny de l’EMD a la plaça de l’Estació 

- Millora de l’avinguda del Mas Fuster, entre la Ctra. de la Floresta i el carrer de la Pau 

- Reurbanització de les cruïlles del passeig de Rubí 

- Millora de l’accessibilitat de les places de les Oliveres i de Joan Gassó 

Actuacions en fase de projecte o estudi 
- Acabament de la urbanització del carrer Cogullada 

- Millora de l’accessibilitat de la zona d’equipaments de l’avinguda de Viladelprat 

- Millora de l’accessibilitat de la plaça dels Ocells i de la cruïlla de les avingudes de Ramon 

Escayola i de Joan Borràs 

- Doble sentit de circulació i millora de l’accessibilitat al carrer de la Barceloneta 

- Millora de l’accessibilitat de la plaça de Sant Jaume 

 

MOBILITAT EN TRANSPORT PÚBLIC 
Actuacions executades 

- Aplicació de transport públic de Valldoreix per a dispositius mòbils. 

Actuacions en fase de licitació - execució 

- Renovació del parc d’autobusos amb millores d’accessibilitat 

- Continuació del programa de substitució de marquesines 



  

- Continuació del programa de substitució de reductors de velocitat a base de plataformes 

elevades per coixins berlinesos asfaltats 

 

MOBILITAT EN BICICLETA 
Actuacions executades 

- Bicicleta elèctrica per a la mobilitat dels serveis de l’EMD. 

Actuacions en estudi 
Actualment no s’estan estudiant nous carrils per a bicicleta ja que el criteri és que, fora dels 

carris segregats en eixos de connectivitat local, en la resta de vies urbanes la bicicleta s’integri 

en calçada en carrers de velocitat màxima 30 km/h o carrers de prioritat invertida. 

 

INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT A ESCALA LOCAL 

ACTUACIONS EN FASE D’APROVACIÓ – LICITACIÓ 

- Arranjament del Camí de la Salut 

Actuacions en fase de projecte 

- Reurbanització del passeig del Nard 

Actuacions en fase de participació ciutadana 

- Urbanització de l’Avinguda del Baixador 

Actuacions en fase d’estudi 
- Nou aparcament a l’Estació de FGC de Valldoreix en terreny actualmente d’ENDESA 

 

L’exposició s’acompanya d’una presentació amb documentació gràfica que estarà disponible al 

web municipal.  

 

Domingo Triay comenta, en relació al projecte de reforma de les cruïlles del passeig de Rubí, que 

s’hauria de tenir en compte l’alternativa d’urbanitzar aquestes cruïlles amb plataforma única 

elevada a nivell de vorera. Miquel Díez justifica que aquesta solució únicament s’està adoptant 

en cruïlles singulars, com s’ha fet recentment a la cruïlla de Brollador-Guineu a l’accés de l’escola 

Ferran i Clua, o com està previst en el projecte de reforma de la plaça de les Oliveres i la plaça 

Joan Gassó, però no és recomanable en vies principals de distribució amb itineraris de transport 

públic en autobús, com és el cas del passeig de Rubí. 

 

Ferran Margineda exposa que l’Assemblea de la Bici de Sant Cugat a fet arribar a l’Ajuntament el 

document “Proposta per a regular la mobilitat amb bicicleta en els carrers per a vianants de Sant 

Cugat” i que el reenviarà a l’EMD per tal que es tingui en consideració. 

 

4. Enquesta sobre els hàbits de mobilitat a Valldoreix i pla de difusió 
 
Marta Martorell informa del procés amb que s’ha elaborat l’enquesta per conèixer els hàbits de 

mobilitat a Valldoreix, i que ha estat consensuada prèviament amb l’associació Mou-te. Es pretén 

donar-li la màxima difusió per tal que arribi al major nombre de població possible. Amb aquesta 

finalitat es distribuirà a través dels canals de comunicació habituals, web i Info, així com 

presencialment en punts concorreguts com ara, plaça de l’Estació, centres educatius i altres 

equipaments. 

 

Per part dels assistents es proposen diverses esmenes i modificacions puntuals a l’enquesta, de 

les quals es consensuen les següents: 



  

-  a dades generals, incloure DNI, distingir si es treballa a Valldoreix o fora, i afegir el llistat 

de barris. 

- a la pregunta 8, en cas de no utilitzar els carrils bici, afegir per quin motiu. 

- a la pregunta 11, canviar conductor (de vehicle) per usuari, i afegir de transport públic. 

- a la pregunta 13, suprimir carrils bici, i afegir cal tenir més carrers de doble sentit. 

-  a la pregunta 14, en cas de no utilitzar el transport públic a Valldoreix, afegir per què 

- al final, afegir un camp per a altres observacions. 

 

 S’acorda que des de participació ciutadana s’incorporin dites modificacions i s’elabori el redactat 

definitiu per començar la difusió el més aviat possible. El govern es compromet a tenir les dades 

elaborades de l’enquesta el mes de novembre. 

 

5. Propostes de temes a treballar 
 
Domingo Triay proposa treballar a la propera sessió els punts amb incidència en la mobilitat del 

Decàleg d’eixos i condicions per al model de vila de Valldoreix, aprovat pel Ple de la Junta de 

Veïns de l’EMD de 18 d’abril de 2016. 

 

S’estableix que el calendari de les properes sessions serà el següent: 

- 11 d’octubre de 2016, a les 18:30 

- 29 de novembre de 2016, a les 18:30 

 

I sense més temes a tractar, es tanca la sessió a les 21:30. 


