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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

 

1) Prioritzar aquelles inversions del Pla Específic de Mobilitat del Vallès que 

comportin una reducció de les emissions de CO2 i un augment de la quota modal 

de transport públic, especialment pel que fa als desplaçaments interns. 

 

Rebutjat: 50 vots a favor (ERC, CUP i ECP), 76 en contra (PSC-Units, JxCat, 

Vox, Cs i diputat no adscrit) i 3 abstencions (PPC) 

 

2) Un cop s’aprovin els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023, 

iniciar els treballs per a la connexió dels Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya (FGC) des de l’estació de Sabadell Parc del Nord fins a Castellar del 

Vallès. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 1 DEL GP D’ERC 

 

Aprovat: 129 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, CUP, ECP, Cs, PPC i 

diputat no adscrit) 

 

2 bis) Desplegar de manera immediata la xarxa de corredors BRCAT com a principals 

fluxos de mobilitat complementant el ferrocarril. 

 ES TRANSACCIONA L’ESMENA 2 DEL GP DE JXCAT 
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Aprovat: 119 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs, PPC i diputat 

no adscrit) i 10 abstencions (Vox) 

 

3) Iniciar els treballs per la construcció de dues noves estacions a la línia S1 de FGC, 

una a Rubí-La Llana i l'altra a Terrassa-La Rambleta  

ES TRANSACCIONA L’ESMENA 2 DEL GP D’ERC 

4) Construir els intercanviadors ferroviaris entre les línies S1 i S2 de FGC i la línia 

R8 de Rodalies, unes obres pendents de l’Estat però finalment delegada l’execució 

a la Generalitat. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 4 DEL GP DE JXCAT 

 

5) Negociar amb el Govern de l’Estat un calendari real de programació i execució de 

les següents actuacions ferroviàries a la xarxa de Rodalies del Vallès: 

ES TRANSACCIONA L’ESMENA 3 DEL GP D’ERC I L’ESMENA 5 DEL GP DE 

JXCAT 

a. La finalització del desdoblament de la R3 fins a Vic. 

b. La construcció de la línia orbital ferroviària en la seva totalitat, impulsant 

com a primera fase la connexió Sabadell – Granollers, que a més del servei 

per a viatgers també permetria la connectivitat de les mercaderies des de 

l’interior de Catalunya cap a la resta d’Europa. 

ES TRANSACCIONA L’ESMENA 1 DEL GP DEL PSC-UA I L’ESMENA 7 DEL 

GP DE JXCAT 

c. La connexió entre la R4 i la R8 i entre la R3 i la R8. 

 

Aprovat: 129 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, CUP, ECP, Cs, PPC i 

diputat no adscrit) 

 

d. El baixador de Montornès Nord. 

 

Aprovat: 115 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, ECP, PPC i diputat no 

adscrit) i 14 abstencions (CUP i Cs) 

 

e. L’augment i millora d’horaris i freqüències de la R3, la R4 i la R8. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 2 DEL GP DEL PSC-UA 

f. Soterrament de la R3 al seu pas per Mollet del Vallès. 
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Aprovat: 115 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, ECP, PPC i diputat no 

adscrit) i 9 en contra (CUP) i 5 abstencions (Cs) 

 

6) Iniciar els treballs per executar la connexió de la C-58 amb la carretera B-124 de 

Castellar del Vallès. 

 

Rebutjat: 54 vots a favor (ERC, ECP, Vox i PPC) i 75 en contra (PSC-Units, 

JxCat, CUP, Cs i diputat no adscrit)  

 

7) Continuar impulsant els treballs per millorar la connectivitat entre Sabadell i 

Terrassa a través d’una intervenció a la N-150. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 5 DEL GP D’ERC 

 

Rebutjat: 54 vots a favor (ERC, ECP, Vox i PPC) i 75 en contra (PSC-Units, 

JxCat, CUP, Cs i diputat no adscrit)  

 

8) Avançar, conjuntament amb l'Ajuntament de Granollers i les associacions veïnals, 

en la pacificació de la Ronda Sud en el seu tram urbà, reduint la circulació de 

vehicles i minimitzant l'impacte acústic. 

ES TRANSACCIONA L’ESMENA 6 DEL GP D’ERC I L’ESMENA 8 DEL GP DE 

JXCAT 

 

Aprovat: 126 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, ECP i diputat no 

adscrit) i 3 abstencions (PPC) 

 

9) Continuar amb els treballs de millora de les xarxes d’autobusos interurbans del 

Vallès, millorant horaris i freqüències, completant la xarxa de línies express i 

establint nous serveis de connexió amb polígons industrials, tal i com es preveu 

al Pla Específic de Mobilitat del Vallès. 

  

ES TRANSACCIONA L’ESMENA 7 DEL GP D’ERC I L’ESMENA 9 DEL GP DE 

JXCAT 

 

Aprovat: 129 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, CUP, ECP, Cs, PPC i 

diputat no adscrit) 
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10) Continuar impulsant l’Estratègia Catalana de la Bicicleta al Vallès, tot 

prioritzant les següents actuacions: 

a. Adaptació dels vials interurbans del Vallès per a la mobilitat en bicicleta, 

així com noves vies ciclistes de connexió interurbana per mobilitat 

obligada, definides al PEMV. 

 

Aprovat: 116 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs i diputat no 

adscrit) i 13 abstencions (Vox i PPC) 

 

 

b. Aparcaments park & ride per a bicicletes per facilitar la intermodalitat amb 

el transport públic. 

 

Aprovat: 129 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, CUP, ECP, Cs, PPC i 

diputat no adscrit) 

 

c. Pla per reduir la sinistralitat ciclista al Vallès, amb intervencions 

destinades, entre d’altres, a la construcció de vorals transitables, la 

pacificació de vies o l’establiment de vies prioritàries per a l’ús ciclista. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 8 DEL GP D’ERC 

 

 

Aprovat: 119 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs, PPC i diputat 

no adscrit) i 10 abstencions (Vox) 

 

 

11)  Augmentar i millorar els horaris i freqüències de la R3, la R4 i la R8. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 3 DEL GP DEL PSC-UA 

 

Aprovat: 129 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, CUP, ECP, Cs, PPC i 

diputat no adscrit) 

 

 

* Les votacions recollides són les proclamades per la vicepresidenta primera en 

funcions de presidenta, en compliment de l’acord de la Mesa del juliol passat.  
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