MOCIÓ SOBRE LA MILLORA DEL SERVEI DE RODALIES

Que presenta el grup municipal de CpF al Ple d’aquesta corporació.
Atès que el servei de Rodalies és un del serveis públics de transport més utilitzat pels
ciutadans del municipi i amb el desig que segueixi creixent el seu ús, cal que es vagin millorant
les freqüències i els serveis que es presten a l’usuari.
Atès que s’ha posat en funcionament la nova línia R-8 de Granollers fins a Martorell, i que a la
línia R-2 Nord hi ha molts trens que acaben a Granollers, deixant molts pobles del Vallès
Oriental sense que hi arribin aquests trens i que igualment necessiten aquest tipus de servei
com la resta de la comarca.
Atès que és relativament fàcil reorganitzar les línies de Rodalies R-8 i R-2 perquè arribin fins a
Sant Celoni i així tots els municipis d’aquesta línia puguin gaudir del mateix servei, ja que en
l’actualitat hi ha demanda per justificar l’esmentada reorganització de les línies per permetre
una millora general del servei de Rodalies.
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a emprendre les accions necessàries
per reorganitzar el servei de Rodalies perquè la línia R-8, de Martorell a Granollers, i la línia R-2
Nord, que acaben a Granollers, finalitzin el seu trajecte a l’estació de Sant Celoni, amb la
finalitat de millorar la freqüència de pas i facilitar la millora de servei en els pobles d’aquestes
línies.
Segon.- Comunicar aquest acord al president del Govern de la Generalitat de Catalunya, al
conseller de Política Territorial i Obres Públiques, al Consell Comarcal del Vallès Oriental i als
municipis de la línia de Rodalies afectats.
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