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LLORENS PEREZ, MARTA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - AMUNT AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 21/01/2022 REFERENT A LA MILLORA DEL TRANSPORT PÚBLIC INTERURBÀ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya a l’article 169 fixa la competència exclusiva de la Generalitat de
Catalunya sobre els transports terrestres de viatgers per carretera que transcorrin íntegrament dins el territori de
Catalunya.
Atès que l’empresa La Hispano Igualadina SL és titular de la concessió per a l’explotació del servei de transport
regular de viatgers per carretera de competència de la Generalitat de Catalunya.
Atès que la concessió per a l’explotació del servei regular de transport de viatgers per carretera el 20 de juliol de
2004 es va publicar al DOGC la resolució PTO/1990/2004 de 8 de juliol de 2004 que autoritzava el canvi de
titularitat de la concessió a la concessionària La Hispano Igualadina, SA, la qual d’acord amb la publicació al DOGC
de data 22 de març de 2011 canvia denominació passant a denominar-se actualment La Hispano Igualadina, SL.
Atès que l’aprovació del referit pla comportava l’atorgament d’una revisió del termini vigent en les concessions
que ens ocupen, que suposava una ampliació del termini concessionat fins a un màxim de 25 anys, comptadors
des de la notificació de la resolució i sens perjudici d’ulteriors revisions que es poguessin acordar si la normativa
aplicable o les condicions originàries del contracte ho permetien.
Atès que al contingut del pla es va incorporar a les concessions esmentades com a clàusules d’obligat compliment
i que, als efectes d’acreditar el compliment de les seves revisions, per part de la Direcció General competent en
matèria de transports, s’havien de fer revisions periòdiques cada vuit anys. La superació positiva d’
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aquestes revisions determina la convalidació per períodes de vuit anys del termini concessional de forma
successiva, fins a arribar als vint-i-cinc anys previstos a la modificació concessional.
Atès que per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de 30 de gener de 2008, es va
aprovar la revisió de l’execució del pla d’innovació i millora de la qualitat aprovat a l’empresa La Hispano
Igualadina, SL, que incorpora les concessions que ens ocupen de forma que es convalidava el termini de vigència
d’aquestes per un termini de 8 anys, comptador des del 8 de gener del 2008.
Finalment, per resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat, de 16 de febrer de 2016, es va aprovar una nova
revisió del pla d’innovació i millora de la qualitat aprovat a l’empresa La Hispano Igualadina, SL, de forma que es
convalidava per un termini de 8 anys, comptador des del 8 de gener del 2016, el termini de vigència de les
concessions de la dita empresa, sens perjudici d’ulteriors revisions del dit termini concessional de forma
successiva fins a arribar als vint-i-cinc previstos a la resolució d’aprovació del pla. Així en el cas de superar les
revisions esmentades el termini de vigència de les concessions arribaria fins a l’any 2028.
Atès que al contracte programa entre la Generalitat de Catalunya i l’empresa La Hispano Igualadina, relatiu a la
prestació de serveis públics regulars de transport de viatgers per carretera, es fixen les condicions de prestació i
els requeriments de qualitat de les dites obligacions de servei públic imposades per a la prestació dels serveis.
Atès que segons el contracte programa, l’empresa concessionària té l’obligació de dur a terme el manteniment i
conservació dels pals indicadors de les parades dels serveis i garantir que en tot moment hi consti en aquests la
informació actualitzada dels horaris de prestació dels serveis.
Atès que segons el contracte programa, l’empresa concessionària té l’obligació facilitar qualsevol altra informació
complementària que li sigui requerida pels òrgans de la Direcció General de Transports i Mobilitat en relació amb
els serveis objecte del contracte programa.
Essent evident la necessitat de moltes persones usuàries dels municipis del Camp de disposar d’un mitjà de
transport per anar a treballar i/o estudiar, desplaçar-se al centre de salut o bé gaudir d’alternatives d’oci, compres
i serveis no disponibles al mateix municipi. Mirant els horaris que s’ofereixen entre municipis és bastant
complicat poder accedir a un municipi proper o del territori amb bus compatible amb un horari laboral de dilluns
a divendres, o disposar d’una freqüència suficient per a accedir a actes culturals, educatius o esdeveniments amb
transport públic.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
PRIMER.- Instar la Generalitat de Catalunya i l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona (ATM) a
millorar el servei de transport públic interurbà per tal de:
- Incrementar la freqüència de pas de les línies en els dies feiners i festius
- Garantir que tota la flota de vehicles compleix amb els estàndards d’accessibilitat, per tal que les persones amb
mobilitat reduïda i/o cotxets puguin utilitzar el transport públic amb la mateixa seguretat i comoditat que ho fan
la resta de viatgers.
- Millorar les condicions de les instal·lacions de les parades, garantint que totes disposen de marquesines i dels
horaris de la línia col·locats de forma adequada i accessible.
- Afavorir l’accés de les usuàries amb bicicleta i patinet, permetent guardar el VMP a la bodega del bus.
SEGON.- Sol·licitar a l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona (ATM) la informació relativa als
viatgers durant els anys 2018, 2019, 2020 i 2021, segons els informes de mobilitat de “transport públic col·lectiu
per carretera a l’àmbit del sistema tarifari integrat de l’ATM del Camp de Tarragona” que publica de forma
periòdica aquest ens.
En cas que sigui possible, aquesta informació es recollirà disgregada segons dia i hora.

TERCER.- Instar a l’Ajuntament de Reus i a la vicepresidenta del Consell d’Administració de com a membres de
Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, a establir una estratègia de treball conjunta amb tots els
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municipis del BAIX Camp per tal de millorar el servei de transport públic.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Mocio_MOCIO___MILLORA_DEL_TRANSPORT_PUBLIC_INTERURBA_pdf.pdf

DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L'ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):
Marqui la casella «SÍ» si desitja autoritzar i consentir que AJUNTAMENT DE REUS realitzi la consulta dels
documents. En cas que marqui «NO» vostè s'està oposant a la consulta i haurà d'adjuntar la documentació.
SI
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X

NO

Document identificatiu

INFORMACIÓ DE AJUNTAMENT DE REUS A LA PERSONA INTERESSADA.
1. L'accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus
(www.reus.cat), segons el que estableix el Reglament de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics de
l'Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l'avís de dipòsit a través d'un SMS al mòbil o un missatge al
correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes per a ser
incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus. Si la pregunta es formula
per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el
decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les
preguntes a respondre per escrit han d'ésser contestades en el termini màxim .

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem que les dades
personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està publicat al Portal de
Transparència de Ajuntament de Reus. https://transparencia.reus.cat
Responsable
Ajuntament de Reus
Finalitat
Legitimitat

La gestió o tramitació de la Mocions i propostes de declaració al Ple Municipal o a la
Junta de portaveus
El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una obligació legal, per
raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en exercici d'un interès legítim i en els
casos que consti el consentiment de la persona interessada. En tot cas, AJUNTAMENT DE
REUS està facultat per a comprovar l'exactitud de les dades aportades per l’interessat/da
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Destinataris

Drets

Informació addicional
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X

Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici de les seves
competències, a altres organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos
que consti el consentiment previ de la persona interessada.
En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d'una sol·licitud a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu
electrònica de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar
un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Podeu consultar informació addicional a la pàgina web: https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents
aportats.
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