
 

MOCIÓ DE SUPORT ALS USUARIS I TREBALLADORS DE LA 

HISPANO IGUALADINA-MONBUS 
 
 
El servei d'autobus Igualada-Barcelona és el corredor amb la mitjana d'ocupació més 
alta de Catalunya, amb 33 viatgers per expedició. Segons dades de l'any 2011, la línia 
va tenir un total de 950.000 viatgers, amb gairebé 28.500 expedicions. No és casual que 
aquest sigui el servei preferit pels igualadins, tenint en compte que el transport públic 
alternatiu és el Carrilet, que a dia d'avui va més lent en fer el recorregut que quan el van 
inaugurar, ara fa 100 anys. 
 
La connectivitat d'Igualada amb la resta del país amb transport públic és insuficient i 
sovint acompanyada d’incidències. Les reclamacions respecte la ineficiència de la 
Hispano Igualadina són històriques. Des de que Monbus va comprar l'empresa 
igualadina a finals del 2008, la majoria de problemes no tant sols continuen sense 
resoldre’s sinó que alguns d’ells s’han agreujat. 
 
Fa unes setmanes els treballadors de la Hispano Igualadina-Monbus van denunciar, a 
través d'una carta i dels dos sindicats majoritaris, "pràctiques il·legals" que "posen en 
perill la seguretat dels usuaris". A la carta els treballadors denuncien que "s'ha 
convertit en habitual" que la direcció de la companyia "exigeixi als treballadors que 
manipulin els sistemes de control que garanteixen el compliment dels temps de 

conducció i descans" i afegeixen que "s'ha arribat a l'acomiadament de treballadors 
per no fer-ho". A més, també denuncien l' "insuficient manteniment dels vehicles" i els 
"repetits incompliments dels serveis". En la mateixa carta, els treballadors manifesten 
que han patit "sistemàticament la manca de sensibilitat de la direcció de l'empresa 
envers qüestions molt importants que posen en risc la seguretat del servei i dels 

usuaris".  
 
No podem concebre com una empresa que, segons els seus mateixos treballadors, posa 
en perill la seguretat dels seus usuaris pugui operar al nostre país sense més control. 
 
Estranya és la setmana en què no hi ha un bus avariat. Des que Monbus es va fer càrrec 
de la línia Igualada-Barcelona, ja han estat 3 els autobusos cremats i incomptables els 
que s’han avariat en mig del servei.  Són tantes les molèsties i greuges que pateixen els 
usuaris de la Hispano, que a través de l'App #HispanoFail han denunciat innumerables 
incompliments, deficiències i problemes. Des del setembre del 2013 fins a dia d'avui, 
s'han presentat –i incrementat- més de 705 denúncies. 
 
Creiem que la Direcció General de Transports de la Generalitat de Catalunya hauria de 
fer un control exhaustiu i intens per tal de vetllar no només pel bon servei sinó per la 
seguretat dels viatgers i el manteniment dels seus vehicles. Cal recordar que un bus es 
va incendiar en circulació amb 35 passatgers a dins a causa de la falta de manteniment 
del vehicle, segons els Mossos d'Esquadra.  
 
Davant d'això, ERC Igualada a través de la diputada anoienca al Parlament, Alba 
Vergés, ha demanat a la Generalitat una còpia del contracte-empresa per tal de poder fer 
el seguiment dels incompliments en el servei de la Hispano Igualadina-Monbus. Tot i 
que la Generalitat ha de lliurar una còpia a la Diputada, s’han negat a fer-li entrega 



 

d’aquesta documentació, posant només a disposició de la Diputada un despatx per a 
poder consultar allò que creuen que és el que demanem amb l’inconvenient de treball 
que això comporta i denotant una manca de transparència que creiem que no s’ajusta al 
retiment de comptes dels recursos públics que hauria de ser exercit amb normalitat al 
nostre país. 
 
Pel que fa al servei, si bé és cert que recentment es van incorporar 3 autobusos nous pel 
servei Igualada-Barcelona i que és un canvi positiu, des d'ERC creiem que encara és 
insuficient.  
 
Més enllà dels problemes de seguretat, que són els més greus i preocupants, Hispano 
Igualadina-Monbus encara presenta unes mancances de servei flagrants. 
 
Els joves que van a estudiar a Bellaterra (UAB) només tenen dos autobusos en tot el dia 
per anar i tornar, discapacitant totalment l'opció de fer-ne ús i, per tant, patint un greuge 
comparatiu respecte els altres estudiants. A més a més d'haver d'anar drets a l’autobús, 
una pràctica comuna de l'empresa. La situació dels estudiants de l'UPF tampoc és gaire 
millor. Gairebé tots els viatges a Barcelona té com a destinació final Maria Cristina, ben 
bé a l'entrada de la ciutat. És totalment inviable que els estudiants de, per exemple, 
l'UPF facin ús de l’autobús ja que el temps de viatge augmenta moltíssim. Altres 
companyies de transport de passatgers finalitzen el trajecte a Plaça Espanya per tal de 
facilitar el transports intern als seus usuaris.  
 
Per tant, atesa: 
 

• La manca de manteniment dels autobusos de la Hispano Igualadina-Monbus i la 
perillositat a la que estan sotmesos els seus usuaris, 

• La precarietat laboral que pateixen els treballadors i que ells mateixos han 
denunciat sistemàticament, a més a més de les pràctiques il·legals que han de 
dur a terme sota l'amenaça de l'acomiadament, 

• Les evidents mancances en els viatges i diferents serveis de l'empresa a la 
comarca de l'Anoia, 

• La manca de voluntat de la Generalitat per facilitar el contracte-empresa a una 
diputada del Parlament de Catalunya amb Hispano Igualadina i el 
proteccionisme favorable que hi exerceix, 

• La inexistent intenció i/o voluntat de solucionar uns problemes endèmics, 
enquistats i històrics,  

• L'evident i contrastable cansament dels usuaris de la Hispano Igualadina-
Monbus 

 
 

Es proposa al Ple Municipal l’aprovació dels següents acords: 

 
1.- SOL·LICITAR a la Generalitat de manera immediata i ineludible una còpia del 
contracte-empresa entre Hispano Igualadina-Monbus i el Departament de Territori i 
Sostenibilitat en el termini d’una setmana. 
 



 

2.- FACILITAR-NE la còpia als partits de la ciutat que així ho demanin per tal que 
puguin fer un seguiment del compliment del servei. 
 
3.- EXERCIR des de l’Ajuntament d’Igualada un control exhaustiu a través d'aquest 
contracte-empresa. 
 
4.- SOL·LICITAR a la Generalitat de Catalunya que emeti un informe jurídic que 
contempli el rescat de la concessió d'Hispano Igualadina-Monbus per cobrir el corredor 
Igualada-Barcelona en el cas que en un termini de 7 dies, comptant a partir de l'endemà 
de l'aprovació d'aquesta moció, es negui a entregar una còpia del contracte-empresa a 
l'Ajuntament d'Igualada. 
 
5.- EXPRESSAR el nostre suport als treballadors afectats pel xantatge de l'empresa i 
que es veuen obligats a dur a terme pràctiques il·legals així com els que han estat 
acomiadats per negar-se a practicar-ho. 
 
6.- EXPRESSAR el nostre suport als usuaris de la Hispano Igualadina així com prendre 
el compromís amb ells per tal de treballar per solucionar el problema. 
 
7.- INSTAR a la Generalitat que exerceixi un control exhaustiu i minuciós en el 
manteniment tècnic dels vehicles i que no es permeti més la circulació autobusos que 
posen en perill la seguretat dels viatgers. 
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