
	  

Moció del Grup Municipal d’ERC de suport als usuaris 
de la Hispano Igualadina – Monbus per un servei públic 
de qualitat  
Cada dia milers de ciutadans i ciutadanes de Vilafranca es desplacen a 
Barcelona ja sigui per treballar o per estudiar. Molts d’ells ho fan utilitzant 
vehicles privats, i d’altres a partir de les diferents formes de transport públic que 
tenen a l’abast, ja sigui el tren o el bus.  

La mobilitat és i serà un dels elements més determinants a l’hora de plantejar 
les ciutats, ja hi ha un gran debat entorn a aquest àmbit i es plantegen les 
primeres accions per tal de limitar l’entrada de vehicles privats a les grans 
ciutats per millorar la circulació, rebaixar els gasos contaminants i avançar cap 
a unes societats més responsables amb el medi ambient i amb la salut de les 
persones. 

Per poder fer front a aquests reptes cal tenir les estructures per fer-los reals. 
Cal tenir unes vies de transport òptimes, que siguin útils i que responguin a les 
necessitats dels usuaris. Actualment una de les vies més utilitzades de 
transport públic pels vilafranquins i vilafranquines per desplaçar-se, sobretot, 
cap a Barcelona és el bus.  

Aquest servei està operat per la companyia gallega Monbús, després de 
l’adquisició que va fer de la Hispano Igualadina a finals de 2008, agreujant el 
deficient servei que es donava fins llavors. De fet Monúbs actualment és 
l’operadora del servei que connecta Barcelona amb les principals ciutats de 
l’eix de la C15, com pot ser Igualada i Manresa, fet que porta a compartir els 
greuges i deficiències d’aquest servei. A més l’empresa Monbús és propietat de 
Raúl Lopez, empresari que està sent investigat i que apareix en el cas Cóndor 
de corrupció a Galícia, on hi ha implicat des del president de la Xunta fins a ex 
ministres. A Lopez se l’investiga per presumptes delictes de frau fiscal, 
blanqueig de capitals i tràfic d’influències.  

Les incidències que regularment es recullen, generen un greu perjudici diari als 
milers de ciutadans i ciutadanes que han d’agafar aquest servei cada dia pel 
que fa la seva qualitat de vida, i fins al moment, no s’ha arribat a cap solució 
duradora i definitiva, ja que els retards persisteixen, l’empresa elimina sense 
avisar diverses línies o en les hores punta la flota de busos és insuficient per 
assegurar que tots els usuaris poden pujar al bus o s’ha de veure obligats a 
anar drets.  

Segons les dades recollides per l’aplicació ciutadana #HISPANOFAIL, en el 
que portem d’any el servei Vilafranca-Barcelona (i viceversa) ha acumulat un 
total de desenes de queixes per falta de places, retards, passatgers drets o 
l’absència del servei previst. Més enllà d’aquest volum de queixes i denúncies, 
els usuaris són testimonis quotidians d’un cúmul de despropòsits de tot tipus 
provocats i motivats per la deixadesa de la mateixa empresa i que afecten 
directament a la qualitat del servei. 



	  

No es pot tolerar que es doni un servei deficient, que s’eliminin rutes sense 
acord amb la Generalitat, que no es doti de la suficient flota per assumir totes 
les persones usuàries o que es mantingui com a concessionària una empresa 
empastifada de casos de corrupció.  

Per tots aquests punts, des del Grup Municipal d’ERC es proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Vilafranca d’adopció dels següents acords: 

1. Reclamar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya que lliuri una còpia del contracte- empresa, es a dir, tota la 
documentació contractual que regula la prestació del servei de la Generalitat 
amb la HISPANO IGUALADINA-MONBUS a tots els grups municipals del 
consistori per tal de poder fer un seguiment exhaustiu, i es determinin els 
incompliments de l’empresa. 

2. Reclamar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya que faci de manera immediata una inspecció tècnica de tota la flota 
de vehicles de la HISPANO IGUALADINA-MONBUS i que prengui les mesures 
pertinents per tal d’inhabilitar vehicles aquells que puguin suposar un perill per 
la seguretat dels usuaris. 

3. Reclamar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya elabori, en el termini de dos mesos, un informe jurídic i econòmic 
sobre com procedir al rescat de la concessió de la HISPANO IGUALADINA-
MONBUS per cobrir el corredor Vilafranca-Barcelona de la forma menys 
costosa possible per l’Administració, i el lliuri a l’ajuntament de Vilafranca del 
Penedès.  

4. Expressar el nostre suport als usuaris de la HISPANO IGUALADINA-
MONBUS així com prendre el compromís amb tots ells per tal de treballar 
activament per solucionar el problema. 

5. Que l’Ajuntament de Vilafranca faciliti de forma clara i senzilla a tots els 
usuaris la informació sobre els procediments oficials per expressar i informar 
sobre les incidències dels servei i exigeixi al Departament de Territori i 
Sostenibilitat que faci seguiment d’aquestes queixes.  

6. Donar compte d’aquest acord al departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal de l’Alt Penedès, així com als 
ajuntaments de Manresa i Igualada.  


