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JORDI CALATAYUD I SANCHÍS, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra 
Republicana de Catalunya - Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, 
d'acord amb l'establert a l'article 66,3 del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui 
substanciada durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents  
 
Antecedents:     
 
La Targeta Rosa dóna dret a utilitzar el transport públic metropolità amb bonificacions per 
als seus titulars  (sempre que compleixin unes condicions econòmiques determinades) que 
poden ser del 50% del preu del bitllet o abonament, o la gratuïtat total, en funció de la 
franja dels ingressos econòmics personals. 
 
Segons els protocols i la cartera de serveis que es posa a l’abast de les persones 
discapacitades, un d’ells és l'esmentada targeta de viatges en el transport públic. L’oferta 
d’aquest servei és responsabilitat dels ajuntaments. Així, segons la «Guia de Recursos de 
l’Ajuntament de Gavà» del 2013, actualment vigent, dins dels «Serveis municipals de 
Benestar», al punt 9.2.2 s’indica que l’Ajuntament ofereix un servei per a persones amb 
disminucions físiques i/o sensorials «que ofereix orientació, informació, assessorament, 
tramitacions, reserva de plaça d’aparcament, targeta d’aparcament individual, i la targeta 
rosa de transport». 
 
 
D’altra banda, ja al Ple Municipal de març de 2010 el nostre grup es va queixar perquè, a 
diferència d’altres municipis com Viladecans o Castelldefels, Gavà no oferia la Targeta 
Rosa a persones grans. Ara fa pocs dies, Sant Boi també ho ha aprovat. En aquella ocasió 
se’ns va respondre que «s’estava analitzant l’impacte de la mesura» que demanàvem. Tot i 
això, han passat gairebé quatre anys d’aleshores ençà, i no s’ha fet res. Creiem que quatre 
anys són suficients per analitzar, del dret i del revés, totes les implicacions de la nostra 
proposta. 
 
Per aquest motiu, el grup que represento formula el següent 
 
Prec: 
 
Instem el govern municipal a efectuar les accions necessàries per fer efectiva l’oferta de les 
targetes de transport denominades «targeta rosa» al col·lectiu de persones més grans de 
62 anys. 
 
Gavà,  23 de gener de 2014 
 
 
 
Signat: Jordi Calatayud i Sanchís 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


