
DECLARACIÓ POLÍTICA A FAVOR DE LA MILLORA EFECTIVA DEL TRANSPORT 

PÚBLIC 

El transport públic és actualment un eina essencial per al desenvolupament de 

l’activitat social i econòmica de qualsevol país avançat. No és imaginable una 

societat moderna sense un sistema de transport públic eficient i sostenible. 

Els ciutadans i ciutadanes de Gavà, com els d’altres municipis de l’Àrea 

Metropolitana, depenem en gran mesura de l’ús del transport públic per a la 

nostra vida quotidiana; per anar a treballar, per anar a estudiar, per acudir a una 

visita mèdica, per a les activitats d’oci... Cada cop més aquestes accions 

impliquen desplaçaments més o menys llargs que, si haguéssim de fer-los 

només amb mitjans privats suposarien un col·lapse continu de les vies de 

circulació i uns nivells de contaminació insostenibles en el moment de crisi 

ambiental que patim. Recordem que l’Àrea Metropolitana se situa tot sovint en 

nivells de contaminació ambiental molt per sobre dels considerats permesos 

pels estàndards de la Unió Europea i per les recomanacions de l’OMS. 

En aquest context, les recents incidències patides pel servei d’autobusos 

metropolitans que uneixen Gavà amb altres municipis de la comarca i amb 

Barcelona, han castigat de forma inadmissible els usuaris i usuàries, i més si 

tenim en compte que el dèficit d’infraestructures de transport públic és a la 

nostra comarca i a tot l’Àrea Metropolitana un mal que ve de molt enrere, i que 

ja abans del canvi en el servei de la gestió de les línies d’autobús metropolitanes 

(des del passat 26 de desembre) estava lluny d’arribar a nivells òptims de 

freqüència, abast de les rutes i confortabilitat dels vehicles. 

Considerem que la manca de qualitat en el servei de transport públic és 

inadmissible per raons econòmiques i molt especialment ambientals, però 

també, i en la mateixa mesura, d’equitat social: són les persones amb menys 

recursos, les que no tenen més opció que fer servir el transport públic, les que 

surten més perjudicades quan el servei falla; per tant, és també i principalment 

per motius de caire social que cal exigir que la nostra ciutat i la nostra comarca 

tinguin un servei de transport públic a l’alçada de les necessitats de la població 

que en fa ús, i que animi cada cop a més persones a utilitzar-lo com alternativa 

al transport privat. 

Creiem, doncs, que cal un posicionament contundent de les administracions 

locals en favor dels drets dels seus ciutadans per cridar l’atenció i exigir una 

solució a les actuals mancances dels serveis de transport públics que operen a la 

nostra zona.  

 



Per tot això, proposem al ple de l’Ajuntament de Gavà l’adopció dels següents 

acords: 

 

1. Manifestar el malestar de l’Ajuntament davant de la situació creada per 

les deficiències detectades en el servei d’autobusos metropolitans arran 

del canvi de gestió del servei des del passat 26 de desembre. 

2. Exigir a l’autoritat competent (en aquest cas, l’AMB) que exerceixi 

degudament les seves funcions de control i sanció, si escau, sobre 

l’empresa o empreses que presten aquest servei si no s’ajusta a allò que 

obliguen les condicions de concessió des del primer moment de l’entrada 

en vigor d’aquesta. 

3. Posar de relleu la necessitat d’una planificació del transport públic de la 

comarca del Baix Llobregat i de l’Àrea Metropolitana per dotar-les de 

serveis coordinats, eficients, mediambientalment sostenibles i que 

responguin a les necessitats actuals i futures de la població. Cal que les 

administracions competents treballin més coordinadament en matèria de 

transport públic.  

4. Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Gavà per avançar en la 

millora dels transports públics de la nostra zona, com una forma de 

millorar la qualitat de vida de les persones usuàries i de les que no ho 

són, però també en pateixen els efectes del seu mal funcionament o 

insuficiència en forma de més soroll i més contaminació mediambiental. 

5. Fer arribar aquests acords a l’AMB i a la ciutadania de Gavà a través dels 

mitjans de comunicació locals. 

 

 

Gavà, 17 de gener de 2022 
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