
 
ANDREU PÉREZ I LORITE, com a regidor del Grup Municipal d'Esquerra 

Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert 

a l'article 73.3 del Reglament Orgànic Municipal aprovat el 28 de febrer de 

2019 i l'article 105.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 

s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per 

a ser tractat al proper ple municipal. 

En base als següents antecedents: 

Ara farà un mes del canvi de servei de les línies d’autobusos que opera al 

nostre municipi i presta servei entre Gavà, Barcelona i altres municipis de 

la comarca, a través d’un concurs públic fet per l’AMB i que va guanyar la 

companyia “AVANZA”. De bon començament van unificar línies i en contra 

del que s’havia assegurat, s’han reduït freqüències de pas, amb la 

consegüent  pèrdua de qualitat de servei de prestacions. Així doncs  el canvi 

d’operadora ha comportat un empitjorament del servei, i els testimonis 

dels usuaris així ens ho fan saber. 

Des d’Avanza i l’AMB es diu que aquests problemes es deuen a la manca de 

vehicles fruit de l’insuficient manteniment per part de l’anterior empresa  

Mohn dels autobusos que són propietat de l’AMB i han passat a la nova 

concessionària. Això indica que l’AMB s’ha desentès de l’estat del busos 

que, en realitat, són propietat de tota la ciutadania. 

La finalitat del transport públic és fer possible la reducció de l’ús del cotxe 

privat i la bona comunicació de mobilitat, i en aquest  cas i de moment no 

s’està produint. 

L’Ajuntament  forma part del Consell Executiu de l’AMB i en conseqüència 

pot fer les pressions oportunes com a tal. 

Vist això, formulem, per tal que sigui substanciat al Ple Municipal, el 

següent 

Prec: 

-que comuniqui a l’AMB el mal servei que està fent la nova concessionària, 

AVANZA.  



 
-Que exigeixi a la concessionària actual que es compleixin les condicions del 

servei pactades, i es recuperin i millorin els horaris i freqüències de pas dels 

vehicles. 

-Que s’exigeixi a AVANZA que substitueixi els vehicles obsolets i aporti les 

unitats necessàries per recuperar la qualitat del servei. 

-Que s’exigeixi el manteniment adequat dels autobusos que donen el servei 

i que des de l’AMB es verifiqui que es fa amb inspeccions periòdiques. 

-Que quan hi hagi canvis programats importants en els serveis de transport 

públic (com els anunciats amb el canvi de concessió), a part d’informar per 

xarxes socials també informi mitjançant embustiada a tots els domicilis 

(igual que es va fer amb la publicitat del Pla de Ponent).  

-Que s’actualitzi el web de l’ajuntament amb més prestesa en aquests 

casos, ja que encara hi constava la L-81 com a línia en actiu el dimarts 18 de 

gener quan ja s’havia anul·lat des del dia 26 de desembre. 

 

 

Gavà, 24 de gener de 2022 

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya 

A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE GAVA 

 


