
 

 

 

 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE 
REUS (CUP) PER A LA IMPLANTACIÓ I PROMOCIÓ DEL WEBA PP DE 

CONTROL DEL TRANSPORT PÚBLIC INTERURBÀ  

 

 

El passat Ple del 16 de desembre de 2011, la CUP presentava una moció –que va ser 
aprovada pel conjunt de regidors i regidores-, en la qual posàvem l’accent sobre les 
reiterades irregularitats i la pèssima qualitat del servei de la línia de bus que uneix les 
ciutats de Reus i Tarragona i que gestiona l’empresa MonBus. 

En aquesta, s’instava al regidor o regidora competent, a plantejar un seguit de 
propostes en les reunions que es realitzen en el Consorci del Transport Públic del 
Camp de Tarragona. Aquestes consistien en: 

1.- Emplaçar al Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona a avaluar 
detalladament el servei d’autobús que uneix aquestes dues ciutats i redacti un informe 
sobre l’estat del servei, tenint present l’observació directa del servei, així com l’opinió 
dels i les usuàries habituals de la línia. 

2.- Emplaçar al Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona a revisar les 
condicions de la concessió d’aquest servei a l’empresa concessionària analitzant si 
s’estan complint els termes d’aquesta. I, que en cas de no-compliment, es rescindeixi 
el contracte.  

3.- Emplaçar al Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona a redactar un 
Pla que promogui el transport públic, incloent-hi els diferents mitjans de transport 
possibles i les necessitats dels i les usuàries, entre les ciutats de Reus i Tarragona, 
tenint present els diferents barris d’aquestes i els principals punts d’interès públic com 
les universitats, centres hospitalaris...  

4.- El compromís de l’Ajuntament de Reus amb el foment, la qualitat i el seguiment del 
transport públic que uneix la ciutat amb la resta del territori. 

Des de llavors, tot i preguntar-ho en diferents comissions informatives, desconeixem 
quines són les gestions que ha dut a terme la persona representant de l’Ajuntament de 
Reus en el citat Consorci. 

Però, sí que continuem rebent setmanalment queixes dels usuaris i usuàries d’aquest 
servei, les quals consideren que la successió d’irregularitats en el servei és constant, 
així com cada cop està més devaluada la qualitat del servei. Així com també, rebem 
les seves queixes per la manca de resposta del Consorci, l’empresa responsable i al 



Generalitat de Catalunya. Unes queixes, que han estat recollides i acceptades pel 
Síndic de Greuges de Catalunya. 

Aquesta situació, malauradament no és exclusiva de la nostra ciutat i de les nostres 
comarques, sinó que arreu del nostre país es produeixen casos similars. Com a 
resposta a aquesta situació, una empresa igualadina “Creagia” va crear un webapp, 
que es pot localitzar al web www.hispanofail.com, que permet al usuari i usuària enviar 
una queixa a l’Ajuntament de la mateixa ciutat, des del seu ordinador o telèfon mòbil, 
informant de les irregularitats sofertes en els serveis de la línia Igualada-Barcelona. El 
Consistori anoienc, tramet aquestes queixes a la Direcció General de Transports i 
Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, com a part denunciant, per tal que aquesta 
agència actuí en conseqüència, en tant que és competència seva. 

D’aquesta manera, l’Ajuntament d’Igualada gràcies a aquesta iniciativa privada, pren 
un paper actiu en la defensa dels interessos dels i de les usuàries del transport públic 
interurbà. 

Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, demana al Ple de 
l’Ajuntament de Reus l’adopció dels següents ACORDS: 

 

1.- Instar al Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona a realitzar 
els debats aprovats en sessió plenària el 16 de desembre de 2011. 
 
2.- Sol·licitar a l'empresa “Creagia” la inclusió dins de la seva webapp, que no 
suposaria cap cost, les rutes que cobreix la empresa de transports Hispano 
Igualadina. 
 
3.- Redireccionar les queixes rebudes a través de la webapp al Consorci del 
Transport Públic del Camp de Tarragona i a la Direcció General de Transports i 
Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
4.- Fer difusió de l'existència d'aquesta webapp i fomentar-ne l'ús entre els 
usuaris del servei d'autobusos. 
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