MOCIÓ SOBRE EL TRANSPORT PÚBLIC

QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER TIANA AL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE TIANA

Un gran nombre de tianencs i tianenques es desplacen cada dia en vehicle privat a Barcelona per
treballar o estudiar. Ara mateix, a Tiana la connexió en transport públic a Barcelona està lligada al
tren. Això implica: més temps, en el cas que es vagi en autobús fins a l'estació de Renfe, o més
diners, pels qui deixen el cotxe a l'aparcament regulat de Montgat i després agafen el tren. El
temps aproximat de connexió Tiana-Barcelona en transport públic oscil·la, segons la zona de
Tiana, l'hora i la línia, entre 1 hora i 10 minuts i 1 hora i 50 minuts. Les freqüències de pas tenen
buits importants, com, per exemple, entre les 22.20 h. i les 23.30 h. per pujar de Montgat a Tiana
des de l'estació de Renfe. Altres municipis del Maresme, com Alella, ja disposen d'un autobús
directe que arriba en 30 minuts al centre de Barcelona.
La lluita contra la contaminació de l'aire a l'àrea metropolitana, una urgència de salut pública del
país, només podrà ser efectiva amb un transport públic eficient, ràpid, econòmic, còmode i
ecològic. El servei que disposen ara mateix els tianencs i tianenques és insuficient.
A partir de finals d'aquest 2017, quan es declari un episodi de contaminació ambiental a
Barcelona, la meitat dels cotxes matriculats de l'àrea metropolitana –els que no disposen del
distintiu ambiental de la DGT–, no podran entrar a la capital catalana. La mesura serà permanent
a partir del 2020.
El Pla d'Actuació Municipal de l'Ajuntament de Tiana (2016-2019) preveu proposar a l'Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB) “una connexió amb autobús directe a Barcelona”. També
planteja “afavorir un sistema de transport públic consensuat amb l’AMB que ens permeti accedir a
la zona de Can Ruti amb facilitat i directament a través de la B20”. L'hospital Germans Trias i Pujol
de Badalona és l'hospital de referència per al terciarisme i per a urgències oftalmològiques i
pediàtriques dels residents de Tiana. La durada en transport públic des del poble és de més d'1
hora i cal fer transbord a més d'una línia d'autobús.
El ple de Tiana expressa el seu compromís amb un model de mobilitat sostenible i per això adopta
els següents ACORDS:

1- Manifestar la clara necessitat de millorar i ampliar les opcions de transport públic que hi ha a
Tiana.
2- Reclamar a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) la creació tant aviat com sigui possible
d'una línia d'autobús exprés entre Tiana i el centre de Barcelona que faci el trajecte per carretera
en menys de 40 minuts i amb una freqüència de pas raonable, en coherència amb el Pla director
de la mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona i el Pla metropolità de mobilitat urbana de
l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), actualment en procés de redacció.
3- Revisar el servei actual de la xarxa d'autobús interurbana a Tiana i prioritzar la connexió ràpida
intermodal amb l'estació de tren de Montgat i l'estació de metro de Badalona, amb una millor
coordinació horària bus-tren.
4- Reclamar la connexió directa amb autobús de Tiana a l'hospital Germans Trias i Pujol.
5- Revisar el servei d'autobús nocturn a Tiana, tant pel que fa a l'itinerari com la freqüència de pas.
6- Sol·licitar un informe a l'ATM i a la policia local de Tiana sobre la velocitat excessiva dels
autobusos de l'operadora TUSGSAL per la carretera BV-5008 al seu pas pel centre de Tiana,
especialment el Nitbus.
7- Instar la Generalitat a executar el més aviat possible el projecte del carril bus VAO a l’autopista
C-31 fins a Montgat per facilitar l'accés a la capital amb autobús interurbà.
8- Reclamar a l'AMB i a l'Ajuntament de Montgat convertir en el termini més breu possible part de
l'aparcament proper a l'estació de tren de Montgat en una aparcament exclusiu i gratuït per als
usuaris de Renfe, en coherència amb el compromís metropolità per la mobilitat neta de l'AMB.
9- Promocionar des de l'Ajuntament de Tiana l'ús del cotxe compartit millorant la plataforma
existent a la web municipal i fent-ne més difusió.
10- Comunicar aquests acords a l’Autoritat del Transport Metropolità, al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de Barcelona, a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, al Consell Comarcal del Maresme i a la Delegació del govern espanyol a Catalunya.
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