MOCIÓ SOBRE EL TRANSPORT PÚBLIC

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

En coherència amb les gestions que està desenvolupant l’Ajuntament de Tiana per millorar el
transport públic, en coherència amb els programes electorals de la majoria de forces polítiques
representades al consistori i conscients que cal seguir treballant per reduir l’ús del vehicle privat i
els efectes que produeix sobre el medi ambient. 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 d'una línia d'autobús exprés
entre Tiana i el centre de Barcelona, 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 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 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.

Tiana, 28 de novembre de 2017
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portaveu del grup municipal Junts per Tiana

