Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 12
de novembre de 2020, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a
continuació:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE SUMEM+JUNTS, AMB LA ADHESIÓ DEL
GRUP MUNICIPAL D’ERC, PER IMPLEMENTAR EL SERVEI DE BUS EXPRÉS A LA COMARCA
DEL BAIX PENEDÈS.
Des de fa uns anys el Departament de Territori ha impulsat un conjunt de línies de
transport públic denominades Bus Exprés. Unes línies que a diferència del transport clàssic
interurbà, connecten territoris amb pols d’atracció, gran àrees urbanes com poden ser
Barcelona i Tarragona.

Ramon Ferré i Solé

Poder connectar la nostra comarca amb l’Àrea del Camp de Tarragona, seria beneficiós
per la ciutadania del Baix Penedès. Actualment, només hi ha una connexió ràpida entre El
Vendrell i Tarragona (bus exprés) i una altra de Vilanova a Tarragona, passant per Cunit i
Calafell i anant directe per autopista a Tarragona. Creiem que cal millorar l’oferta cap a
l’àrea del Camp de Tarragona amb connexions amb la ciutat de Reus i el seu Aeroport i
l’Estació del Camp de Tarragona d’Alta Velocitat, oferta avui dia és inexistent - sense fer
transbord – i que no sempre està coordinada a Tarragona ciutat.
Però sobretot, cal ser conscients que el Baix Penedès té igual o major connectivitat i
interacció amb Barcelona i la seva Àrea Metropolitana i, en aquest cas, l’oferta de Bus
Exprés és inexistent. Creiem que hi ha molt temps a recuperar, sobretot veient la manca
de fiabilitat i la poca competitivitat del servei de Rodalies Barcelona.
En aquest sentit, creiem urgentment necessari la implementació d’un Bus Exprés direcció a
Barcelona i la seva Àrea Metropolitana que surti de la comarca, concretament de El
Vendrell, amb parada a Calafell poble/Calafell Estació, Segur Centre i Cunit Centre,
enllaçant directe per la C-32 a Barcelona. Alhora, una bona connectivitat de la nostra
comarca amb la Universitat Autònom de Barcelona ampliaria l’accés a aquesta del nostre
jovent.
En general hi ha molta feina a fer en temes de programació de la mobilitat en transport
públic, i cal que la comarca i els seus municipis tinguin un espai on poder compartir
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A la comarca del Baix Penedès l’oferta és molt residual. Creiem que és necessari que es
pugui millorar l’oferta del Bus Exprés a la comarca del Baix Penedès.
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estratègies no només en clau comarcal, sinó també en clau de Vegueria i amb la
connectivitat amb Camp de Tarragona i Barcelona ben present.
Els grups municipals PSC i ECG-ECP presenten una esmena per incloure el servei del Bus
Exprés a l’aeroport. Així com el grup municipal del PP presenta una esmena per restablir
l’horari inicial del Bus Exprés Vilanova – Tarragona.
El Ple de la Corporació, atesa la moció proposada amb les esmenes incorporades, i per
unanimitat dels membres presents, adopta els següents acords:
Primer.- Que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat estableixi els
serveis de Bus Exprés següents:
EXBP1: Baix Penedès (Cunit-Segur de Calafell-Calafell-El Vendrell) amb Reus, el seu
Aeroport i l’estació AVE del Camp de Tarragona.

EXPBP3: Baix Penedès (Cunit-Segur de Calafell-Calafell-El Vendrell) amb la
Universitat Autònoma de Barcelona via C-32/C-15/AP-7.
EXPBP4: Baix Penedès (El Vendrell - Calafell - Segur de Calafell - Cunit) amb
l’aeroport de Barcelona.
Segon.- Sol·licitar un estudi de mobilitat de transport públic de la nostra comarca, amb
connexió entre el Camp de Tarragona i Barcelona per ampliar l’oferta descrita en el primer
punt.
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EXBP2: Baix Penedès (Cunit-Segur de Calafell-Calafell-El Vendrell) amb la ciutat de
Barcelona via C-32.

Tercer.- Restablir l’horari inicial del Bus Exprés Vilanova – Tarragona.
Quart.- Traslladar aquest acord a la Taula de Mobilitat de la Vegueria Penedès, al
Departament de Territori i Sostenibilitat i als Grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya.

Vist i Plau
L’alcalde
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