Recomanació

RECOMANACIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES
AL GOVERN MUNICIPAL DE PALAMÓS RELATIVA AL SERVEI
MUNICIPAL DE TRANSPORT URBÀ
Antecedents del fet
L’Ajuntament de Palamós, en el Ple ordinari del mes d’abril, va acordar renunciar a la
prestació del servei urbà i signar un conveni amb la Direcció General de Transport per la
prestació d’un servei interurbà que cobrís també les necessitats del transport urbà. El nou
conveni va ser vigent a partir del primer de juny de 2008.
Aquest canvi ha suposat una variació en els horaris del servei que alguns veïns han
denunciat davant d’aquest Síndic (Expedient 055/2008) al·legant que en sortien
perjudicats.
El perjudici es concreta bàsicament en dos aspectes:
1.- Reducció dels serveis del matí fins al migdia que han passat de nou a sis.
2.- Horari desigual en les diferents franges horàries.
La queixa anava acompanyada de la documentació que s’adjunta, on es confirmen les dues
afirmacions.
Consideracions
Respecte al primer aspecte denunciat val a dir que el nombre de serveis diari és el mateix
d’abans: nou en total. Passa, però, que abans es concentraven al matí i ara queden
repartits en tot el dia, la qual cosa fa que n’hi hagi cinc al matí i quatre a la tarda.
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Pel que fa al desigual horari cal reconèixer que efectivament és així, atès que els horaris
del Tenis cap al Centre són 7:35, 8.45, 10,25, 12.05, 13.05, 15.15, 16.55, 17.55 i
19.35; i els del Centre cap al Tenis són 7.22, 8.32,10.12, 11,52, 12.52, 15.02, 16.42,
17,42, 19,22.
Aquesta variació en el minutatge es veu agreujada pel possible retard que sempre
comporta la circulació interurbana. És comprensible, per tant, una certa desorientació per
part de la ciutadania acostumada a un horaris fixes gairebé sempre
Per altra banda aquest servei deixava, en principi, els alumnes de l’Institut sense algun
servei, situació que ja s’ha arreglat .
Aquest horari, a més, no contemplava la celebració del mercat setmanal cada dimarts que
augmenta el moviment de veïns cap al Centre de la població.
Tant l’Ajuntament, com l’associació de Veïns Pla d’es Pla i la mateixa Empresa s’han reunit
amb ànim de trobar les millores en el servei.
És en aquesta línia de bona disposició que aquest Síndic fa les següents recomanacions a
l’Equip de Govern Municipal
1. Que es reforcin els serveis matinals.
2. Que es procuri igualar l’horari dels serveis pel que fa al minutatge.
3. Que el dimarts s’implementi els serveis per facilitar el trasllat dels veïns al mercat
municipal.
Jordi Sistach i Roura
Síndic Municipal de Greuges
Palamós, 9 de setembre de 2008
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