MOCIÓ SOBRE UN PACTE COMARCAL PEL TRANSPORT PÚBLIC I LA
MOBILITAT, A PROPOSTA DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA: (aprovada
pel ple municipal celebrat el 30 de juny de 2008)
Històricament la comarca d’Osona ha estat maltractada en quant
transport públic i el que afecta la mobilitat, però hem de reconèixer que
tampoc hi ha hagut mai una resposta ni una actuació unitària de totes
les forces i sectors civils de la comarca.
Actualment, la comarca d’Osona compta amb diferents iniciatives
estratègiques de sectors econòmics, així com el Pla comarcal
d’innovació. Entenem que aquestes iniciatives haurien de tenir una base
de treball en la mobilitat, aspecte fonamental en la quotidianitat de la
societat, però també pel teixit productiu.
Davant d’aquesta realitat és imprescindible un Pacte comarcal pel
Transport Públic i la Mobilitat que impliqui l’àmbit polític, econòmic i civil
d’Osona i que estableixi les línies estratègiques en matèria de transport
públic i mobilitat i que doni resposta a les necessitats econòmiques i de
la ciutadania i el respecte vers el medi ambient.
En aquest sentit alguns ajuntaments i el mateix Consell Comarcal han
plantejat un seguit d’al·legacions tant al PTIC com en el Pla de
Transports de Viatgers de Catalunya e les quals ja es feia palesa la
necessitat de crear algun ens supramunicipal per tal de poder elaborar
un pla de mobilitat comarcal i les estratègies per implementar-lo, així
com donar suport als ajuntaments per l’elaboració dels respectius plans
de mobilitat local a fi i efecte de coordinar-los en aquesta estratègia
supracomarcal.
Un dels reptes del govern en els propers anys serà la implantació
territorial de diferents autoritats territorials de mobilitat i consorcis del
transport públic. El model iniciat fa més de 10 anys a l’àrea
metropolitana de Barcelona s’ha de poder exportar, amb matisos, a
bona part del territori. Com molt bé recull un dels objectius del Pla de
Transport de Viatgers elaborat pel govern i que enguany es troba en
període d’al·legacions.
La comarca d’Osona seria un escenari idoni per la implantació d’una
Autoritat Comarcal del Transport que hauria d’implicar un projecte de
millora del transport públic per a la comarca, amb un servei més ampli
de transport públic a tots els municipis de la comarca i assentar les bases
per plantejar la integració tarifària en els desplegaments dins la
comarca i estendre la de la regió Metropolitana de Barcelona a la resta
de municipis de la comarca i que no hi estan integrats actualment.

Aquesta autoritat tindria competències assignades en la gestió i millora
del transport públic, treballant de forma estratègica amb estudis de
realitat i planificació vinculada als aspectes més rellevants que influeixen
en el funcionament de la xarxa: plans directors de mobilitat, plans de
servei, projectes d’integració tarifària, programa d’informació o plans
directors d’infraestructures, entre d’altres.
Es proposa al Ple, l’adopció dels acords que segueixen:
Primer.- Que el Consell Comarcal d’Osona lideri un Pacte Comarcal pel
Transport Públic i la Mobilitat que incorpori la participació de la societat
civil, els sectors econòmics i l’àmbit polític.
Segon.- que el Consell Comarcal d’Osona impulsi la creació d’un
organisme que gestioni les necessitats del transport a Osona i actuï com
a interlocutor amb les administracions, especialment amb la Generalitat
de Catalunya i el govern de l’Estat Espanyol.
Tercer.- Aquest organisme haurà de servir per l’elaboració de plans de
millora de la mobilitat i transport comarcal en coordinació amb els plans
de mobilitat local millorar i intensificar el transport públic a tots els
municipis de la comarca. Aquest organisme hauria de treballar també
per la coordinació del transport amb les comarques veïnes i la
integració d’aquest quan es tracti de les grans infraestructures (C-25/C37).
Quart.- L’Ajuntament de Torelló es compromet a tot el que sigui
necessari per a l’execució d’aquest acord.
Cinquè.- Comunicar al Consell Comarcal d’Osona, als Departaments de
PTOP i de Governació de la Generalitat de Catalunya.

