
Associació veïns Sant Genis del Agudells <avsantgenis@gmail.com>

Queixes TMB <queixesTMB@tmb.cat> 8 de febrer de 2012 10:16
Per a: "avsantgenis@gmail.com" <avsantgenis@gmail.com>

Senyor Civit,

 

Responem a la vostra comunicació, en nom de l’Associació de Veïns de Sant Genís dels Agudells, en què
expresseu el vostre desgrat per la reducció del servei de la línia 112 d’autobús.

 

Actualment,  la  situació  econòmica  general  està  provocant  que  aquest  any  sigui
especialment  complicat  pel  que fa  a  la  disponibilitat  de  recursos  per  part  del  conjunt
d’operadors  que  presten  el  servei  de  transport  públic  a  Barcelona  i  la  seva  àrea
metropolitana.

 

És en aquest context tan difícil que TMB ha hagut d’elaborar un pla de racionalització, en el
que s’han estudiat mesures d’estalvi en diferents àmbits, i s’han hagut de plantejar i aplicar
diversos  ajustos  en  l’oferta  de  servei.  S’han  implantat,  però,  aquelles  actuacions  que
produïssin afectacions mínimes als ciutadans i alhora un estalvi considerable.

 

Una d’aquestes actuacions ha estat la supressió del servei de les línies de Bus del Barri els
dies festius.  Aquestes línies tenen uns coeficients d’ocupació molt baixos. En el cas de la
línia 112, l’estudi realitzat en l’exercici 2010, oferia un rati d’ocupació del  20,7%. Aquest
coeficient baixa encara més els dies festius, on el passatge mitjà transportat, en referència
a un  dia feiner,  és  només d’un  21%.  No hem perdut  de vista,  però,  el  caràcter  social
d’aquest tipus de servei i,  per aquest motiu, s’ha decidit  conservar-lo els dissabtes, i no
eliminar cap de les línies existents en l’actualitat.

 

La filosofia que va presidir la creació de les línies de Bus del Barri recollia, en un principi, el
servei els feiners i dissabtes; això es va mantenir fins l’any 2006, any en el què la situació
econòmica va permetre ampliar el servei els festius. Les circumstàncies actuals no són les
mateixes i és per aquesta raó que s’ha hagut d’optar per la supressió del servei aquests
dies.

 

A TMB, però, continuem treballant per optimitzar els recursos de què disposem i oferir el
màxim i millor servei possible a la ciutat de Barcelona i l’entorn metropolità.

 

Ben cordialment,
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Servei d’Atenció al Ciutadà

 

Transports Metropolitans de Barcelona

 

 

 

Les vostres dades personals han estat incorporades al fitxer "Queixes i reclamacions" de TRANSPORTS DE
BARCELONA, SA, amb la finalitat de gestionar la vostra queixa o reclamació.

Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació, per escrit, a TMB, Dept. de Gestió de
QRS i Frau, C/ 60, núm. 21-23. 08040 Barcelona.

 

 

Advertencia:

Aquest correu electrònic conté informació de caràcter confidencial dirigida exclusivament als seus destinataris.
Queda prohibida la seva divulgació, còpia o distribució a tercers segons estableix la legislació vigent. En el cas
d'haver rebut aquest correu electrònic per error, es prega que notifiqueu immediatament aquesta circumstància
al remitent del missatge i procediu a la seva destrucció total.

Este correo electrónico contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a sus
destinatarios. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros en virtud de la legislación vigente.
En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, se ruega notificar inmediatamente esta
circunstancia al remitente del correo electrónico y a destruir la totalidad del mismo.

The information in this e-mail is classified as confidential and proprietary Information and solely for the attention
and use of the named addressee(s). You are hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this
communication is strictly prohibited by law. If you have received this communication in error, please, notify the
sender by reply e-mail and destroy it completely.

TMB (Transports Metropolitans de Barcelona)

Informació interactiva de transport: www.tmb.cat
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