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Unitat: Manteniment de l'espai públic i Infraestructures 
Ref. Exp.: 55/2020/SQVPT

Comissió d’estudi de l’Ordenança reguladora del sistema de tarificació social del 
transport públic municipal en autobús de Sant Quirze del Vallès 
 
 
ANTECEDENTS

1. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès té un Conveni per la prestació del servei de 
transport públic col·lectiu amb l’ajuntament de Sabadell, signat el 2 de gener de 2011.

2. Aquest darrer any 2019 l’Ajuntament de Sabadell ha aprovat tres títols diferents de 
transport públic, amb noves tarifacions socials: TBUS gratuïta i la TBUS reduïda i TBUS 
acompanyant.

La tarifació social del transport públic té per objectiu reduir la barrera que pot suposar el 
preu, en persones amb baixos recursos econòmics, respecte l’ús del transport públic i 
d’aquesta forma afavorir la mobilitat i reduir el risc d’aïllament en les persones grans i les 
persones amb discapacitats.

3. S’ha redactat una  proposta d’avantprojecte d’ordenança consensuada en la Mesa 
multilateral de transport, entre la cooperativa Transports Urbans de Sabadell, l’Ajuntament 
de Sabadell, la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Sant Quirze del Vallès i 
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per poder aplica la tarificació social a la ciutadania 
de Sant Quirze del Vallès.

4. Atès l’informe emès el 26 de febrer de 2020 per la Cap de Manteniment de l’espai urbà i 
Infraestructures i Serveis municipals, on es proposa iniciar el tràmit d’aprovació de la 
proposta d’ ”Ordenança reguladora del sistema de tarificació social del transport públic 
municipal en autobús a Sant Quirze del Vallès”.

5.  El Ple, en la sessió ordinària que va tenir lloc el 24 de setembre de 2015, va establir, en 
caràcter general, la composició de la Comissió d’estudi de les revisions, modificacions i 
redacció d’ordenances i reglaments i va acordar que mitjançant decret d’Alcaldia es 
determinaria de forma nominal la Comissió d’estudi per cada normativa específica a 
modificar o regular. 
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FONAMENTS DE DRET

Article 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembre que aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

DISPOSICIÓ

L’alcaldessa resol: 

Primer.- Establir que els membres de la Comissió d’estudi encarregada de la redacció  de 
l’ “Ordenança reguladora del sistema de tarificació social del transport públic municipal en 
autobús de Sant Quirze del Vallès” seran els següents: 

- L’alcaldessa, qui la presidirà.

- Representants dels grups municipals: 

 Àlex Brossa Enrique, designat pel grup municipal Junts-ERC-AM
 Marta Baldrich Caselles, designada pel grup municipal SQV EC
 Míriam Casaramona Massana, designada pel grup municipal JUNTS
 Linda Lara García, designat pel grup municipal PSC-CP
 David Sánchez Mancebo, designat pel grup municipal C’s

- Tècnics municipals: 

 Maria Teresa Ollé Represa, Cap d’Àrea de Territori, Ecologia Urbana i Espai Públic
 Joan Cabré Gascón, Cap de Serveis Econòmics
 Laura Ordaz Suárez, Cap de Manteniment de l’espai urbà i Infraestructures i Serveis 

municipals
 Anna Oliva Prim, Coordinadora de Benestar i Cicles de Vida
 Laura Vallvé Martí, Tècnica de gestió de Manteniment de l’espai urbà i 

Infraestructures i Serveis municipals

Actuarà com a secretari qui ho és de la Corporació o el membre de la Comissió en qui 
delegui. 

Segon.- Convocar els membres de la Comissió a la reunió de treball que tindrà lloc el 
proper 9 de març de 2020 a les 15:30 hores a la sala annexa a l’Alcaldia. 
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Tercer.- Traslladar aquesta resolució, juntament amb el document de treball “Proposta 
Ordenança municipal reguladora del sistema de tarificació social del transport públic 
municipal en autobús de Sant Quirze del Vallès”, als membres de la Comissió. 

Ho disposo,     Dono fe,
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