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Butlletí informatiu sobre el transport públic metropolità
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DESTAQUEM

El Nitbus incorporarà videovigilància per augmentar la seguretat i qualitat del servei

El Consell metropolità de l’EMT, corresponent al mes de maig de
2010, ha aprovat la implantació d’un sistema de videovigilància en
els autobusos del servei públic de transport nocturn de l’EMT, Nitbus,
que dona cobertura als 18 municipis del seu àmbit competencial,
amb la previsió que entri totalment en servei a partir del segon
trimestre de 2011.

Amb l’objectiu d’incrementar els nivells
de seguretat dels viatgers i la qualitat
del servei Nitbus, l’EMT impulsa la
implantació d’aquest sistema de
videovigilància a bord dels 150
autobusos del Nitbus.
Aquesta decisió permetrà instal·lar
càmeres de seguretat en tots els vehicles
de les 17 línies que donen cobertura
amb transport públic nocturn als 18
municipis integrats a l’EMT, augmentant
les garanties de seguretat per als usuaris
i els treballadors del servei, així com la
dels propis vehicles.

Sistema dissuasori
La incorporació de sistemes de
videovigilància en els transports públics
es considera com una de les mesures
que contribueixen a millorar la qualitat
d’aquests, ja que actuen com a elements

dissuasoris de comportaments incívics
incrementant activament la seguretat
integral dels serveis.
El sistema de videovigilància a bord dels
vehicles inclourà un sistema de gravació
i emmagatzematge (en condicions de
compliment de la LOPD), un sistema de
transmissió d’imatges al centre de control
i un sistema de generació d’alarmes i
activació de comunicació per mitjà
d’imatge, en temps real, amb el centre
de control.
L’EMT licitarà aquest sistema per un
màxim d’1.300.000 euros, amb la
previsió que un cop es resolgui
l’adjudicació per concurs públic del
sistema, pugui estar totalment en servei
a partir del segon trimestre de 2011.

MOBILITAT D’INTERÈS

Tots els municipis de l’EMT tindran plans de mobilitat urbana en 2 anys
Representants dels 17 ajuntaments metropolitans van assistir el 27 d’abril passat
a la primera sessió de treball amb l'Entitat Metropolitana del Transport i la Diputació
de Barcelona sobre els Plans de Mobilitat Urbana que es realitzaran, sense cost
pels municipis, gràcies de la signatura del conveni entre les dues institucions. El
president de l'EMT, Antoni Poveda i la diputada Anna Hernández van presidir la
sessió.
Els representants municipals van conèixer de primera ma els detalls del conveni
signat i els objectius preferents del Plans de Mobilitat Urbana com ara la millora de
la qualitat ambiental a la Primera Corona metropolitana, així com augmentar la
mobilitat en transport públic i els modes no motoritzats i disminuir l'efecte dels
desplaçaments en vehicle privat, mitjançant la definició de mesures concretes.
El Conveni entre l'EMT i la Diputació de Barcelona estableix un acord de finançament
pel cost de la redacció i execució dels PMU, segons el qual la Diputació es compromet
a aportar 709.500,00 EUR (en total, haurà aportat 1.069.000 euros degut a aportacions
prèvies ja consignades) entre 2010 i 2012, i l'EMT 841.000 euros en el mateix
període. En total, l'import final per a l'execució dels 17 PMU és de 1.910.000 euros.
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NOTÍCIES

El servei Bicibox ja està en fase de concurs
públic per a la seva concessió
Les empreses interessades a presentar ofertes per adjudicar-se la
concessió de la implantació i gestió del Bicibox poden fer-ho des del
13 de maig, dia en què es va publicar la convocatòria del concurs al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins el 4 de juny.

El proppassat 6 de maig, el Consell metropolità de l’EMT va aprovar definitivament
l’establiment del servei Bicibox, així com els plecs de condicions que regeixen la
licitació del servei. D’aquesta manera es va donar llum verda al procés per a la
concessió, previ concurs públic, del servei d’aparcaments segurs de bicicletes
complementari als mitjans de transport públic metropolità, Bicibox.
Fomentar la mobilitat quotidiana en bicicleta
El sistema Bicibox és una xarxa d’aparcaments segurs per a bicicletes privades que
facilitarà i incentivarà el seu ús entre la ciutadania. Aquesta xarxa consistirà en la
instal·lació als municipis metropolitans d’uns mòduls tancats de Bicibox, de 7 o 14
places individuals, on els usuaris podran deixar la seva bicicleta privada, abonantse al servei per un import previst de 35€ anuals.

La xarxa Bicibox té l’objectiu de fomentar
la mobilitat quotidiana en bicicleta, com
a part important de la mobilitat sostenible,
raó per la qual els seus mòduls
s’ubicaran estratègicament a prop dels
punts atractors de mobilitat dels municipis
i, molt especialment, a prop de les
estacions de transport públic, per tal de
fomentar la intermodalitat. Es vol integrar
així, l’ús de la bicicleta amb el del
transport públic en el desplaçament
global de l’usuari.

En aquest sentit, la xarxa Bicibox es
planteja com un aparcament segur en
destí, per afavorir la bicicleta com a mitjà
per als desplaçaments quotidians, i no
com un servei per guardar la bicicleta
de forma permanent en origen (és a dir,
a prop del domicili).

NOTÍCIES

Modificacions en les línies L88 i L99 per oferir millor servei al ciutadà
Amb l’objectiu d’adaptar-se a les noves
necessitats de mobilitat que van sorgint
en el territori metropolità, l’EMT ajusta,
constantment, els seus serveis per oferir
la millor cobertura amb transport públic
als ciutadans.
Així, la Junta de Govern de 22 d’abril va
aprovar la prolongació de recorregut i
ajustos de l’horari de la línia L88 entre
Sant Climent de Llobregat i Viladecans.
Amb el perllongament, l’origen-final (a
Sant Climent) de l’L88 es trasllada des
de la Plaça de la Vila fins al carrer de la
Creu, passant pel carrer del Cementiri,
el que suposa una millora de la cobertura
amb transport públic pels habitants de
la part més elevada del nucli urbà de
Sant Climent de Llobregat.
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L’L99 avança la sortida per afavorir
la mobilitat dels treballadors
D’altra banda, també la Junta de Govern
del 6 de maig ha aprovat l’ampliació de
l’horari de la línia L99 entre Castelldefels,
Gavà, Viladecans i la terminal T1 de
l’Aeroport, per facilitar les necessitats
de mobilitat dels treballadors de
l’Aeroport que s’incorporen al primer torn
del matí.
Aquesta ampliació suposa avançar una
hora l’inici del servei (de les 06:00 a les
05:00 hores), des de Castelldefels en
sentit Aeroport i fer dues expedicions
més que les actuals.
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