
 

 
 

10 - CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ENTITAT DEL TRANSPORT 
DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA EN RELACIÓ AMB LA 

IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA –ÀREA BICING- 
EN EL MUNICIPI DE GAVÀ 

 
PRIMER.- Aprovar la proposta de conveni de col·laboració amb l’Entitat del Transport de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona en relació amb la implantació del sistema de bicicleta 
pública –Àrea Bicing- en el municipi de Gavà, i al conjunt dels 17 municipis de l’EMT fora de 
Barcelona. 
 
L’esmentat conveni de col·laboració estableix, entre d’altres aspectes, que l’Entitat 
Metropolitana dels Transport durà a terme la licitació d’un únic contracte per a la implantació, 
operació i gestió del servei de bicicleta pública Àrea Bicing als municipis del seu àmbit, així 
com que per contribuir a les despeses de funcionament del sistema de bicicleta pública, 
l’Ajuntament de Gavà abonarà a l’Entitat Metropolitana dels Transport una quantitat anual a 
l’efecte, en funció de la població i del nombre d’estacions disponibles al municipi, amb una 
durada prevista del contracte de dotze anys, prorrogable per una única vegada per tres anys 
addicionals. 
 
SEGON.- Facultar el Sr. Alcalde i el Sr. José Obispo Vallecillos, tinent d’alcalde de 
Governació i Espai Públic, de forma indistinta, per a la signatura dels documents que 
corresponguin i per resoldre totes les qüestions que, en aquesta matèria i per aquest motiu, 
puguin plantejar-se. 
 

---------- 
 

El Sr. José Obispo va manifestar que tal i com ja s’havia informat en la comissió 
informativa, la proposta tenia com a finalitat l’aprovació del conveni de col·laboració 
amb l’Entitat del Transport Metropolità en relació a la implantació del Bicing al 
municipi de Gavà i a altres municipis de l’Àrea, afegint que el conveni contemplava, 
entre d’altres, l’abonament per part de l’ajuntament de Gavà d’una quantitat anual en 
funció de la població i del nombre d’estacions disponibles. 
 
Per la seva part el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC. va dir que el seu grup donaria 
suport a la proposta, ja que es tractava d’una mesura amb importants rèdits, 
especialment pel que feia al medi ambient i la mobilitat, afavorint a més l’enllaç entre 
zones de la mateixa ciutat i altres ciutats de l’entorn, esperant que esdevingués un 
medi de transport alternatiu i molt utilitzat per la ciutadania. En aquest sentit, el Sr. 
Reyes va dir que en el moment de concreció de les parades, es mirés de que tots els 
barris en disposessin d’alguna, i que fins i tot, els barris més allunyats del centre (Can 
Espinós, Can Tries, Bruguers, etc.) n’arribessin a disposar d’alguna en el futur.  


