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El servei de bus urbà de Mollet, un dels més equilibrats
de l’AMTU
Segons dades facilitades per l’Agrupació de Municipis amb Transport
Urbà (AMTU), de la qual Mollet en forma part, el servei de bus urbà de la
ciutat és un dels més equilibrats, ja que els diners recaptats en bitllets
cobreixen el 60% del cost total del servei.
Pel que fa a municipis AMTU d’una mida similar a Mollet (entre 50.000 i100.000
habitants) la cobertura del cost del servei gràcies a la venda de bitllets se situa,
de mitjana, en el 31,66%. En el cas de Mollet, però, el servei es cobreix en un
58% a través dels bitllets venuts.
De les dades de l’AMTU, també se’n desprèn una altra dada positiva per a
Mollet: de mitjana, la valoració del cost del servei (subvenció municipal) per
ciutadà és de 21 euros, mentre que a Mollet el cost del servei per habitant se
situa molt per sota, en tan sols 4,5 euros per habitant (i només 0,58 euros per a
cada viatge realitzat – uns 375.000 viatges, l’any 2012).
A més, les xifres d’ús del servei de bus municipal a Mollet també revelen una
altra dada molt positiva: a Mollet, en el darrer any, ha pujat el nombre de
passatgers a l’entorn d’un 3%, mentre que a la resta de municipis de l’AMTU
aquesta tendència és negativa.
L’Ajuntament fa un balanç molt positiu d’aquestes dades, les quals demostren
que en els darrers anys s’ha fet una bona política, amb despeses necessàries
(com la renovació dels vehicles) però racionals. La tendència a l’alça de
viatgers del bus urbà fa palès que funciona bé i es dóna un servei correcte a la
ciutadania.
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