Vistabella Tarragona

Vistabella

Servei de
transport
públic a la
demanda

Estació del
Camp de Tarragona

Tarragona

A partir del dilluns 17 de setembre de 2018, el Departament de Territori i Sostenibilitat, conjuntament amb
l’Ajuntament de la Secuita, posa en marxa un nou
servei a la demanda a Vistabella, tant per anar com
per tornar de Tarragona.
El servei es prestarà mitjançant taxis que enllaçaran
Vistabella i l’Estació del Camp de Tarragona amb els
autobusos del servei regular de Tarragona - Estació del
Camp de Tarragona - Valls, i a l’inrevés, i serà operat per
l’Empresa Plana.
Les persones usuàries faran el tram Vistabella - Estació
del Camp de Tarragona en taxi i el tram Estació del
Camp de Tarragona - Tarragona en el servei d’autobús
esmentat.
Les persones interessades hauran de posar-se en
contacte amb l’Empresa Plana:
Per WhatsApp al telèfon 627 681 964 o per correu
electrònic a avisos@autocarsplana.com abans de les
17.00 hores del dia feiner anterior al del viatge que es
vol fer.

Per utilitzar el servei un dilluns o l’endemà d’un dia festiu,
s’haurà de demanar el divendres anterior o l’anterior dia
laborable abans de les cinc de la tarda.
Qui no pugui disposar de WhatsApp i/o correu electrònic, excepcionalment, podrà trucar amb l’anticipació
esmentada al telèfon 627 681 964 només els dies feiners
de 10.00 a 12.00 i de 15.00 a 17.00 hores.
Cal identiﬁcar-se, donar un telèfon de contacte i
indicar l’hora del viatge d’acord amb els horaris
establerts, tant de l’anada com, si s’escau, de la
tornada.
Les persones que no hagin demanat aquest servei amb
l’antelació i els termes assenyalats no podran utilitzar-lo.
El bitllet que es pagarà al moment d’agafar l’autobús
inclou el viatge en taxi.
Aquest servei s’inclou en el marc de les mesures de
potenciació i millora de la xarxa de transport públic de
viatgers i del Pla de transport de viatgers de Catalunya
2017 - 2020.
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Parada
La parada a Vistabella és a la parada del bus escolar, av.
Catalunya, s/n.
Demanda del servei
WhatsApp i telèfon: 627 681 964
avisos@autocarsplana.com

Més informació:

www.empresaplana.cat
mou-te.gencat.cat

