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DISTRICTE ADMINISTRATIU 
SERVEI DE LLANÇADORES 

 
Avui, CCOO ens hem reunit amb responsables de la Gerència del Districte Administratiu de 
Barcelona i del Departament d’Economia per tractar les problemàtiques existents amb el servei de 
llançadores tal i com us informàvem al nostre CCOO INFORMA 084/22. 
 
CCOO hem lliurat tot un seguit d’incidències que hem recopilat per part del personal usuari que 
s’ha posat en contacte amb nosaltres com ara:  

• Personal que no ha pogut fer ús del servei per anar complert. 
• La finalització del servei de llançadores des de Plaça Catalunya a les 09:00 i Plaça 

Espanya a les 09:10 fa impossible el seu ús per part del personal que porta els/les fills/es a 
l’escola a les 09:00.  

• Molts/es treballadors/es arriben a l’estació de Sants entre les 07:00 i les 7:05, per la qual 
cosa per poc temps no poden fer ús de la llançadora que surt a les 07:05. 

• Personal que ara arriba a Sant Andreu Comtal per obres a la Sagrera.  
• Molts/es treballadors/es arriben de Lleida i Tarragona a Sants a les 08:11 (si no hi ha 

endarreriments), i moltes vegades no poden agafar la llançadora de les 08:15. 
• Endarrerir l’horari de la primera llançadora que surt del DAB cap a Sarrià (14:20h) a les 

14:45 per poder compatibilitzar millor aquest servei amb l’horari del personal. 
• La llançadora que surt a les 16:35 h del DAB cap a Plaça Catalunya acostuma a arribar 

tard amb la qual cosa es perden enllaços amb tren, autobusos o FGC. 
• La llançadora que surt de Plaça Catalunya a les 08:35 acostuma a arribar tard al DAB, amb 

la qual cosa, per cobrir l’horari, és impossible agafar la llançadora que surt del DAB a les 
16:35 i cal esperar 1h per agafar la següent que surt a les 17:35. 

 
Els responsables argumenten que els horaris de les llançadores es van adequar a una enquesta 
inicial que es va fer en els seu moment i que son conscients que les necessitats han variat. És per 
això que, aprofitant l’elaboració del Pla de Desplaçament del DAB, tornaran a fer arribar una 
enquesta a tots/es els/les usuaris/àries que complementaran amb les dades d’ús que s’estan 
recopilant actualment i en el termini aproximat d’un mes tornarem a reunir-nos per valorar 
tota la informació i fer els canvis necessaris. 
 
CCOO recomanem a tot el personal usuari que contesti aquesta enquesta quan se’ls faci arribar i 
també que comuniqui les incidències que es produeixin amb el servei al Portal de peticions i 
serveis d’edificis de la intranet del DAB. 
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