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MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S PSC AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 2022-09-16 REFERENT
A AUGMENTAR LA REBAIXA DEL TRANSPORT PÚBLIC MUNICIPAL FINS AL 50%

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l’ONU:
Núm. 1. Eradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.
Núm. 11. Aconseguir que les ciutats siguin inclusives, segures, resilients i sostenibles.
Núm. 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest.
Actualment ens trobem en una situació molt delicada a escala mundial amb una emergència climàtica que fa
temps que patim i que s’accelera greument. A aquesta se li suma la crisi sanitària de la Covid que hem passat i els
efectes derivats de la invasió de Rússia a Ucraïna que està provocant moltes morts i que, a la vegada, està
generant una inflació especialment en el preu del gas i del petroli que està provocant que moltes famílies d’arreu
del món tinguin veritables problemes per arribar a final de mes. Una situació que, si segueix així, s’agreujarà
encara més en els pròxims mesos amb l’arribada del fred.
Davant d’aquesta situació les Administracions Públiques també estan fent esforços importants per pal•liar la
situació i des del Govern Espanyol s’han posat en marxa diverses mesures destinades a reduir aquesta inflació
per tal de millorar el dia a dia de la ciutadania. Alguns exemples d’aquestes mesures són la reducció de l’IVA de la
llum del 21% al 5%, el descompte de 20 cèntims per litre de carburant o l’increment de l’ingrés mínim vital, entre
altres. Recentment, i amb el mateix objectiu d’ajudar a totes les famílies a combatre aquesta inflació, el Govern de
Pedro Sánchez bonifica al 100% el preu dels abonaments de viatges de tren de rodalies i mitja distància operats
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per Renfe i fins a un 30% el cost del transport públic de competència autonòmica i local. Dues bonificacions que
van entrar en vigor el passat 1 de setembre, que s’allargaran fins al 31 de desembre, i que estan pensades perquè
la ciutadania aposti pel transport públic amb el benefici que això comporta per les ciutats i per tot el planeta, ja
que provocarà una disminució de CO2 i de gasos hivernacle important. Entre els beneficis també hi ha alliberar
els carrers de cotxes i guanyar espai per als vianants, entre d’altres.
Al seu torn, l’aposta pel transport públic també suposa un estalvi molt important per a les famílies, ja que poden
deixar d’utilitzar el vehicle privat i, per tant, evitar pagar l’elevat preu de la gasolina, i apostar per viatjar
gratuïtament amb el tren o bé a uns preus molt rebaixats amb l’autobús públic. Ara bé, la rebaixa del 30%
facilitada per l’Estat creiem que pot ser encara més beneficiosa per la ciutadania si les comunitats autònomes i
els organismes locals posem encara més de la nostra part. En aquesta línia, des de la Generalitat ja s’ha apostat
per arribar fins al 50% en els descomptes dels abonaments de l’ATM (Agència Transport Metropolità), i ciutats
com Barcelona, Sevilla, Sabadell o Sant Cugat del Vallés també han aplicat aquest descompte en els autocars
municipals. Per posar més exemples, Vigo ha decidit afegir un 40% més a la rebaixa de l’Estat, fet que permet als
seus ciutadans gaudir d’un descompte de fins al 70% en els abonaments, en una aposta ferma pel transport
públic.
Segons la nostra valoració dels costos, aquesta mesura és perfectament assumible i més en la situació que ens
trobem actualment. Hem d’anar en la línia de promoure el transport públic activament i, per tant, considerem
que aquesta rebaixa dels abonaments hauria de ser mantinguda en un període més llarg i això no tindria perquè
afectar els comptes de l’Ajuntament. Més tenint en compte que els ingressos de l’Ajuntament provinents dels
impostos cobrats per l’Estat han anat augmentant en els darrers anys. A tall d’exemple, el 2020 es van ingressar
22,5 milions d’euros, el 2021 22,9 i el 2022 24,2 milions d’euros, un increment de gairebé 2 milions en tres anys.
Tenim clar que el transport públic ha de ser una de les eines principals que faciliti el compliment de l’agenda 2030
i ajudi a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i també a potenciar les zones de baixes emissions arreu
de la ciutat, però ara cal actuar.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
Per l’exposat, el Grup Socialista de l'Ajuntament de Reus presenta per a la seva aprovació pel Ple Municipal,
l’acord següent:
PRIMER. Que l’Ajuntament traslladi a l’empresa de Reus Transport establir ajudes al preu dels abonaments i
bitllets multiviatges complementàries a les ajudes de l’Estat fins a arribar al 50% de descompte de l’abonament de
Reus Transport fins al 31 de desembre.
SEGON. Que l’Ajuntament traslladi a l’empresa de Reus Transport la petició de treballar perquè la rebaixa dels
abonaments de Reus Transport sigui progressiva durant el 2023 per arribar pràcticament a la gratuïtat del
transport públic municipal i potenciar-ne així el seu ús.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Mocio_Mocio_rebaixa_transport_pdf.pdf
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DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L'ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):
Marqui la casella «SÍ» si desitja autoritzar i consentir que AJUNTAMENT DE REUS realitzi la consulta dels
documents. En cas que marqui «NO» vostè s'està oposant a la consulta i haurà d'adjuntar la documentació.
SI

NO

X

Document identificatiu
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INFORMACIÓ DE AJUNTAMENT DE REUS A LA PERSONA INTERESSADA.
1. L'accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus
(www.reus.cat), segons el que estableix el Reglament de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics de
l'Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l'avís de dipòsit a través d'un SMS al mòbil o un missatge al
correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes per a ser
incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus. Si la pregunta es formula
per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el
decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les
preguntes a respondre per escrit han d'ésser contestades en el termini màxim .

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem que les dades
personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està publicat al Portal de
Transparència de Ajuntament de Reus. https://transparencia.reus.cat
Responsable
Ajuntament de Reus
Finalitat
Legitimitat

Destinataris

Drets

La gestió o tramitació de la Mocions i propostes de declaració al Ple Municipal o a la
Junta de portaveus
El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una obligació legal, per
raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en exercici d'un interès legítim i en els
casos que consti el consentiment de la persona interessada. En tot cas, AJUNTAMENT DE
REUS està facultat per a comprovar l'exactitud de les dades aportades per l’interessat/da
Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici de les seves
competències, a altres organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos
que consti el consentiment previ de la persona interessada.
En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d'una sol·licitud a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu
electrònica de l'Ajuntament.
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Informació addicional
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X

Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar
un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Podeu consultar informació addicional a la pàgina web: https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents
aportats.
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