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PER UN SISTEMA DE TA
TRANSPORT PÚBLIC UÉS JUST

El grup municipal de PROGRÉS presenta al Ple d'aquesta corporació
de 23 de desembre de 2008 la següent:

MOCIó

Recentment, el sindicat CCOO ha fet públic un estudi comparatiu
entre el sistema tarifari del transport públic de l'àrea de Barcelona
amb el d'altres àrees metropolitanes europees en el qual es posa de
manifest que les persones joves del nostre entorn metropolità no
gaudeixen dels descomptes que altres joves europeus estan avui
gaudint de forma majoritària. Per a una majoria de joves, la
utilització del transport públic suposa un esforç massa important en
relació a la seva limitada capacitat de renda. Bona prova d'això és
que l'actual utilització del títol tarifari pensat per als joves, la T-JOVE,
té una penetració gairebé simbòlica entre els usuaris. El preu d'una
T-JOVE (trimestral) per a L zona (continu urbà de Barcelona) és de
108 €, de 156 € per a 2 zones (corona de Santa Coloma de Cervelló,
Sitges, Molins de Rei, Sabadell, Mollet i Premià) i de 210 € per a tres
zones (corona de Martorell, Terrassa, Granollers i Mataró), uns preus
que sovint es troben fora de la capacitat adquisitiva de molts joves.

En aquesta línia, l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), ha
aprovat recentment la creació d'un nou títol de transport, anomenat
T-L2, adreçat als nens i nenes menors de 12 anys, que suposa un
avenç en el camí de facilitar, incentivar i fidelitzar l'ús del transport
públic per part dels sectors més joves de la nostra societat.

Tot i així cal recordar el compromís que té el govern de la Generalitat
d'elaborar una llei de finançament del transport, tal i com
determinava la Llei de mobilitat, aprovada el 2003, que doni solució
definitiva als problemes de finançament del transport públic.

En paral.lel, hem de continuar avançant amb noves propostes per
acabar amb la discriminació que les persones joves de Barcelona i el
seu entorn pateixen en comparació amb altres capitals catalanes,
espanyoles i europees; i per a crear un títol de validesa anual que
permeti a qui ho desitgi viure amb normalitat sense cotxe, no només
els dies feiners sinó també els caps de setmana. Les tarifes planes
s'han demostrat com el sistema de preus més idoni per a fidelitzar
clients.
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Per altra banda, tenint en compte que ja fa 7 anys que funciona
l'actual sistema de zones, pensem que és el moment de revisar-lo i

ajustar el límit de les diverses zones a paràmetres més tècnics.

Per tot això, es proposa que I'Entitat del Transport Metropolità (EMT) i

I'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), en l'àmbit de les
competències respectives, incorporin les propostes següents en el

termini més breu Possible: ,. ,

PRIMER - La creació d'una targeta T-JOVE anual a 3OO euros, amb
dret a viatjar il.limitadament per tota la regió metropolitana, és a dir,
per 6 zones tarifàries, p€r a joves de fins als 25 anys. Per evitar el fet
d'haver de pagar-la de cop, es proposa donar l'opció de fer-ne un
pagament mensual a través de domicilíació.

Aquesta proposta persegueix assolir dos objectius. El primer respon a

un criteri de caràcter fortament social i no és altre que el de situar la

tarifa que paguen el joves de Barcelona al nivell dels preus que
paguen altres joves estudiants i joves treballadors europeus, és a dir,
amb importants descomptes. El segon busca la fidelització de clients
per al transport públic des de la seva primera etapa com a usuaris.

SEGON - La creació d'una targeta de transport T-ANY anual al preu

de 4OO euros que permeti viatjar sense límit per tota la regió
metropolitana, Com en el cas anterior, hi hauria l'opció de pagar-la
mensualment a través de domiciliació bancària. Els col'lectius
potencialment interessats en aquest nou títol de transport són els
usuaris habituals del transport públic, els del carsharing, és a dir, els
que només fan servir el cotxe de tant en tant, i els treballadors
d'empreses que estiguin disposades a potenciar el transport públic a

través de mesures de suport acordades en la negociació col'lectiva.

TERCER - La revisió de I'actual sistema de zonificació ajustant els
seus límits a paràmetres més tècnics.

qUART - Traslladar els presents acords a I'Autoritat del Transport
Metropolità (ATM) i al seu Consell de la Mobilitat, a I'Entitat
Metropolitana del Transport (EMT), als sindicats Comissions Obreres
(CCOO) i Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT), a

I'associació de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC)' a

Foment del Treball, al Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, i al

Consell de la Joventut de Catalunya.
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Felip Castill âs,
Portaveu del grup municipal PROGRES
fcasti I lo@ prog res. cat

A l'atenció de la ll.ltre. Sra. Dolors Pueyo i Beltran
Alcaldessa de I'Excm. Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
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