
GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS PER MUSEROS

Andreu Collado i Garcia i Víctor Xercavins i Garcia, regidors del Grup Municipal BLOC-
Compromís, fent ús de la legalitat vigent, presenten al Plenari de la Corporació, per a la 
seua aprovació, la següent

MOCIÓ SOBRE LA GRATUÏTAT DEL TRANSPORT PER ATURATS/DES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En un context de greu crisi econòmica i altes xifres de desocupació, són moltes les 
persones que veuen limitades les seues possibilitats de progrés i d’accés al treball a 
través del transport públic per no poder fer front a la despesa que suposa la compra dels 
diferents títols de transport públic.

La llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, 
estableix com a principi general que «les Administracions Públiques facilitaran la mobilitat 
de les persones com a element essencial de la seua qualitat de vida i de les seues 
possibilitats de progrés en relació amb el desenvolupament de les seues oportunitats de 
l’accés al treball, a la formació, als servicis i a l’oci». A més, a més, específicament, es fa 
referència a la «promoció del transport públic per a totes les persones i de la 
intermodalitat».

Les persones desocupades veuen com la recerca de treball, assistència a entrevistes 
personals etc, suposen moltes voltes una despesa extra dins d’economies familiars 
deprimides, que no poden assumir.

Per tant, es proposa al PLE l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER.- Instar al Consell a impulsar les mesures necessàries per tal d’oferir títols de 
transport gratuïts per a persones desocupades que no cobren prestació o cobren una 
prestació inferior al Salari Mínim Interprofessional.

SEGON.- Instar l’Ajuntament de Museros  a establir convenis o acords amb els serveis de 
transport públic que usen més a sovint els nostres veïns i veïnes per a fer possible que les 
persones desocupades puguen utilitzar-los amb un cost assumible per a les seues 
rendes. 

A Museros, 20 d’octubre de 2014


