
MOCIÓ DE REBUIG A L’AUGMENT DE LES TARIFES DEL TRANSPORT PÚBLIC

Atès que el Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità, el
passat mes de desembre de 2013, va aprovar un increment de les tarifes del
transport  pel  2014 que suposa un increment d’entre un 5 i  un 8% (segons
tarifa).

Atès que en un moment de forta crisi econòmica, quan moltes famílies han vist
reduïts els seus ingressos globals, no és comprensible socialment apujar les
tarifes, sinó plantejar-se un nou model tarifari basat en les necessitats de les
classes populars.

Atès que en aquestes circumstàncies el transport públic és fonamental per a
garantir el dret a la mobilitat dels treballadors i les treballadores, especialment
d’aquelles que estan a l’atur o són pensionistes, i en general de veïns i veïnes. I
atès que unes tarifes a preus més reduïts han estat llargament reivindicades
pels sindicats i les associacions d'usuàries.

Atès que els transports públics són un dels principals elements vertebradors del
territori,  i  que  això  comporta  la  necessitat  de  comptar  amb  un  sistema  de
transports d'una gran qualitat i que respongui a les necessitats dels usuaris i
del territori.

Atès  que  moltes  famílies  catalanes,  ja  fortament  afectades  per  la  crisi
econòmica, hauran de destinar una major part del pressupost familiar a finançar
la  necessitat  d’utilitzar  els  transports  públics  en  els  seus  desplaçaments
habituals.

Atès que aquest fet suposa un desafiament per a les manresanes i manresans
més castigats per la crisi, l’atur i les retallades, ja que l'augment dels preus del
transport públic representa un cop molt dur per veïns i usuaris que observen
que  mentre  les  administracions  públiques  retallen  serveis,  retiren  ajudes  i
desnonen famílies, a més castiguen els qui aposten pel transport públic.

Atès que l'augment exponencial  de les tarifes converteix el  transport  públic,
pagat  per  tothom a través  dels  impostos,  en  un  luxe  pels  usuaris  i  en  un
autèntic transvasament de fons públics cap a les empreses que el gestionen.

Atès que, segons l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en el seu article 48 "els
poders  públics  han  de  promoure  polítiques  de  transport  i  de  comunicació
basades  en criteris  de  sostenibilitat  que fomentin  la  utilització  del  transport
públic i la millora de la mobilitat". 

Atès que l’increment continu i desmesurat del preu del transport no fomenta la
utilització del transport públic, així com tampoc la millora de la mobilitat, ja que
amb els  preus actuals  i  els continuats increments,  els  poders públics estan
fomentant de forma indirecta l’utilització dels mitjans de transport privats.



Atès que moltes  manresanes i  manresans tenen la  necessitat  d’utilitzar  els
transports públics dia rere dia per als seus desplaçaments habituals, i que el
cost del servei sempre ha d’estar determinat per l’objectiu d’eficiència financera
del prestador del servei i, sobretot, per la capacitat econòmica dels potencials
usuaris, així com pel seu caràcter bàsic de servei públic.

Proposem al Ple l'adopció dels següents 

ACORDS:

1.- Manifestar el  profund desacord i rebuig per l’increment de les tarifes del
transport metropolità per l’any 2014 que ha aprovat el Consell d’Administració
de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

2. Reclamar a l’ATM la congelació de les tarifes de transport a les de 2013.

3. Proposar a l’ATM definir, dins de l’exercici 2014, un nou model de tarificació
del transport públic que impulsi la demanda i permeti una utilització més flexible
del sistema, de forma que s’aconsegueixi un abaratiment dels preus i un tracte
preferent per a les persones que es desplacen diàriament per raons de treball
(remunerat o de cures), d’estudi o de salut.

4. Proposar a l’ATM la creació d’un òrgan participatiu i  decisori  amb agents
socials com la CONFAVC, la PTP i Stop Pujades Transport, així com amb els
sindicats presents a les empreses de transport  públic  per  establir  un acord
referent  a  les  necessitats  reals  de  les  treballadores  i  les  usuàries  per  tal
d’assolir un transport públic a preus populars.

5. Proposar a l’ATM millorar i, en el seu cas, ampliar els títols de transport de
caràcter social, de forma que les persones aturades que busquen treball; els
joves i estudiants; els pensionistes i les persones amb discapacitat, disposin de
títols específics a preus més reduïts, per evitar els riscos d’exclusió social en
els sistemes de transport públic de Catalunya. Així com incidir en la promoció i
difusió dels títols ja existents.

6.  Demanar  al  Govern  de  la  Generalitat  que  de  manera  urgent,  enceti  els
treballs per aprovar una Llei de finançament del transport públic.

No obstant això, el Ple decidirà.

Jordi Masdeu Valverde       GM de la CUP      Manresa, a 13 de febrer del 2014


