
MOCIÓ DELS GRUPS DE LA CUP-PC, ERC-MES I CIUTADANS PER A 
L’EQUIPARACIÓ DEL BITLLET SENZILL DEL BUS URBÀ DE VALLDOREIX 
 

 

Arran de la intervenció d’un veí a l’audiència pública del passat més d’abril on va 
preguntar el per que del cost del bitllet senzill al bus urbà de Valldoreix és de 
2,15 €, quan el cost del mateix bitllet a Sant Cugat és inferior, de 1,80 €, i on va 
argumentar amb xifres aproximades que el cost d’equiparar el preu a Valldoreix 
seria totalment assumible. 
 
Atès que el Govern de l’EMD, com és de rebut, va respondre aquesta interpelació 
amb un informe tècnic, on repassava l’ordenança fiscal número 16 del present 
any i on enumerava la gama de títols dins el sistema integrat de l’ATM.  
 
Atès que també es feia esment del conveni amb l’Ajuntament de Sant Cugat per 
a que l’aplicació de títols municipals bonificats reflectits a les seves ordenances 
fiscals siguessin d’aplicació en la concessió administrativa del bus urbà de 
Valldoreix. 
 
Atès que en les ordenances fiscals de Sant Cugat el bitllet senzill sí és bonificat i 
malgrat això no ha quedat inclosa en el conveni la bonificació del mateix a 
Valldoreix com la resta de diferents títols. 
 
Atès que l’EMD rep una subvenció anual qque aquetde milers d’euros de l’ATM 
per pertànyer a l’Associació de Municipis amb transport urbà (AMTU) 
 
Atès que els títols d’ATM multi viatge només es poden adquirir a l’estació de 
Valldoreix, i no disposem de cap altre punt de venda a la Vila. 
 
Atès que els títols bonificats i anomenats socials per a persones jubilades de Sant 
Cugat i de Valldoreix no contemplen un topall de nivell de renda al ser distribuïts 
gratuitament, i se'n beneficien, lícitament, persones que cobren pensions 
superiors a 2,5 vegades el salari mínim interprofessional. 
 
Atès que aquesta evidència genera un greuge comparatiu i desequilibra la 
despesa social perjudicant la part destinada a ajuts a les persones amb pensions 
baixes, que veuen com els pocs recursos disponibles destinats per a benestar 
social s’aprimem per aquesta mala praxis. 
 
Atès que també es considera un ajut social la bonificació dels carnets d’estudiants 
sense tampoc tenir en compte els nivells de renda de les seves unitats familiars 
pel que es segueixen uniformitzant els ajuts sense prioritzar els casos on cal 
incidir primer. 
 
Atès que aquests motius són un factor d’empobriment de la cobertura social i 
que cal  buscar formes compensatòries mentre es resolen. 
 



Atès que hi ha un col.lectiu de persones que queden fora de la cobertura social 
per ser treballadores de la llar i empadronades a altes ciutats i fan servir de forma 
massiva el bus urbà de Valldoreix i que poden arribar a percebre retribucions per 
hora per sota dels barems que el salari mínim interprofessional estipula. 
 
Atès que aquestes persones i també una part de veïnes i veïns que no disposen 
de vehicle privat són els principals perjudicats pel preu del bitllet senzill quan 
puntualment esgoten el títol multi-viatge sense tenir la possibilitat de recompra 
al bus o a la Vila, i els cal fer una despesa extra. 

 
Atès que la despesa que generaria baixar el preu senzill és totalment assumible 
ja sia amb la subvenció o a partir dels pressupostos ordinaris i fàcilment 
quantificable amb les dades presentades a l’informe de la vocalia de mobilitat. 
 
Per tot plegat sol.licitem al Ple de l’EMD l’adopció del seguents acords: 
 

1. Bonificar el preu del bitllet del bus urbà de Valldoreix equiparant-lo al de 

Sant Cugat del Vallès. 

2. Que la Vocal responsable de mobilitat y representant també de l’EMD a la 

Taula de Mobilitat de Sant Cugat reivindiqui uns nous criteris d’aplicació 

en les bonificacions per usuaris de transport public que tinguin en compte 

els nivells de renda de cada persona.  

 


