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PRESENTA:

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL Cs GIRONA SOBRE EL FOMENT DE LA MOBILITAT COMBINADA

FONAMENT

Els problemes d'expansió urbana, congestió ¡ manca d'espai, composen un cercle viciós que
está ofegant les nostres ciutats ¡ reduint la qualitat de vida en un moment on augmenta la

demanda dela mobilitat.

Hi ha estudis que indiquen que en 40 anys la població urbana es duplicará, ¡ les ciutats
s'hauran d'enfrontar a desafiaments socio—economics, logístics ¡ ecológics que obligaran a un

considerable número d'habitants a desplacaments de la ciutat a la resta de poblacions,
maximitzant el volum de transit. Avui ¡ en aquest futur que está arribant sabem que el

transport públic és la pedra angular de tot sistema de transport eficac d'una ciutat moderna.

No ens podem enganyar, la vida a la ciutat és dinámica ¡ constant, a qualsevol moment podem
trobar gent que va d'un lloc cap a un altre, ¡ el transport públic no pot proporcionar molts

d'aquests trajectes de manera eficac.

El transport públic es troba davant del desafiament d'esdevenir un actor clau a l'hora de

proporcionar serveis de mobilitat més flexibles ¡ variats.

La pedra angular de tota política de mobilitat és disposar d'un sistema de transport públic ¡

eficient, el qual té la responsabilitat de cobrir la majoria dels trajectes motoritzats, tot ¡ així,

sempre hi haurá situacions on, en funció de l'hora o de la naturalesa del desplacament, l'ús de

|'automóbil no només será necessari, sinó que estará justificat.

La clau de la mobilitat a la nostra ciutat entenem que passa per la mobilitat combinada, ¡ des

d'aquest ajuntament hem de fer les primeres passes.

La mobilitat combinada és el resultat del transport públic combinat amb altres tipus de

mobilitat, com el cotxe compartit, el taxi o la bicicleta. Casos d'éxit de mobilitat combinada

trobem a Londres, Quebec o Wallonia (Bélgica), entre altres.

A Girona podem fer servir autobús públic, girocleta ¡, amb la nova normativa del taxi, en

estudi, es pot contemplar l'opció inclús del taxi compartit, com així consta a l'article 36 del

reglament de taxi de Girona ¡ a l'article 21 de la Llei 19/2003 de 4 de Juliol.

PROPOSTA D'ACORD

Primer.- Estudiar la combinació de les tarifes de bitllet de bus urbá ¡ Girocleta.

Segon.- Establir un primer període de promoció fomentant l'ús combinat dels serveis.
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Tercer.- Creació de més estacions de Girocleta a prop de les principals parades d'autobusos on
es detectin més desplagaments deis víatgers a distáncies que, caminant, estiguin entre 5 i 15

minuts de distancia. (universitats ¡ altres punts calents de concentració de mobilitat)

Quart.- Estudiar la implantacíó de servei de taxi compartit, conjuntament amb el sector per
fomentar el coneixement de I'opció, ¡l'ús del servei.

Míl2íñ'n Posom 110Meiw.
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