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Girona
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS SOBRE MILLORA DE LES
CONDICIONS ECONOMIQUES EN BUSOS URBANS I ZONES
D'ESTACIONAMENT REGULAT PER A PERCEPTORS DE LA RENDA

MINIMA DE CIUTADANIA, O SALARI MÍNIM PROFESSIONAL

Exposició de motius

El passat 12 de juliol es va aprovar, amb el vot favorable de tot el Parlament de

Catalunya, la Renda Mínima de Ciutadania (RMC), un pas més per anar reduint
la precarietat ¡ per garantir un mínim d'ingressos que ha de suposar una

gradual normalització de les condicions económiques dels més desafavorits.

La RMC, no obstant, no és la única mesura que s'ha d'aplicar per millorar les

condicions dels ciutadans, sinó que, conjuntament a l'increment d'ingressos,
hem de vetllar per una reducció de les despeses que estiguin a les nostres
mans ¡ que pressupostáriamentsiguin viables.

La millora en les possibilitats de mobilitat dels perceptors de les rendes més
baixes de la societat s'ha d'aconseguir per evitar que per dificultats en l'accés a

transport públic o a les zones d'aparcament regulat vegin limitades les seves
opcions per realitzar les gestions necessáries, bé sigui per anar a hospitals,

centres de lleure, biblioteques, a realitzar les seves compres o a entrevistes de

treball, al cas dels perceptors de RMC que estiguin buscant feina.

A Girona ens trobem en un escenari on la renda per cápita de la provincia és
de les més altes d'Espanya, peró on la diferencia entre les rendes més altes ¡

Ies més baixes cada cop és més gran, d'aquí la necessitat de garantir rendes ¡

serveis al col-lectiu més desfavorit.

A nivell tecnológic, Girona ja compta amb servei de control de zona
d'aparcament regulat que permet individualitzar segons matrícula ¡ propietari
de vehicle, ¡ un sistema de registre municipal com el que es dona en la gestió



Girona
de la targeta de bus social que garanteix qualsevol distorsió en l'actualització
de les dades o ineficiéncia reiterada en el temps.

Per tot aixó, el grup municipal de la Ciutadans proposa al Ple municipal

d'adopció dels segiients ACORDS:

PRIMER.- Estudi de recálcul de les tarifes d'aparcament regulat a la ciutat per
perceptors de la Renda Mínima de Ciutadania o del Salari Mínim

Interprofessional

SEGON.- Estudiar la incorporació a la targeta Bus Social als perceptors de la

RMC

TERCER.- Aplicar Ies bonificacions/noves tarifes durant l'exercici 2018, arribant

a l'aplicació dels descomptes ¡ bonificacions a tots els perceptors del Salari
Mínim de Ciutat l'any 2019

irona, 6de n '017.
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