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MOCIO QUE PRESENTA EL GRUPO 
MUNICIPAL 
D..............................................AL PROPER 
PLE MUNICIPAL ORDINARI. 

EN DE FENDER LA MOVILIDAD ENTRE 
Vidreres Girona   

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:  

La targeta d’ATM d’Àrea de Girona, té unes tarifes en les quals no estan contemplades a les 
zones 7 i 6 per tan només poden arribar a Santa Coloma de Farners. Però les gestions de 
l’atur estan a Salt , Girona; si tenint d’anar al especialista, és a Girona, si tenint de fer cursos , 
la seva gran majoria estan a Girona. Com és possible que a Vidreres , Lloret de Mar, Maçanet 
,Sils ,Vilobí d’Onyar i Santa Coloma de Farners no pugui entrar en aquesta tarifa ? 

En aquesta tarifa hi ha poblacions com ara Santa Coloma de Farners ,que tenen un índex 
d’atur molt alt, aquesta gent ha d’anar a Girona , igual que els demès pobles que em dit 
abans . 

Vidreres , és troba entre les poblacions que per fer qualsevol gestió té d’anar a Girona, ja 
sigui metges, justícia gratuïta , atur, cursos , etc. 

A Vidreres hi ha 574,7 aturats .Això vol dir , que a aquesta gent li suposa un cost important el 
fet d’anar a Girona un parell de cops a la setmana , per tràmits , ja que anar i tornar ja val 
5,90 euros i si la persona va arreglar papers tindrà d’anar més d’una vegada , per tant a 
aquesta persona , no pot fer cursos , ni busca feina fora del àmbit de Vidreres , per manca de 
recursos econòmics. Quan hem de fer que la mobilitat sigui més flexible possible , per la gent 
amb menys recursos, per a buscar feina, per formar-se, per fer gestions , per anar a 
l’especialista , per buscar feina o per anar a la feina ,si ha trobat, i no és un salari superior al 
salari mínim interprofessional . 

 

 

Poblacions que comprenen en ATM 
Poblacions Habitants Parados 

Santa Coloma Farners 12.448 915,4 
Brunyola 397 14,9 

Vilobí d’Onyar 3.053 163,7 
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73.822 5237,4 
Dades estretes de IDESCAT. Territori. El municipi en xifres. La selva 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 

Rebutja: L’actual tarifa de l’ATM, en la que les poblacions afectades, com son Vidreres, 
Maçanet de la Selva, Lloret de Mar, Llagostera , Tossa, Santa Coloma de Farners. Queden 
fora. 

Instar: A l’ajuntament de Vidreres , que demani tant al Director de l’ATM àrea de Girona, 
com al Consell Comarcal , com al SOC i com a la Generalitat que aquestes tarifes canviïn i és 
tingui en compta a les persones en alt risc d’exclusió o que les seves rendes no sigui superior 
al salari mínim interprofessional . 

Instar: A serveis socials de Vidreres , que des de la seva seu s’informi dels ajuts que hi ha en 
la matèria de transports.  

Instar: A l’ATM àrea de Girona , que tingui en compte a aquestes poblacions, ja que 
precisament som les més interessades en poder anar a Girona a fer gestions i ho tenen més 
difícil el tema de la mobilitat que no pas els que estan més a pro o en el mateix Girona. 
Creient fermament que és un a gravi clar a les poblacions més llunyanes . 

Instar: A la Generalitat , que tots els catalans sigui trasts d’igual manera, ja que no és lògic 
que a Barcelona no hi hagi cap problema i totes les poblacions tingui la mateixa tarifa per les 
persones en al risc d’exclusió o amb uns ingressos que no superin el salari mínim 
interprofessional i a Girona hagi aquests problemes, això és un a gravi comparatiu, quan 
estén tots per fer país.    

 
 
 

Aeroport 0 0 
Riudarenes 2.180 149,8 

Maçanet de la selva 7.175 757,2 
Lloret de mar 40.837 2661,7 

Vidreres 7.732 574,7 
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REGIDOR/A QUE DEFENSARÀ LA MOCIÓ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE 
VIDRERES. 
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