AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

DILIGÈNCIA: La present proposta ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 31 de març de 2022
PRP 2022/326 MOCIÓ PER LA MILLORA DE L’ENTORN DE L’ESTACIÓ I EL TRANSPORT
PÚBLIC EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de
Mollerussa:
“A Mollerussa, març de 2022
MOCIÓ PER LA MILLORA DE L’ENTORN DE L’ESTACIÓ I EL TRANSPORT PÚBLIC
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A Mollerussa s’està consolidant al voltant de l’estació del tren i l’estació d’autobusos el principal hub
de transport públic del Pla d Urgell. Un espai intermodal que diàriament utilitzen molts mollerussencs
i mollerussenques.
L’aposta per un transport públic de qualitat, mediambiental més sostenible que el transport privat,
contribuirà que aquest espai guanyi encara més protagonisme en els propers anys.
Però, és evident que a dia d’avui, tant en el seu entorn com en el servei hi ha molt marge de millora,
atès que:





En algunes freqüències i línies, sovint els autobusos van plens, el que impossibilita que tots
els usuaris que estan esperant puguin accedir-hi.
Molts ciutadans i moltes ciutadanes tenen dificultats per identificar els horaris de les
diferents línies de transport públic.
Molts viatgers dubten si l’autobús que arriba és el que realment estan esperant.
No hi ha opció de comprar bitllets o carregar els abonaments.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple de
l’Ajuntament de Mollerussa l’aprovació dels següents ACORDS:

SEGON. Promoure la instal·lació a l'estació d’autobusos i de tren de pantalles informatives que
permeti comunicar els horaris, rutes, així com les arribades i sortides del transport públic en temps
real.
TERCER. Sol·licitar la instal·lació d’una màquina de venta de bitllets i recàrrega d’abonaments.
QUART. Desenvolupar un estudi per conèixer l'ocupació de les línies en les diferents dies i
freqüències.
CINQUÈ. Comunicar aquest acord a l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de l'Àrea de Lleida,
l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà - AMTU -, i al Serveis Territorials de la
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori a Lleida.”

Jesus Luño Garcia
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PRIMER. Instem a la millora de la senyalització de l’estació de tren, de l’estació d’autobusos i els
seus entorns, per identificar correctament els diferents espais, sales d’espera, els accessos, el pas
soterrat i els ascensors.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
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Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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