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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 26 de juliol de 2018, per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 5 abstencions del grup municipal CxC, 5 vots a favor del grup municipal
CP, 4 vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 vots a favor del grup municipal C's, 3 vots a
favor del grup municipal PP, 3 vots a favor del grup municipal CIU i 1 vot a favor del grup
municipal d'ICV-EUiA ) l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA
PELS
GRUPS
MUNICIPALS
D'ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA I CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER LA
RECUPERACIÓ DEL BONO TAXI I PER UN SERVEI ESPECIAL DE TRANSPORT
PÚBLIC ADAPTAT “PORTA A PORTA”
Atès que en el web de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, apartat Programa d’Atenció a
les persones amb discapacitat, hi ha una sèrie de recursos propis que s’ofereixen, com són el
servei de transport adaptat i el projecte bono taxi .
Atès que aquests dos serveis que ofereix l’ajuntament no es presten adequadament al parer
dels usuaris, posant les persones que ho sol·liciten en una llista d’espera a la qual no se’n
dona cap tràmit.
Atès que com a exemple d’excel·lència, l’Ajuntament de Barcelona és un dels pioners en la
gestió d’aquest tipus de transport públic adaptat que, mitjançant l’Institut Municipal de
Persones amb Discapacitat, coordina el servei.
Atès que l’Ajuntament de Barcelona, per exemple, disposa d’un Servei Municipal de
Transport Especial “Porta a porta”. És un servei públic de l’Institut Municipal de Persones
amb Discapacitat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, complementari al transport públic i
pensat per ser utilitzat quan no hi ha transport públic regular adaptat. N’hi ha de dos tipus: fix
i esporàdic.
Atès que el poden demanar les persones amb mobilitat reduïda que tenen la targeta blanca,
una acreditació que es pot tramitar a les Oficines d’Atenció a la Ciutadania municipals. Per
obtenir-la cal disposar d’un certificat de discapacitat amb barem de mobilitat reduïda
reconegut.
Atès que el servei està disponible tots els dies de l’any i disposa d’una flota integrada
d’autobusos i taxis. Els taxis són compartits per dues persones amb targeta blanca sempre que
sigui possible. El preu del trajecte és el mateix que el d’un bitllet senzill de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i s’ha de pagar en efectiu a la persona conductora del taxi.
Atès que aquest servei, a banda de Barcelona, es presta també a d’altres municipis com
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Badalona, L’Hospitalet, Cornellà, Sant Adrià del Besòs i d’altres poblacions de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona amb convenis aprovats amb aquesta institució supramunicipal.
El Ple ACORDA
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Primer.- REQUERIR a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per tal de millorar un servei
porta a porta de taxi adaptat i microbusos adaptats, per a persones discapacitades i persones
amb mobilitat reduïda, per a realitzar desplaçaments fixos o esporàdics individuals dins o fora
de la ciutat, complementari al transport públic regular.
Segon.- INSTAR a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a la signatura d’un conveni amb
l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al finançament d’aquest servei.
Tercer.- IMPULSAR campanyes informatives per tal de donar a conèixer aquest servei
especial de transport, un cop estigui disponible.
Quart.- TRASLLADAR aquesta moció i els seus acords a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
i al sector dels taxis de Cerdanyola."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
L’Alcalde,

Aurora Corral García

Carles Escolà Sánchez

