JESÚS M. GUTIÉRREZ BUSTILLO, SECRETARI GENERAL de l’Ajuntament de
Lleida, segons l’art. 206 del ROF, sense perjudici del text definitiu de l’acta,
CERTIFICO: Que amb data 25 de gener de 2019, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre
altres l’acord següent:
9.- MOCIÓ PROMOGUDA PER CCOO TERRES DE LLEIDA DE PROPOSTA DE
CREACIÓ DE LES RODALIES DE LLEIDA
Per unanimitat s’acorda:
1r. Aprovar aquesta proposta-moció:
1r. Creació de quatre línies de Rodalies.
La creació de les quatre línies de Rodalies de Lleida estaria basada en
l'aprofitament dels corredors ferroviaris ja existents, reutilitzant i optimitzant l'ús
de les infraestructures actuals.
2n. Creació d'un Baixador al polígon Ind. El Segre i 1 andana a Pla de
Vilanoveta.
Proposem la creació d'un Baixador a Polígon Ind. El Segre, a l'actual traçat de la
Línia Lleida-Balaguer, així com la construcció d'una andana a l'actual estació de
Pla de Vilanoveta, amb l'objectiu de donar cobertura a les necessitats de
mobilitat dels treballadors/ es que s'hi desplacin diàriament.
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3r. Rehabilitació de les estacions i baixadors accessibles a les PMR.
Proposem la rehabilitació de les estacions i baixadors, per tal que totes siguin
accessibles per a les persones de mobilitat reduïda, així com la reposició dels
serveis de tele-indicadors, megafonia i enllumenat de les mateixes, ja que molts
estan deteriorats.
4t. Prestacions del Servei amb vehicles accessibles a persones amb
mobilitat reduïda.
Proposem que la totalitat dels vehicles amb que és presti servei siguin
accessibles a les persones de mobilitat reduïda.
5è. Increment dels serveis i adequació dels horaris existents.
Proposem incrementar els serveis i una adequació dels horaris existents a les
necessitats de mobilitat de les persones en l’àmbit personal, laboral,
professional, comercial, social i d'oci, així com l'accés als serveis públics
(hospitals, universitat, Jutjats, etc.) i privats, que els permetin realitzar l'anada i la
tornada al seu domicili habitual, i que, al seu torn, permetin l’enllaç a Lleida amb
els serveis ferroviaris d'alta velocitat, tant a Barcelona com a Madrid, que hi ha
en l'actualitat, tant d'anada com de tornada el mateix dia.
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6è. Integració tarifaria dins de l'ATM de la totalitat de la xarxa de Rodalies
de Lleida.
Proposem la Integració tarifària dins de l'ATM de Lleida de la totalitat de la xarxa
de Rodalies de Lleida, inclosos a els municipis pertanyents a Aragó. Actualment
s’està desenvolupant per part de la Generalitat de Catalunya, la posada en
funcionament de la T-mobilitat. Si es fa efectiva en l’àmbit de Catalunya, sol·licita
rem la integració en aquesta de la totalitat de la xarxa de rodalies.
7è. Inclusió del títol de transport de Rodalies de Lleida al d'Alta Velocitat.
Així mateix, sol·licitem que, de la mateixa manera que passa a la totalitat dels
nuclis de rodalies d’àmbit estatal, dins del preu del bitllet dels trens d'alta
Velocitat, hi estigui inclòs el trajecte a realitzar pel client dins del nucli, tant a
l'anada com a la tornada, i tant al nucli d'origen com en el de destinació.
2n. Que l'Ajuntament participi en totes aquelles gestions i actuacions necessàries per a
assolir la seva implementació en el termini de temps més breu possible
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