
A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

 J. T. B., amb l’adreça de correu electrónic de paradoparada@yahoo.es i el número de móbil: XXXXX, 
en representació de L’ASSEMBLEA DE TREBALLADORES I TREBALLADORS EN ATUR DE BARCE-
LONA, compareix i

 EXPOSA: 

 Som 120.000 treballadors i treballadores que estem a l’atur actualment a la ciutat de Barcelona i que no 
solsament ens veiem afectats per la situació de crisi económica que pasem si no que ens sentim desemparats 
per les diferents administracions.

 En concret l’ajuntament de Barcelona no ha mogut un dit per aplicar mesures per pal·liar la situació 
dels desocupats de la ciutat. Des de la mala gestió del Plan E, no aplicat amb criteris de transparencia (negant-
se a contactar directament des de l’Ajuntament o no aplicant bosses de treball obertes a tots els aturats), o 
havent fet efectius no més de la meitat dels projectes programats, fins a la poca voluntat d’avançar en mesures 
(com l’eliminació d’hores extres a les empreses municipals) que puguin generar treball estable.

 En concret una de les mesures senzilles que l’Ajuntament podria aplicar, és la d’un abonament social 
pel transport públic, gratuit pels aturats i aturades. A les grans capitals europees aquesta mesura ja s’aplica. No 
només tenen molta més varietat d’abonaments socials per discapacitats, treballadors que estan en situació de 
precarietat, per la gent gran, etcetera, sinó que, en moltes d’elles la gratuitat per les aturatdes i aturades és un 
fet.

 A Brusel·les és gratuit, a Viena, descompte d’un 60%, a Toó, d’un 33 a un 87% de descompte. A l’Estat 
espanyol, ciutats com Sevilla tenen un abonament gratuit pels aturats. La crisi ha forçat l’aplicació d’aquesta 
mesura. El maig, a Malaga, l’empresa EMT, comença a emetre un abonament gratuit per aturats. A Saragossa, 
aquest desembre, aprova l’abonament del 90% del cost del transport al aturats i aturades de llarga duració. Així 
la proposta de “Transports Gratuit per Aturats/es” no ve del no-res, sinó que hi han exemples a altres ciutats 
de que tal proposta és factible. Iniciatives com la de la T-12, vinculada a la franja d’edat, creiem que són per-
fectament aplicables a criteris socials, com els ingressos o la situació d’atur.

 La gratultat del transport urba seria positiu per l’equilibri ecológic i la justícia social. Al nostre país ens 
gastem 6.000 euros anuals de mitjana en el tranport privat, sense comptar els costos d’adquisició, xifra que és 
actualment inasumible pels que ara estem a l’atur cobrant subsidis insuficients. Per altra banda esta demostrat 
que el facilitar un transport accesible a les persones desocupades és una eina molt eficient per l’ocupació, ja 
que el bon accés a la mobilítat ajuda a la búsqueda de feina.

 Les entitats, organismes unitaris de representació dels treballadors, associacions de veins, sindicats, 
organitzacions polítiques i col.lectius que firmem, donem suport a la iniciativa pel “Transport Públic Gratuït 
per a Treballadors/es en Atur” i exigim al’Ajuntament de Barcelona, a l’Autoritat del Transport Metropolita i 
a la Generalitat de Catalunya a posicionar-se i aplicar la gratuitat del transport per aquest col.lectiu.

RELACIÓ DE ENTITATS QUE HAN SUSCRIT ESTA PETICIÓ DE TRANSPORT PÚBLIC GRA-
TUIT PER A TREBALLADORS/ES EN ATUR”:

- COMITÉ INTERCENTROS DAMM
- COMITÉ INTER CENTROS DE INDUSTRIAS TITÁN S.A
- COMITÉ DE EMPRESA DEL METRO DE BARCELONA
- COMITÉ DE EMPRESA DAMM
- COMITÉ DE EMPRESA PLANTA BARCELONA ENAGAS
- COMITÉ DE EMPRESA DE EMMSA (BARCELONA)
- INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE CATALUNYA (IAC)



- SINDICAT FERROVIARI DE BARCELONA ( SF-INTERSINDICAL )
- CATAC (IAC)
- SECCIÓN SINDICAL FTC-IAC
- MERCEDES BENZ ESPAÑA, S.A. FÁBRICA DE ESPARREGUERA
- SECCIÓN SINDICAL-CCOO DAMM
- SECCIÓN SINDICAL DE LA CGT A L’AJUNTAMENT BARCELONA
- CO.BAS SINDICATO DE COMISIONES DE BASE
- ASSOCIACIÓ DE VEiNS DEL BARRI GOTIC, BARCELONA
- ASSOCIACIÓ PAPERS I DRETS PER A TOTHOM 
- ASSEMBLEA DE BARCELONA
- PSUC-PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA
- ASSOCIACIÓ SOCIALISME 21
- CORRENT ROIG
– COL·LECTIU REPUBLICÀ DEL BAIX LLOBREGAT
- ATTAC CATALUNYA
- CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL DE CATALUNYA
- COMITÉ REGIONAL CNT DE CATALUNYA
- EN LLUITA
- EUROPEAN CLAIMS ORGANIZATION

 - Aquestes adhesions han estat enviades a les adreces electroniques de l’Ajuntament de Barcelona, a 
I’Autoritat del Transport Metropolíta i a la Generalitat de Catalunya i s’adjunten copies de les mateíxes.

 També, s’adhereíxen a aquesta petició -1931 signaturas, de persones a títul individual, les firmes que 
tan mateix, s’adjunten i 18 més que han estat enviats a les adreces electroniques de l’Ajuntament de Barcelona, 
a l’Autoritat del Transport Metropolita i ala Generalitat de Catalunya.

 Per tot aixo exposat,

 SOL·LICITEM:

 - Que sigui admes aquest escrit amb les seves copies i que davant de la gravetat de la situació de des-
ocupació es tramiti d’URGENCIA i s’aprovi per aquest Ajuntament l’aplicació d’una “Targeta gratuita del 
transport publico per a totes les persones que es trobin en situació de desocupació. “

 Barcelona, a 25 de novembre de 2010

ASSEMBLEA DE TREBALLADORES I TREBALLADORS EN ATUR DE BARCELONA


