Mollet redueix viatges del bus urbà
per estalviar recursos i elimina el
servei de diumenge
Se suprimeixen els trajectes menys utilitzats per la ciutadania, després d'un estudi
realitzat entre setembre i novembre
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L'Ajuntament retallarà a partir de l'1 de gener els viatges del bus urbà, després d'un
estudi realitzat entre setembre i novembre en què s'ha detectat que alguns trajectes
circulaven gairebé buots. Amb la reorganització el consistori s'estalviarà més de 87.000
euros.

L'equip de govern assegura que "aposta fermament" pel servei de bus urbà i
recorda que en les darreres setmanes ha posat en circulació dos nous
autobusos amb més capacitat per a viatgers. Aquesta mesura assegura que
també permetrà reordenar els horaris per aconseguir més eficàcia i evitar
trajectes amb menys passatgers.
Així, a partir de l'1 de gener, s'elimina el servei de diumenge i se suprimeixen
els dos darrers trajectes de la nit, a les 21.50 i les 22.06h, i els dos darrers
trajectes del bus de reforç, 17.34 i les 18.10 h. Pel que fa a l'horari de dissabte,
els dos primers del matí i els dos últims de la nit. En l’horari del mes d’agost,
s’eliminaran les expedicions del bus de reforç, ja que els dos nous vehicles del
bus tenen més capacitat.
LA GENERALITAT AUGMENTA EL BITLLET
L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de la Generalitat ha aprovat UN
increment mitjà del 6,3% en les tarifes del transport públic. Aquest augment
repercutirà en els bitllets del bus urbà de Mollet, ja que forma part de el sistema
tarifari integrat. Així, a partir de l’1 de gener, el cost de la T-10 Mollet passarà
dels 6,60 euros a 7,40 euros (és el 80% de la T-10 de l’ATM, preu mínim
obligat); mentre que el preu del bitllet senzill passarà d’1,40 a 2 euros (igual
preu que el bitllet senzill de la Generalitat).

