
 

 

Santiago Agustí i Calpe, portaveu del grup Municipal Socialista a l'Ajuntament d'Almassora, 

d'acord amb el que disposa el ROF, presenta el Plenari de l'Ajuntament la següent moció. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Que, actualment, per a que els joves puguen anar en autobús des d'Almassora (centre de ciutat) fins 

la Universitat Jaume I de Castelló cal fer un transbord i gastar (com a quantitat mínima, aplicant els 

màxims descomptes que es poden aplicar als joves que no són de família nombrosa) 2€ per cada 

viatge (que al dia suposa 4€ i al mes, si es compta que s'utilitza este servici cada dia dues vegades, 

de dilluns a divendres, es tracta d'una despesa de vora 84€). A més, cal fer una despesa excessiva de 

temps que no és inferior en el cas del viatge d'anada l'UJI, a 35 minuts i en el de tornada, es tarda 

com a mínim 45 minuts (quan anant directament un vehicle des del centre d'Almassora fins l'UJI 

tarda com a molt 15-20 minuts). 

 

Es per aquest motiu que presentem a estudi  la següent 

MOCIÓ 

 

Que, tenint en compte que la Universitat Jaume I de Castelló és la més propera a Almassora i a la 

qual va un gran nombre d'almassorins i almassorines, sol·licitem que l'Ajuntament d'Almassora: 

 

1.-  Inicie els tràmits i les negociacions corresponents per a que hi haja una línia d'autobús que vaja 

directament des d' Almassora fins l'UJI i viceversa; de forma que no tarde en el seu recorregut fins 

arribar a la universitat o a Almassora (depenent de si el viatge és d'anada i de tornada) més de 25 

minuts i que el preu del bitllet no siga excessiu i permeta als universitaris que puguen anar en 

autobús a l'UJI sense haver de fer front a unes despeses extraordinàries, com ocorre actualment. 

 

2.- Iniciar una campaya per fomentar l'ús del transport públic en els joves de la nostra localitat 

davant de l'ús del vehicle privat. 
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