MOCIO PER RESERVAR PLACES D'ESTACIONAMENT INDIVIDUALS PER A PERSONES AMB

MOBILITAT REDUTDA

El día a día amb la gent del municipi ens trasllada inquietuds relacíonades amb l'aparcament ais
carrers, en particular de les persones que pateixen mobilitat reduída i que necessiten un
estacionament proper al seu domiclli per tal de minvar al máxim les evidents

barreras

arquitectóniques exisíents.

Ja existeixin places d'estaclonament reservadas per persones amb mobilitat reduída al nostre
municipi, pero, no existeíx la possibllitat de fer reserves individuáis, com es ta en d'altres municipis.
Trobem molt important aquesta opció per la peculiaritat del nostre municipi, som una zona turística i
aixó atrau gran nombre de visitants, alguns d'ells amb mobilitat reduída que utilitzen places que s'han
reservat a peticló d'un veí que ho necessitava.

Aqüestes Inquietuds ja informadas a l'equip de govern verbalment o amb instáncies han tingut fins
ara resposta negativa i/o silenciada, actitud que fa preveure una voluntat no reparativa d'aquestes
deficiéncies.

D'aquesta preocupació neix la voluntat de presentar una moció que pos! en evidéncia la implicació
deis representants del municipi envers les necessitats de la població.
L'equip d'ERC proposa la creado d'una ordenanca o reglament regulador especial d'estacionament
per a persones amb mobilitat reduída, que reguli i permeti la reserva individual de places
d'aparcament.

A peu de página adjuntem signaturas de veíns que evidencien la preocupació d'aquesta realitat que
dificulta el seu día a dia.

És per tot l'exposat que proposem a l'Ajuntament Tadopció deis següents punts:
1. Que el técnics impllcats duguin a terme un estudi de les possibilitats de realitzar la reserva
individual de places d'estacionament per a persones amb mobilitat reduída.

2. Que l'equip de govern modifiqui o elabori una normativa en aquest sentit.
3. Que la placa nominal siguí personal i intransferible a més, si s'escau, atorgada a canvi del
pagament d'una taxa municipal.

4. Que l'acord del plenari siguí publicat i posteriorment comunicat ais interessats (equip técnic,
persones que necessitin aquest servei públlc.--).
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