Moció de l’Entesa per St. Esteve al Ple Ordinari de la Corporació Municipal
de St. Esteve Sesrovires de novembre del 2008.

Moció: Aparcaments lliures i adequats en la via pública per a les persones discapacitades.
Les administracions locals tenen entre els seus comesos la integració i defensa dels drets de tots els
ciutadans, màxim en una societat moderna i avançada com la nostra, per a això compleixen i han de fer
complir la legalitat vigent reforçada en molts casos amb normatives i ordenances municipals. Per la qual cosa
l'ajuntament de Sant Esteve Sesrovires està immers en l'observació i compliment de les esmentades
obligacions.
El novembre del 2007 i gener del 2008, un veí discapacitat amb mobilitat reduïda, posseïdor de targeta
d'aparcament per a discapacitats, davant els múltiples problemes que es troba als carrers de Sant Esteve, per
la falta de respecte i sensibilització social amb els drets de la població discapacitada, va enviar a l'alcalde els
següents suggeriments i reclamacions perquè l'ajuntament intervingués per fer complir les normes:
•

Possibilitat que la policia local faci un seguiment més estricte dels vehicles estacionats als aparcaments
reservats per a discapacitats, ja que la gent està poc sensibilitzada i no en fa gaire cas, per exemple no hi
ha cap diumenge que anant a comprar el diari, pugui aparcar en els aparcaments reservats de la Av.
Montserrat i no només això, sinó que hagi de tenir converses amb contestacions típiques “és un moment”.
Hi ha varies associacions a nivell de tot l’estat que estan recollint firmes perquè aquest tipus d’infraccions
es sancionin amb dos punts del carnet de conduir, no crec que la solució sigui aquesta, ja que una
persona amb mobilitat reduïda, tristament, pot arribar a ser-ho qualsevol.

•

Possibilitat de canviar la senyalització horitzontal dels aparcaments reservats a discapacitats. En lloc de
groc actual, col·locar-lo blau i blanc, ja que crida més l’atenció.

•

Lligat al punt dos, en cas de que es pogués fer, adaptar-los segons DOGC núm. 2043, de 28/04/1995.
La solució és tan simple com posar l’aparcament reservat al costat d’un pas de vianants per tal de facilitat
l’accés al cotxe.
I per últim seria convenient col·locar un aparcament per discapacitats davant del CAP.

•

Però els problemes van continuar sense solucionar-se per a aquest col·lectiu, per això l'Entesa portem
l'assumpte al Ple Ordinari de la Corporació Municipal d'abril, dins de l'apartat de Precs i Preguntes, (veure
pregunta escrita núm. 12 de l'Entesa) obtenint la resposta de l'Alcalde de: "Es tindrà en compte" (veure
resposta en la pàgina núm. 65 de l'Acta d'aquest Ple). Des d'aleshores han passat altres 7 mesos i tampoc
s'ha observat cap actuació municipal que resolguin els problemes, per això avui presentem la present Moció,
d'acord amb els temes plantejats per l'esmentat veí, ja que per extensió són comuns als problemes quotidians
de tots els discapacitats de mobilitat reduïda que es desplacen en cotxe dins de Sant Esteve.
Així mateix, hem observat:
•

Que l'ajuntament ha senyalitzat com Zona Blava l'aparcament públic situat al carrer Pau Costas, al costat
de les caves, incomplint el Article 9 de la Ordenança Municipal sobre Estacionament Regulat que diu “És
reservarà en totes els zones blaves un dos per cent de places reservades per persones amb disminució
física, amb un mínim d'una plaça per zona blava establerta”.

•

Que el 78% de les places d'aparcament situades en bateria, per a persones discapacitades, no són
legals, ja que les seves amplades no s'ajusten a la normativa regulada pel Codi d'accessibilitat de
Catalunya. En concret d'una mostra de nou places, corresponents a l'Av. de Montserrat, el pàrquing del
Complex esportiu i l'Av. Josep Llobet, 2 d'elles estan dins de la norma ja que tenen 3,30 metres, amplada
mínima regulada per llei i les altres 7 són il·legals ja que fan una amplada de 2,40 metres, 0,90 cm. menys
del mínim regulat.

•

Que en espais públics de gran concurrència, com el Camp de futbol de Vallserrat, no hi ha cap
aparcament previst per a persones discapacitades.

•

Que alguns dels aparcaments existents no tenen senyalització vertical, com el situat davant de
l'Ajuntament, lo qual fa més dificultosa la seva visualització per a les persones discapacitades.

Vistos els problemes exposats que ten les persones discapacitades, posseïdores de targeta d’aparcament per
a discapacitats, per aparcar als carrers de Sant Esteve, la Corporació Municipal de Sant Esteve Sesrovires
reunida en Ple, acorda:
•

Que l'ajuntament faci periòdicament campanyes de sensibilització social envers les persones
discapacitades, informant de les seves característiques i l'obligació que la comunitat respecti els drets
fonamentals d'aquests ciutadans i veïns.

•

Que durant un termini de tres mesos la policia local faci un seguiment més estricte dels vehicles
estacionats en els aparcaments reservats per a discapacitats, informant prèviament als ciutadans que no
respecten aquests aparcaments, sancionant-los sol quan siguin reincidents.

•

Estudiar la possibilitat de canviar la senyalització horitzontal dels aparcaments reservats a discapacitats,
introduint colors que cridin més l'atenció i col·locar la senyalització vertical a tots ells.

•

Adaptar els aparcaments segons les directrius especificades en el Decret 135/1995, de 24 de març, de
desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre i d'aprovació del Codi d'Accessibilitat (DOGC núm.
2043, de 28/04/1995), amb la finalitat de millorar la seguretat d'accés de les persones discapacitades als
seus vehicles.
Assegurar que totes les zones d'aparcament blaus, així com les àrees pròximes als serveis públics
disposen d'aparcament per a persones discapacitades.

•

Jordi Borrell Alonso
Portaveu del Grup de l’Entesa per Sant Esteve

Sant Esteve Sesrovires, novembre del 2008

