VEÏNS PER RUBÍ (VR)

3 de juliol de 2018

Veïns per Rubí presentarà una moció al ple de juliol
per establir un protocol per combatre l’ús incívic per
l’ocupació de vehicles en zones per a vianants
A la nostra ciutat patim molts problemes d’incivisme vinculats a diferents
ordenances municipals: la de tinença d’animals, que genera molts problemes
prou coneguts, la de bon veïnatge i ús de l’espai públic, o la de Circulació de
Rubí, per exemple.
És aquesta última en la qual centrem la moció: l’Ordenança Municipal de
Circulació de Rubí té per objecte regular l’ús de les vies urbanes, fent
compatible l’equitativa distribució dels estacionaments entre tots els usuaris
amb la necessària fluïdesa del trànsit rodat i amb l’ús pels vianants dels
carrers.
En aquest sentit hem pogut observar que cada vegada és més usual que
conductors de vehicles parin o estacionin en zones reservades per a
vianants, fonamentalment voreres i passos de vianants: cal destacar també
que en alguns carrers s’ha convertit en un costum l’estacionament a sobre de
voreres, moltes d’elles estretes, i que no permeten el pas de vianants,
obligant a aquests a baixar a la calçada, sense que es produeixin accions
efectives per part de l’Ajuntament per evitar-ho.
Hem d’afegir que molts vehicles, per l’ús inadequat que sovint es fa en
algunes zones de càrrega i descàrrega on hi ha vehicles que superen els
trenta minuts de temps màxim, acaben també utilitzant per fer aquestes
tasques, passos de vianants o voreres.
Som conscients de la falta d’aparcament públic i privat en molts barris de la
nostra ciutat, i per aquest motiu ja vam presentar una moció al ple de gener
de 2016 per convertir alguns terrenys públics en barris amb més dificultats en
zones d’aparcament (aquesta moció va ser rebutjada pel Ple municipal, inclòs
el govern del PSC), però en cap cas aquesta situació justifica el reiterat
incompliment per part d’alguns conductors d’aquesta Ordenança.
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Per això demanem crear un protocol d’actuació, valorant les zones amb més
reincidència en l’incompliment de l’Ordenança en relació amb l’ocupació de
zones per a vianants, realitzar una campanya de conscienciació, establir
accions de caràcter dissuasori per part de la policia local, la instalꞏlació
d’elements de mobiliari urbà en aquestes zones si és necessari, així com
establir un sistema de control electrònic per garantir que no se supera el límit
de 30 minuts d’ocupació en les zones de càrrega i descàrrega.

Veïns per Rubí
info@veinsrubi.org
www.veinsrubi.org
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