Miquel Roselló i Lasheras, com a portaveu del Grup Municipal d'Esquerra
Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert
a l'article 73.3 del Reglament Orgànic Municipal aprovat el 28 de febrer de
2019 i l'article 105.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per
a ser tractat al proper ple municipal.
En base als següents antecedents:
- La proliferació i l’ús cada cop més estès pels nostres carrers i vies de
comunicació dels patinets elèctrics (també anomenats vehicles de mobilitat
personal VMP’s), atès que han deixat de ser una “joguina” per convertir-se
en un veritable mitjà de transport, creiem més que necessari que a les
ordenances municipals s’actualitzi el seu redactat relatiu a la circulació de
vehicles i vianants i s’especifiquin d’una manera més aclaridora tot el que
fa referencia a aquest tipus de vehicles, per tal d’aclarir deures i obligacions
als seus usuaris.
-La DGT en data 16 Gener del 2022 va publicar la nova llei on queden
perfectament regulats el VMP, per la qual cosa ja tenim un punt de
referencia a l’hora de saber on son les obligacions bàsiques a complir per
part del usuaris d’aquest mitja de transport; per altra banda, l’AMB també
va fer les seves recomanacions als ajuntaments. Pel que fa referència als
municipis, la DGT permet que cada ajuntament adapti la normativa al seu
municipis de la manera que creguin més adequada.
Per tant, a ajuntament se’ns atorguen competències per adaptar la llei de
la DGT pel que fa referència als VMP mitjançant les Ordenances Municipals
de mobilitat de vianants i vehicles.

Vist això, formulem, per tal que sigui substanciat al Ple Municipal, el
següent
Prec:
- Instem a l’ajuntament a redactar aquesta ordenança municipal, dedicant
exclusivament un apartat als VMP’s on s’especifiquin clarament totes les
obligacions i drets que tenen els usuaris a l’hora de circular per totes les
vies del municipi. Això inclou, retolacions verticals a les vies i el correcte
marcatge horitzontal dels trams per on han de circular per tal de fer encara
més fàcil a la vegada que segur la interacció entre els VMP, els vehicles
motoritzats, les bicicletes, i els vianants de a peu.
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