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11.5. Moció que presenta el grup municipal ERC, per a una mobilitat legal dels vehicles
de mobilitat personal a Sant Pere de Ribes.
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes,
presenta al Ple Municipal per la seva aprovació, si s’escau, la següent moció en relació a la
mobilitat en el nostre municipi.
En els darrers anys, als carrers del nostre municipi, com de tants altres, hem assistit a la
presència, en constant creixement, dels anomenats “vehicles de mobilitat personal” VMP.
Aquests vehicles són els patinets elèctrics, les rodes i les plataformes d’una o dues rodes, en
mides i pesos diversos.
La realitat és que aquests VMP han esdevingut una alternativa sostenible per la mobilitat
individual, tant espais urbans o semi-urbans i el nostre municipi és un bon exemple.
El cert és que en aquests moments existeix un buit legal que pot portar a interpretacions de la
norma que comportin sancions als usuaris d’aquests vehicles. És per aquest motiu que el Grup
Municipal proposa unes lleugeres modificacions a l’Ordenança Municipal de Circulació.
Modificacions que, amb independència de la possibilitat de fer una ordenança específica, i atès
que la seva correcta tramitació, comporta un temps que no és curt, han de facilitar que els
usuaris d’aquests VMP, ciutadans i ciutadanes del nostre municipi, circulin amb la tranquil·litat
de saber que no poden ser sancionats, sempre que compleixin les normes com cal, és evident.
Dit això, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes, proposa l’adopció dels següents acords de modificació de diversos articles de
l’Ordenança Municipal de Circulació:
1- Modificar el punt 3 de l’article 9 amb el següent literal: “La prohibició de circular
vehicles, sense perjudici de la senyalització corresponent no afecta les bicicletes i els
vehicles de mobilitat personal VMP. Es permetrà la circulació dels vehicles del servei
de bombers, els de la policia, les ambulàncies i aquells altres vehicles de serveis
públics de neteja, reparació o similars per a la prestació del servei corresponent.
També es permetrà la circulació per entrar o sortir de l’interior dels immobles (gual)
durant l’horari que fixi la llicència corresponent”.
2- Modificar el punt 3 de l’article 41 amb el següent literal: “Als passeigs i voreres de
prou amplada es pot habilitar un carril, o més d’un, reservat a la circulació de bicicletes
i els vehicles de mobilitat personal VMP, com són els patinets elèctrics, les rodes i
les plataformes d’una o dues rodes”
3- Modificar el punt 4 de l’article 41 amb el següent literal: “Les bicicletes i els vehicles
de mobilitat personal VMP, si no circulen pels carrils reservats, ho faran per la
calçada, tant a prop de la vorera com sigui possible, excepte on hi hagi carrils reservats
a altres vehicles. En aquest cas, circularan pel carril contigu al reservat”

4- Modificar el punt 5 de l’article 41 amb el següent literal: ”Pels parcs públics, illes de
vianants o altres zones d’ús preferent per a transeünts, hi
poden circular patins, monopatins, bicicletes i els vehicles de mobilitat personal VMP
sense sobrepassar, però, la velocitat normal d’un vianant, el qual sempre té preferència
de pas.
5- Publicar aquestes modificacions al BOP
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6- Notificar aquests canvis als membres de la Policia Local i al cos de Mossos d’Esquadra
Defensa la moció el regidor, Sr. Jaume Torres i Roca.
Sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per unanimitat
dels vint-i-un membres que la composen.
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