MOCIÓ PER A L’ADEQUACIÓ DE GRANOLLERS ALS
REPTES DE LA MOBILITAT ALTERNATIVA I SOSTENIBLE
Al llarg dels darrers anys hem viscut una transformació molts substancial en la mobilitat
de la ciutadania arreu de tot Catalunya, i al nostre municipi en particular amb una major
intensitat al llarg del 2019 a causa, principalment, d’una societat cada vegada més
compromesa amb el medi ambient i en la lluita contra el canvi climàtic, que representa
ni més ni menys que un dels grans reptes que haurem d’afrontar aquest segle.
Aquesta transformació de la mobilitat representa no sols una oportunitat d’assolir una
ciutat on l’impacte mediambiental del transport sigui cada cop menor, contribuint
activament a la lluita contra el canvi climàtic, si no que també és una oportunitat
d’incrementat substancialment la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadans que hi viuen
mitjançant una millora de la qualitat de l’aire lligada a un menor ús del transport privat
depenent de combustibles fòssils, l’oportunitat de desplaçar-se a peu o amb bicicleta i
per tant, fent salut en els desplaçaments diaris, o bé simplement evitant els llargs temps
de desplaçament provocats per l’intens ús que se’n fa del transport privat.
Alhora, però, aquesta oportunitat ve en si mateixa lligada a tota una sèrie de reptes
vinculats a l’encaix dels mitjans de transport alternatius amb els ja existents i en
particular, amb els vianants. N’és un exemple clar i segurament el que millor
exemplifica aquesta circumstància el dels patinets elèctrics, que suposen un mitjà de
transport alternatiu amb un ús cada vegada més elevat, i que, alhora, representa un
major impacte en la mobilitat de les persones que opten pels desplaçaments a peu.
En aquest sentit, és especialment preocupant com en fan ús que alguns usuaris
d’aquests mitjans de transport alternatius, que bé sigui a causa del desconeixement de
com fer-ne un ús responsable, o bé sigui per incivisme, tenen conductes que
lamentablement en alguns casos han arribat més enllà de l’anècdota i s’han convertit
en un problema vers la seguretat dels vianants.
Sens dubte, qualsevol política que s’impulsi amb la voluntat d’afrontar aquests reptes
que ens planteja la mobilitat alternativa i sostenible haurà de cercar no sols la seva
regulació per evitar conflictes entre les opcions de transport, si no també promoure que
la ciutadania en faci un ús responsable, i segueixi compromesa amb la transformació
de la mobilitat.
Per això, el Grup Municipal de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya i
el Grup proposa elevar al Ple de l’Ajuntament els següents

ACORDS
1. Desenvolupar, en base a la instrucció 2019/S-149 TV-108 de la DGT, una ordenança
municipal que tingui per objectiu desenvolupar i explicitar les obligacions dels usuaris
dels vehicles de mobilitat personal (en particular, dels patinets elèctrics)
2. Promoure la instal·lació d’espais d’aparcament per a patinets elèctrics juntament als
de bicicletes, especialment als accessos de l’illa de vianants i en els espais exteriors
dels edificis públics i als centres esportius, per tal de permetre als seus usuaris
l’arribada a aquesta zona de prioritat per a vianants i minimitzar-ne l’ús fins a la
destinació final.

