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ASSUMPTE: Resposta places estacionament reservades mobilitat 
reduïda

Senyora,

En resposta a la seva petició del 22 de juliol amb registre d’entrada 
2018-E-RE-103,  estudiada  la  proposta  del  seu  grup,  hem  decidit 
mantenir les places de minusvàlids que hi han al carrer Dr. Peris on 
estan ubicades actualment.

Cal que tinguin present, que aquestes places poden ser utilitzades per 
totes les persones que tenen reconegut el grau de minusvalia adient, 
no sols per aquelles persones que utilitzen cadires de rodes. D’altra 
banda, si el descens del vehicle es du a terme per on s’ha de fer, que 
és el costat on hi ha la vorera, no interromp el trànsit de  cap manera.

Atentament,

Joan Piñol i Mora
Alcalde-President
Móra d’Ebre, document signat electrònicament
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PROPOSTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PSC-CP A 

L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE REFERENT UNA PLAÇA 

D’APARCAMENT RESERVADA MOBILITAT REDUÏDA.  
 

Na Dolors Gurrera Romo , portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de 

Móra d’Ebre, amb dades a efectes d’identificació i comunicació registrades a l’arxiu de 

l’ajuntament. 

 

 

EXPOSA: 

 

- Que hi ha alguna plaça d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda al 

carrer Dr. Peris. Que hem observat que si aquest aparcament s’ha d’utilitzar per 

alguna persona amb cadira de rodes, és molt complicat ja que el carrer fa molta 

pendent, a més que impedeix la circulació del trànsit rodat. 

 

És per això que, 

 

DEMANA: 

 

- Que s’estudiï la possibilitat de traslladar aquesta plaça/places, a la zona del carrer 

Sant Valentí, doncs no hi ha aquesta pendent tant pronunciada i hi ha més espai 

per poder baixar. 

 
Preguem resposta segons Art. 164 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 

 

Atentament, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Móra d’Ebre, 22 de juliol de 2018 

 

Il·lm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Móra d’Ebre 
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