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ASSUMPTE:   Informació gestió targetes aparcament 
 
 
Senyora, 
 
En resposta a la seva petició del 22 de juliol de 2018 amb registre d’entrada 
2018-E-RE-102, m’és molt grat comunicar-li que actualment hi ha actives 36 
targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat reconeguda. Per altra 
banda, pel que respecta a la gestió del cens de targetes, l’ajuntament segueix 
les recomanacions del Departament Treball, Afers Social i Família on es 
detalla que és obligació de la persona titular “en cas de canvi de localitat, cal 
comunicar-ho a l’ajuntament d’origen i de destinació” i “en cas de defunció o 
d’altres circumstàncies que en facin perdre el dret, cal lliurar la targeta a 
l’ens local responsable”. Finalment, indicar-li que a la població de Móra 
d’Ebre hi ha comptabilitzades 16 places d’estacionament reservades a 
persones amb mobilitat reduïda en espai públic i 6 places en espai privat. 
 
Aprofito per recordar que cal tenir en consideració que totes les dades que 
comprèn l’expedient estan subjectes a la Llei de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal i, en tot cas, al deure que té com a regidora de 
confidencialitat tal com disposa l’article 164.6 del decret legislatiu 2/2003 de 
3 d’abril on s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
Per últim, recordar que l’incompliment d’aquesta obligació pot comportar 
responsabilitats de tot ordre, fins i tot penals. 
 
Atentament, 
Joan Piñol i Mora 
Alcalde-President 
Móra d’Ebre, 5 de setembre de 2018 
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SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA PSC-CP A L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE REFERENT A LES 

TARGETES D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB 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 convilatants que gaudeixen de targeta d’aparcament perquè tenen 

reconeguda una disminució associada a una mobilitat reduïda. 

- Que hi ha diverses places d’aparcament distribuïdes pels carrers de la població. 

 

 

És per això que  

 

DEMANA: 

 

- Que se’ns informi de: 

o Nombre de targetes d’aparcament que hi ha en aquesta població 

o Com es gestiona aquest cens de targetes, és a dir, com es gestiona quan 

el titular és baixa. 

o Nombre d’aparcaments ens espais públics, que disposa la població, 

reservats per a persones amb mobilitat reduïda. 

 

 
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 

 

 




