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MELENDEZ MARFIL, RAUL

PREC QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S REGIDOR NO ADSCRIT SR. MELENDEZ AL/A LA PLE MUNICIPAL
DEL DIA 23/07/2021 REFERENT A PREC SENYALITZACIÓ ESPECIAL PATINETS ELECTRICS (VMP)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Notícies com l'increment d'un 150% a la demanda de Vehicles de Mobilitat Personal, indica clarament la
priorització davant el transport públic amb l'intensiu dels usuaris i usuàries d'evitar les aglomeracions en temps
de Covid-19, i la reducció de la contaminació.
Però la manca d’una regulació i formació especifica per la conducció d'aquests vehicles fa que molts usuaris i
usuàries desconeguin per complet les normes pel seu ús, especialment els menors d'edat. Malgrat això, també és
necessari conscienciar als conductors dels vehicles convencionals, perquè respectin a les persones que fan ús
dels nous vehicles de mobilitat personal, que en alguns casos no els reconeixen amb el dret de circulació per
algunes vies.
L'última notícia que hem pogut llegir en l'àmbit local, és que als darrers onze mesos hi ha hagut 37 accidents de
diversa consideració, o el que mateix, 3'37 accidents al mes, amb un 78 per cent d’aquestes amb persones
ferides, bé el vianant o bé l’usuari del VMP. Dades que indiquen que des de l'administració municipal que
representem s'han de reforçar les mesures per evitar aquest volum disparat d'accidents, però no només això,
sinó també la sensació d'inseguretat en les persones grans, que eviten inclús sortir al carrer per no ser colpejats
pels usuaris, que de manera incorrecta, circulen per les voreres o no respecten els mínims criteris de convivència.
No obstant això, afegir aquest punt que segons les dades publicades en l'àmbit estatal, els accidents amb VMP es
produeixen majoritàriament a les calçades de les ciutats un 66%, davant el 10% es donen als passos de vianants .
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Si, també tenim notícies, i aquest regidor reconeix com a molt positiu, de com aquest Ajuntament i la seva
Guàrdia Urbana treballa amb caràcter informador, formador i de sensibilització, com també sancionador davant
els infractors, que als darrers onze mesos han estat 995 denunciats.
En aquest darrer punt, hem de diferenciar dos tipus d'infractors, els que ho fan amb voluntat o dolo, o els que ho
fan per desconeixement o imprudència. Dels primers, només remarcar que la feina punitiva de la Guàrdia
Urbana i els seus i les seves agents és imprescindible. Però la part de les persones infractores que ha estat per
desconeixement o imprudència també s'ha de tenir en compte, i de fet hem de prestar especial atenció perquè
es pot reconduir la seva conducta amb major facilitat.
Si bé és cert que el desconeixement del contingut del dret punitiu no implica la seva exoneració, des de les
administracions, i sobretot des de l'administració municipal com administració més propera a la ciutadania, hem
de vetllar perquè aquest desconeixement no sigui en part responsabilitat nostra per manca de comunicar la
informació pertinent, el que implicaria una desprotecció cap a les persones administrades, i en especial al tractarse de persones menors d'edat.
"S'ha d'expulsar als patinets de les voreres", sí, però senyalitzant de forma senzilla i eficaç per on han de circular.
Aquest tipus de vehicle ha arribat per quedar-se i quan abans li donem les infraestructures necessàries i adaptem
la ciutat als seus usuaris i usuàries, abans reduirem i evitarem prou de quaranta accidents anuals amb ferits i
prou de mil denúncies als ciutadans i ciutadanes de Reus.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT ESMENA, PREC O PREGUNTA
1. Implementació amb caràcter d'urgència de tots els carrils Bici-VMP previstos al Pla de Mobilitat Sostenible de
Reus, prioritzant els de major demanda, per tal que esdevinguin l'espai per on han de circular els vehicles de
Mobilitat Personal i les bicicletes, a fi d'assegurar al màxim la seguretat d'aquests usuaris i usuàries, dels vianants
i dels vehicles a motor, assignant a cada tipus d'usuari el seu propi espai de circulació.
2. Que com és evident que queda un temps lògic en la implementació d'aquests carrils i noves vies, es demana la
implantació d’una senyalització als vials de major importància de circulació a la ciutat dels referits vehicles de
mobilitat personal, amb el criteri i informe pertinent dels tècnics d'aquest Ajuntament. Una senyalització
especifica VMP, amb un caràcter informador, inclusiu i educatiu, acompanyant als senyals que en l'actualitat
apareixen representades bicicletes pintades a diferents calçades de la ciutat, però en aquest cas representant un
patinet elèctric. També es demana per part del regidor que exposa el present Prec, de la instal•lació de
senyalització de prohibició de circulació d’aquests vehicles, de tipus vertical o els tècnics determinin, a les zones
on s'han produït un número més elevat de sancions i incidents.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Prec_PREC_SENYALITZACIO_ESPECIAL_PATINETS_ELECTRICS_(VMP)_pdf.pdf
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DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L'ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):
La documentació que l'Ajuntament podrà consultar és la que es relaciona tot seguit i que, en cas d'oposar-se a la
seva consulta, haurà d'aportar la persona interessada.

M'OPOSO a la consulta i presento la següent documentació:

Document identificatiu
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INFORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT A LA PERSONA INTERESSADA.
1. L'accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus
(www.reus.cat), segons el que estableix el Reglament de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics de
l'Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l'avís de dipòsit a través d'un SMS al mòbil o un missatge al
correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes per a ser
incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus. Si la pregunta es formula
per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el
decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les
preguntes a respondre per escrit han d'ésser contestades en el termini màxim .

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem que les dades
personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està publicat al Portal de
Transparència de Ajuntament de Reus. https://transparencia.reus.cat
Responsable
Ajuntament de Reus
Finalitat
Legitimitat

Destinataris

Drets

La gestió o tramitació de la Esmenes, precs o preguntes al Ple Municipal o a la Junta de
portaveus de l'Ajuntament
El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una obligació legal, per
raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en exercici d'un interès legítim i en els
casos que consti el consentiment de la persona interessada.
Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici de les seves
competències, a altres organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos
que consti el consentiment previ de la persona interessada.
En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d'una sol·licitud a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu
electrònica de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar
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un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Informació addicional
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X

Podeu consultar informació addicional a la pàgina web: https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents
aportats.
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