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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 22 de febrer de 2018, per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 5 abstencions del grup municipal CxC, 5 vots a favor del grup municipal
CP, 4 vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 abstencions del grup municipal C's, 3
abstencions del grup municipal PP, 3 vots a favor del grup municipal CIU i 1 vot a favor del
regidor no adscrit, senyor Jordi Miró) l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA
PELS
GRUPS
MUNICIPALS
D'ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA I CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER A L’ESTUDI
DE LA IMPLANTACIÓ DE L’APARCAMENT DE ZONA VERDA RESIDENCIAL
Atès que a Cerdanyola del Vallès l’estacionament limitat en zona pública a través de
parquímetre es troba només en una sola modalitat, la zona blava, l’objectiu de la qual ha de
ser el de facilitar l’accés a les zones comercials i administratives tot promovent la rotació
d’aquestes zones.
Atès que la zona blava d’aparcament es va posar en funcionament al 2006.
Atès que les necessitats de la ciutat han canviat en aquests carrers 12 anys, que s’ha
incrementat el número de vehicles però no s’ha incrementat el número de places
d’aparcament.
Atès que la nostra ciutat prescindeix de places d’aparcament de zona verda residencial que
faciliti als veïns i veïnes l’estacionament en zones per a residents a preus reduïts.
Atès que la dificultat d’aparcament en determinades zones que afecten els veïns i veïnes de la
mateixa, els quals pateixen un greuge comparatiu vers altres veïns i veïnes de la ciutat.
El Ple ACORDA
Primer.- INSTAR el govern municipal que iniciï de manera immediata a l’aprovació de la
moció, els estudis pertinents per a la implantació de places d’aparcament de zona verda
residencial.
Segon.- DONAR COMPTE dels estudis realitzats al Consell de Mobilitat, al Consell de
Comerç, a la Comissió Informativa d’Alcaldia i a les associacions de veïns i veïnes afectades.

Tercer.- INICIAR un procés participatiu amb els agents implicats."
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I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
L’Alcalde,

Aurora Corral García

Carles Escolà Sánchez

