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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 29 de novembre de 2018, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS SOL·LICITANT
L’EXEMPCIÓ DE LA TASA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LA VIA
PÚBLICA PER PART DEL COL·LECTIU DE MOBILITAT REDUÏDA
Atès que les persones amb diversitat funcional (física, visual, auditiva, intel·lectual o per
transtorn mental, i en el cas concret parlem de persones amb mobilitat reduïda) representen
cada dia més un major percentatge de la nostra societat que ha de ser atès amb les màximes
garanties per part de l’administració pública per a vetllar pels seus drets en matèria de
mobilitat i accessibilitat.
Atès que hem de treballar amb el compromís capa una integració total de les persones amb
mobilitat reduïda dintre del dia a dia de la nostra ciutat, a través de l’accessibilitat de tots els
serveis bàsics que faciliten la inclusió d’aquestes persones en els diferents àmbits de gestió
municipal, millorant la seva autonomia i comunicació amb l’entorn urbà.
Atès que és per això que les administracions han de vetllar per salvaguardar la igualtat
d’oportunitats i l’accessibilitat, com els principis recollits en l’article 3 de la Convenció
Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, aprovada el 13 de desembre de
2006 per l’Assemblea General de les Nacions Unides, ratificada per Espanya el 3 de
desembre de 2007 i que va entrar en vigor el 3 de maig de 2008, que obliga els estats part a
adoptar totes les mesures legislatives, administratives i d’altra índole que siguin pertinents
per fer efectius i promoguin els drets que en ella es reconeixen.
Atès que com l’article 9 de la Constitució Espanyola que exigeix als poders públics garantir
el màxim de benestar de vida a tots els ciutadans, facilitant al seu torn la seva participació en
la vida política, econòmica, cultural i social. Així mateix, la Constitució, en el seu article 49,
tenint en compte l’existència a la nostra societat d’un cercle considerable de ciutadans que
tenen alguna mena de discapacitat física, psíquica o sensorial, preconitza una política de
previsió i integració de les esmentades persones, facilitant-los de la millor forma possible els
seus drets sobre mobilitat de la millor forma possible i essent accessible per a tot el col·lectiu.
Atès que, per una altra banda, l’article 148.1.3º i 20º del Text Constitucional atribueix a les
Comunitats Autònomes la competència en matèria d’ordenació del territori, urbanisme,
habitatge i en matèria d’assistència social. En virtut d’aquestes competències gairebé totes
elles han establert normativa que garanteix, en major o menor mesura, l’accessibilitat en les
ciutats, les edificacions, el transport i la comunicació, essent la normativa bàsica al respecte
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció a l’accessibilitat i supressió de barreres
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arquitectòniques de Catalunya, desenvolupada per Decret 135/1995, de 24 de març, no
discriminació de les persones amb discapacitat en les seves relacions amb l’Administració
General de l’Estat, desenvolupat per Ordre PRE/446/2008 de 20 de febrer.
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Atès que amb aquest marc normatiu del que forma part el nostre ajuntament, des de
Ciutadans Cerdanyola entenem que es pot millorar sustancialment l’accés a la utilització
privada de l’espai públic per adaptar-la a les necessitats d’aparcament necessari que té aquest
col·lectiu, facilitant a través de mitjans instrumentals com econòmics la llibertat i accés a la
mobilitat necessària per les seves accions diàries.
Atès que així creiem que s’han de millorar els tràmits i les taxes referents a les sol·licituds
d’adequació d’aquests espais privatius a la via pública, destinades a la reserva
d’estacionament a la via pública per a l’aparcament del vehicle privatiu d’aquells supòsits que
no es disposi d’altra alternativa privada, facilitant l’accés per a poder disposar d’una plaça
propera al seu domicili, sempre i quan es compleixin els requisits regulats i es disposin dels
mitjans necessaris per a realitzar el control posterior per part de l’administració.
El Ple ACORDA
Primer.- INSTAR l’Ajuntament per a portar a terme la modificació durant l’any 2018-2019
de la disposició final, annex I apartat 9 referent a l’aparcament exclusiu minusvàlids de
l’Ordenança fiscal núm. 15 taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial de la via
pública i de terrenys d’ús públic del domini públic, incorporant possibles exempcions o
bonificacions d’aquesta taxa per als supòsits que acreditin l’esmentada necessitat d’acord
amb els articles 44 de l’Ordenança de circulació i de l’article 68 de l’Ordenança de via
pública, tenint en compte criteris de fiscalitat progressiva i substituir també el concepte de
minusvàlid per "persones de mobilitat reduïda".
Segon.- INSTAR l’Ajuntament a millorar la informació requerida per a portar a terme els
tràmits des de la pàgina web de l’ajuntament i des de l’OAC, en vistes a millorar l’accés i la
transparència, així com habilitar la opció online per a tramitar les sol·licituds i l’expedient.
Tercer.- FER ARRIBAR aquesta moció i els seus acords a totes les entitats, associacions
socials, veïnals, així com col·lectius relacionats amb la diversitat funcional i la mobilitat
reduïda del municipi. "
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

