MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE L’ENTESA PEL PROGRÉS
D’ARBÚCIES EPA-EPM A L’AJUNTAMENT PER LA CREACIÓ D’UN APARCAMENT DE
CAMIONS I L’AMPLIACIÓ DE ZONES D’APARCAMENT GRATUÏT PER VEHICLES.
Arbúcies és un municipi fortament industrialitzat, el que comporta que un bon nombre de persones del
poble es guanyin la vida amb el transport de mercaderies per carretera. Aquestes persones no disposen en
l’actualitat d’un espai on aparcar els seus camions, un fet que comporta que molts d’ells s’hagin de deixar
en llocs força allunyats del casc urbà, patint robatoris i desperfectes als vehicles.
També cal constatar que el fort creixement urbanístic experimentat aquests darrers anys ha comportat una
major massificació de vehicles circulant per l’interior del casc urbà, vehicles que sovint tenen serioses
dificultats per trobar aparcament. Aquest fet s’ha agreujat des de l’entrada en funcionament de la zona
blava de pagament al carrer Camprodon i a la Placeta de Can Reus el que provoca la màxima ocupació a
l’aparcament dels Països Catalans.
No cal dir que a les hores d’entrar i sortir de l’escola pública Doctor Carulla es genera una manca
gravíssima d’aparcament, un fet que origina greus problemes de circulació i un gran inconvenient pels
accessos del Centre Ocupacional Montsoriu.
És per això que es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer: Destinar amb la màxima urgència possible la plaça del davant de la depuradora municipal com a
zona d’aparcament públic i gratuït i fer les obres corresponents tant a la plaça com en la millora dels
accessos. Aquest aparcament s’ha de regular de forma horària, de 7 de la tarda a les 7 del matí per
camions i de 7 del matí a les 7 de la tarda per la resta de vehicles. Els festius cal destinar l’aparcament per
a vehicles grans.
Segon: Fer el projecte i demanar les subvencions que corresponguin per desenvolupar l’obra de
construcció d’un pont que comuniqui la plaça del davant de la depuradora municipal amb la zona pública
del polígon industrial del Prat del Moliner.
Tercer. Una vegada construït aquest accés adaptar la zona pública del polígon del Prat del Moliner com a
zona d’aparcament de vehicles pesants.
Quart: Fetes aquestes obres de connexió prohibir l’accés de camions grans, tipus “trailer”, per davant de
l’escola pública Doctor Carulla amb excepció d’aquells que hagin de desenvolupar la seva activitat en
empreses de l’interior del casc urbà.

31 de gener de 2008.

Grup Municipal de l’Entesa pel Progrés d’Arbúcies.

Apartat de Correus 73
17401 Arbúcies
T. : 659 22 84 20 / 687 86 48 27 / 639 42 03 47

arbucies@entesa-municipal.cat
www.entesa-municipal.cat/arbucies

