
 

 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDITURA D’UNITAT 

POPULAR DE SITGES, PER LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ ESPECÍFICA PER LA 

MOBILITAT A LES BOTIGUES 

Ates que en el darrer Ple del 24 de febrer els partits que formen el Govern van retirar 

de l’ordre del dia el dictamen d’aprovació de l’ordenança de Vialitat i de Circulació de 

Vianants i Vehicles per les demandes dels veïns de la zona platja de les Botigues. 

Ates que després de la retirada del dictamen, el Govern es va comprometre a iniciar 

un procés per tal de recollir la voluntat dels veïns afectats del barri de les Botigues per 

les modificacions de mobilitat i la implantació de la zona blava. 

Ates que els veïns afectats i organitzats a través de la Plataforma proposen la creació 

de manera immediata d’una Comissió entre el consistori i la Plataforma per a poder 

dialogar sobre els problemes que afecten a la vila en aquest front i arribar a solucions 

duradores que incloguin a la ciutadania i que millorin la qualitat de vida dels ciutadans 

de Les Botigues.   

Ates que el Reglament de Participació Ciutadana de Sitges, recull en el seu Article 37è 

la possibilitat de creació de Comissions Específiques  

Ates que l’acceptació de la creació d’aquesta comissió suposarà un pas endavant per 

part de l’Ajuntament de Sitges en la direcció del foment  de la participació ciutadana i 

la transparència; tot permeten l’obertura d’una Comissió Específica sobre una de les 

grans demandes dels veïns de les Botigues.  

És per això que, des del grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular, demanem 

al Ple l'adopció dels següents ACORDS:  

PRIMER: Crear una comissió específica anomenada Comissió Específica per la 

Mobilitat a les Botigues, i que tingui com a principal mandat solucionar i minimitzar els 

problemes relacionats amb la implantació de la zona blava a les Botigues i tots els 

aspectes de mobilitat. 

SEGON: Que la Comissió Específica per la Mobilitat a les Botigues estigui formada per 

un representant designat per cada grup municipal, representants dels impulsors de la 

iniciativa: la Plataforma Veïnal en defensa de la Zona Platja de les Botigues a més 

d’aquells tècnics municipals necessaris 

TERCER: Que estigui en el mandat d’aquesta comissió el fet de discutir i valorar 

l’impacte que podrien tenir en el barri les mesures que proposés en un futur 

l’Ajuntament. 

QUART: Que la comissió també tingui com a mandat la definició del que cal fer a fi de 

que tots els veïns i veïnes de la Zona Platja De Les Botigues estiguin al corrent de les 

modificacions que es pretenen fer en termes de mobilitat al Barri. 



CINQUÈ: Que la Comissió Específica per la Mobilitat a les Botigues tingui un mandant 

il·limitat, havent de presentar un informe de manera anual al Ple Municipal 

SISÈ: Que davant de cada nova proposta al barri que tingui el Govern o el Ple 

Municipal, aquesta comissió la debati i en produeixi un informe que es remetrà a tots 

els membres del Ple per tal de poder prendre les mesures de manera informada. 

 

 

 

Sitges, 24 de març de 2014  


