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- Nota de premsa -

El ple aprova la creació del servei d’aparcament de la
plaça Joan Miró
Dilluns passat s’aprovava a la sessió plenària de l’Ajuntament de Mollet la
creació del servei municipal d’aparcament soterrani a la plaça Joan Miró,
que gestionarà directament el consistori mitjançant un organisme
especial.
Aquesta decisió ve donada després d’analitzar diverses qüestions. Per una
banda, les restriccions del règim d’explotació de servei que dificultaven la
comercialització de les places; i per una altra, que els preus eren poc
competitius i no s’adaptaven als canvis socials i econòmics viscuts al barri de
Plana Lledó durant els darrers anys.
Per aquests motius, a principis del mes de juliol, l’Ajuntament i la
concessionària van signar un conveni en el qual es van pactar les condicions
de resolució del contracte per mutu acord. S’ha determinat que la modalitat
més adequada per gestionar aquest aparcament és de forma directe a través
d’un organisme especial que permetrà recuperar l’IVA de l’operació que
ascendeix a 695.196 euros. Aquest organisme permetrà garantir una gestió
eficient i eficaç dels recursos i oferir un servei públic amb mitjans propis. Les
tarifes d’aquest nou servei d’aparcament municipal estarà regida per preus
públics. La quantitat que haurà d’abonar l’ajuntament, serà molt inferior a la que
s’havia previst inicialment, i el pagament es realitzarà durant els propers cinc
anys. Una part d’aquest pagament correspon a la urbanització de la plaça Joan
Miró, un espai que l’Associació de Veïns de Plana Lledó havia demanat a
l’Ajuntament de Mollet des de fa molt temps i que ara és una realitat.
Aquest nou servei municipal d’aparcament permetrà oferir un ampli ventall de
possibilitats que s’adaptin a totes les necessitats dels usuaris potencials de
l’aparcament: des de lloguer de tot el dia, nocturna, entre setmana, caps de
setmana, per activitats esportives, pel sector educatiu (mestres i famílies), per
fomentar l’activitat comercial, trasters, etc. L’objectiu és adaptar-se a les
necessitats de mobilitat del barri i les necessitats d’aparcament del mateix que
puguin tenir els usuaris potencials de l’aparcament. Segons Ester Safont,
regidora d’Obres i Serveis, “La voluntat és ser el més flexible possible,
conscients de la singularitat del moment actual. Som conscients de que la bona
gestió, que hi serà gràcies a la fórmula que hem triat, permetrà una reducció
econòmica molt important respecte a la xifra que inicialment l’ajuntament havia
de fer front”.

La concessió que ara gestionarà directament l’Ajuntament de Mollet inclou, a
més de l’aparcament soterrani, la urbanització de la plaça Joan Miró, fet que
repercutirà en una millora de l’espai públic i la mobilitat del barri de Plana Lledó.

Mollet del Vallès, 18 de juliol de 2012
Ainhoa Martin
Cap de Premsa i Comunicació
Ajuntament de Mollet
Telèfon 93 571 95 00 /ext. 98 34
Mòbil 692 62 32 83
aimartin@molletvalles.cat

