MOCIÓ PER A L’ELABORACIÓ D’UN PLA D’ACCESSIBILITAT MUNICIPAL

QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER TIANA AL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE TIANA

Els últims anys han estat importants els avenços assolits pel reconeixement dels legítims drets i
els corresponents deures de les persones amb discapacitat. Aquest procés ha experimentat un
canvi qualitatiu important a nivell internacional amb l’aprovació per part de l’Organització de les
Nacions Unides l’any 2006 de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb
Discapacitat (CRPD). Aquesta convenció estableix que totes les persones amb discapacitat han
de poder gaudir dels drets humans i llibertats fonamentals, i que s’han d’introduir els canvis
legislatius necessaris i potenciar les mesures que calguin per fer efectiu l’exercici d’aquests drets.
L’esmentada convenció, que ha estat signada i ratificada per Espanya, i més recentment per la
Unió Europea, forma part de la legislació espanyola. El marc jurídic s’ha d’ajustar, per tant, al seus
principis i s’han de fer efectius els drets i els deures que estableix.
A Catalunya hi ha al voltant de mig milió de persones amb discapacitat reconeguda. A Europa, uns
vuitanta milions de persones no poden dur una vida normalitzada per causa de barreres en
l’entorn, i es troben en situacions de desigualtat i de discriminació social. S’entén per persones
amb discapacitat, aquelles persones que presenten dèficit funcionals de caràcter físic, sensorial,
intel·lectual o mental que en interaccionar amb barreres diverses, veuen limitades la seva
participació plena i efectiva en la societat en igualtat de condicions que la resta de persones.
L’accessibilitat és un concepte ampli que engloba totes aquelles persones que tenen algun tipus
de problema per interactuar amb l’entorn (PPIE) o que el poden tenir en un futur en funció de
l’evolució de la seva situació o de les seves capacitats al llarg de les diverses etapes de la vida.
Persones amb qualsevol tipus de discapacitat permanent o transitòria, però també persones
grans, persones amb característiques funcionals específiques (d'estatura baixa, amb obesitat,
dones embarassades,...) i totes aquelles que per circumstàncies diverses (carregades amb un
element pesant o voluminós, que porten un cotxet de nen o un carret de compra,...) veuen
alterades les condicions d’ús del seu entorn immediat.
L'existència d'una normativa d'obligat compliment, la convicció que l'accessibilitat contribueix a la

millora de la qualitat de vida de tots els ciutadans i la necessitat que l’accessibilitat s’integri en els
processos d’intervenció en el medi físic en general i de transformació de l’entorn urbà en
particular, fan necessari incrementar els esforços per avançar cap al concepte d’accessibilitat
universal i de disseny per a tothom. Els pobles i ciutats són de les persones que hi viuen. Un poble
accessible és un poble més còmode i segur per a tothom. Les noves tecnologies ofereixen
enormes oportunitats per a aconseguir els objectius, però també poden esdevenir un obstacle si
no s’aconsegueix fer-les accessibles al conjunt de la població.
És per això que es proposa al ple l'adopció dels següents ACORDS:

1. Instar l’Ajuntament de Tiana a elaborar un Pla municipal d’accessibilitat universal amb els
següents objectius:

•
•

Detectar els dèficits en matèria d’accessibilitat a la via pública, als edificis d’ús públic, als
elements urbans del transport i als sistemes i elements de comunicació del poble.
Proposar actuacions per corregir aquests dèficits.

•

Establir un ordre de magnitud dels costos de les actuacions correctores que es proposin.

•
•

Definir prioritats o fases d’execució de les principals actuacions que es proposin.
Fomentar l’aplicació de l’accessibilitat de forma integrada en els processos d’intervenció en
el medi físic: o incorporant-la en els programes d’actuació municipal i en les operacions de
manteniment o tractant les actuacions específiques d’accessibilitat com una intervenció
urbana més.

•

Potenciar la sistematització de les intervencions generant unes regles de joc pel disseny i
la ubicació dels diferents elements.

•

Fer palesa la necessitat de generar uns mecanismes de gestió del pla.

2. Impulsar polítiques i accions transversals entre els departaments municipals, amb la
implicació dels professionals que hi treballen i la participació de les entitats i de les
persones amb discapacitat.

3. Donar suport a la promoció de l’associacionisme vinculat a la discapacitat.

Tiana, 1 de març de 2016

Cristina Comas,
regidora del grup municipal Junts per Tiana

