MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 17 DE
NOVEMBRE DEL 2016 PER A L'ELABORACIÓ D'UN PLA D'ACCESSIBILITAT
UNIVERSAL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Al llarg dels anys la normativa ha anat assentant les bases per a la supressió de barreres
arquitectòniques i comunicatives i per a la promoció d'ajudes tècniques, per tal de millorar
la qualitat de vida i l'autonomia de les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda.
No obstant això, encara hi ha persones amb discapacitat física, sensorial o intel·lectual,
persones grans o persones amb un altre tipus de diversitat funcional que viuen situacions
de desigualtat d'oportunitats, de discriminació i de dificultats per a la participació social i
per a l'exercici dels seus drets, a causa de l'existència de barreres físiques, comunicatives
o actitudinals.
La Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableixen que els poders
públics han de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels
grups en què s'integra siguin reals i efectives, i han de facilitar la participació de totes les
persones en la vida política, econòmica, cultural i social. Així mateix, estableixen que els
poders públics han de vetllar per la dignitat, la seguretat i la protecció integral de les
persones, especialment de les més vulnerables.
Alhora, la Llei 8/2013, de 26 de juny, de Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbanes
exigeix la realització dels ajustaments raonables en matèria d'accessibilitat universal,
establint un termini que va finalitzar l'any 2015, moment a partir del qual poden ser
legalment exigits tant per als edificis com per als espais públics urbanitzats existents.
La incorporació de l'accessibilitat en la configuració, manteniment i gestió de la ciutat és
competència de les autoritats locals. Els ajuntaments han d'articular polítiques i
programes que garanteixin el benestar de tots els ciutadans i promoguin la seva
autonomia. Per això, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies va enviar un model
tipus de Pla Municipal d'Accessibilitat Universal a tots els municipis. Com a exemple, a
Tarragona es va redactar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible en el qual es

contemplaven 120.000 € per a la realització d'un Pla d'Accessibilitat. Altres ciutats que el
van redactar i fins i tot van rebre el 2008 els premis Reina Sofia d'Accessibilitat Universal
de Municipis són Elx, Blanca (Múrcia) i Àvila.
En definitiva, aquest compromís i les futures millores en l'accessibilitat universal de Reus
suposarien, a més de la millora de la qualitat de vida dels veïns del nostre municipi,
millorar la imatge de la nostra ciutat i fer-la més inclusiva. A més, Ciutadans considera
que, en l’elaboració d’aquest Pla d’Accessibilitat Universal, hauria de participar-hi la
comissió d’accessibilitat ja existent a Reus, dependent de l’àrea de Benestar Social i
formada per tècnics d’aquesta regidoria i per representants d’entitats socials relacionades
amb el tema.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents
ACORDS:
Primer. Encarregar als tècnics de Via Pública la revisió i l'actualització del Pla
d'Accessibilitat Universal de la ciutat de Reus, elaborat l'any 2002, perquè en l'àmbit dels
edificis i espais de titularitat municipal se segueixi l’establert en la legalitat vigent.
Segon. Que aquest Pla d'Accessibilitat Universal estigui inclòs dins del Pla de Mobilitat
Urbana de Reus.
Tercer. Que l’esmentat Pla d'Accessibilitat Universal estigui revisat i actualitzat abans de
finals de 2017.
Quart. Comunicar l'adopció d'aquests acords al Govern d'Espanya i la Generalitat de
Catalunya.
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