MOCIÓ DELS GRUP MUNICIPAL VEÏNS PER RUBÍ (VR) PER FACILITAR
L’ACCESSIBILITAT A PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL I
MOBILITAT REDUÏDA

VEÏNS PER RUBÍ (VR)

Els Grups Municipals Veïns per Rubí, d’acord amb el que estableix l’article 13
del Reglament Orgànic Municipal, presenta la següent moció per escrit per via
correu electrònic, per a la seva votació i adopció al Ple de l’Ajuntament de Rubí.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La ciutat de Rubí, per la seva expansió urbanística des de l’inici de la
industrialització fins als nostres dies, que s’ha produït en gran part de forma
desordenada i prioritzant el creixement urbanístic per sobre de l’ordenació
urbanística sostenible, ha generat greus problemes d’accessibilitat per a
persones amb mobilitat reduïda i també per a persones amb discapacitat visual.
La Llei 13/2014 del 30 d’octubre d’accessibilitat, aprovada pel Parlament de
Catalunya, estableix les obligacions dels ens locals en aquest sentit, i destaca
la importància de la promoció de l’accessibilitat com a instrument per fer efectiu
el principi d’igualtat entre els ciutadans, promovent la utilització de productes de
suport a l’accessibilitat que millorin la qualitat de vida de les persones amb
discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn.
Cal recordar també que aquesta llei estableix que correspon als municipis
elaborar, aprovar i executar el pla municipal d’accessibilitat i les revisions
corresponents, i també els plans d’actuació i gestió en àmbits concrets amb
afectacions en matèria d’accessibilitat, i determinar anualment les actuacions
que s’han de dur a terme i el pressupost corresponent.

També cal esmentar el Real Decreto-Legislativo 1/2013, de 29 de novembre,
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb
discapacitat i la seva inclusió social.
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La nova llei actualitza els termes, definicions, principis i continguts a la
Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat.

Això suposa el reconeixement exprés de què són titulars de drets i els poders
públics estan obligats a garantir el seu ple exercici.

Aquesta llei estableix la data de 4 de desembre de 2017 per què tots els espais
públics urbanitzats, edificis, infraestructures i materials de transport existents,
així com els productes i serveis siguin accessibles per a totes les persones.

A la nostra ciutat, ens trobem encara que en la majoria de casos el paviment no
disposa d’elements orientatius per a persones amb dificultats visuals, ni en les
voreres, ni en els passos de vianants, així com en els transports i edificis
públics no estan totalment adaptats a les persones amb mobilitat reduïda.
Es fa imprescindible, per tant, l’adaptació i adequació de totes les voreres de la
ciutat per evitar:
1 – Dubtes per si hi ha desnivells vorera/calçada a l’hora de creuar.
2 – Entrebancs pel mal estat de les voreres trencades i què representen
obstacles invisibles i inapreciables pels discapacitats visuals.

Entenem que aquesta disfunció l’any 2017 és del tot intolerable, impròpia d’una
ciutat com Rubí. Per tant, l’administració local ha de fer un esforç especial per
millorar aquesta situació, de forma planificada i organitzada, amb el benentès
que la llei 1/2013 ja determina que el 4 de desembre d’aquest any ha de ser
accessible.
Més en concret, tenim la qüestió dels semàfors adaptats per a persones amb
dificultats visuals i altres elements d’accessibilitat en els passos de vianants:
quan en altres ciutats, pràcticament tots els semàfors de les vies principals
disposen de semàfors adaptats i voreres accessibles, la nostra ciutat no té
semàfors adaptats i manca adaptar moltes voreres.
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Hem de recordar que, actualment, els avanços tecnològics permeten que una
persona amb discapacitat visual activi a través d’una aplicació al seu mòbil o a
través d’un dispositiu específic un avís per saber si es pot creuar el pas de
vianants, evitant les molèsties pel soroll que abans es generaven en aquests
casos cada vegada que es posava el semàfor en verd i emetia un so.

Per tot això, els Grup Municipal VR proposa al Ple els següents,

ACORDS

1.- Instar al govern municipal a destinar tots els recursos tècnics necessaris
per a la instalꞏlació dels 30 semàfors adaptats d’acord amb la subvenció
solꞏlicitada a la Diputació de Barcelona i decidir en el marc de la Comissió
d’Accessibilitat de la Taula de Diversitat Funcional, la ubicació d’aquests.
2.- Instar al govern municipal a planificar l’adaptació, arranjament, reparació i
manteniment de voreres i passos de vianants amb paviment especial per a
persones amb discapacitat visual i mobilitat reduïda i presentar un
cronograma abans del 4 de desembre de 2017, data prevista en el Decret
Legislatiu 1/2013 per garantir l’accessibilitat a tot el municipi.
3.- Instar al govern municipal a planificar l’adequació de transports i edificis
públics per a persones amb discapacitat visual i mobilitat reduïda i presentar
un cronograma abans del 4 de desembre de 2017
4.- Comunicar aquest acord a la Taula de Diversitat Funcional i a la
Comissió d’Accessibilitat, a l’Associació de discapacitats visuals de
Catalunya, a la delegació Territorial de Catalunya de la Organización
Nacional de Ciegos i a Rubí té Rodes
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