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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL VEÏNS PER RUBÍ (VR) PER LA MILLORA 
DE L’ACCESSIBILITAT AL MUNICIPI DE RUBÍ 

 

VEÏNS PER RUBÍ (VR) 

 

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

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Tal com s’explica en el preàmbul de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, 
d’accessibilitat, la importància de la promoció de l’accessibilitat com a 
instrument per a fer efectiu el principi d’igualtat dels ciutadans va tenir una 
primera traducció a Catalunya en el Decret 100/1984, del 10 d’abril, sobre la 
supressió de barreres arquitectòniques. Posteriorment es van aprovar lleis i 
decrets, així com el Codi d’Accessibilitat. 

Totes aquestes normes van permetre establir millores per a la supressió de 
barreres arquitectòniques, comunicació, així com el suport tècnic per millorar la 
qualitat de vida les persones amb diversitat funcional o mobilitat reduïda. 

Malgrat tot aquest esforç, encara hi ha persones amb discapacitat física, 
sensorial, intelꞏlectual o mental, gent gran o persones amb altres 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 de llurs 
drets, a causa de l’existència de barreres físiques. 

 

En aquest sentit, la llei estableix que els Ajuntaments estan obligats a: 

 

a) Aplicar la normativa d’accessibilitat, en l’àmbit de llurs competències, d’acord 
amb la normativa municipal i de règim local de Catalunya, sens perjudici de les 
normes específiques que estableix la legislació sectorial corresponent. 
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b) 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. 

 

c) Establir i coordinar els serveis de transport adaptat de viatgers. 

 

Els espais públics urbans existents s’han d’adaptar d’acord amb el que 
determini el Pla municipal d’accessibilitat i, d’altra banda, els edificis públics 
s’han d’adaptar sempre que sigui possible d’acord amb els condicionants que 
estableix la llei. 

Els plans d’accessibilitat elaborats pels ens locals han de contenir una diagnosi 
de les condicions existents; determinar les actuacions necessàries per a fer 
accessibles els àmbits que són de la seva competència; establir criteris de 
prioritat que permetin de decidir quines actuacions s’han d’executar en diferents 
períodes; definir les mesures de control, de seguiment, de manteniment i 
d’actualització necessàries per a garantir que, una vegada assolides les 
condicions d’accessibilitat, perdurin al llarg del temps, i establir el termini màxim 
per a la seva revisió, d’acord amb els criteris que siguin establerts per 
reglament. 

El Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, estableix com a data 
límit el 4 de desembre de 2017 perquè els espais públics urbanitzats i els 
edificis tinguin les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació 

Cal destacar que la ciutat de Rubí, malgrat que la legislació vigent deixa molt 
clar quina és l’obligació de les administracions locals en l’àmbit de 
l’accessibilitat, té greus mancances que pateix la ciutadania diàriament, 
especialment en els espais urbans públics, però també en alguns edificis 
municipals. 

És inadmissible que una ciutat com Rubí, amb gairebé vuitanta mil habitants, 
estigui en una situació tan precària, amb greus problemes en gran part de 
voreres dels barris del nucli urbà i de les urbanitzacions, així com els guals o 
els passos de vianants. 
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Per tots els motius exposats, el Grup Municipal VR proposa al Ple els següents 

 

ACORDS 

 

1- Instar al govern a presentar un cronograma en el termini de tres mesos 
per planificar l’elaboració del Pla municipal d’Accessibilitat. 

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 que siguin de 
caràcter més prioritari, abans de disposar del Pla Municipal 
d’Accessibilitat, i presentar un cronograma d’aquesta planificació en tres 
mesos.  

3- Instar al govern municipal a planificar l’adequació de transports i edificis 
públics per a persones amb discapacitat visual i mobilitat reduïda que 
siguin de caràcter més prioritari, abans de disposar del Pla Municipal 
d’Accessibilitat, i presentar un cronograma d’aquesta planificació en tres 
mesos.  

4- Comunicar aquest acord a la Taula d’Atenció a la 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. 


