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MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S PSC AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 2022-07-22 REFERENT
A PER MILLORAR L’ACCESSIBILITAT EN ELS ESTABLIMENTS I ESPAIS PÚBLICS DE LA CIUTAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l’ONU:
Núm. 10. Reduir les desigualtats en i entre els països.
L’accessibilitat és un dret irrenunciable per a la igualtat d’oportunitats i les administracions han de promoure
polítiques socials per defensar aquest dret de les persones amb qualsevol tipus de discapacitat i per la seva plena
inclusió. Per tant, cal defensar ciutats i pobles inclusius per a totes les persones, que respectin i vetllin la plena
autonomia de tota la ciutadania.
Tot i que s’ha avançat en matèria d’accessibilitat en els darrers anys, encara més de 600.000 persones amb
discapacitat reconeguda a Catalunya, segons dades de la Generalitat, segueixen trobant barreres físiques per
accedir al món laboral, a l’educació, al transport públic, al comerç de proximitat, a bars i restaurants, i a les
activitats d’oci, a la cultura, a les esportives, així com per participar en les diferents activitats que s’organitzen en
el seu territori. D’aquestes més de 600.000 persones, gairebé 45.000 pertanyen al Camp de Tarragona, segons
l’Idescat.
La Llei 13/2014 d’accessibilitat, reconeix que el seu objecte és “establir les condicions d’accessibilitat necessàries
perquè els espais d’ús públic, els edificis, els mitjans de transport, els productes, els serveis i els processos de
comunicació garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb
discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn”.
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Són moltes les queixes que hem rebut per part de la ciutadania denunciant que hi ha molts locals comercials,
bars i restaurants que no disposen d’una entrada accessible i, per tant, aquells que tenen problemes de mobilitat
no poden accedir-hi. Això comporta una sensació de vulnerabilitat i d’exclusió important que cal combatre
perquè tothom se senti inclòs en aquesta ciutat. És per això que cal posar l’èmfasi en la llei d’accessibilitat
anteriorment esmentada i realitzar les inspeccions que convinguin perquè aquells establiments que inicien la
seva activitat a la ciutat ho facin des d’un començament amb unes entrades accessibles per a tothom. Cal
recordar que tant Ajuntament com Generalitat tenen disponibles diverses subvencions per facilitar que els
establiments disposin d’entrades accessibles i, per tant, això no suposa un gran esforç econòmic per al
comerciant o restaurador.
Segons se’ns ha informat des de l’Ajuntament, durant el 2021 i el 2022 l’inspector d’activitats econòmiques ha
aixecat fins a 109 actes, però cap d’elles fa referència a incompliments en matèria d’accessibilitat, fet que sorprèn,
ja que són molts els locals en els quals hem pogut comprovar, per nosaltres mateixos i per les queixes dels
ciutadans, que no són accessibles. A més, segons les mateixes dades, durant el 2021 es van realitzar 268
inspeccions i enguany 239, segons indiquen, cap d’elles fa referència a incompliments en matèries d’accessibilitat,
un altre fet que és sorprenent.
D’altra banda, encara queda molta feina per fer en matèria d’accessibilitat a la via pública on cal avançar més
amb el Pla Director “Reus Ciutat Inclusiva” que contempla revisar voreres i passos de vianants per definir
itineraris accessibles de la xarxa bàsica de mobilitat a peu. En aquest aspecte, caldria incloure més senyals
acústics que permetin a les persones cegues o amb problemes de seguretat puguin creuar els carrers amb
seguretat. Encara a la via pública, un altre dels punts que cal millorar el trobem en els nous contenidors de la
brossa, els quals estaven dissenyats per a ser accessibles per a tothom, però la realitat és que no ho són. Són
moltes les crítiques que ens han fet arribar des de diferents punts de la ciutat, ja que aquelles persones que no
poden obrir el contenidor amb la palanca pel peu i ho han de fer amb la de mà, no tenen prou agilitat per poder
llençar la brossa amb l’altra mà. És per aquest motiu que cal revisar l’accessibilitat en els contenidors de residus
perquè aquesta sigui real.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
Per l’exposat, el Grup Socialista de l'Ajuntament de Reus presenta per a la seva aprovació pel Ple Municipal, els
acords següents:
1.
Instar l’Ajuntament de Reus a vetllar per assegurar l’accessibilitat els establiments que comencen una
nova activitat a la ciutat.
2.
Que l’Ajuntament activi una línia de subvencions tal i com contempla el Pla Estratègic de Subvencions
perquè els establiments puguin ser accessibles.
3.
Analitzar com facilitar la recollida de la brossa a les persones amb mobilitat reduïda.
4.
Que l’Ajuntament realitzi el Pla Municipal d’Accessibilitat com estableix la normativa i executi el Pla
Director “Reus Ciutat Inclusiva” incorporant l’accessibilitat dels establiments i també incloent més senyals acústics
en els semàfors que no en disposin per facilitar a les persones cegues i amb problemes visuals creuar el carrer
amb seguretat.
5.
Traslladar els acords a l’associació Taller Baix Camp, Associació Familiar Centre Marinada, Down
Tarragona, Associació pels drets civils dels discapacitats i famílies, Associació Antibarreres 2AB, Federación ECOM
Entidades de Personas con Discapacidad Física, i a la ONCE.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Mocio_Mocio_accessibilitat_locals_pdf.pdf
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DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L'ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):
Marqui la casella «SÍ» si desitja autoritzar i consentir que AJUNTAMENT DE REUS realitzi la consulta dels
documents. En cas que marqui «NO» vostè s'està oposant a la consulta i haurà d'adjuntar la documentació.
SI

NO

X

Document identificatiu
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INFORMACIÓ DE AJUNTAMENT DE REUS A LA PERSONA INTERESSADA.
1. L'accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus
(www.reus.cat), segons el que estableix el Reglament de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics de
l'Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l'avís de dipòsit a través d'un SMS al mòbil o un missatge al
correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes per a ser
incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus. Si la pregunta es formula
per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el
decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les
preguntes a respondre per escrit han d'ésser contestades en el termini màxim .

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem que les dades
personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està publicat al Portal de
Transparència de Ajuntament de Reus. https://transparencia.reus.cat
Responsable
Ajuntament de Reus
Finalitat
Legitimitat

Destinataris

Drets

La gestió o tramitació de la Mocions i propostes de declaració al Ple Municipal o a la
Junta de portaveus
El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una obligació legal, per
raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en exercici d'un interès legítim i en els
casos que consti el consentiment de la persona interessada. En tot cas, AJUNTAMENT DE
REUS està facultat per a comprovar l'exactitud de les dades aportades per l’interessat/da
Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici de les seves
competències, a altres organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos
que consti el consentiment previ de la persona interessada.
En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d'una sol·licitud a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu
electrònica de l'Ajuntament.
Pàgina 3 de 4
Aquest tràmit es pot fer telemàticament des de
l’oficina virtual de www.reus.cat

OAC
Plaça Mercadal, 1 • 43201 Reus
Tel. 977 010 010 • Fax 977 010 210
oac@reus.cat • www.reus.cat

Informació addicional
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X

Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar
un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Podeu consultar informació addicional a la pàgina web: https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents
aportats.
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