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MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S GRUP MUNICIPAL DEL PSC AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA
23/07/2021 REFERENT A L’ADAPTACIÓ DELS EDIFICIS MUNICIPALS A LES DISCAPACITATS SENSORIALS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Entenem per discapacitat sensorial la que afecta a un o diversos sentits. En general, les més reconegudes són la
discapacitat visual i l’auditiva. La primera, afecta a la capacitat de visió i, la segona, a la capacitat auditiva. Tant si
la discapacitat és parcial o total, les dues dificulten a les persones que les pateixen portar una vida plena.
Tot i que encara hi ha molta feina a fer, els darrers anys s’ha treballat molt per a la supressió de barreres
arquitectòniques. Però poc s’ha avançat en l’àmbit de les barreres comunicatives. I aquestes tenen una gran
afectació en el dia a dia de les persones amb discapacitats sensorials. Des de les administracions, cal fer un pas
endavant, especialment als equipaments públics, per facilitar que aquestes persones amb comunicació reduïda
puguin realitzar una vida el més autònoma possible, aplicant mesures que facilitin la informació, la orientació i la
comunicació d’aquest col·lectiu. Cal contribuir, en la mesura del possible, a millorar la seva qualitat de vida i la
seva integració social, evitant l’aïllament en què sovint es troben immerses les persones afectades.
Us estudi realitzat per la Generalitat de Catalunya respecte a l’atenció a les persones amb discapacitat indica que
les que pateixen discapacitat visual poden tenir dificultats com les de seguir itineraris; identificar l’inici i el final
d’una escala; detectar riscos a les zones de pas com ara obstacles sobresortints a les parets; dificultats per
identificar els lavabos, on són i quin correspon al seu sexe; impossibilitat per llegir les pantalles informatives;
dificultat per identificar cartells o plafons informatius; per identificar amb quina persona estan parlant.
Pel que fa a les persones amb dificultats auditives, l’estudi alerta de dificultats per accedir a la informació i
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afectació de la comprensió; per entendre una indicació verbal de la megafonia, per escoltar l’avís del torn, etc.
Partint de la base que l’entorn no ha de discapacitar les persones, cal que l’Ajuntament de Reus treballi perquè
tots els edificis municipals, el transport urbà i també el CMQ i l’Hospital de Sant Joan (que ha deixat de ser
municipal, però força concorregut diàriament per un bon nombre de reusencs i reusenques) estiguin adaptats,
no només a les discapacitats físiques, sinó també a les sensorials per les dificultats relacionades anteriorment. En
el cas de l’Hospital, aquest grup municipal ha rebut la queixa concreta d’un usuari amb discapacitat visual que no
sap quan el criden a consulta, perquè no pot llegir les pantalles lluminoses on apareix el nom dels pacients. En
aquest cas, per exemple, l’avís de torn per megafonia seria una bona una solució.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
1)
Que l’Ajuntament de Reus faci un estudi exhaustiu de les necessitats específiques del col·lectiu de
persones amb discapacitat sensorial i apliqui als equipaments municipals i al transport urbà un pla d’adaptació i
adequació de l’espai físic que faciliti la mobilitat, la comunicació i la interacció d’aquestes persones, minimitzant
les dificultats de desplaçament i d’accés a la informació.
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2)
Que l’Ajuntament de Reus insti al departament de Salut de la Generalitat a fer el mateix a l’Hospital de
Sant Joan.
3)
Que l’Ajuntament de Reus enviï aquests acords a totes les entitats que treballen amb els col·lectius
objecte d’aquesta moció.

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):
La documentació que l'Ajuntament podrà consultar és la que es relaciona tot seguit i que, en cas d'oposar-se a la
seva consulta, haurà d'aportar la persona interessada.

M'OPOSO a la consulta i presento la següent documentació:

Document identificatiu

INFORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT 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
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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
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Legitimitat

Destinataris

Drets

Informació addicional

X

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.
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.
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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