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PEDRO
CARMONA
PÉREZ,
D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

SECRETARI

DE

L'AJUNTAMENT

CERTIFICO: Que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària el 19 de desembre
de 2018, va aprovar la moció que es transcriu íntegrament:
“Atès que al Ple Municipal del 16 de maig d’aquest mateix any l’associació
Esplugues Sense Barreres va presentar una proposta ciutadana per a la
supressió de les barreres arquitectòniques a Esplugues de Llobregat.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Atès que en la citada proposta l’associació s’oferia per aportar a l’Ajuntament el
seu coneixement sobre la diversitat funcional i la mobilitat reduïda, per tal de
poder millorar l’accessibilitat a la nostra ciutat.
Atès que en la citada proposta l’associació sol·licitava, entre d’altres coses, el
compliment progressiu del Reial Decret 1/2013, treballar en un full de ruta
municipal d’estudi urbanístic per posar en coneixement les possibles millores
d’accessibilitat del nostre municipi i que l’Ajuntament busqués recursos on fos
possible per tal de desenvolupar aquest full de ruta.
Atès que la citada proposta ciutadana va ser aprovada per la unanimitat de tots
els regidors i regidores d’aquest Ple.
Atès que les necessitats més urgents d’accessibilitat que l’associació
Esplugues Sense Barreres ha detectat a la nostra ciutat són:
-Adaptació total i prioritària de dos centres d’educació primària d’Esplugues que
actualment tenen alumnat amb diversitat funcional.
-Adaptació progressiva dels petits graonets de pocs centímetres que hi ha a
moltes entrades, portals i accessos a locals comercials, present fins i tot a
l’entrada de diversos edificis municipals (com ara la Biblioteca Pare Miquel o la
Casa Consistorial).
-Coberta i anivellament de tots els escocells de l’arbrat urbà.
-Adaptació de l’accessibilitat als espais expositius de les fires d’Esplugues
(stands).
-Manca de pintura antilliscant als extrems d’algunes escales de la ciutat.
-Adaptació de l’accessibilitat de les noves minideixalleries públiques.
-Material esportiu adaptat als centres esportius i lúdics municipals. ·Formació
de l’equip tècnic municipal especialment pel que fa als plans d'evacuació
d’espais municipals.
Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-GxE, recollint i interpretant la
preocupació i les demandes de l’associació Esplugues Sense Barreres,
proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
1. L’Ajuntament d’Esplugues ha de buscar els recursos necessaris per
confeccionar amb caràcter prioritari un inventari complet, detallat i localitzat de
totes les entrades i accessos públics i privats que necessiten adaptació, tots els
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escocells d’arbrat que s’han de tapar i totes les escales públiques que no
disposen de pintura antilliscant als extrems.
2. L’Ajuntament ha de comptabilitzar la previsió del cost total de les actuacions
que es derivin del citat inventari, juntament amb la resta de millores detallades
a la part expositiva d’aquesta moció.
3. L’Ajuntament ha d’elaborar, un cop s’hagi fet aquest inventari i aquesta
comptabilització, un pla plurianual d’inversions i millores urbanes amb l’objectiu
d’adaptar progressivament la nostra ciutat en un termini raonable, i en els
termes i objectius que s’indiquen a la part expositiva d’aquesta moció.
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4. Reclamem el compromís de tots els grups municipals de vetllar per dotar
pressupostàriament una partida plurianual als pressupostos municipals dels
propers anys amb aquest objectiu.
5. Instem el govern municipal a prioritzar amb caràcter d’urgència l’adaptació
total dels dos centres d’educació primària d’Esplugues que actualment tenen
alumnat amb diversitat funcional.
6. Fer arribar aquests acords a l’associació Esplugues Sense Barreres i als
seus referents en l’associacionisme federatiu de segon nivell.”

I perquè consti, expedeixo aquesta certificació, amb l’advertiment de l’article
206 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
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