IDENTIFICADORS

DOCUMENT

SECRE_Certificació Ple: CERTIFICAT PLE 28/2
/2019 PUNT 10
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació: 0N2BT-EIZZS-2KPIJ
Pàgina 1 de 2

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Secretària General de Secretària General
2.- Alcalde de Alcalde

APROVAT
04/03/2019 08:58

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1916841 0N2BT-EIZZS-2KPIJ 1775EC6FC4A3DE99367913DC161750D0BF1CF2A0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 28 de febrer de 2019, per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 5 abstencions del grup municipal CxC, 4 vots a favor del grup municipal
CP, 4 vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 vots a favor del grup municipal C's, 2 vots a
favor del grup municipal PP, 3 vots a favor del grup municipal CIU i 1 vot a favor del regidor
no adscrit, senyor Jordi Miró) l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CIUTADANT I
CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER A LA REDACCIÓ D'ORDENANÇA MUNICIPAL
SOBRE LA IMPLEMENTACIÓ ACCESSIBILITAT UNIVERSAL
Atès que en aquest ple ja s'han presentat diferents iniciatives per millorar i afrontar els nous
plantejaments d'accessibilitat que neixen amb l'aprovació del Reial Decret Legislatiu 1/2013,
de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones
amb discapacitat i de la seva inclusió social, que deroga la Llei 51/2003, de 2 de desembre,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal.
Atès que la normativa estatal, amb l'entrada en vigor de la llei d'accessibilitat universal en el
Reial Decret Legislatiu, de l'2017.12.04 en el qual tots els pobles d'Espanya han de complir
amb el concepte d'Accessibilitat Universal, el que es tradueix una ciutat per a tothom.
Atès que a Cerdanyola es va aprovar una moció per l'adhesió a la campanya d'Accessibilitat
Reial 2017, l'accessibilitat ja no és considerada com un aspecte més o menys intens de l'acció
social o els serveis socials, sinó que és entesa com un pressupost essencial per l'exercici dels
drets fonamentals que assisteixen als ciutadans amb discapacitat.
A més, s'ha publicat nombrosa normativa de desenvolupament, entre la qual cal destacar, les
condicions bàsiques per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions
(Ordre VIV / 561/2010, d'1 de febrer) i el règim d'infraccions i sancions en matèria d'igualtat
d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb diversitat
funcional (RDL 1/2013, de 29 de novembre) .També en desenvolupament d'aquestes lleis
s'han publicat les condicions bàsiques per a l'accés i utilització de els modes de transport (RD
1544/2007, de 23 de novembre) i les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb
diversitat funcional a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la
informació i mitjans de comunicació social (RD 1494 / 2007, de 12 de novembre).
Vist que amb aquest marc legal, i amb la competència que té aquest Ajuntament que ha de
vetllar per adequar el llenguatge a la nova realitat existent, així com aplicar als espais,
edificacions i serveis que s'han de presten han d'estar sotmesos a majors exigències que en el
marc anterior, de tal manera que les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació
per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions hauran d'adaptar d'acord
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amb els terminis establerts en la disposició addicional tercera del Reial Decret Legislatiu
1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les
persones amb diversitat funcional i de la seva inclusió social.
Atès que l'objectiu general és aconseguir un municipi accessible i obert a tothom, poder donar
un instrument com és una moció especialitzada que reculli tots els supòsits que afectin la
mobilitat de les persones amb els seus drets i serveis que ara es troben difusos en diferent
normativa municipal. Construint un entorn accessible que permeti una participació sense
exclusió de les persones amb diversitat funcional en la vida diària, en tots els seus àmbits i fer
un pas endavant per millorar la nostra societat.
El Ple ACORDA
Primer. INSTAR a l'Ajuntament, govern i regidora a convocar mitjançant la fórmula que
estimi oportuna, una taula de treball en què es trobin tant els agents involucrats, la regidora i
els partits polítics, amb la finalitat d'aportar, elaborar, redactar, una nova ordenança municipal
sobre accessibilitat universal a Cerdanyola, assumint la normativa ja existent però amb noves
propostes que aportin una millora pel que fa al reconeixement dels drets de les persones amb
diversitat funcional, i intentar posar l'accent en les rellevats competències municipals pel que
fa al assoliment de l'accessibilitat al àmbits de serveis, assistència, informació, urbanització i
edificació, d'acord amb les legislacions de règim local, així com millorar i precisar els
mecanismes de control existents i el compliment de la normativa aplicable.
Segon. INSTAR a la regidora a què comuniqui i s'informi a totes les associacions, col·lectius
i entitats relacionades que poden tenir una afectació o un interès, com pot ser el com el
col·lectiu de Gent Gran a aquesta redacció per tal que puguin ser partícips des de l'inici de la
mateixa."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
L’Alcalde,

Aurora Corral García

Carles Escolà Sánchez

