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Habilitar un espai alternatiu al de la sala del cinema Catalunya pel
desenvolupament d’actes municipals mentre durin les obres d’adaptació
del seu accés per a persones amb mobilitat reduïda

Ref. AO 1/2013
Estat: Pendent de resposta

La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, en el seu Art. II PRINCIPI D'IGUALTAT DE DRETS I DE NO-DISCRIMINACIÓ, reconeix els drets a totes les
persones que viuen a les ciutats signatàries, independentment de la seva nacionalitat,
drets que han de ser garantits per les autoritats municipals, sense cap discriminació.

La Carta fa una especial menció a la PROTECCIÓ DELS COL·LECTIUS I CIUTADANS MÉS
VULNERABLES, garantint el dret a gaudir de mesures específiques de protecció, entre
d’altres l’adaptació dels habitatges, dels llocs de treball i de lleure.

Aquesta síndica és coneixedora de la voluntat del govern municipal i de les mesures
indispensables que està prenen per tal de facilitar la integració de tots els ciutadans i
ciutadanes sigui quina sigui la causa de la seva vulnerabilitat.

En compliment del mandat constitucional del principi d’igualtat, també recollit per
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, promulga el principi
d’accessibilitat dels sistemes de comunicació i senyalització, i la necessitat que
l’administració estableixi els mecanismes i alternatives tècniques que facin accessibles els
sistemes de comunicació i senyalització a tota la població, per tal de garantir el dret a la
informació, la comunicació, la cultura, l’ensenyament i l’oci, fent possible també la
participació de les persones que pateixen alguna discapacitat.

Per això que en el marc de les funcions que m’han estat atorgades reglamentàriament
adreço a l’Ajuntament l’actuació d’ofici següent:
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Mentre

durin

les

obres

d’adaptació

i

accessibilitat

del

cinema

Catalunya,

l’Ajuntament hauria de buscar un espai alternatiu per la celebració dels actes
municipals, que garanteixi l'accessibilitat i la utilització amb caràcter general,
seguin els criteris bàsics establerts en a Llei 20/1991, de 25 de novembre, de
Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques.

Tanmateix, des de la institució que represento, crec convenient insistir en la necessitat
d’adoptar les mesures oportunes per a garantir la participació d’aquestes persones en la
vida pública i de lleure local, i és per aquest motiu que us adreço la meva petició, amb la
finalitat de continuar promovent l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda a
tots els actes públics municipals que s’organitzin.

Valoro l’esforç que l’Ajuntament de Terrassa està portant a terme per tal que la
participació de totes les persones de la nostra ciutat en les activitats públiques i culturals
esdevingui una realitat immediata.

Terrassa, 13 de febrer de 2013

