
 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-SOMVIC SOBRE LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT I 
PER A LA SUPRESSIÓ DE LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A VIC 

 
 
ATÈS que hi ha molts espais de la nostra ciutat en què les persones amb discapacitat física 
encara tenen serioses dificultats per circular-hi,  veient-se obligades a utilitzar els espais de 
la via pública destinats al trànsit rodat, amb el greu perill que això comporta;  
 
ATÈS que no només les persones amb disminució física pateixen aquesta discriminació, sinó 
que amplis sectors de la societat són víctimes de les barreres arquitectòniques de la nostra 
ciutat: persones amb cotxet, amb lesions temporals (crosses), portadors de càrrega pesada, 
persones d’edat avançada, infants, etcètera; 
 
ATÈS que fins al moment no s’ha redactat cap Pla Municipal d’Accessibilitat amb les mesures 
per a garantir la integració social de les persones amb discapacitat i que proposi solucions 
en temes tant diversos com les normatives d’edificació, l’adaptació de vies i espais d’ús 
públic, i l’accessibilitat a les TIC corporatives de l’Administració municipal per a persones 
amb discapacitat visual o auditiva; 
 
ATÈS que tot i els estudis i treballs previs encarregats per l’Ajuntament en la dècada dels 90 
que van comportar desplegar les iniciatives que ja s’han realitzat per millorar l’accessibilitat 
com per exemple l’adequació de la majoria de passos de vianants,  la instal·lació de 
plataformes d’accés als autobusos,  la instal·lació d’un ascensor al pàrquing de la Plaça 
Major, etc… són encara urgents i necessàries noves accions i posar molt d’èmfasi en un 
enfocament més integral, participatiu i transversal entre regidories i àrees municipals; 
 
ATÈS que l’article 15.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya garanteix que totes les 
persones tenen dret a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, de 
maltractaments i de tota mena de discriminació; 
 
ATÈS que en l’article 30.1 de mateix estatut garanteix que totes les persones tenen dret a 
accedir en condicions d’igualtat als serveis públics i les administracions públiques han de 
fixar les condicions d’accés i els estàndards de qualitat dels serveis; 
 
ATÈS que el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 
d’aprovació del Codi d’accessibilitat, estableix en l’article 12 que ‘els ens locals han 
d'elaborar plans especials d'actuació per tal d'adaptar les vies públiques, els parcs i altres 



espais d'ús públic a les normes establertes en el present Reglament’;  
 
ATÈS que aquest mateix decret, en l’article 52, determina que correspon als municipis 
‘l’elaboració dels plans locals d’adaptació i supressió de barreres arquitectòniques, així com 
les corresponents revisions quinquennals’;  
 
ATÈS que aquest grup municipal ja va intentar assolir un acord en termes d’accessibilitat en 
l’anterior mandat que malauradament no va ser possible. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC-SOMVIC proposa l’adopció dels següents 
acords: 
 
 
PRIMER.- Promoure l’elaboració, aprovació i execució d’un Pla Municipal d’Accessibilitat, 
de caràcter transversal, amb la finalitat de garantir la igualtat d’oportunitats a tota la 
ciutadania en temes de mobilitat. 
 
TERCER.- Crear en el termini d’un mes una comissió tècnica municipal que s’encarregui 
d’elaborar, juntament amb tècnics especialistes, entitats i col·lectius afectats, una proposta 
de Pla d’Accessibilitat de Vic dins del termini d’un any.  
 
QUART.- Dotar econòmicament en l’exercici 2016 una partida pressupostària per fer 
realitat el Pla d’Accessibilitat.  
 
CINQUÈ.- Iniciar una campanya de conscienciació a la població en general, en col·laboració 
amb les entitats del sector, per fer adonar als ciutadans que els problemes d’accessibilitat 
a la ciutat de Vic no radiquen solament en un sector molt minoritari, sinó que afecten a un 
gran col·lectiu de la societat. 
 
SISÈ.- Mantenir en tot moment informats tots els grups municipals del consistori dels 
avenços de la comissió tècnica a través de la comissió informativa corresponent.   
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