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Moció que presenta el grup d’ERC - MES per avançar cap a una ciutat accessible 

i inclusiva 

L’any 1998 l’Ajuntament de Girona va aprovar el primer Pla d’Accessibilitat a la via 

pública, amb l’objectiu d’arribar a un estadi en què tothom pugui transitar fàcilment per 

l’espai públic. El 2013 va revisar-se aquest pla per actualitzar-lo a les noves 

necessitats, i en aquest sentit cal valorar molt positivament la feina tècnica de diagnosi 

i també de prognosi que es va fer, així com el detall de les actuacions a realitzar. 

El nostre grup considera que la ciutat ha d’estar preparada per a tothom, i en aquest 

sentit, l’absència de barreres és cabdal per a què la ciutadania es pugui fer seu l’espai 

públic, sigui quina sigui la seva condició física. No estem parlant tan sols de persones 

amb diversitat funcional, sinó que aquestes barreres ens poden afectar a tots en algun 

moment de la nostra vida, com per exemple si som pares o mares i hem de portar el 

cotxet del nostre fill, o si som persones grans i hem vist reduïda la nostra mobilitat. 

L’administració municipal, doncs, ha de cuidar els petits detalls i planificar les 

actuacions necessàries per tal d’arribar, en un termini raonable de temps, a assolir una 

Girona lliure de barreres. Com dèiem abans, la feina tècnica presentada el 2013 és 

molt completa, però no ha anat acompanyada de la voluntat política necessària per tal 

de tirar endavant les actuacions proposades. L’anomenada fase prioritària, que inclou 

els punts perillosos, les peticions sol·licitades per MIFAS, la ONCE i els veïns i altres 

elements d’importància proposats pel propi Consistori no s’ha enllestit encara, quan 

s’havia pactat que es desenvoluparia en les anualitats 2013, 2014 i 2015. 

Així mateix, el propi Pla d’accessibilitat inclou un pressupost estimatiu de més de 18 

milions d’euros, que al seu torn subdivideix en tres capítols: manteniment, 

(1.289.183,53€), accessibilitat (2.281.980,77€) i pla d’actuació municipal 

(15.054.254,13€) En total són, evidentment, molts recursos, però tot es tracta de 

prioritats polítiques. L’actual nivell d’inversió -70.000€ el 2016 i 75.000€ previstos per a 

aquest any- és, al nostre entendre, insuficient per a abordar les necessitats 

d’accessibilitat i d’inclusió a la ciutat de Girona. Els gironins i gironines amb mobilitat 

reduïda o amb altres problemes d’índole física tenen el mateix dret que la resta de 

ciutadans de moure’s per l’espai públic, i per tant, creiem que és obligació del 

Consistori fixar una planificació en calendari i recursos per tal d’assolir en un termini 

raonable de temps una ciutat autènticament accessible i inclusiva. 

Al mateix temps, creiem que l’Ajuntament hauria de fomentar l’accessibilitat no només 

en l’espai públic, sinó també en establiments i comerços privats, pel que fa a 
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l’arranjament d’alguns accessos en la línia d’eliminar barreres arquitectòniques. Per tot 

plegat, proposem a aprovació d’aquest Plenari els següents ACORDS: 

1. Elaborar un pla d’actuació 2017-2019 amb la seva corresponent dotació 

pressupostària per tal d’enllestir les actuacions més prioritàries durant aquest 

mandat, especialment aquelles relatives als punts més perillosos i també a les 

proposades per les entitats i la ciutadania. 

 

2. Impulsar un Pacte per a l’Accessibilitat i la Inclusió a la ciutat de Girona que 

estableixi un objectiu temporal per a la consecució d’una ciutat lliure de 

barreres, i prevegui de forma aproximada la calendarització i els ritmes 

d’inversió necessaris per tal d’arribar a aquesta fita en diverses anualitats. 

 

3. Cercar de forma activa subvencions i transferències de recursos d’altres 

administracions i organismes per finançar les actuacions necessàries en 

matèria d’accessibilitat. 

 
4. Obrir una línia de subvencions per fomentar l’eliminació de les barreres 

arquitectòniques en espais privats tals com comerços o establiments diversos 

de Girona. 
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Portaveu grup municipal d’ERC-MES 

 

Girona, a 6 de juny de 2017 


