Seguim amb la reivindicació
Davant dels fets que van succeir a Mollet després que dues parelles no és va
poder casar a la sala de Plens de l'antic Ajuntament, on està situat actualment
el Registre Civil, per l'existència de barreres arquitectòniques, que van impedir
que poguessis accedir-hi, havent-se de casar als passadissos, el grup
municipal del PP va presentar al Ple celebrat el 9 de Juliol, una moció
reivindicant novament el compliment de la Llei catalana 13/2014
d'accessibilitat, que estableix les condicions necessàries als espais d'ús públic,
els edificis, els mitjans de transport, els productes, els serveis i els processos
de comunicació perquè garanteixin l'autonomia, la igualtat d'oportunitats i la no
discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats
d'interacció amb l'entorn.
Vist que actualment a l'edifici del Registre Civil de la nostra ciutat, que és un
equipament municipal cedit pel consistori a la Generalitat, hi ha un conjunt
d'impediments que priven a les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda,
del ple exercici dels seus drets, ja que solament és pot accedir l'antiga sala de
plens per les escales, i per tant, provoca una situació d'exclusió social, que ha
de ser inexcusablement abordada i revertida pèls poders públics.
Es per aquest motiu que el grup municipal del PP tornava a reivindicar la
supressió total de les barreres arquitectòniques als edificis municipals de la
ciutat i demanava en els acords de la moció que s'instés a la Generalitat a
portar a terme les actuacions necessàries per garantir l'accessibilitat del
Registre Civil, situat a l'equipament de titularitat municipal de la plaça Prat de la
Riba, i a l'Ajuntament, a un compromís, que en el cas que el Registre Civil és
traslladi a les futures dependències judicials de Can Fàbregas l'any vinent, i el
seu ús tornes a ser de servei municipal, a dur a terme també les actuacions
necessàries per garantir aquesta accessibilitat tant reclamada i obligatòria.

