
/ lfiIñ Generalitai de Catalunya
' [ll! Departament de Bendstar Social i Famíl¡a

Secretaria General

Núm. d'exped¡ent I I

Full de sol.licitud d'informació/consulta / denúncia
(Cal que feu una creu segons el

Legislació aplicable: Decret 135/1995, de 24 de marQ, de desplegament de la Lle¡ 20/'t991, de 25 de novembre; Llei
19/2009, de 26 de novembre, d'accés a I'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assisténcia, i Decret
97l2OO2 , de 5 de marQ, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i altres mesures adregades a
facil¡tar el desplacament de les persones amb mob¡l¡tat reduÍda.

Dades d'¡dentif¡cac¡ó de la ¡nteressada

AMICU - ASSOCIACIO
monom
MINUSVALID ICUID

E NIF f] NIE G64478't't8

Aquest full s'ha dissenyat per a aquella so¡ licitud d'¡nformació o denúnc¡a referent a I'aplicació de la normat¡va d'access¡bil¡tat.

Sexe
I Home n Dona

Data de naixement Lloc de naixement

Adrega de la persona interessada
Tipus de via (pla9a, carrer, etc.) Nom de la via

AVINGUDA HUMT'trU I-AtrKA
Porta

3a
Pis

20
Número

58
Bloc

Codi postal

08880
Població

CUBELLES
Tel¿fon tx Teléfon mdbil Adreqa electrdnica

Dades d'identificació de I'entitat, l'establiment o lloc obiectes de la consulta / denúnc¡a
Nom o raó soc¡al

MONBUS

TRANSPORT PUBLICO
T¡pus de v¡a (plaQa, carrer, etc.) Nom de la v¡a

PAGESIA SiN

Codipostal
08812

Població

SANT PERE DE R¡BES
Teléfon fx
938960025 monbus. cat

Autor¡tzo e¡ Departament de Benestar Soc¡al i família a facilitai ¡es dades apodades quari urr¿ ¿iir¿ ¿drir i'ris¡r a ció o organisrrle les
requefeixi per fer els trámits en qué sóc part inte.essada.

Si no voleu donar aquesta autoaització, senyaleu la casella següent: D

CUBELLES 22 - 01- 2016

Area de Promoció de l'Accessibilitat i
la Supressió de Barpre¿ro.iació 

de i\¡inusválids i Cuidado¡s

5 A.Mr.cu
!r\t b www ¿micucLrbelles com

NIF: G644781 18

Tel.93 895 51 07 ' ó90 812 112
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Fets que donen lloc a la sol'licitud d'informac¡ó o consulta/ denúncia

A) Fets concorreguts:

S'ADJUNTA ESCRIT

B) lnformació o consulta que se sol'licita, o fet que es denúnc¡a :

S'ADJUNTA ESCRIT

Area de Promoció de I'Accessibilitat i
la Supressió de Barreres

lM 38676 Ver 002. 1 1

B 170 E 115
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Documents oue s'hi Informació qráf ica

S'ADJIJNTA ESCRIT

Observacions (espai reservat a l'Administració)

S'ADJUNTA ESCRIT

Comun¡cació del Departament de Benestar Social i Família a la perona sol.licitant
1- En compliment de l'al. 5 de la Lle¡ org¿n¡ca 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de carácter personal, us informem
que les dades personals que proporcioneu s'inco¡poraran al f¡txer "Expedients de la Secretana de lArea de PrcmoQió de
l'Accessib¡litat i la Supressió de Bareres" per gest¡onar aquesta sol licitud i fer-ne el seguiment.

La responsable del fher és l'Area de Promoció de l'Accessib¡l¡tat ¡ la Supress¡ó de Barrefes. i les dades recoll¡des s'emmagat¿emaran
amb les mesures de seguretal i confidenc¡alitat eslablertes legalment.

Ten¡u dret a acced¡r a les dades fac¡¡¡tades, rectificar-les, cancel-lar-les i a oposaFvos al seu tractament, en les cond¡cions prev¡sles
per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d adreqar un escit a IAreá de Promoc¡ó de l'Accessibilitat i la Supressió de
Barre¡es (placa de Pau Vila, 1, 08039 Barcelona).

Area de Promoció de I'Accessibilitat i
la Supressió de Barreres

lM 34676 Ver 002.11
B 170 E 115



/'f I4nicrlh
Assori¿ció de Minlsválids i cuid¿doi.s

AMICU denuncia el transport públic, interurbá, que cobreix I'empresa "MONBUS", per no
disposar cie suficients autobusos accessibies a cacjires de rodes i que suposa una marginació
ev¡dent de les Persones usuáries de cadires de rodes.

Les línies que denunciem son, la de Cubelles-Barcelona iCubelles-Vilanova i la Gelrtrú.

Persones que en la seva ¡mmensa majoria, estan malaltes, moit malaltes ia ies que eis afecta
moit les esperes tan iiargues per a pocjer despiagar-se. L'espera que pate¡xen els usuaris de
cadires de rodes és de fins a 3 hores, faci fred o calor...

També comuniquem la caiguda de la nostra companya Montse Roca al accedir al bus per estar
aquest, me! co!.locat ique va fer que bolqués Ia cadira de rodes, ies donés un fort cop al

clatell. La cadira de rodes es va espatllar i'Ja haver de ser repa!.ada. E! rnotiu, no teni!. vorera !

no acostar l'autobús, prou, perqué la rampa quedi a I'altura correcta.

Aquesta denúncia I'estem tram¡tant amb la Federació ECOM-COCARMt (de la qual formem
part), CERM¡, 5ínciic de Greuges, DEFENSOR DEL POBLE ESPANYOL, eONSELT COMARCAL DEL

GARRAF, GENERALITAT DE CATATUNYA, per denunciar MONBUS. oer incomoliment de la

normativa de accessibilitat.

'Tampoc entenem com ¡IONBUS suggerelx a aquests usuaris Ce cadires Ce rodes trucar, per
teléfon, i comun¡ca!'qu¿n es desplacen. Entenern que tots tenim dret a desplaear-nos quan ens

convingui, sense necess¡tat de comunicar-ho amb ante¡ació.

Sol.licitem que els autobusos siguin accessibles iles persones, usuáries de cadires de rodes,
puguin c¡espiaEar-se, tant a Barceiona com a V¡lanova ¡ La Geitrú, quan els convingui, sense

necessitat d'haver de com unicar-ho.

Demanem uns horaris fixos d'autobúsos accessibles, almatí a la tarda, ia la nit, perqué les
persones usudries de cadires de rodes, pugu¡n.,,iatjar.

Cubelles, 25 de gener de 2016

www.amicucubelle5-com
NIF: G644781 18

Tel.93 895 51 07.690 812112


