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Benvolgut senyor,

Us comuniquem que ho t ingut entrodo en oquest Consell  lo resposto de I 'Ajunfoment

de Cubelles que fo referéncio o lo sevo denúncio sobre lo monco d'occessibilitot per

poder occedir o les celebrocions dels plens municipols de I 'esmentot estobliment.

L'Ajuntoment ens informo qué: "és un edifici de creoció molt onterior o l'oprovoció de

lo Llei 2011991, de 25 de novembre, de promoció de I 'occessíbi l i tot i  de supressió de

borreres orquitectóniques, cotoJogot com potrimoni orquitectónic municipol i lo sevo

estructuro no permei incorporor un oscensor per solvor oquestes borreres". Segons lo

disposició oddicionol seteno, de I 'esrnentodo Llei, oquesto no l i  és d'oplicoció ols

edificis o immobles declorots béns d'interés culturol o inclosos en els cotdlegs

municipols d'edificis de volor historicoortístic.

Tombé ens informen que es troben en lo necessitot d'omplior l'edifici del consistori

donot el creixement que hon experimentot en els últims onys, per odequor-lo entre

df oltres, o lo supressió de borreres orquitectóniques.

Plaqa de Pau Vila,'1
08039 Barcelona
Tel. 93 483 10 00
Fax 93 483 12 22
Teléfon d'informació: 900 300 500



mGeneralitat de Catalunya
Departament d'Acció Social
iGiutadania
Consell per a la Promoció de I 'Accessibil i tat
i Supressió de Barreres Arquitectóniques

L'Ajuntomeni tombé ens fo sober qué, ho presentot i  divulgot o lo ciutodonio un Plo

de Mondot 2QO7-2011 on recullen entre d'oltres. lo controcioció oquest ony, d'un

equip redoctor del projecte pel nou edif ici de I 'Ajuntoment de Cubelles i  que tenen lo

voluntot d'executor-lo o I 'onv 2009.

Donem per toncot oquest procediment.

Afentoméhi,
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Georgino Tomos i Comos d'Argemir

Secretorio del Consell

Borcelono, 26 demoig de 2OOB
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