7 - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LES
PERSONES AMB DISCAPACITAT.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels 27 regidors assistents, aprova la declaració
institucional següent:
“Des de 1992, cada 3 de desembre se celebra mundialment el Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat.
La discapacitat es una condició que afecta el nivell de vida d’una persona o d’un grup. El terme
es fa servir per definir una deficiència que pot ser: física o mental, sensorial, cognitiva o
intellectual, malaltia mental o diversos tipus de malalties cròniques.
Amb independència del terme utilitzat, les persones amb discapacitat o diversitat funcional, “la
minoria més amplia del món“ solen tenir menys oportunitats per estudiar, per incorporar-se al
mercat laboral, per tant pitjors condicions econòmiques, i conseqüentment taxes de pobresa
més elevades. Això es deu principalment a la manca de serveis adaptats per cobrir les seves
necessitats. Serveis destinats a facilitar la seva vida quotidiana (com l’accés a la informació o
al transport públic, l’accés a la salut, a l’escolarització en condicions d’igualtat, etc.). A aquests
obstacles quotidians li hem de sumar la discriminació social i l’absència de legislació adequada
per protegir els drets de les persones amb diversitat funcional. En definitiva aquestes persones
disposen de menys recursos per defensar els seus drets.
Segons dades de la ONU, la població mundial compta actualment amb més de set mil milions
de persones. Més de mil milions (el 15%) viuen amb algun tipus de discapacitat, la major part
en països en vies de desenvolupament.
A Catalunya segons dades de l’IDESCAT, en 2016 havia enregistrades 529.103 persones amb
discapacitat reconeguda: persones amb discapacitats físiques motores i no motores, visuals,
auditives, psíquiques, malalties mentals i d’altres no incloses en cap d’aquests grups.
Aquest any 2017 la declaració de la ONU es centra en promoure els 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) necessaris per assolir el futur que volem, i destacar el
paper que exerceixen aquests objectius en la construcció d’un món més inclusiu e igualitari per
a les persones amb diversitat funcional. Aquest any també s’examinarà l’estat actual de la
Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que data de l’any 2006 i així
posar les bases d’un futur inclusiu per a aquest collectiu.
Al mateix temps, aquest any 2017 ha estat declarat l’any de la Accessibilitat Universal al
nostre país, amb l’objectiu de que es prengui consciència de l’accessibilitat universal com una
qüestió inherent als drets humans, i l’absència de la mateixa com una discriminació i una
violació dels mateixos.
En aquest sentit, cal destacar un avenç importantíssim com la Llei General de Drets de les
Persones amb Discapacitat i de la seva inclusió social, que entra en vigor el 4 de desembre de
2017, per tal que tots els productes, bens, entorns i serveis siguin accessibles, d’acord a les
condicions bàsiques de no discriminació i accessibilitat universal.
Aquest Ajuntament, després de les consideracions exposades fa la següent DECLARACIÓ:
Primer - Adherir-se a la demanda del Comitè Català de Representants de Persones amb
Discapacitat (COCARMI) del 14 de novembre de 2017 a través de la qual es denuncia
públicament l'asfixia econòmica de les entitats socials de l'àmbit de la discapacitat de la qual
en són responsables tant la Generalitat de Catalunya com el Govern de l’Estat respecte la
convocatòria, la resolució i el pagament de les subvencions.

Això comporta que els Ajuntaments, com a institució més propera a la ciutadania i a les seves
demandes, ens veiem obligats a intentar palliar les múltiples carències a les que moltes
persones amb diversitat funcional i les seves famílies es veuen abocades, intentant donar
suport econòmic o d’altres tipus d’ajut per suplir aquesta mancança.
Segon - Instar a que la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat dotin les partides
pressupostàries per poder atendre les necessitats de les persones amb discapacitat i/o
trastorn mental per tal que tinguin les mateixes condicions de vida i puguin així exercir els seus
drets, garantint la seva dignitat, autonomia personal, no discriminació i igualtat d’ oportunitats,
drets bàsics que no podem renunciar a exigir.
Tercer - Instar a que la Generalitat de Catalunya garanteixi els drets de nens i nenes a poder
rebre una educació inclusiva disposant per a tal efecte dels recursos amb l’objectiu que els
centres educatius puguin assegurar la igualtat d’oportunitats.
Quart - Donar un nou impuls a la taula de la discapacitat, formada per les diferents entitats
representatives del sector, serveis municipals i serveis especialitzats existents en el nostre
municipi, així com la representació municipal que s’escaigui.
Cinquè - Dissenyar, amb el conjunt de les entitats, les associacions i Fundacions del sector,
la posta en marxa d’un Banc solidari d’ajudes tècniques.
Sisè - Elaborar el mapa de recursos existents a la ciutat per a persones amb discapacitat o
diversitat funcional.
Setè - Impulsar les bases per a la redacció del Nou Pla d’accessibilitat municipal de Santa
Coloma de Gramenet, amb la metodologia participativa que recomana la guia per a la
implantació de plans metropolitans per a persones amb discapacitat o diversitat funcional que
estem treballant en el grup motor de ciutats accessibles impulsat per l’AMB.
Vuitè - Vetllar pel compliment de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i
de la seva inclusió social, que entra en vigor el 4 de desembre d’enguany, buscant els
recursos tant econòmics com tècnics per tal d’anar assumint la seva aplicació al nostre
municipi, treballant així pels drets ala llibertat, la igualtat i la dignitat de les persones amb
diversitat funcional.
Novè - Donar trasllat d’aquesta Declaració a les entitats del sector de Santa Coloma de
Gramenet.”

