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INTRODUCCIÓ 

Amb motiu de les eleccions municipals del proper 24 de maig d’enguany, el 

Comitè Català de Representants de persones amb discapacitat (COCARMI), 

com a plataforma unitària del moviment associatiu de la discapacitat a 

Catalunya, ha elaborat un conjunt de propostes per tal de fer una societat 

més justa i igualitària per a tothom als municipis de Catalunya. 

En els darrers anys han estat importants els avenços assolits pel 

reconeixement dels legítims drets i els corresponents deures de les 

persones amb discapacitat. Aquest procés ha experimentat un canvi 

qualitatiu important a nivell internacional amb l’aprovació per part de 

Nacions Unides (2006) de la Convenció sobre els drets de les persones amb 

discapacitat (en endavant Convenció), concebuda com un instrument de 

drets humans. Per això, aquesta Convenció estableix que totes les persones 

amb discapacitat han de poder gaudir dels drets humans i llibertat 

fonamentals, concretant que per això s’han d’introduir les adaptacions 

legislatives necessàries i potenciar les mesures adreçades a fer efectiu 

l’exercici dels drets. 

L’esmentada Convenció, que ha estat signada i ratificada per Espanya -i 

més recentment per la Unió Europea-, forma part de la legislació espanyola 

i, per tant, el marc jurídic i la pràctica s’han d’ajustar al seus principis i 

s’han de fer efectius els drets i els deures que estableix. Per això, cal revisar 

la normativa i els programes en l’àmbit de la discapacitat a Catalunya per 

ajustar-los als nous paradigmes. 

Tanmateix, tots aquest nous principis i drets reconeguts s’han 

d’implementar immersos en una greu crisi financera i de dèficit 

pressupostari que, si tenim en compte que el finançament és la peça clau 

per a la garantia dels drets socials i la sostenibilitat del sistema de benestar, 

obligarà a replantejar moltes qüestions i a continuar fent ajustos 

pressupostaris en els que hauran de participar-hi tots els sectors, també el 

de la discapacitat, tot i que no poden afectar als drets humans. Aquesta és 

la línia vermella que no es pot traspassar i que condiciona el document que 

es proposa. Per això, cal un diàleg i consens entre el col·lectiu de les 

persones amb discapacitat i, quan calgui, dels seus representants legals, i 

els poders polítics per avançar en aquesta direcció i repartir equitativament 

els esforços que caldrà fer.  
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En aquest procés, des del punt de vista econòmic, s’ha de tenir en compte 

no només els costos sinó també els beneficis per la cohesió social que 

comporta l'impuls de determinades polítiques socials, especialment les que 

van adreçades a la prevenció i la promoció de l'autonomia.  

Es tracta d'un document que pretén unificar les prioritats del col·lectiu que 

representem i unir esforços per a la millora de la qualitat de vida de les 

persones amb discapacitat i/o trastorn mental i les seves famílies als 

nostres municipis. 
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PROPOSTA PER LA CONFECCIÓ DE LLISTES 

Proposta 1. Incorporar a les llistes municipals que presentin els diferents 

partits polítics i formacions als comicis locals de persones amb discapacitat 

i/o trastorn mental (dones i homes), que reuneixin els mèrits necessaris, en 

posicions que assegurin la seva elecció, de forma que el compromís 

d'aquestes agrupacions polítiques es manifesti no només en qüestions 

programàtiques, sinó també en les persones que, com a responsables 

polítics, han de dur-les a terme. 

 

PROPOSTES PROGRAMÀTIQUES 

A) PROPOSTA POLÍTICA MARC 

Proposta 2. Compromís Ciutat Inclusiva 

Compromís per considerar la inclusió de la discapacitat com vector 

transversal d'atenció preferencial en totes les línies d'acció política de la 

Corporació Local. Aquesta acció política es desenvoluparà d'acord als 

principis, valors i mandats de la Convenció Internacional sobre els Drets de 

les Persones amb Discapacitat aprovada per les Nacions Unides el 2006 i 

signada i ratificada per Espanya. 

 

Això implicaria elaborar un protocol de normes de mínims que sigui d'obligat 

compliment en l'elaboració de plans i directrius a escala local que comportin 

l'efectiva transversalitat de la discapacitat. 

 

B) PROPOSTES I MESURES 

1.- De caràcter general 

Proposta 3. Aprovació en la Legislatura d'un Pla d'Inclusió de les Persones 

amb Discapacitat, que articuli tota la política de la Corporació Local en 

matèria de Discapacitat. 

Aquest Pla hauria de reconèixer l'accés universal de tots els ciutadans amb 

discapacitat i/o trastorn mental als drets i serveis ciutadans i socials, com 

dret subjectiu, i considerar el suport i el finançament de les entitats del 

moviment de la discapacitat, essencials en la promoció dels seus drets i en 

el suport actiu a les persones amb discapacitat i/o trastorn mental i les 

seves famílies. 
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Proposta 4. Revisió i modificació de tota la normativa local per adaptar-la 

al nou marc normatiu instaurat amb la ratificació per part de l'Estat 

espanyol de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb 

Discapacitat, prevenint i eliminant tot tipus de discriminació cap a les 

persones amb discapacitat i/o trastorn mental, i disposant mesures d'acció 

positiva per aconseguir el màxim grau d'inclusió de les persones amb 

discapacitat i/o trastorn mental i les seves famílies. 

De la mateixa manera, adoptar les mesures necessàries per fer efectius els 

desenvolupaments legislatius del Reial Decret Legislatiu 1/2013. 

Això implica l'efectiva exigència als Governs i poders públics d'incorporar la 

valoració de l'impacte per motius de discapacitat i/o trastorn mental. Així, 

en totes les disposicions normatives que l'Ens local elabori, s'ha de tenir en 

compte, amb caràcter previ, l'enfocament de discapacitat. 

 

Proposta 5. Aprovació d'una normativa local que articuli el diàleg civil, 

recollint en aquesta els principis, els àmbits de diàleg i els interlocutors, 

l'assegurament de la consulta en fase de planificació, aplicació, control i 

avaluació. Per aquest motiu, s'ha de garantir que tots els sectors socials 

representatius tinguin una cobertura mínima de necessitats organitzatives, 

de mitjans humans i materials. 

Creació d'un Consell Municipal de Persones amb Discapacitat, òrgan paritari 

de trobada i debat sobre les polítiques públiques de discapacitat entre la 

Corporació Local i el sector de la discapacitat del municipi o província. 

 

Proposta 6. Compromís per crear en el sí de l'Equip del Govern Municipal 

una regidoria o òrgan dedicat a les polítiques d'igualtat, inclusió i 

participació de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental. 

 

Proposta 7. Posada en marxa de campanyes de sensibilització, presa de 

consciència i educatives de forma periòdica i sistemàtica, dirigides a tots els 

grups de població de l'àmbit del municipi sobre la realitat de les persones 

amb discapacitat i/o trastorn mental. Aquesta tasca es complementaria amb 

campanyes d'informació sobre la Convenció de la ONU i dels drets de les 

persones amb discapacitat entre els treballadors públics locals, en especial, 

en l'àmbit educatiu, sanitari, forces de l'ordre i seguretat, protecció civil, 

etc. 

 

Proposta 8. Incorporació de representants d'organitzacions de persones 

amb discapacitat i/o trastorn mental i les seves famílies als òrgans de 
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participació que existeixin a la Corporació Local amb els que la discapacitat 

tingui una relació directa (educació, sanitat, ocupació, urbanisme i 

edificació, habitatge, transport, benestar social, consum, oci i cultura, noves 

tecnologies, dona, etc.) 

 

2.- De caràcter sectorial 

a) Inclusió Laboral 

Proposta 9. Aprovació i posada en pràctica d'un Pla Local de Promoció de 

la Formació i l'Ocupació de les Persones amb Discapacitat, debatut i 

negociat amb els agents socials i les organitzacions de persones amb 

discapacitat i/o trastorn mental i les seves famílies del municipi, com a 

mínim amb les següents mesures: 

 

Mesura 9.1. Atenció preferent a les persones amb discapacitat, 

especialment en el cas de les dones o tenir especials dificultats d'inserció, 

en tots els programes, projectes i accions d'integració laboral que promogui 

el municipi. 

 

Mesura 9.2. Inclusió d'ofici en tots els plecs de contractació administrativa 

de clàusules socials que prioritzin a les empreses licitadores que facin 

esforços de responsabilitat legal i social contractant persones amb 

discapacitat, entre elles: 

* No acceptació als procediments de licitació pública d'empreses que estant-

ne obligades, no acreditin el compliment de la quota legal de reserva del 

2% de persones amb discapacitat 

* Reserva d'un 6% dels contractes públics municipals que liciti la Corporació 

a empreses de treball protegit (Centres Especials de Treball) de persones 

amb discapacitat 

 

Mesura 9.3. Anàlisi del grau de compliment de la quota legal de reserva 

d'ocupació a les Administracions Públiques i compromís per aconseguir-la en 

el transcurs del mandat de la Corporació. S'ha d'aconseguir l'objectiu del 

2% de treballadors públics amb discapacitat. Per tant, cal elevar del 5% al 

7% de la quota de reserva mínima en les oposicions o altres proves d'accés 

per persones amb discapacitat en les Corporacions Locals. 
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Mesura 9.4. Compliment de la quota de reserva legal d'ocupació o les 

seves mesures alternatives pel personal laboral i per les empreses 

municipals acollides a la legislació laboral comuna. 

Això comporta assumir el compromís de no contractar, signar convenis o 

concedir subvencions a empreses o entitats que no compleixin la quota legal 

de reserva d'ocupació per persones amb discapacitat establerta legalment o 

les seves mesures alternatives. 

 

Mesura 9.5. Promoció de l'autoocupació de persones amb discapacitat 

mitjançant la simplificació de la concessió d'autoritzacions o permisos per la 

posada en marxa de negocis a la via pública o espais públics. 

 

Mesura 9.6. En relació amb l'accés a l'ocupació pública, instrumentar 

normativament i en el terreny operatiu mesures innovadores que 

garanteixin la inclusió laboral de persones amb discapacitat i/o trastorn 

mental. 

 

Mesura 9.7. Desenvolupament per part de l'Entitat Local d'accions 

específiques en orientació i intermediació laboral, que suposin l'impuls en 

aquests serveis de línies d'acció específiques per la inclusió laboral de les 

persones amb discapacitat i/o trastorn mental. Alhora, disposarà del 

personal amb la qualificació professional que exigeix l'exercici de la seva 

tasca i amb la formació en matèria de sensibilització i formació respecte a 

les capacitats i aptituds que presenten les persones amb discapacitat i/o 

trastorn mental i l'adaptació dels llocs de treball i l'entorn laboral, així com 

sobre la igualtat d'oportunitats. 

De la mateixa manera, promoure la formació de les persones amb 

discapacitat i/o trastorn mental: incorporar la participació de l'alumnat amb  

i/o trastorn mental en les cursos de formació per l'ocupació organitzats per 

les agències o organismes públics d'ocupació vinculats a aquestes 

administracions, facilitant l'adaptació dels materials, els temps, els mitjans 

tecnològics i pedagògics necessaris, així com els llocs de formació que 

puguin requerir-se en cada cas. 

 

Mesura 9.8. Desenvolupar noves formes innovadores d'accés i inclusió 

laboral, especialment en àrees com les noves tecnologies de la informació o 

el teletreball, també aplicades per facilitar processos de reinserció de 

professionals que han experimentat una discapacitat sobrevinguda. 
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b) Accessibilitat 

Proposta 10. Aprovació i posada en pràctica d'un Pla Local de Promoció de 

l'Accessibilitat de les Persones amb Discapacitat, debatut i negociat amb les 

organitzacions de persones amb discapacitat i/o trastorn mental i les seves 

famílies del municipi, com a mínim amb les següents mesures: 

 

Mesura 10.1. Establiment de l'auditoria d'accessibilitat, estudi previ 

d'accessibilitat que haurà de realitzar-se a tota obra o projecte 

d'infraestructura o servei que promogui o financi la Corporació Local, com 

és el cas dels estudis d'impacte ambiental, sense el dictamen favorable del 

qual no podrà autoritzar-se i realitzar-se l'obra o projecte. 

 

Mesura 10.2. Creació del Fons Local de Promoció de l'Accessibilitat, nodrit 

pels recursos procedents de destinar a aquest l'1% del total de la inversió 

que dediqui anualment la Corporació Local a obres i infraestructures i noves 

tecnologies. 

 

Mesura 10.3. Sotmetiment de les subvencions que la Corporació Local 

entregui a Entitats públiques o privades per la realització d'obres o 

projectes de construcció, infraestructures i serveis al requisit previ 

d'acreditació del compliment de la legislació estatal, autonòmica i local 

sobre accessibilitat universal i eliminació de barreres que sigui aplicable. 

 

Mesura 10.4. Elaboració i aprovació d'un Pla Integral d'Accessibilitat del 

Municipi, amb compromís de despeses i calendari d'execució. Aquest Pla 

inclouria un compromís per realitzar una auditoria integral d'accessibilitat de 

cada una de les seus de la Corporació Local, començant per les més 

emblemàtiques, com la Casa de la Vila, en cas que no siguin accessibles, en 

el primer any de mandat, i execució d'aquestes obres de condicionament en 

els anys següents, amb càrrec als pressupostos ordinaris de la Corporació. 

Això mateix, i gradualment, per la resta d'edificis i dependències municipals 

públiques. Es prestarà especial atenció al compliment dels terminis 

establerts en el Reial Decret Legislatiu 1/2013, que assenyala l'any 2017 

com a límit temporal per què tots els entorns siguin universalment 

accessibles. 

 

Mesura 10.5. Adopció de les mesures necessàries per fer efectiu el que 

estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2013, en matèria de no discriminació i 
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accessibilitat universal de les persones amb discapacitat en un termini 

inferior al previst per la Llei. 

 

Mesura 10.6. Aprovació per la Corporació, en virtut del seu poder 

d'autoregulació i d'acord amb la legislació estatal i autonòmica aplicable, 

d'una Ordenança Municipal d'Accessibilitat Universal, que ordeni tot el 

relacionat amb l'accessibilitat en el municipi. 

Aquesta Ordenança hauria d'incloure també el reconeixement i la regulació, 

a escala local, de la llengua de signes i dels mitjans de suport a la 

comunicació per les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues 

en les seves relacions amb el poder local. 

 

Mesura 10.7. Incorporació a les Ordenances d'Inspecció Tècnica d'Edificis 

(ITE) de requisits d'accessibilitat, de manera que tots els edificis que hagin 

de reformar-se en virtut d'una ITE incloguin l'obligació d'accessibilitat. 

 

Mesura 10.8. Sotmetiment rigorós de la concessió de llicències d'obres i 

autoritzacions de funcionament per la Corporació Local perquè el promotor 

de la construcció o edificació o servei acrediti el compliment de la legislació 

aplicable en matèria d'accessibilitat i eliminació de barreres. 

 

Mesura 10.9. En matèria de transport públic, compromís de no adquirir per 

la Corporació Local nou material rodant destinat al transport públic de 

viatgers que no sigui accessible, i renovació paulatina del material no 

accessible que estigui en funcionament. 

 

Mesura 10.10. Compromís d'adoptar una Ordenança local específica 

reguladora del servei de taxi accessible o per totes les persones, que 

contingui una reserva de "taxis accessibles", d'almenys el 5%, com exigeix 

la legislació estatal, abans del 2017, com a data límit, d'una part o del 

conjunt del parc, que començarà a dur-se a terme amb la concessió de 

noves llicències o renovació de les antigues per canvi de vehicle. 

Per promoure l'ús del taxi accessible i atenuar l'esforç econòmic, s'establirà 

un programa d'ajudes i subvencions a través de fórmules com el bono-taxi 

per les persones amb mobilitat reduïda usuàries del servei públic de taxi. 

 

Mesura 10.11. Equiparació de les persones amb discapacitat i/o trastorn 

mental a les persones grans (si les tarifes d'aquestes són més favorables) 

en els preus del transport públic gestionat o depenent de la Corporació 

Local. 
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Mesura 10.12. Compromís de la Corporació Local de no permetre l'ús de 

les voreres per la instal·lació de carrils-bici, encara que la normativa sobre 

circulació ho autoritzi, reservant aquest espai per l'ús exclusiu dels 

vianants, per tal de preservar la integritat i la seguretat de les persones 

amb  i/o trastorn mental i persones grans (vianants vulnerables). 

 

Mesura 10.13. Obligació d'establir que, com a mínim, un 3% dels 

habitatges de protecció oficial i promoció pública que promogui la 

Corporació Local siguin accessibles i es destinin a persones amb problemes 

de mobilitat o comunicació, millorant els mínims aplicables i contemplant la 

incorporació de la domòtica. Aquesta reserva s'estendrà també a les 

organitzacions de persones amb discapacitat  i/o trastorn mental per 

l'habilitació de programes d'habitatge amb suport, pisos pilot de 

convivència, centres de vida independent, etc. 

 

Mesura 10.14. Millora de la senyalització dels edificis i dependències 

municipals per una millor orientació de les persones amb problemes de 

comunicació, així com introduir mesures de seguretat en les obres a la via 

pública per evitar accidents a les persones cegues o amb discapacitat visual. 

En aquest sentit, es prestarà especial atenció al compliment dels terminis 

establerts en el Reial Decret Legislatiu 1/2013. 

 

Mesura 10.15. Carrers de plataforma única 

Cada vegada més en els nostres pobles i ciutats s’estan implantant els 

carrers anomenats de plataforma única.  Aquest carrers generen forces 

inconvenients per al col·lectiu de persones amb discapacitat visual per la 

impossibilitat de discriminar la calçada de la vorera.  Per tal de garantir 

l’accessibilitat d’aquest carrers és necessari disposar d’una norma única per 

a tot el territori que estableixi criteris clars; preveient una pavimentació 

diferenciada tant tàctil com cromàtica,  per ser detectada per les persones 

cegues i amb baixa visió. 

 

Mesura 10.16. Supressió de barreres arquitectòniques i de la 

comunicació 

Seguir promovent la instal·lació d'ascensors i l'eliminació de barreres 

arquitectòniques a través de la convocatòria d'ajuts a la rehabilitació 

d'edificis d'ús residencial i d'habitatges. Pel que fa a la supressió de barreres 

a la comunicació, els ajuts haurien de destinar-se, per exemple, a la 

instal·lació de sistemes d'alerta lumínics/sonors, videoporters... 
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Mesura 10.17. Foment de l'accessibilitat del petit i mitjà comerç 

Realitzar campanyes dirigides al petit i mitjà comerç per fomentar-ne 

l'accessibilitat, traçant estratègies que permetin optimitzar els recursos 

necessaris per a executar les obres i accions necessàries.  

 

Mesura 10.18. Ús de les places d'aparcament reservades 

La policia municipal incidirà en el control de l'ús de les places d'aparcament 

reservades i en sancionarà el mal ús per part de conductors que no 

disposen de la targeta d'aparcament. Així mateix, vetllarà per evitar l'ús 

indegut de la targeta d'aparcamen. 

 

Accessibilitat a les Noves Tecnologies i a la Societat de la 

Informació 

 

Mesura 10.19. Accessibilitat per tot tipus de persones amb discapacitat 

sensorial dels serveis d'urgència que depenguin de la Corporació Local (080, 

092, etc.). 

 

Mesura 10.20. Establiment de la prohibició d'adquirir elements electrònics, 

de procés d'informació i altres eines pròpies de la societat de la informació 

per part de la Corporació Local, o de posar en funcionament programes o 

serveis electrònics o digitals que no siguin accessibles per persones amb 

discapacitat i/o trastorn mental o d'edat avançada. 

L'accessibilitat i el disseny per totes les persones formarà part del nucli 

integrant del desenvolupament de les anomenades "Ciutats Intel·ligents". 

 

Mesura 10.21. Compliment rigorós de la legislació estatal que obliga a que 

totes les pàgines d'Internet públiques i posicions en xarxes socials siguin 

accessibles per persones amb discapacitat i/o trastorn mental. 

 

Mesura 10.22. Garantir l'accessibilitat universal de l'Administració 

Electrònica de la Corporació Local per què totes les persones pugin 

relacionar-se sense exclusió amb l'Administració local per vies o mitjans 

digitals. 

 

Mesura 10.23. Establiment de zones d'accés lliure a internet (Wi Fi) a: 

* Totes les dependències de la Corporació local, especialment oficines 

públiques, centres on es prestin serveis o es rebi al públic (escoles, 

biblioteques, museus, arxius, espais de recreació i oci, instal·lacions 

esportives...). 
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* Vies urbanes de tot tipus, parcs i jardins. 

* Elements i mitjans de transport públic (autobusos, metro, tramvia, etc.). 

 

Mesura 10.24. Adopció de mesures d'accessibilitat al contingut (subtitulat, 

emissió en llengua de signes i audiodescripció) de la programació que 

emetin les televisions que depenguin de la Corporació Local. 

De la mateixa manera, implantació de mesures i mitjans d'accessibilitat per 

persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues (com subtitulat 

electrònic i interpretació en llengua de signes) en els serveis, 

esdeveniments i activitats de la Corporació Local, així com en la publicitat 

institucional i en els materials audiovisuals que aquesta elabori. 

 

Mesura 10.25. Incorporació de la lectura fàcil en els documents i canals 

d'informació i comunicació de la Corporació Local amb la ciutadania, per 

millorar l'accessibilitat als continguts de les persones amb discapacitat 

intel·lectual i del desenvolupament. 

 

c) Fiscalitat 

Proposta 11. En el marc de la legislació vigent en matèria fiscal, atorgar el 

tractament més favorable possible per les persones amb discapacitat i/o 

trastorn mental i les seves famílies i per les organitzacions en què 

s'agrupen, aplicant les exempcions, reduccions o bonificacions màximes que 

permeti la Llei en els impostos, taxes i preus públics que gestioni el 

municipi. 

d) Benestar Social 

Proposta 12. Fons Local contra l'Exclusió Social. Creació d'un Fons Local 

contra l'Exclusió Social i la Pobresa, integrat per almenys el 5% del total del 

pressupost municipal - fons nous, destinats a aquesta finalitat- que serveixi 

per finançar estratègies, programes i projectes, que atenuïn el devastador 

impacte social de la crisi econòmica dels últims anys, en col·laboració activa 

amb el tercer sector d'acció social i cívica del territori. 

 

Proposta 13. Consideració especial i atenció preferent a les persones amb 

discapacitat i/o trastorn mental amb més necessitats de suport per la seva 

autonomia personal, sempre des d'un enfocament comunitari i d'inclusió a 

la comunitat, en els programes d'acció, serveis i assistència socials que 

tingui la Corporació Local (assistència domiciliària, programes de vida 

independent, respir familiar, etc.), de manera singular en els que es derivin 
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de la Llei de Promoció d'Autonomia Personal i Atenció a les Persones 

Dependents i legislació autonòmica. 

 

En especial, creació d'una Oficina Local de Vida Independent, així com la de 

Serveis de Promoció de l'Autonomia Personal, en col·laboració amb el teixit 

associatiu del territori, encarregats de desenvolupar programes que facin 

efectiu el dret de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental a ser 

incloses a la comunitat i a portar una vida independent lliurement escollida. 

Compromís ferm de la Corporació Local de no aplicar la participació en el 

cost dels serveis socials que l'Entitat gestioni (exempció del copagament) a 

les persones usuàries amb discapacitat i/o trastorn mental i a les seves 

famílies, encara que la legislació estatal i autonòmica ho permetin. 

 

e) Cultura, oci, esport i imatge social 

Proposta 14. Garantir el compliment de la legislació en matèria d'igualtat 

d'oportunitats i accessibilitat per les persones amb discapacitat i/o trastorn 

mental als museus, centres culturals o d'art (espectacles, actes, 

esdeveniments, etc.) i instal·lacions esportives que gestioni o depenguin de 

la Corporació Local i promoure la gratuïtat del seu accés. 

Crear sistemes d'accessibilitat als programes i campanyes públiques de 

divulgació i creació artística i cultural (setmanes de cine, festivals de teatre i 

música, exposicions, jornades, etc.) tant en el seu gaudi com en la 

participació d'iniciatives creatives de les persones amb discapacitat i/o 

trastorn mental. 

Formació de professionals: Formació als professionals de les administracions 

locals que intervenen en el disseny, gestió, realització, informació i suport 

de les activitats culturals, recreatives, esportives i d'oci sobre les 

característiques i sistemes d'accessibilitat de les persones amb discapacitat 

i/o trastorn mental. 

 

Proposta 15. Creació de programes centrats en l'oci inclusiu, temps lliure i 

respir familiar. 

Incrementar la pràctica esportiva en les instal·lacions públiques mitjançant 

la incorporació de persones amb discapacitat i/o trastorn mental en els 

grups convencionals existents o en grups específics, així com a la resta 

d'activitats organitzades (campionats escolars, escoles esportives, 

programes esportius, etc.). 

Esport de competició: Potenciar la inclusió de l'esport de les persones amb 

discapacitat i/o trastorn mental tant en les competicions ordinàries com en 
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les específiques, així com recolzar a les diferents federacions i 

organitzacions d'esports de persones amb discapacitat i/o trastorn mental. 

Recolzar als esportistes paralímpics del territori i elaboració de programes 

de foment de l'esport base. 

 

f) Gènere 

Proposta 16. Incorporar en totes les polítiques, estratègies, programes i 

accions de la Corporació Local la perspectiva d'igualtat de gènere i 

discapacitat i promoció dels drets de les persones amb discapacitat i/o 

trastorn mental. 

Aprovació i execució d'un Pla Local d'Acció a favor de la dona amb 

discapacitat i/o trastorn mental, en el que es contemplin i instrumentin 

mesures de tot tipus a favor de la plena inclusió de les dones amb 

discapacitat i/o trastorn mental del territori. Aquest Pla ha d'elaborar-se 

d'acord amb les organitzacions representatives de les persones amb 

discapacitat i/o trastorn mental i les seves famílies. 

 

g) Altres matèries 

Proposta 17. Compromís per tractar, en el marc de la legislació vigent, 

amb el criteri més favorable possible, les peticions de cessió de sòls i locals 

o altres mesures similars per la construcció o habilitació de centres 

d'atenció a persones amb discapacitat i/o trastorn mental (laborals, 

assistencials, representatius, etc.) que vinguin dirigides per organitzacions 

de persones amb discapacitat i/o trastorn mental i de les seves famílies de 

reconeguda trajectòria. 

 

Proposta 18. Prohibició de celebrar convenis o prestar ajudes oficials per 

part de la Corporació Local a entitats que utilitzin a les persones amb 

discapacitat per activitats il·lícites. 

 

h) Imatge social 

Proposta 19. Cobertura informativa de la discapacitat d'una forma 

inclusiva en els mitjans de comunicació i en la publicitat que depenguin o 

promogui l'Entitat local, incorporant persones amb discapacitat i/o trastorn 

mental a les seves plantilles i productes com un element més de 

participació i proximitat. 

 


