
AL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

DECLARACIO INSnTUCIONAL 

El d\a 3 de desembre, es va celebrar el Ola Internacional de les Persones amb 
Oiscapacltat. 

Les persones amb dfscapacltat representen el 1 O% de la població mundial 1 a 
Barcelona hi viuen 144.138 persones amb discapac:itat. 

El dla 13 de desembre del 2006, les Naciont Unldes van aprovar la Convenció 
internadonal sobre les personn amb discapacitat 1 posteriorment, l'any 2008 ho va fer 
rEstat Eapanyol, d'aquesta manera els drets que la convenció va establir van passar a 
ser part de rordenament jurfdic espanyol. 

El 25 de setembre les Nacions Unldes aproven I'Agenda 2030 de Desenvolupament 
Sostenible, ragenda neix amb l'objectiu de dotar-nos de un fuD de ruta amb 17 
objectlua que des de diversos factors ens pennetl assollr un c:tesenvolupament 
mundial sostenible. 

Per tant, l'émbit de la discapacitat és un tmbit de drets humana 1 aixl ho han reconegut 
tant les organitzadons mundials com el propi Est8t Espanyol. 

Barcelona és, des de fa moJts anys, una c:iutat capdavantera en la defensa deis drets 
de les peraones amb dlscápacltat. Compta a m6s amb un fort teixit associatlu que 
participa de nuinera activa i esté artlculat entom de l'lnstitut de persone• amb 
discapacltat ele Ban::elona. 

Quan parlem de dacapacitat hem de pal1ar de dos factors. Per una banda la dlversitat 
personal pero per l'altra les ponlbilitats que l'entom oferelx a la persona per poder 
vlure plenament. per poder exereir W18 parlidpació plena. 

L'entom 6a per tant un factor olau a l'hora d'afavoñr el desenvolupamer1t pie de les 
persones amb <fi8C8PBcifat PerO aquest de vegades no juga a favor, nom6a un entom 
adequat pot garantir el compliment del dret a la Jgualtat de totes lea persones. 

El gran repte per tal de poder garantir un entorn que afavorelxi la plena particlpació de 
les persones amb dlscapacitat 6s raccesslbllltat, entesa en el santit ampll, 
accesslbilitat a l'educació, a la lnfonnac:i6, al ocl, a la vida partlcipatlva 1 pollttca, 
accesslbilitat en la mobllltat. en definitiva, acc:eeslbilltat universal. 

Per alxo, 1 cl'acord amb el que eatableixen ela artlclea 80.1, 65, 73.11101.1 del 
reglament Orgllnlc de r Ajuntament de Barcelona. presentem la segOent: 



DECLARACIÓ 

Primer. Reiterar la neceaallat de donar compllrnent a la Convenció intemacional sobre 
les persones amb dlscapacitat 1 a I'Aganda 2030 de Desenvolupament Sostenible. 

Segon. Manifestar el compromla de rAJuntament per tal d'afavori' el c:ornpllment deis 
drets cl'iguallat. cfautonomia personal i cfacoesslbllltat universal a la clutat de 
Barcelona. 

Tercer. lnaementar el pressupost per continuar treballant per garantir raccesslbflltat 
de les persones amb dfscapaoltat a la dutat de Barcelona, especlalment en aquella 
émblts en que r,AJuntarnent pot Incidir. 

Qu.tt. Garantir i motivar la participació de ~ persones amb disoapacltat en els 
processos partk:ipatius 1 deba pablias de la duta1. · 

Clnque. Manifestar la voluntat de que I'Ajuntament es personl com a acusació popular 
en els casos de diseriminació i vulneracló deis dntta a persones amb dlscapacltats 
espe.clalment rellevants seguint els aiteris d'acclonl judiciala establert 

Sise. Comunicar la pr5ent Declaracl6 a l'lnstitut de Persones amb 
Dlsca ( 1 ) per tal que puguln dura tenne el 
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