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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 25 de febrer de 2016, per unanimitat dels regidors i
regidores ( 4 vots a favor del grup municipal CxC, 5 vots a favor del grup municipal CP, 4
vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 vots a favor del grup municpal C's, 3 vots a favor
del grup municipal PP, 3 vots a favor del grup municipal CIU, 1 vot a favor del grup
municipal d'ICV-EUiA-MES i 1 vot a favor del regidor no adscrit, senyor Jordi Miró) l'acord
següent:
MOCIÓ PRESENTADA PER LA JUNTA DE PORTAVEUS I PEL REGIDOR NO
ADSCRIT REFERENT A LA IMPLANTACIÓ DE LA TARGETA BLANCA PER A
PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
Atès que l’Institut Català de la Salut expedeix el certificat amb el grau de discapacitat que té
la persona.
Atès que hi ha persones amb diversitat funcional que necessiten que se’ls acompanyi en els
transports públics amb un acompanyant , cosa que queda reflectida en una clàusula al
certificat
Atès que aquesta clàusula permet que una persona acompanyi la persona amb diversitat
funcional en un transport públic sense haver de pagar.
Atès que el titular del passi és la persona amb diversitat funcional i l’acompanyant pot ser
qualsevol persona.
Atès que a Barcelona aquesta targeta ja funciona
Atès que aquesta mesura afavoreix les persones amb diversitat funcional. A poder sortir de
casa seva amb qualsevol acompanyant que no tingui carnet de conduir. A desenvolupar les
seves activitats com qualsevol ciutadà sense necessitat d’usar el cotxe privat.
Que aquesta targeta afavoreix l’ús del transport públic. Afavoreix que quedin lliures places
reservades d’aparcament per a persones amb diversitat funcional i al servei d’autobusos
perquè no han d’ajudar en aquestes persones a pujar a l’autobús.
El Ple ACORDA
IMPLANTAR a la nostra ciutat la targeta gratuïta per a la persona acompanyant per a totes
aquelles persones que tenen reconegut el grau de diversitat funcional amb acompanyant per a
transport públic."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau de la senyora Alcaldessa acctal. de l’
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

