IDENTIFICADORS

DOCUMENT

SECRE_Certificació Ple: CERTIFICAT PLE 28/07
/2016 PUNT 16
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació: HXZLJ-XTYAF-3VI4G
Data d'emissió: 22 de _2 maig de _2 2017 a les 15:44:28
Pàgina 1 de _2 9

El documento ha sido _2signat per :
1.- Secretària General de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
2.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

ESTADO_2

APROVAT
29/07/2016 14:42

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 812078 HXZLJ-XTYAF-3VI4G C335C7D41403AC3F96159935268CBD9987AA6A72) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

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 28 de juliol de 2016, per majoria simple dels regidors i
regidores presents ( 1 abstenció del regidor Carles Escolà Sánchez, 1 vot en contra de la
regidora Elvira Vila Caelles, i vot en contra del regidor Maurici Jaumandreu Font, 1 vot en
contra de la regidora Contxi Haro Pardo, 1 vot en contra del regidor Iván González Galdeano,
5 vots a favor del grup municipal CP, 4 vots en contra del grup municipal d'ERC, 3 vots a
favor del grup municpal C's, 2 vots a favor del grup municipal PP, 3 abstencions del grup
municipal CIU i 1 vot en contra del regidor no adscrit, senyor Jordi Miró) l'acord següent:
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS – PARTIT DE LA
CIUTADANIA I PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU) AMB
LA COL·LABORACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ FUNCIONAL PER LA INTEGRACIÓ
SOCIAL (AFIS) PER A L'ADAPTACIÓ DE CERDANYOLA I AVANÇAR CAP A
UNA CIUTAT INCLUSIVA
Atès que la diversitat funcional, que pràcticament tots els ciutadans experimenten de manera
temporal o permanent al llarg de la seva vida és un element que no ha de condicional la
nostra vida social, cultural i política com a ciutadans, i per això i en nom del principi d’
igualtat reconegut en l’article 14 de la Constitució, creiem que totes les administracions, -i en
el què ens correspon, l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès- deuen avançar en l’eliminació
de barreres arquitectòniques, de prejudicis i altres limitacions que impedeixin el normal
desenvolupament de tots els seus ciutadans en l’àmbit del seu territori.
Atès que en allò referent a la resta de normativa vigent, s’ha de cita l’article 22 del Reial
Decret Legislatiu 1/2013, en el què s’expressa: “Las personas con discapacidad tienen
derecho a vivir de forma independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la
vida. Para ello, los poderes públicos adoptarán las medidas pertinentes para asegurar la
accesibilidad universal, en igualdad de condiciones con las demás personas, en los entornos,
procesos, bienes, productos y servicios, el transporte, la información y las comunicaciones,
incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los
medios de comunicación social y en otros servicios e instalaciones abiertos al público o de
uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”.
Atès que en la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat queda recollit el següent:
Preàmbul
I
La importància de la promoció de l’accessibilitat com a instrument per a fer efectiu el
principi d’igualtat dels ciutadans va tenir una primera traducció a Catalunya en el Decret
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100/1984, del 10 d’abril, sobre supressió de barreres arquitectòniques. Set anys després, el
Parlament va aprovar la Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat
i de supressió de barreres arquitectòniques, i posteriorment el Govern va aprovar el Decret
135/1995, del 24 de març, pel qual es desplegava la Llei esmentada i s’aprovava el Codi d’
accessibilitat. Aquestes normes van establir les bases per a la supressió de barreres
arquitectòniques i en la comunicació i per a la promoció d’ajudes tècniques per a millorar
la qualitat de vida i l’autonomia de les persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda.
Aquesta normativa ha comportat un avenç important per a Catalunya, però, després dels
anys en què ha estat vigent, encara hi ha persones amb discapacitat física, sensorial,
intel·lectual o mental, gent gran o persones amb altres tipus de diversitat funcional que
viuen situacions de desigualtat d’oportunitats, de discriminació i de dificultats per a la
participació social i per a l’exercici de llurs drets, a causa de l’existència de barreres
físiques, en la comunicació o d’actitud que els ho impedeixen.
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Constitució espanyola disposen que els poders
públics han de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels
grups en què s’integra siguin reals i efectives, i han de facilitar la participació de totes les
persones en la vida política, econòmica, cultural i social. Així mateix, l’Estatut estableix
que els poders públics han de vetllar per la dignitat, la seguretat i la protecció integral de
les persones, especialment de les més vulnerables.
La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat,
ratificada per l’Estat espanyol i publicada en el Boletín Oficial del Estado del 21 d’abril de
2008, fixa el compromís de promoure, protegir i assegurar el ple gaudi dels drets humans i
les llibertats fonamentals en condicions d’igualtat per les persones amb discapacitat i de
promoure el respecte a llur dignitat inherent. La Convenció ha esdevingut el primer
instrument ampli de drets humans del segle XXI, amb caràcter vinculant per a tots els
estats que l’han ratificada, entre els quals hi ha, doncs, l’Estat espanyol. Així mateix, el
Parlament de Catalunya, per mitjà de la Resolució 44/VIII, del 19 de juny de 2007, va
instar el Govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per a complir la
Convenció i, per mitjà de la Declaració del 17 de desembre de 2008, amb motiu del Dia
Internacional de les Persones amb Discapacitat, va adherir-se als postulats de la Convenció
i va manifestar la seva voluntat de vetllar pel garantiment de la igualtat d’oportunitats a les
persones amb discapacitat, com a ciutadans de ple dret.
En el mateix sentit, la Unió Europea va elaborar l’Estratègia europea sobre discapacitat
2010-2020, amb l’objectiu que totes les persones amb discapacitat poguessin gaudir de
llurs drets i es poguessin beneficiar plenament de llur participació en l’economia i en la
societat europees. Per a això, l’Estratègia identifica vuit àrees primordials d’actuació, la
primera de les quals és l’accessibilitat als béns i els serveis, especialment els serveis
públics, i la utilització de dispositius de suport per les persones amb discapacitat.
La comunitat internacional ha reconegut expressament que, en un entorn accessible i amb
absència de barreres, les persones amb discapacitat milloren significativament les habilitats
i l’autonomia i incrementen la participació i l’autogestió en la vida diària i social, de
manera que s’eviten situacions de marginació i se’n redueix la dependència de tercers.
També ha reconegut que l’accessibilitat a l’entorn ofereix oportunitats de millora, perquè
el fet de dotar de condicions adequades els llocs de treball, les escoles, els establiments, els
comerços, els espais culturals, els transports, els productes i els serveis comporta una
major activitat productiva, especialment de renovació, d’innovació i de disseny, i
incrementa el nombre d’usuaris, persones que sense aquestes condicions de cap manera no
hi podrien participar.
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El marc legal estatal en matèria d’accessibilitat està configurat principalment per la Llei de
l’Estat 51/2003, del 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i
accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, basada en els principis de vida
independent, normalització, accessibilitat universal, disseny per a tothom, diàleg civil i
transversalitat de les polítiques en matèria de discapacitat. Aquesta llei estableix les
condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació, sens perjudici de les competències
constitucionalment i estatutàriament atribuïdes a les comunitats autònomes, i de les
atribuïdes a les corporacions locals. La Llei, d’una banda, estableix l’accessibilitat en els
àmbits d’actuació següents: els espais públics urbanitzats, l’edificació i les infraestructures,
els transports, els béns i serveis envers el públic, les telecomunicacions, la societat de la
informació i les relacions amb les administracions publiques; d’altra banda, mitjançant un
ampli desplegament reglamentari, presenta mesures de desenvolupament, execució i
control sobre l’accessibilitat i les formes de suport per a les persones amb discapacitat.
III
En els darrers temps alguns autors i col·lectius utilitzen el terme persones amb diversitat
funcional. S’entén per diversitat funcional la qualitat de funcionar de manera diversa,
concepte que algunes persones i col·lectius empren per a fer referència a les persones amb
discapacitat, des d’un punt de vista positiu, amb la finalitat de generar un canvi de
mentalitat de la societat i desbancar prejudicis que s’han arrossegat al llarg de la història.
Aquesta terminologia és coherent amb els principis en els quals es fonamenta la present
llei, atès que la discapacitat no s’ha d’entendre com un element limitador sinó que cal
interpretar-la com un conjunt de formes de relacionar-se amb l’entorn variades i
heterogènies, i, per tant, és l’entorn el que s’ha de configurar adequadament per tal d’
incloure aquesta diversitat de maneres d’interactuar per tal que la capacitat de la persona
deixi d’ésser l’objecte que cal canviar, fent que ho siguin la discriminació social i l’entorn.
No obstant això, l’articulat de la Llei manté la terminologia actual de l’Organització
Mundial de la Salut, de persones amb discapacitat, per una qüestió de seguretat jurídica i
amb la voluntat de facilitar-ne la interpretació, l’aplicació i la vinculació amb altres
normatives.
Títol I. Disposicions generals
Article 3. Definicions Als efectes del que disposa aquesta llei, s’entén per:
a) Accessibilitat: el conjunt de condicions de comprensibilitat i usabilitat que han de
complir l’entorn, els espais, els edificis, els serveis, els mitjans de transport, els processos,
els productes, els instruments, els aparells, les eines, els dispositius, els mecanismes i els
elements anàlegs perquè totes les persones els puguin emprar i en puguin gaudir amb
seguretat i comoditat i de la manera més autònoma i natural possible.
b) Disseny universal o disseny per a tothom: el disseny d’entorns, espais, edificis, serveis,
mitjans de transport, processos, productes, aparells, instruments, eines, dispositius i
elements anàlegs que garanteix que, sense que hi calguin adaptacions, totes les persones hi
poden accedir, en la mesura possible, sense excloure la utilització de mitjans de suport, si
calen, per a grups particulars de persones amb diversitat funcional.
c) Barreres a l’accessibilitat: els impediments, les traves o els obstacles per a la interacció
de les persones amb l’entorn físic, el transport, els productes, els serveis, la informació i
les comunicacions. Les barreres a l’accessibilitat poden ésser:
1r. Barreres arquitectòniques: barreres de caràcter físic que limiten o impedeixen la
interacció de les persones amb l’entorn.
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2n. Barreres en la comunicació: barreres que limiten o impedeixen l’expressió i la
recepció d’informació o de missatges, sia en la comunicació directa, sia en els mitjans de
comunicació.
3r. Barreres d’actitud: actituds que, directament o indirectament, per acció o per
omissió, generen una situació discriminatòria, en obstaculitzar que una persona amb
discapacitat pugui gaudir dels seus drets en igualtat de condicions respecte a una altra
persona en una situació anàloga.
d) Persones amb discapacitat: les persones que presenten dèficits funcionals de caràcter
físic, sensorial, intel·lectual o mental que, en interaccionar amb barreres diverses, veuen
limitada llur participació plena i efectiva en la societat en igualtat de condicions que la
resta de persones.
e) Discapacitat física: la discapacitat que dificulta o impedeix la mobilitat o el moviment
del cos, o part del cos, en les activitats bàsiques de la vida diària, incloses les discapacitats
d’origen orgànic.
f) Discapacitat sensorial: la discapacitat que afecta un sentit o més d’un sentit a la vegada.
En funció dels sentits afectats, es distingeixen les discapacitats sensorials següents:
1r. Discapacitat visual: disminució parcial o manca total de la capacitat per a veure-hi
que dificulta o impedeix l’acompliment normal de les tasques visuals i provoca dificultats
d’interacció entre la persona afectada i l’entorn; inclou la ceguesa total i els diferents graus
de baixa visió.
2n. Discapacitat auditiva: disminució parcial o manca total de la capacitat per a
percebre les formes acústiques; són considerades persones sordes les que tenen discapacitat
auditiva.
3r. Sordceguesa: combinació de discapacitat visual i discapacitat auditiva, en diferents
graus, que comporta dificultats de comunicació, de desplaçament i d’accés a la informació.

g) Discapacitat intel·lectual: el funcionament intel·lectual inferior al de la mitjana de la
població que pertorba l’aprenentatge, l’assoliment de l’adultesa i l’ajustament social.
h) Discapacitat mental: els trastorns cognitius, d’afectivitat o de conducta que, per llur
intensitat o gravetat, determinen la necessitat de la persona afectada de suports per al
funcionament psicològic i per a la socialització.
i) Persones amb mobilitat reduïda: les persones que tenen limitada la capacitat de
desplaçar-se o d’interaccionar amb l’entorn amb seguretat i autonomia per raó d’una
determinada discapacitat física, sensorial o intel·lectual.
k) Espai d’interacció: l’àrea lliure d’obstacles que permet que qualsevol persona,
independentment de les seves capacitats, pugui interaccionar amb cadascun dels elements,
les instal·lacions o els equipaments de què es tracti.
l) Accessible: la condició d’un entorn, un procés, un producte o un servei que s’ajusta als
requeriments funcionals i d’interacció –com poden ésser els dimensionals, els d’ubicació,
els d’il·luminació, els d’acústica i els de comunicació– que en garanteixen la utilització
autònoma, segura i amb comoditat a totes les persones.
m) Practicable: la condició d’un entorn, un procés, un producte o un servei que s’ajusta als
requeriments funcionals, dimensionals, d’il·luminació i de comunicació que en garanteixen
la utilització autònoma i segura a totes les persones.

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

SECRE_Certificació Ple: CERTIFICAT PLE 28/07
/2016 PUNT 16
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació: HXZLJ-XTYAF-3VI4G
Data d'emissió: 22 de _2 maig de _2 2017 a les 15:44:28
Pàgina 5 de _2 9

El documento ha sido _2signat per :
1.- Secretària General de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
2.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

ESTADO_2

APROVAT
29/07/2016 14:42

Títol II. De les competències
Article 5. Competències dels ens locals
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1. Correspon als municipis:
a) Aplicar la normativa d’accessibilitat, en l’àmbit de llurs competències, d’acord amb
la normativa municipal i de règim local de Catalunya, sens perjudici de les normes
específiques que estableix la legislació sectorial corresponent.
b) Elaborar, aprovar i executar el pla municipal d’accessibilitat i les revisions
corresponents, i també els plans d’actuació i gestió en àmbits concrets amb afectacions en
matèria d’accessibilitat, i determinar anualment les actuacions que s’han de dur a terme i el
pressupost corresponent.
c) Establir i coordinar els serveis de transport adaptat de viatgers.

Capítol II. Accessibilitat en l’edificació
Article 12. Definicions
d) Edifici o establiment d’ús privat diferent de l’habitatge: l’edifici o establiment no
destinat a l’ús residencial d’habitatge al qual només tenen accés, per les característiques de
l’activitat que s’hi desenvolupa, sia industrial, sia professional, sia de caràcter anàleg, els
titulars de l’activitat o les persones que hi treballen.
Article 15. Condicions d’accessibilitat dels edificis existents
1. Els edificis i els establiments considerats existents d’acord amb el que estableix l’apartat
2 de la disposició transitòria tercera han d’assolir progressivament les condicions d’
accessibilitat que permetin a les persones amb discapacitat d’accedir-hi i fer-ne ús, d’acord
amb els principis d’ajustos raonables i de proporcionalitat. S’han de determinar per
reglament els terminis i les condicions per a aquesta adaptació.
4. En els edificis i els establiments existents que siguin objecte d’actuacions d’ampliació o
de reforma que afectin un percentatge de la superfície inicial superior al que sigui establert
per reglament, o que siguin objecte de canvi d’ús, d’activitat o de titularitat o de control
sobrevingut per tercers, d’acord amb la normativa de comerç, s’hi han de fer les obres
necessàries per a adequar-los a les condicions d’accessibilitat que siguin determinades per
reglament per a cada supòsit, en funció de l’ús, la superfície i la intervenció, d’acord amb
el principi de proporcionalitat. En els casos de canvi de titularitat o de control sobrevingut
per tercers, l’adequació únicament és exigible si es tracta d’establiments de gran dimensió
en els quals les obres es valorin com a assumibles i justificades.
Capítol V. Accessibilitat dels serveis
Article 24. Definicions Als efectes del que disposa aquesta llei, s’entén per:
b) Serveis d’ús públic: els que, independentment de llur titularitat, es posen a disposició
del públic i poden ésser contractats o gaudits d’una manera individual o col·lectiva, com
ara els serveis de salut, els serveis socials, els serveis educatius, universitaris i de formació
tecnicoprofessional, els serveis culturals, els serveis d’hostaleria, els serveis comercials, els
serveis d’emergències, els serveis d’informació i de comunicació o els serveis esportius.
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Article 26. Condicions d’accessibilitat dels serveis d’ús públic
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1. Els proveïdors de serveis d’ús públic han de proporcionar als usuaris que ho requereixin
informació accessible sobre els serveis, que han de tenir disponible en documents en
format de lectura fàcil, en sistema Braille, amb lletra ampliada o amb sistemes alternatius.
2. Els proveïdors de serveis d’ús públic que, per les característiques de l’activitat, han de
disposar d’una proporció de places, unitats o elements accessibles, han de preveure els
mecanismes de gestió adequats per a garantir que aquestes places, aquestes unitats o
aquests elements restin disponibles per a les persones a qui van adreçats fins que no s’hagi
exhaurit la resta de l’aforament o la capacitat de l’establiment, i han d’oferir uns preus i
unes condicions d’accés a les persones amb requeriments específics d'accessibilitat que no
les discriminin negativament a l’hora d’emprar el servei.
3. L’exercici del dret d’admissió no es pot emprar per a impedir, restringir o condicionar l’
accés de ningú per raó de discapacitat.
4. Els proveïdors de serveis d’ús públic de nova creació han de garantir les condicions d’
accessibilitat perquè tothom en pugui fer ús i no es discrimini a ningú per raó de
discapacitat.
5. Els proveïdors de serveis d’ús públic existents han d’adoptar les mesures necessàries per
a assolir progressivament les millors condicions d’accessibilitat possibles, d’acord amb el
principi d’ajustos raonables i, si escau, d’acord amb els plans d’accessibilitat a què fa
referència l’article 46.
6. Els mitjans de comunicació audiovisuals han d’incorporar gradualment els sistemes d’
audiodescripció, de subtitulació i d’interpretació de la llengua de signes per a fer-ne
accessible la programació.
7. Les empreses distribuïdores d’obres cinematogràfiques i audiovisuals han d’incorporar
gradualment sistemes de subtitulació i d’audiodescripció i, en el cas de la distribució
digital, sistemes d’audionavegació, en els terminis que siguin fixats per reglament.
8. Les entitats financeres han de garantir a les persones amb discapacitat que els sistemes
tecnològics siguin accessibles i els serveis que ofereixen respectin la confidencialitat.
9. Els establiments i serveis d’ús públic que siguin determinats per reglament han de tenir a
disposició del públic i dels organismes inspectors un document que informi de les
condicions d’accessibilitat de què disposen. S’han d’establir per reglament el contingut, les
característiques i la tramitació d’aquest document.
Article 27. Formació del personal d’atenció al públic
2. Els serveis d’ús públic que disposen de plans de formació per al personal d’atenció al
públic han d’incloure-hi la formació sobre l’atenció a les persones amb discapacitat i sobre
la utilització dels productes de suport que tinguin a disposició dels usuaris.
Article 33. Accessibilitat en la comunicació en la relació amb les administracions
públiques i amb els proveïdors de serveis públics
3. Les administracions públiques i els proveïdors de serveis públics han de facilitar a les
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persones amb discapacitats sensorials que ho requereixin l’accés a la informació,
especialment la més rellevant, mitjançant la utilització de sistemes i mitjans que combinin
la comunicació auditiva, la tàctil i la visual. També han de promoure que textos d’interès
públic i formularis d’ús freqüent s’ofereixin en format de lectura fàcil, en sistema Braille,
amb lletra ampliada o amb altres sistemes alternatius, i que les targetes acreditatives de la
condició d’usuaris de serveis públics incorporin el sistema Braille i la lletra ampliada per
facilitar-ne la identificació.
4. Les administracions públiques i els proveïdors de serveis públics han de fer accessible la
informació que proporcionen per mitjà d’Internet. Les pàgines web han de complir, com a
mínim, el nivell d’accessibilitat que es determini i han de contenir la informació referent a
aquest nivell i la data en què es va fer la darrera revisió de les condicions d’accessibilitat.
S’han d’incorporar, progressivament, a les tecnologies de la informació i la comunicació
que s’empren, els avenços i els sistemes nous que afavoreixen l’accessibilitat en la
comunicació.
Capítol VII. Accessibilitat de les activitats culturals, esportives i de lleure
Article 35. Condicions d’accessibilitat de les activitats culturals, esportives i de lleure
1. Les activitats culturals, esportives o de lleure i els actes públics de naturalesa anàloga
han de garantir les suficients condicions d’accessibilitat en la comunicació,
progressivament, perquè les persones amb discapacitat física, sensorial o intel·lectual
puguin gaudir-ne, comprendre’ls i participar-hi, si s’escau, i han d’oferir la informació
mitjançant un llenguatge entenedor, d’acord amb el que sigui determinat per reglament
segons el tipus d’activitat.
2. L’Administració ha d’establir acords per a posar en pràctica plans d’accessibilitat en
cadascun dels sectors culturals, esportius o de lleure, els quals han de referir-se tant a l’
accessibilitat en l’edificació i en la comunicació com als continguts o l’oferta dels serveis,
i han de determinar per a cada cas quin són els mitjans de suport necessaris. Aquests plans
d’accessibilitat han de determinar la progressivitat dels objectius en cadascun dels àmbits i
han de fixar els terminis per a assolir-los, garantint una oferta mínima, basada en criteris de
diversitat cultural i d’equilibri territorial. Aquests plans s’han d’elaborar amb la
participació dels agents implicats i han d’establir mecanismes de seguiment i d’avaluació.
3. Sens perjudici del que estableix l’apartat 2, el Govern ha d’establir per reglament els
criteris mínims que han de complir els equipaments i serveis culturals, esportius i de lleure
pel que fa a l’accessibilitat.
4. Els proveïdors dels serveis culturals, esportius i de lleure, tant dels públics com dels
privats, han de garantir una difusió correcta de l’oferta destinada a les persones amb
discapacitat.
Capítol VIII. Manteniment de l’accessibilitat
Article 36. Definicions Als efectes del que disposa aquesta llei, s’entén per:
a) Manteniment de l’accessibilitat: el conjunt de procediments de revisió, de detecció de
problemes i d’actuació perquè els espais, els serveis o les instal·lacions romanguin
accessibles al llarg del temps i hi hagi un manteniment suficientment continuat dels
elements necessaris perquè les condicions d’accessibilitat no minvin o desapareguin. El
manteniment de l’accessibilitat ha de tenir caràcter preventiu i correctiu.
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b) Manteniment preventiu de l’accessibilitat: el conjunt d’actuacions periòdiques i
planificades que cal fer per a evitar la deterioració dels elements implicats en les
condicions d’accessibilitat i garantir-ne el funcionament òptim.
c) Manteniment correctiu de l’accessibilitat: les actuacions no programades per a resoldre
les anomalies o els problemes de funcionament que puguin sorgir i suscitar conflictes en
les condicions d’accessibilitat dels elements afectats.
d) Pla de manteniment de l’accessibilitat: el document que estableix la programació de les
actuacions necessàries per al manteniment preventiu de l’accessibilitat dels espais i els
edificis i prescriu les actuacions que s’han d’emprendre en cas que en calgui un
manteniment correctiu.
Article 41. Manteniment de l’accessibilitat als productes i els serveis d’ús públic
Els propietaris i els proveïdors de productes i serveis d’ús públic han d’adoptar les mesures
pertinents per a mantenir-ne les condicions d’accessibilitat.
Atès que l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès es regeix per la normativa d'aplicació
d'accessibilitat al Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25
de novembre, promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i
d'aprovació i les taules TAAC.
Atenent a la moció aprovada a la sessió plenària d’aquest Ajuntament de novembre de 2015
en la qual es donava el vist-i-plau a la creació del “Consell Sectorial de la Inclusió Social”, i
en la mateixa es reconeixia com a prioritat l’adaptació de l’entorn territorial i social de
Cerdanyola del Vallès a les persones amb diversitat funcional.
Atenent també que en el mateix ple l’Ajuntament va sumar-se per unanimitat a la iniciativa
“Accessibilitat Real 2017”, que entre els seus objectius té la consecució de l’accessibilitat
universal en els entorns, productes i serveis, així com el foment de la formació,
sensibilització i no discriminació respecte a la diversitat funcional. Entenent que tothom, en
algun moment de la nostra vida, podem ser víctimes d'una deficient accessibilitat en el nostre
entorn, ja sigui per una discapacitat transitòria o permanent.
Atès que pel que fa al comerç de la ciutat, aquest compromís i les futures millores en
l'Accessibilitat Universal dels comerços de Cerdanyola del Vallès, suposarien ja no només la
millora en la qualitat de vida dels veïns i veïnes del nostre municipi, sinó que millorarien la
imatge de la ciutat, afavoriria el comerç, el turisme i li afegiria valor afegit a un nou model de
ciutat: inclusiva i sostenible, on les persones amb diversitat funcional puguin ser plenament
autònomes, independents i productives.
Atès tot això, basat en la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones
amb Discapacitat, fet a Nova York el 13 de desembre de 2006 i ratificada per Espanya el 30
de març de 2007, i l’article 30 del qual fa èmfasi en el reconeixement a participar en igualtat
de condicions amb els altres en la vida cultural, recreativa, de lleure i esportiva, i a prendre
les mesures necessàries per a afavorir-la i garantir-la.
El Ple ACORDA
Primer.- CONSTITUIR i convocar a la major brevetat el Consell Sectorial de la Inclusió
Social.
Segon.- ELABORAR, conjuntament amb el Consell Sectorial de la Inclusió Social, un pla a
llarg termini per a l’adaptació progressiva i contínua de Cerdanyola en l’àmbit de la inclusió
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de totes les formes de diversitat funcional en la vida i espai públic de la ciutat.
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Tercer.- ELABORAR i dotar pressupostàriament un pla específic d’ajudes i subvencions al
petit comerç local per a l’adaptació dels seus locals, productes i serveis a la diversitat
funcional que permeti l'autonomia i vida independent de les persones amb diversitat funcional
tenint en compte un triple enfoc: físic, sensorial i cognitiu. ACTUALITZAR la normativa
en matèria d'adaptacions per fer accessibles els establiments de servei d'ús públic per part de
l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. I fer una campanya de difusió per tal que el teixit
comercial de Cerdanyola en sigui coneixedor.
Quart.- NOTIFICAR i tenir en compte la veu de les associacions i entitats dedicades a la
diversitat funcional i lligades a la ciutat en allò referent a obres i planejament urbanístic, tal i
com s’ha aprovat en el ple de novembre de 2015, i en l’elaboració de la normativa i protocols
que puguin afectar a la inclusió de la diversitat funcional a la vida de Cerdanyola. I que així
mateix, s’ofereixi formació en allò relatiu a al diversitat funcional als tècnics encarregats d’
elaborar-los.
Cinquè.- REVISAR el Pla d’Accessibiltiat Universal per a la ciutat, per a garantir que les
obres compleixin amb els criteris de l’accessibilitat universal, un disseny per a tots que
permeti l’autonomia i la vida independent de les persones amb discapacitat tenint en compte
un triple enfoc: físic, sensorial i cognitiu.
Sisè.- PROMOURE que el govern municipal busqui la localització adequada per a crear un
parc infantil inclusiu que al seu torn serveixi per a visualitzar la diversitat funcional i
fomentar el respecte i la inclusió social des de la mateixa infància.
Setè.- Que aquesta moció entri en vigor i es compleixi a partir del següent dia de la seva
aprovació."
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 del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

