IDENTIFICADORS

DOCUMENT

SECRE_Certificació Ple: CERTIFICAT PLE 28/3
/2019 PUNT 15
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació: OIU6I-X6VJN-R0PP8
Pàgina 1 de 2

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Secretària General de Secretària General
2.- Alcalde de Alcalde

APROVAT
02/04/2019 10:05

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1949251 OIU6I-X6VJN-R0PP8 5FE21A0FA8DBB2CBF9E53E1653E463692CB0B608) 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 març de 2019, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PER LA JUNTA DE PORTAVEUS I PEL REGIDOR NO
ADSCRIT PER A L'ELIMINACIÓ TEMPORAL DE MÚSICA I SOROLLS EN LES
ATRACCIONS DE LA FIRA QUE S'INSTAL·LA DUANT LES FESTES DEL ROSER
DE MAIG DE CERDANYOLA, PER FACILITAR LA PARTICIPACIÓ DE
PERSONES AMB TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA
Atès que el trastorn de l'espectre autista és un trastorn neurobiològic del desenvolupament,
que ja es manifesta durant els tres primers anys de vida, i que perdurarà al llarg de tot el cicle
vital.
Atès que les persones que pateixen autisme són especialment sensibles als estímuls
sensorials, especialment a sorolls com ara timbres, botzines, sirenes o música a gran volum,
que són habitualment utilitzats en les atraccions de fira.
Atès que quan una persona amb trastorn de l'espectre autista es troba en un espai en el qual es
donen situacions de forts sorolls, com els que es produeixen durant les fires d'atraccions, pot
entrar en pànic.
Atès que la possibilitat que una persona afectada per trastorn de l'espectre autista pugui entrar
en pànic, provoca que moltes famílies estiguin extremadament difícil gaudir de les festes de
Cerdanyola, i, especialment complicat, acudir a les fires d'atraccions.
Per la qual cosa, sol·licitem que les atraccions que s'instal·laran a la Festes del Roser de Maig
de Cerdanyola, almenys durant un dia, prescindeixin durant unes determinades hores de
música i tot tipus de sirenes i botzines, perquè totes les persones amb Asperger i Trastorn de
l'espectre autista, puguin gaudir de les festes i sentin que la fira de Cerdanyola també és per a
ells.
Atès que hem d'entendre que l'extrema sensibilitat que pateixen la majoria de les persones
amb Asperger o TEA, té una base orgànica i que no és una cosa que ells puguin triar.
Per la qual cosa entenem que aquesta mesura no implica cap molèstia per a la resta de les
persones, ja que el que es pretén amb ella no és un silenci absolut, sinó que durant aquestes
hores es prescindeixi de sorolls que són perfectament evitables.
Atès que tenim com a referents altres municipis d'Espanya que ja han posat en pràctica
aquesta iniciativa inclusiva per als nens i nenes amb Trastorn de l'espectre autista.
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Vist que la carta de Drets de les persones amb autisme adoptada pel Parlament Europeu el 9
de maig de 1996, en el seu punt XII recull "Les persones amb autisme han de tenir ple dret a
l'accés a la cultura, a les distraccions, al lleure, a les activitats esportives i de poder
gaudir-plenament ". En el mateix sentit es manifesten entre moltes altres les següents: Resolució 67/82 de l'Assemblea de les Nacions Unides, de 12 de desembre de 2012 de
atenció de les necessitats socioeconòmiques de les persones, les famílies i les societats
afectades pels trastorns l'espectre autista, els trastorns del desenvolupament i les discapacitats
connexes. - Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre pel qual s'aprova el text refós
de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social.
El Ple ACORDA
Primer. INSTAR al govern que almenys durant un dia i per unes hores, la fira d'atraccions
prescindeixi de música i sons com els anteriorment exposats, perquè totes les persones de
Cerdanyola puguin gaudir per igual de les seves festes i fires.
Segon. NOTIFICAR aquesta mesura al Gremi de Firaires de Barcelona, a l'Associació
Cultural d'Atraccions de Fires de Catalunya i a la Federació Catalana de l'Autisme.
Tercer. PUBLICAR en tots els mitjans locals per donar-la a conèixer a les persones més
interessades."
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.

La Secretària General

Vist i plau
L’Alcalde,

Aurora Corral García

Carles Escolà Sánchez

