PLA D'ACTUACIÓ PER LES NECESSITATS DE
LES PERSONES AMB DISCAPACITAT A LA
CIUTAT DE BARCELONA
Segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), a
Barcelona viuen 142.433 persones amb discapacitat, gairebé un 9% de la
seva població, a les que hem de donar resposta, urgentment, a les seves
necessitats i a l'exercici igualitari dels seus drets de ciutadania.
Barcelona ha estat capdavantera en inclusió, exportadora de bones
pràctiques i de coneixement, així com un referent en l'àmbit internacional,
gràcies al treball conjunt entre l'Ajuntament i les entitats de persones amb
discapacitat i les seves famílies. Un compromís que continua viu a dia d'avui
i que cal impulsar incorporant la visió del nostre col·lectiu com a vector
transversal d'atenció preferencial en totes les línies d'acció política.
En aquest sentit, des del COCARMI, com a plataforma més representativa
de les persones amb discapacitat i les seves famílies, proposem les
següents prioritats per aquest mandat:
Per una Barcelona amb un model de participació transversal
 Dissenyar un model participatiu transversal i de treball conjunt
per atendre les necessitats de les persones amb discapacitat
Per una Barcelona a l'abast de tothom
 Elaborar i aprovar el Pla Local de Promoció de l'Accessibilitat de
les Persones amb Discapacitat. No n'hi ha des de 2006.
 Crear el Fons Local de Promoció de l'Accessibilitat, nodrit pels
recursos proc edents de destinar-hi l'1% del total de la inversió que
es dediqui anualment a obres, infraestructures i noves tecnologies.
Per una Barcelona creadora de treballs dignes
 Reconèixer que l'Ajuntament té una plantilla del 3,24% de persones
amb discapacitat. Tot i així, majoritàriament es concentren a Parcs i
jardins i a l'IMD, pel que caldria millorar la transversalitat.

 Reservar un 6% dels contractes públics municipals que liciti la
Corporació a empreses de treball protegit (Centres Especials de
Treball) de persones amb discapacitat.
 Desenvolupar el seguiment de l'aplicació de les clàusules socials en
els contractes públics
 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
 Necessitat de regular la segona activitat, com a situació
administrativa especial del funcionariat de la Policia Local.
 Elaborar i aprovar el Pla Local de Promoció de la Formació i
l'Ocupació de les Persones amb Discapacitat
Per una Barcelona amb bona salut mental
 Definir i Implementar el Pla de Salut Mental
 Millorar la transversalitat entre els serveis socials, sanitaris i
educatius per afavorir la salut mental de la infància i joventut amb
especial èmfasi en els barris més necessitats
Per una Barcelona amb un transport públic accessible
 Implementar el Pla de parades, especialment pel que fa al Sistema
d'Informació a l'Usuari (SIU) i a les Pantalles d'Informació a l'Usuari
(PIU), així com en les parades dobles
 Garantir l'accessibilitat a l'interior dels autobusos
 Millorar el servei porta-porta, especialment pels serveis esporàdics
Per una Barcelona que apodera les persones
 Garantir la consideració especial i l'atenció preferent a les persones
amb discapacitat i/o trastorn mental amb més necessitats de suport
per la seva autonomia personal, des d'un enfocament comunitari i
d'inclusió a la comunitat, en els programes d'acció, serveis i
assistència socials.
 Continuar col·laborant amb el teixit associatiu per donar continuïtat
als Serveis de Promoció de l'Autonomia Personal per fer efectiu el
dret de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental a portar
una vida independent lliurement escollida.

 Reconèixer l'aposta de l'Ajuntament per la figura professional de
l'assistent personal i l'increment de dotació pressupostària per la
prestació del Servei d'Assistent Personal
Per una Barcelona amb uns carrers sense perills
 Incloure en el Pla de ciutat l'accessibilitat com a línia transversal en
totes les qüestions urbanístiques
 Dissenyar carrers de plataforma única que garanteixin el
desplaçament autònom i segur de les persones amb discapacitat
 Revisar l'actual ordenança de terrasses
 Dissenyar un model de convivència amb l'ús de les bicicletes
Per una Barcelona que dóna oportunitats tecnològiques
 Desenvolupar noves eines d'intercomunicació, geolocalització...
accessibles i inclusives

Barcelona, 30 de març de 2016

