PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: Persones amb discapacitats i/o amb problemes
de salut mental
Amb l’objectiu principal d' afavorir una societat més inclusiva, accessible
i respectuosa amb les persones amb discapacitat i/o amb problemes de salut
mental, posant en valor la seva autonomia personal i les seves capacitats per
damunt de les seves dis-capacitats, i d’acord als nostres principis i valors com la
igualtat, la llibertat i la solidaritat, ideari compartit amb els principis fonamentals de
la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat,
proposem el desenvolupament de polítiques transversals i integrals per assolir, de
manera sostenible, una societat més inclusiva i accessible que permeti
l’apoderament de les persones amb discapacitat i la seva plena inclusió social.
I és amb aquesta visió i amb aquests objectius que proposem la següent proposta
de resolució:
Entorn una nova cultura de les capacitats
• Fomentar el reconeixement del dret subjectiu a prestacions i serveis orientats a
afavorir l’autonomia personal.
• Elaborar i implementar polítiques, serveis i prestacions, dotant-los dels recursos
necessaris, amb l’objectiu de configurar una xarxa de protecció social que
doni resposta a les necessitats del col·lectiu de persones amb discapacitat,
tot facilitant la seva inclusió social en igualtat de condicions amb la resta de
ciutadania.
Entorn la participació activa
• Garantir la participació de les persones i entitats de persones amb discapacitat,
així com les seves famílies, en l’elaboració, prestació i implementació de les
polítiques, serveis i prestacions que els siguin d’aplicació.
Entorn l’autonomia personal i la vida independent
• Desenvolupar polítiques de desplegament de la cartera de serveis,
especialment pel que fa l’assistent personal, el suport a les persones amb
dependència, les prestacions econòmiques vinculades a la renda
pròpia/familiar i els habitatges amb serveis.
Entorn l’accessibilitat i disseny universal
• Fomentar el desplegament del codi d’accessibilitat, i garantir l’accessibilitat
integral.
Entorn l’educació
• Garantir el model d’escola inclusiva en tots els seus nivells, establint un itinerari
curricular en funció de les capacitats de cada alumne, posant els mitjans
necessaris per a garantir el dret a l’educació de l'alumnat amb discapacitat
o amb especials dificultats.
Entorn el treball i l’ocupació
• Exigir l’acompliment de la LISMI, constituir un servei d’inspecció per vetllar per
la seva aplicació, i ampliar la reserva del 2% al 4% en el cas de les
administracions públiques.
• Fomentar les clàusules socials en la contractació pública
• Desenvolupar polítiques actives d’ocupació al mercat ordinari, als centres
especials de treball i a l’administració pública.

Entorn la salut
• Impulsar un pla integral d’atenció i suport a la salut de les persones amb
discapacitat per a garantir la seva qualitat de vida i autonomia personal.
• Establir mecanismes de treball coordinat i conjunt entre serveis socials i salut
per millorar l’atenció integral.
Entorn les activitats esportives
• Promoure l’accés i participació de les persones amb discapacitat a activitats
esportives.
Entorn al finançament i sostenibilitats associatives
• Garantir la sostenibilitat financera de les entitats sense ànim de lucre, establir i
proposar millores fiscals i exempcions d’impostos a les entitats que posin
béns i serveis al servei de les persones amb discapacitat.
Entorn la sensibilització
• Impulsar campanyes de sensibilització social per a tota la ciutadania.
• Garantir l’acompliment dels compromisos aquí exposats a través d’instruments
de seguiment.
I és al voltant d’aquests eixos i d’aquestes propostes que volem contribuir a
consolidar una nova cultura de les capacitats, fomentant el principi d’igualtat de
tots els éssers humans.

