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CERTIFICO

Que el Ple, en sessió del dia 28 de novembre de 2018, va acordar:

“Al llarg dels darrers anys la percepció del concepte de discapacitat ha experimentat una gran 
transformació.

A mitjans del segle XX una persona amb discapacitat es considerava invàlida i dependent i 
l'Estat es basava en un model assistencialista per proporcionar-li una vida com més digna 
possible.

No obstant això, al llarg de les darreres dècades i a mesura que es va començar a prendre 
consciència del fet que les persones amb discapacitat tenen els mateixos drets que la resta, es 
va produir un canvi de mentalitat. Com a conseqüència, l'enfocament paternalista de l'atenció 
ha evolucionat cap a un model basat en el desenvolupament dels drets humans i en la 
integració social d'aquest col·lectiu.

A l'any 1992, les Nacions Unides van instaurar la celebració anual, el 3 de desembre, del Dia 
Internacional de les Persones amb Discapacitat.

Atès que la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb 
Discapacitat, manifesta al seu article 1, que el propòsit de la Convenció és «promoure, protegir i 
assegurar el gaudi ple, i en condicions d'igualtat, de tots els drets humans i llibertats 
fonamentals per totes les persones amb discapacitat, i promoure el respecte de la seva dignitat 
inherent».

Atès que en l’article 3 en els seus principis generals diu: “Els principis de la convenció són: a) El
respecte de la dignitat inherent, l'autonomia individual, inclosa la llibertat de prendre les pròpies
decisions, i la independència de les persones; b) La no-discriminació; c) La participació i la 
inclusió plenes i efectives a la societat; d) El respecte per la diferència i l'acceptació de les 
persones amb discapacitat com a part de la diversitat i la condició humanes; e) La igualtat 
d'oportunitats; i, f) L'accessibilitat.

Atès que el col·lectiu de familiars de persones amb discapacitats no veuen reconeguts els drets
d’aquestes persones, en concret, en el gaudi, l’oci i el lleure, especialment en dates tan 
assenyalades com les fires de les nostres ciutats i pobles.”

S’acorda:
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Primer.- Solidaritzar-se i fer costat en les actuacions que portin a terme les famílies de les  
persones amb discapacitat perquè les fires i atraccions de les ciutats i pobles estiguin al màxim 
d’adaptades per a les persones amb discapacitats.
Segon.- Adequar l’accés des de la via pública fins a les atraccions adaptades per a les  
persones amb discapacitat.

Tercer.- Fer efectiu el dret de gaudi de les persones amb discapacitats, a nivell de Llagostera, 
a l’hora d’accedir a les activitats proposades per a la població en general.

Quart.- Difondre a la població en general, per tots els mitjans a l’abast de l’Ajuntament, les 
reivindicacions i demandes de les persones amb discapacitats i de les seves famílies.

Cinquè.- Difondre i fer efectiva la celebració del Dia Internacional de les Persones amb 
Discapacitat, el 3 de desembre, a la població de Llagostera”.

 
I perquè consti i tingui els efectes oportuns, lliuro aquesta certificació per ordre i amb el vistiplau de 
l’alcalde.
 

Vist i plau
L’alcalde

Fermí Santamaria Molero

Llagostera, a la data de la signatura electrònica
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