
Eleccions 2021 Consell Rector de 

l’Institut Municipal de Persones 

amb Discapacitat de l’Ajuntament 
de Barcelona 
 
 
Participa, decideix i transforma 

5 de gener de 2021 



01 
Per què són importants les 

eleccions de l’IMPD? 

• Per fer de Barcelona una ciutat accessible i 

inclusiva i on es garanteixin els drets a tothom, 

conjuntament amb les persones amb discapacitat. 

 

• Per donar la paraula a les persones amb 

discapacitat o diversitat funcional de la ciutat i 

garantir la seva participació en la definició de les 

polítiques municipals que els afecten directament.  
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02 
Què es vota? 

• Les 10 persones que representaran, a través del 

Consell Rector de l’IMPD, a la població amb 

diversitat funcional o discapacitat a l’Ajuntament de 

Barcelona.  

 

• El Consell Rector és l’òrgan de govern de l’IMPD 

que aprova el seu pla general i programa 

d’actuació. 
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03 
Calendari de la jornada electoral 
• 20 de gener: convocatòria de les eleccions 

 

• Del 25 de gener al 15 de març: presentació de les 

candidatures 

 

• Del 23 de març al 18 juny: Inscripció al cens 

electoral de les persones que vulguin votar i les 

persones representants o tutores.  

 

• De l’1 de juny al 16 de juny: Votació per Internet. 

 

• Del 17 al 19 de juny: Votació presencial. 
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04 
Dos moments participatius:  
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1. Presentació de candidatures 

2. Votació  



05 
Presenta la teva candidatura: 

Per poder Decidir i transformar la teva ciutat 
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06 
Presenta la teva candidatura: 

requisits 

• Ser major d’edat. 

 

• Ser una persona amb discapacitat o diversitat 

funcional del sector de persones amb discapacitat 

pel qual es presenta la candidatura. 

 

Una persona només pot presentar-se com a candidata 

per a un dels sectors de diversitat funcional o 

discapacitat. 
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07 
Presenta la teva candidatura: quan 

El termini per admetre les candidatures serà del 18 de 

gener al 18 de febrer de 2021, ambdós inclosos.  

 
 

7 



08 
Presenta la teva candidatura: com 

• Preparant una sèrie de documentació que trobareu 

a la web de les eleccions.  

 

• Presentant-la de dues maneres:  

1. Omplint un formulari i annexant-hi la documentació 

2. O bé portant-la al Servei d’Atenció al Públic, 

demanant cita prèvia a través del telèfon 

934132775 o del correu electrònic 

eleccionsimpd@bcn.cat 
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09 
Vota: requisits 

• Tenir més de 16 anys. 

• Tenir reconegut el grau de discapacitat o disposar 

d’un diagnòstic psiquiàtric de trastorn de salut 

mental. 

• Estar empadronat/ada a Barcelona. 

• Estar inclòs/a en el cens electoral de la discapacitat 

o discapacitats en el sector de discapacitat en el 

que es vol votar. 
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10 
Vota: quan 

• De l’1 de juny al 16 de juny: Vota per Internet. 

 

• Del 17 al 19 de juny: Vota presencial (Seu IMPD) 
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11 
Vota: a qui? 

• La persona només podrà votar a les persones 

representants del seu sector de discapacitat. 

 

• En cas de que la persona tingui més d’una 

discapacitat tindrà dret a emetre més d’un vot, un 

per cada sector de discapacitat que consti en el seu 

certificat de reconeixement de grau o en el 

diagnòstic psiquiàtric per trastorn de salut mental.  
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12 
Vota: 

Per poder Decidir i transformar la teva ciutat 
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Gràcies per la vostra col·laboració! 


