
 
 

 

 

 

 

 

CONSELL MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT 
ACTA Nº  1    -       ANY 2016 

 

DATA DE CELEBRACIÓ:     26/07/2016                   LLOC: 
HORA D’INICI:     18:10 hores                                   HORA FINAL: 20:10 hores 
 
 

MEMBRES DEL 
CONSELL 

EN REPRESENTACIÓ Assistents Absents Excusats 

Mireia Aldana (en 
substitució del President 
del Consell) 

Presidenta de l’Àrea de 
Drets de Ciutadania i 
Polítiques Socials 

x   

Lourdes Borrell Regidora Programa 
Persones amb Discapacitat 

x   

Isaac Amela ADF x   

Josep Xarau ADF x   

Salvador Vilar ADF x   

Agustí Vilar ACIC x   

Margarita Llongueras (en 
substitució de Teresa 
Calzada) 

Grup Municipal PSC x   

Pere León ASPRODIS x   

Antonio Ruiz ASPRODIS x   

Alex Cano (en substitució 
de Maria Serrano) 

Grup Municipal C’s x   

Marcial Martin Grup Municipal PP x   

Bernat Dausà Grup Municipal ERC x   

Ignasi Araguás APIP - ACAM x   

Àngels Planells Llar Can Llobera x   

Mercè Solé Tècnica Programa 
Persones amb Discapacitat 

x   

Carme Mascarell  PDECat   x 

Juan José Rodríguez ONCE   x 

 
 

 

ORDRE DEL DIA 

1 Constitució del consell de persones amb discapacitat  i presentació dels seus membres 

2 Objectius del Pla de Mandat 2015-2018 

3 Retre compte de les accions i actuacions portades a terme des de l’inici de la legislatura 

4 Torn obert de paraula 

 



 
 

 

 

 

ASSUMPTES TRACTATS 

1 Constitució del Consell i presentació dels seus membres, es dona per constituït. 
La Presidenta de l’Àrea de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials,  Sra. Mireia Aldana 
informa i demana que consti en Acta que la persona que presideix els Consells 
Municipals és el Sr. Alcalde i la Presidenta de l’Àrea el substituirà quan per diferents 
motius no pugui assistir. Presenta a la Regidora delegada del Programa de Persones 
amb Discapacitat i a la tècnica del Programa. 

2 Els Objectius del Pla de Mandat és mantenir els serveis i l’atenció a les persones amb 
discapacitat i als seus familiars, garantir el transport adaptat, les activitats específiques, el 
suport a Entitats i a la integració i les Campanyes de Sensibilització. 
Aquesta legislatura l’Ajuntament establirà un Protocol per la millora de l’accessibilitat 
conjuntament amb els Departaments implicats i les Entitats, per millorar la mobilitat i 
garantir que les obres noves compleixin la normativa, posa d’exemple la visita a les 
instal·lacions de la piscina de l’Escorxador. 
S’ha aprovat el Pla especial d’accessibilitat que permetrà actualitzar la informació i 
establir prioritats en les actuacions, també per primera vegada es farà una formació 
específica als tècnics municipals sobre l’aplicació del nou codi d’accessibilitat. 

3 La Sra. Borrell passa a retre compte de les diferents actuacions que s’han portat a terme 
l’últim any:  

- suport a les entitats;  

- assessorament, suport, orientació i acompanyament a persones amb discapacitat i 
als seus familiars;  

- transport adaptat fix i esporàdic;  
- activitats de sensibilització a les escoles;  

- campanya de seguretat vial;  

- campanya “Posa la Rampa” a través del Departament de Salut i Consum; campanya 
informativa de la normativa que permet que el gossos pigall puguin entrar als 
comerços de la ciutat;  

- Campanya a les empreses perquè subcontractin feines als centres especials.  

- Conveni de col·laboració amb l’Escola Sant Miquel perquè els alumnes facin 
pràctiques a l’Ajuntament. 

- Activitats específiques de Lleure, Piscina terapèutica, reforç escolar, gestió de 
demandes de respir, suport a la integració als Casals d’ Estiu. 

- Suport a la Volta a Espanya per les malalties minoritàries, amb el suport de Feder, hi 
ha diagnosticades més de 7.000 malalties poc freqüents. 

- Tarda de Jocs a càrrec de l’ Escola Sant Miquel, col·labora Casa d’oficis i animadors 
socio-culturals. 

- Setmana de la Discapacitat, tota una setmana dedicada a difondre i impulsar 
xerrades i activitats esportives i lúdiques diverses , en col·laboració amb totes les 
Entitats específiques locals. 

4 La Sra. Borrell passa a explicar el procés participatiu, hi havia un bloc específic que 
obligatòriament calia tenir en compte. S’havia de votar un de cada bloc i així es garantien 
actuacions per la millora de l’accessibilitat. 
Informa que es continuaran fent processos participatius per garantir la participació de la 
ciutadania. 
Reconeix que cal millorar l’accessibilitat tant a la via pública com en edificis municipals, 
per això hi ha la voluntat d’ incorporar en els plecs de condicions per l’ adjudicació d’obra 
pública d’ un protocol de senyalització d’ obres. 
També s’han incorporar reserves genèriques a tots els equipaments esportius municipals. 



 
 

 

5 La Sra. Borrell passa a facilitar dades del Mulla’t i a explicar amb més detall les activitats 
de sensibilització als centres educatius i les noves propostes d’activitats que a instància 
dels diferents col·lectius s’oferiran a les escoles el proper curs escolar. 
La Sra. Aldana informa que actualment hi ha 110 activitats en el catàleg municipal 
d’educació i que són molt importants perquè eduquen en valors. 
La Sra. Borrell també informa de visites realitzades als MIC’S i a l’Escola Balmes de Sant 
Boi, així com de la Fundació NEXE, escola bressol per nens amb pluridiscapacitat de 0-6 
anys. 
Fa 2 anys es van fer gestions amb la fundació NEXE per obrir una unitat especialitzada  
a Sant Feliu a l’ escola bressol Giravolt perquè la municipal estava plena 
La Sra. Aldana informa que a partir del proper curs es trasllada i estarà integrada a l’ 
escola bressol  municipal Tambor. Faran servir la piscina i la Diputació ha subvencionat 
la sala multisensorial. 
Per primera vegada hi hauran 2 nens residents a Sant Feliu. 
La Sra. Borrell agraeix  la col·laboració i el suport a totes les Entitats i a als seus 
representants per tota la feina que fan. 

6 S’obre el torn de paraula, amb les següent intervencions: 
El Sr Josep Xarau, representant d’ ADF, demana una visita a la Biblioteca i especialment 
als lavabos per assegurant-se abans que estiguin finalitzats que reuniran les condicions 
necessàries d’ accessibilitat. 
El Sr. Salvador Vilar, en representació d’ ADF, informa que els lavabos de l’Ajuntament 
segueixen sense ser adaptats perquè fa més de 25 anys que no s’ha fet cap intervenció. 
El Sr. Agustí Vilar pregunta que quan està previst l’arranjament de les deficiències 
d’accessibilitat, demana que es millori la senyalització tàctil, i que es col·loquin botoneres 
a les plataformes úniques. 
Demana també que la pag web de l’Ajuntament sigui accessible i que la seva petició 
consti a l’Acta. 
El Sr. Agustí Vilar, representant de l’ACIC, i el Sr. Isaac Amela, representant de l’ADF, 
demanen més participació de les Entitats i més coordinació des de mobilitat i obres 
públiques, per tant les Entitats han de ser presents en el disseny i el seguiment de les 
obres, se les ha de consultar més, no pot ser que es faci quan tot ja està fet, demanen 
ser-hi des del principi i  durant el procés. 
El Sr. Isaac Amela demana que la recaptació que es fa al Complex de Piscines el 
diumenge del Mulla’t es destini a la Fundació per investigar la malaltia i mantenir els 
serveis. Les persones que van a banyar-se al Complex ho fan per col·laborar amb la 
Campanya i que no pot ser que la recaptació no es destini al Mulla’t. El Sr Xarau també 
demana que una part de la recaptació de la Piscina de l’Escorxador es destini al Mulla’t, 
que es valori la diferència entre un diumenge normal i el del Mulla’t. 
La Sra. Borrell veu diferències entre les dues piscines, reconeix que les persones que 
van al Complex la majoria ho fan per col·laborar; en canvi, a la Piscina de l’Escorxador 
van més a passar el dia, es compromet a mirar les possibilitats i donarà una resposta. 
El Sr. Marcial Martín en representació del PP, comenta que hi ha bona predisposició i 
bona voluntat per arribar a un acord. 
El Sr Isaac Amela demana que la Campanya Posa la Rampa es faci al barri Centre,  la 
Sra. Borrell li diu que si que aquestes Campanyes es van fent per diferents barris. Li 
demana també dades de la repercussió, en quins començos s’ha fet la Campanya 
perquè l’Entitat vol fer un seguiment. 
El Sr. Salvador Vilar demana informació del resultat del procés participatiu al Passeig 
Onze de Setembre, no entén com l’actuació prevista afecta únicament al Passeig Central. 
La Sra. Aldana li informa que està previst tot el passeig. 
El Sr. Salvador Vilar li contesta que ell ho va preguntar i que no estava previst. 
La Sra. Borrell es compromet a convocar el mes aviat possible una reunió Entitats 



 
 

 

Ajuntament per donar resposta al Protocol i per les queixes d’accessibilitat a la via 
pública. 
El Sr. Marcial Martín mostra interès en participar a les reunions per la millora de 
l’accessibilitat i facilita el seu contacte. 

 

 

ACORDS 

1 Establir un Protocol per la millora de l’accesibilitat i formació específica als tècnics 
municipals sobre l’aplicació del nou codi d’accesibilitat. 

2 Estudiar  la possibilitat de destinar part de la recaptació de la Piscina de L’Escorxador al 
Mulla’t 

3 Compromís de convocatòria de reunió Entitats/Ajuntament per donar resposta al 
Protocol. 

 


