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REUNIÓ PLENARI  DEL CONSELL MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITATS: 

DATA: 05-05-2017. 

UBICACIÓ: Regidoria de Polítiques per als Drets de les Persones. Rambla Ferran, 13. 2na planta 

HORA: 10:00. Finalitza a les 11:15h. 

Ordre del dia:   

 

1) Aprovació acta anterior (s’adjunta document recull les accions sorgides a les 3 taules de 

treball). 

2) Presentació de la Proposta de Pla de Treball 2017-2018.  

3) Aprovació de la Proposta de Pla de Treball 2017-2018. 

4) Precs i preguntes. 

 

Assistents: 

President del Consell:  

✓ Sr. Xavier Rodamilans de la O, Regidor de Polítiques per als Drets de les Persones. 

Ajuntament de Lleida. 

✓ Sra. Luisa Conejos Ara, Cap Secció Planificació SSPP. Regidoria de Polítiques per als 

Drets de les Persones, Ajuntament de Lleida. 

✓ Sra. Mercè Tor, Cap del Servei de Salut Pública, Ajuntament de Lleida 

✓ Sra. Emy Caballol Vilaró, Tècnica del Servei de Salut Pública, Ajuntament de Lleida 

✓ Sra. Silvia Solé, Tècnica de Mobilitat, Ajuntament de Lleida 

✓ Sra. Gemma Villanueva, Servei d’Esports, Ajuntament de Lleida 

✓ Sr. Cecs Jové, Tècnic del Servei d’Educació, Ajuntament de Lleida 

✓ Sr. Josep Maria Revès, Representant Centre Especial de Treball Municipal, Ajuntament 

de Lleida 

✓ Sra. Palmira Lendines, Representant del Servei d’Ocupació Municipal, Ajuntament de 

Lleida 

✓ Sra. Camila Minguella, Tècnica de  la Regidoria de Cultura, Ajuntament de Lleida 



  

 
Plenari del Consell Municipal de Persones amb Discapacitats- 5 de maig de 2017. 
Rambla de Ferran 13, 5a pl.    25007 Lleida    Telèfon: 973 70 06 21    Fax: 973 70 04 81 
http://serveispersonals.paeria.es    A/e: discapacitats@paeria.es 
 

 

✓ Sr. Ramir Bonet, Representant del Departament de Treball, Afers Social i Família. 

Generalitat de Catalunya. 

✓ Sr. Jose Maria Cordoba Alos, Representant de Ciutadans. Ajuntament de Lleida 

✓ Sra. Montse Bertran, Representant de CIU. Ajuntament de Lleida 

✓ Sra. Mamen Martinez Pons, Representant d’ERC-AVANCEM, . Ajuntament de Lleida 

✓ Sra. Sónia Barzano. Representant CCOO 

✓ Sra. Aurora Garcia, Representant de UGT 

✓ Sr. Joan Arnedó, representant de les Escoles Especials Llar de Sant Josep. 

✓ Sr. Antoni Montardit, representant d’Aspid Lleida 

✓ Sra. Trini Font, representant d’ALLEM Lleida 

✓ Sra. Rosa Maria Queralt, Representant de FesSalut Lleida 

✓ Sra. Carme Perpinyà, representant de l’A. Down Lleida 

✓ Sra. Olga Jordana, representant de l’A. Salut Mental Ponent, Lleida 

✓ Sr. Alexis Aguilà, representant de l’Associació Plançó, Lleida 

✓ Sra. Mercè Batlle, representant d’AREMI, Lleida 

✓ Sra. Olga Pedra, representant d’AMISSALL, Lleida 

✓ Sra. Assumpta Costafreda, representant Federació de Voluntaris 

✓ Sra. Pilar Planella, representant del Col·legi Oficial de Treball Social a Lleida 

✓ Sr. Josep Maria Cereza, representant del Centre d’educació especial Esperança, Lleida 

✓ Sra. Margarita Estradera, representant de la Llar de persones sordes, Lleida 

✓ Sra. Aida Cereijo, responsable de l’Àrea d’atenció a les persones amb discapacitats, 

actua com a Secretaria del Consell Municipal de Persones amb Discapacitats. 

Excusen assistència per motius d’agenda: 

✓ Representant del Col·legi oficial d’arquitectes 

✓ Representant del Col·legi oficial de metges 

✓ Representant del Consell Comarcal del Segrià 

✓ Representant del COMÚ 
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✓ Representant del PSC 

S’inicia la sessió amb la benvinguda per part del President del Consell el senyor Xavier 

Rodamilans de la O i es passa al primer punt de la ordre del dia: 

 

1-Aprovació de l’acta de la passada reunió ( taules de treball novembre 2016) 

 intervenció del sr. Ramir Bonet, representant del Representant del Departament de 

Treball, Afers Social i Família. Generalitat de Catalunya, que recorda que va demanar 

la instal·lació de dues places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda en 

l’Avd. Del Segre, 5. 

Des de la Secretaria es transmet que la demanda va ser realitzada al departament competent i 

que tornarem a recordar-ho. 

 ( resum accions proposades per les taules de treball en novembre de 2016.) 

Aprovada l’acta el President dona la paraula a la Secretaria del Consell la sra. Aida Cereijo. 

 

2- Presentació de la Proposta de Pla de Treball 2017-2018. 

Explicació de la tasca realitzada i procés seguit durant aquests mesos ( novembre 2016-març 

2017), a partir del resultat de les taules i la anàlisis i priorització realitzada pels membres de la 

Comissió Permanent per tal de elaborar la proposta de Pla de Treball del Consell 2017-2018. 

S’aclareix, que en aquests reunions de la Comissió Permanent també vàrem convidar a tècnics 

municipals experts en al matèria a debatre per tal de realitzar una proposta viable. 

És presenta la proposta de Pla de Treball, que consisteix en tres actuacions a realitzar una per 

cada taula de treball i que són: 

1- CREACIÓ D’UN ESPAI DINS O AL VOLTANT DE LA FIRA MUNICIPALIA SOBRE 

RESPONSABILTAT SOCIAL 

2- DECÀLEG DE RECOMANACIONS PER FER ACCESSIBLES els espais culturals, d’art, oci i 

lleure, de la ciutat de Lleida. 

3- ELABORACIÓ DEL PROJECTE PER LA CREACIÓ D’UN ESPAI PER A DUR A TERME 

ACTIVITATS D’OCI I LLEURE ADREÇADES A INFANTS I JOVES AMB DISCAPACITAT 
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Es destacar que les tres actuacions requereixen del treball conjunt Ajuntament, entitats i altres 

organismes i que s’hauran d’inscriure en grups de treball per tal de poder portar a terme les 

accions. 

( adjuntem power explicació) 

3-Aprovació de la Proposta de Pla de Treball 2017-2018. 

Finalitzada l’explicació s’aprova per unanimitat  la proposta de Pla de Treball, i el President del 

Consell remarcar que haurà de ser una responsabilitat compartida. 

 

4-Precs i preguntes. 

Obert el torn de prec i preguntes, agafa la paraula la sra. Mercè Batlle, que pregunta si es 

poden apuntar a els tres grups i si farem arribar la documentació que hem presentat així com 

la fitxa d’inscripció. 

 La Secretaria Tècnica, respon, que tothom rebrà l’acta, més el power que hem 

presentat amb la proposta de treball i que les inscripcions estan obertes en totes les 

taules. 

Agafa la paraula, la sra. Assumpta Costafreda, i remarca que cal un compromís ferm de reserva 

de  pressupost per a dur a terme les accions.  

El President del Consell, respon que ell amb els pressupostos 2018 ja tindrà present aquestes 

accions i defensarà l’augment de pressupost. 

Es dona la paraula al sr. Joan Arnedo, que comenta que el projecte de l’espai per activitats de 

lleure i oci per a infants i joves amb discapacitat, l’ha presentat al procés de participació de la 

taula de promoció de la ciutat sobre el futur espai del River. 

Que és un projecte que necessita mitjans i on haurà d’haver una col·laboració de 

l’administració, les entitats i els AMPES de les escoles especials. 

Parla de la dificultat que tenen els infants en edats compreses entre els 3 i 17 anys per accedir 

a les activitats extraescolars. 
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Davant aquest tema, demana la paraula la sra. Montse Bertran: 

 Apunta que aquest espai ha de ser inclusiu, que no hem de generar “ guetos”. 

Que cal una resposta contundent de l’Ajuntament enfront les situacions de 

discriminació ( cas Fissure-A. Down Lleida). 

 També ens parlar del tema de l’accessibilitat per poder accedir a l’espai dels Camps 

Elisis en les Festes Majors, en la poca sensibilització de la població davant les places  

d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda i proposar que les actuacions en 

aquest casos haurien de ser més ràpides i contundents. 

Es reprèn el tema del succés en l’espia d’oci i intervé   

 la sra. Carme Perpinyà, dient que arrel d’aquest succés, s’ha iniciat una tasca de 

pedagogia de forma conjunta entre els local d’oci que tenen el distintiu Q, 

l’Ajuntament i l’associació. 

 La sra. Luisa Conejos, reafirma aquest fet i que estem treballant en la línia d’un oci 

inclusiu i que caldria mirar bones pràctiques en aquest aspecte que es puguin estar 

portant a terme en altres ciutats. ( MARTA ESCOLA) 

 El sr. Ramir Bonet, intervé en aquest punt per tal de fer-nos reflexionar sobre les 

dificultats d’intervenir davant l’incivisme, sense “ càstig”. 

Opina que caldria: 

·         Fer especial seguiment de la utilització fraudulenta de les targetes d’aparcament, 

tan per conductors/es amb discapacitat com per conductors/es acompanyants de 

persones amb discapacitat.  

·         Possibilitat de creació d’opuscles informatius o altres sistemes per tal que es 

difonguin, per exemple, dins dels autobusos i altres centres públics. Cal tenir en 

compte que, si es fan conferencies i/o xerrades, només hi assisteixen, generalment, les 

persones que ja estan convençudes dels temes de referència.   
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Finalment intervé el sr. Jose Maria Córdoba, que  informa a les entitat que  podem presentar 

propostes de projectes a la línia  subvencionadora de pressupost participatiu que esta oberta. 

La sessió finalitza amb l’aprovació de la proposta de la sra. Pilar Planella, de convidar a 

representants del Consell Municipal de Persones Grans, al grup de treball per tal d’elaborar el 

decàleg de recomanacions per fer accessibles els espais culturals, d’art, oci i lleure, de la ciutat 

de Lleida. 

Sent les 11:15, es tanca la sessió 

I per que consti, signo 

 

 

Xavier Rodamilans de la O 

President del Consell Municipal de Persones amb discapacitats 

Regidor de Polítiques per als drets de les persones 

Ajuntament de Lleida                                                                                         5 de maig de 2017 


