
  

 

  

Consell Municipal de Persones amb Discapacitats  

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  

Identificació de la reunió:   

REUNIÓ DEL CONSELL MUNCIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITATS  

 

Número reunió: 1-2016  

Caràcter: Constitució  

Dia: 31/05/2016  

Lloc:  Sala d’actes del Centre cívic municipal de la Mariola. C/ Artur Mor, 1  

Hora d’inici: 11:30 hores  

Hora prevista de finalització: 13:00 hores  

  

Presideix l’acte,   

Il·lustríssim Sr. Xavier Rodamilans de la O   Regidor 

de Polítiques per als Drets de les Persones.  

Hi assisteixen:   

 Tècnics municipals:  

Sra. Aida Cereijo , Ajuntament de Lleida Secretaria del Consell Municipal de Persones amb 

Discapacitats.  

 Sr. Jaume Joan Rius. Ajuntament de Lleida. Departament d’ Esports  

Sr. Francesc Jove, Ajuntament de Lleida. Departament  d’Educació  

Sra. Silvia Solé. Ajuntament de Lleida. Departament de Mobilitat  

Sr. Josep Mª Reves. Ajuntament de Lleida. Escola Municipal de Jardineria / IMO.  

Sra. Marta Feixa. Ajuntament de Lleida. Departament de Benestar Social.  

 Grups municipals:  

Sr. Paco Cerdà.  Grup Municipal CIU  

Sr. Àngel Izquierdo. Grup Municipal PSC  

Sr. José Cordoba. Grup Municipal C’S  

Sr. Oscar Joven. Grup Municipal ERC- AVANCEM  

Sra. Mamen Martinez. Grup Municipal ERC- AVANCEM  

Sr. Agustin Liñan. Grup Municipal la  CRIDA- CUP  

Sr. Sergi Talamonte. Grup Municipal COMU  
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 Administracions:   

Sra. Rosa  Caselles . Consell Comarcal del Segrià  

Sr. Ramir Bonet. Departament Treball, Afers Social i Família. Generalitat de Catalunya.  

 Entitats de segon nivell:   

Sra. Assumpta Fortuny. Federació ALLEM 

 Entitats d’interès específic:  Sra. Mª 

Teresa Teixidó Guiu, ASPID,  

Sra. Anna Campos.- Fundació Privada ASPROS Sr. 

Josep Maria Fornos. Fundació Esclerosi Múltiple, Sr. 

Alexi Aguilà, Associació PLANÇO.  

Sra. Carmen Perpinya. Associació Down Lleida  

Sra. Isabel Fernandez Plaza. CEE Esperança  

Sra. Palmira Lendines. CCET jardinería municipal.   

Sr. Jacinto Trebado.- FRATER  

Sra. Olga  Pedra. AMISSALL  

Sr. Josep Subirà, Associació AREMI  

Sra. Marta Salla. AFALL Lleida  

Sra. Sónia Lopez. La Torxa  

Sr. Domingo Garcia. ONCE  

Sra. Belen Medina, CEE Llar de Sant Josep Sra. 

Eva Barta. Associació Salut Mental Ponent  

Entitats de caràcter general:  

Sra. Pilar Planella de Rubinat. Col·legi d’oficial de Treball Social de Catalunya.  

Sra. Sónia Urbina. Col·legi d’arquitectes de Lleida  

Sr. Hildebrando Casol i Torruella. UGT- Terres de Lleida  

Sr. Ramon Mur. Col·legi de Metges de Lleida S’excusen:  

Federació Catalana de voluntariat social  

Llar de les persones sordes de Lleida  

Universitat de Lleida  
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Creu Roja Lleida  

Associació de Laringetomitzats   

Departament de Salut Pública, Ajuntament de Lleida  

Ordre del dia:     

 
  

1) Constitució del nou Consell Municipal de Persones amb discapacitats.  

2) Aprovació acta anterior.  

3) Proposta de revisió i canvis dels Estatuts del Consell.  

4) Proposta de membres del Consell.   

5) Nomenament de membres del Consell per a òrgans.  

6) Proposta de Treball per l’any 2016-2017.  

7) Precs i preguntes.  

  

Desenvolupament de la reunió  

 
  

1)Constitució del nou Consell Municipal de Persones amb discapacitats.  

El President del Consell Municipal de Persones amb Discapacitats i Regidor de Polítiques per 
als Drets de les Persones dóna la benvinguda als assistents.  

Es realitza l’entrega en mà dels trasllats de nomenament de les persones assistents.  

  

2)Aprovació acta anterior:  

S’explica que el desenvolupament dels acords que es van prendre en aquella acta són els 

que s’aniran desenvolupant en aquesta sessió  
  

S’aprova l’acta anterior sense cap al·legació  

  

3)Proposta de revisió i canvis dels Estatuts del Consell:  

S’expliquen els principals canvis introduïts  a l’esborrany dels Estatuts 2012: s’intenta 

adaptar els estatuts anteriors a la creació i objectius del Consell de Benestar i Acció social, 

s’amplien la proposta de membres, i es proposa fer palesa la coresponsabilitat per part de 
tots els agents en les accions que es puguin desenvolupar en el marc del consell. Obertura 

de torns de paraules d’aportacions.   
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El grup municipal de la Crida-CUP exposa les següents qüestions:  

o El perquè la feina realitzada des del 2012 fins ara no s’ha comunicat i demana més 

informació.  

R: Tot i no haver convocat plenaris del Consell, s’ha continuat treballant amb grups d’interès 

específics. S’ha donat compte de la feina realitzada a les entitats però s’acorda que es 

penjarà anualment a la memòria de l’àrea les actuacions del consell municipal de persones 
amb discapacitats, per augmentar la difusió de la feina feta es publicaran les actuacions 

amb la memòria de la Regidoria. Igualment es realitzarà un Plenari del Consell un cop l’any 

per donar comptes ja que les seves taules han de ser el espai de debat i participació.  

o Demana l’explicació de què són els diferents organismes de participació del Consell: 
Plenari, Comissió Permanent i Comissions Especifiques.   

R: S’explica el funcionament i objectius de cadascun dels organismes de participació del 

Consell i s’exposa que anteriorment hi havia grups fixes de treball però que actualment no 
veiem que hagin de ser tancats, sinó flexibles segons projectes i objectius i un representant 

de cadascun d’aquests grups hauria de formar part de la Comissió Permanent.  

o Demana una explicació sobre la vinculació d’aquest Consell amb el Consell de 

Benestar i Acció Social i exposa que no voldrien que el Consell de persones amb 

Discapacitat desaparegués com a tal.  

R: El Consell de Benestar Social fou creat per imperatiu legal i inclou tots els estaments del 
benestar social. És per això que un/a representant de cadascun dels consells sectorials ha 

d’estar vinculat amb el benestar i l’acció social formen part del mateix, però no desapareix 

cap consell sectorial.  

o Demana que s’expliqui què vol dir fomentar la coresponsabilitat, art.3 de 

l’esborrany dels Estatuts.  

R: La coresponsabilitat s’ha posat per fer-ho constar. Aquest és un consell municipal però hi 

ha representants del 3r sector i d’altres administracions. No totes les accions q poden ser 

assumides a nivell d’Ajuntament, cal veure què podem aportar cadascun/ dels agents 

implicats. S’acorda que s’especificarà més en la redacció dels Estatuts o Sol·licita que 

s’aclareixi en l’article 4 dels estatuts què vol dir entitats de segon nivell.   

R: Les entitats de segon nivell són les coordinadores d’entitats.  

o Pregunta si es pot demanar la participació de persones amb veu però sense vot en 

el sí del Consell.  

R: En quant a convidar a la participació a persones amb veu i sense vot es pot proposar per 

la tasca que convingui, però cal fer la proposta. És una persona convidada no membre del 
consell i ha de ser aprovada per la majoria del membres amb el vist i plau del president del 

consell. No té perquè haver-hi cap problema al respecte.  

o Demana què són les comissions específiques i perquè desapareixeran.  

R: Les comissions específiques desapareixeran perquè es vol crear taules de treball que 

tinguin sentit en relació a les accions a realitzar.  

o Sol·licita que es contempli la perspectiva de gènere en el redactat dels estatut R: 
Tot i que ja s’ha intentat fer, es tornarà a  revisar el llenguatge dels estatuts a fi que 

incloguin la perspectiva de gènere.  
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El grup de la Crida-CUP demana que es redactin els estatus de forma que es puguin 
clarificar més els conceptes comentats  
S’acordar que es revisaran amb aquest criteri.   

  

Es refarà l’esborrany amb les aportacions realitzades i s’enviarà de nou a tots els 
membres. Els estatuts definitius hauran de ser aprovats en el proper plenari.  
  

4)Proposta de membres del Consell.   

La Sra. Marta Feixa exposa la possibilitat de realitzar nous nomenaments per tal d’abastir 

de coneixements més específics a les taules de treball. Es recorda que es va enviar a tothom 
la llista de membres i es proposa incorporar:  

  

o Al Departament de Cultura de l’Ajuntament de Lleida: s’accepta. o Al Col·legi 

d’educadors i educadores socials: s’accepta o La Coordinadora d’entitats de salut 

mental: s’accepta o FeSalut (coordinadora d’entitats de salut): s’accepta  

o Federació Ecom, s’accepta  

 Es convidarà ja a aquestes entitats si hi volen participar, en properes sessions  

  

El grup de la Crida-CUP demana si podrien formar part del Consell les empreses. Es 
respon que caldria realitzar la demanda al Plenari del Consell.  

  

5)Nomenament de membres del Consell per a òrgans.  

La Sra. Marta Feixa exposa que els membres del  Consell, hauran d’escollir :  

  

1- Des de les taules de treball que es creïn, un membre de cada Taula de treball que 

formaran part del Comissió Permanent.  

2- S’hauran d’actualitzar els dos membres del Consell que formin part del Consell de 

Benestar i Acció Social.   
S’acorda que a la primera reunió de les taules es proposaran els membres per la comissió 
permanent i que serà aquesta la que farà la proposta per al Consell de Benestar Social  
  

6)Proposta de Treball per l’any 2016-2017.  

La Sra. Aida Cereijo explica que es vol realitzar un pla operatiu i apostar per una major 

participació de les membres del Consell, tan en la detecció de necessitats, en la definició de 
les actuacions i en la designació dels impulsors a portar-les a terme.  

  

En quant al Pla de Treball s’explica que a l’octubre es vol iniciar els grups de treball, que es 

farà de la següent manera:  

  

A partir de la Guia de Recursos i Serveis per a les persones amb  discapacitats i de l’anàlisi 
dels diferents punts que contemplen els  àmbits es treballarà la detecció de  necessitats tant 



  

 

  

Consell Municipal de Persones amb Discapacitats  

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  

recursos que falten (mancances) com per a la millora de recursos existents o la creació de 

nous (necessitats). Igualment cal indicar com es podria resoldre la mancança o necessitat i 

qui seria l’impulsor.  

S’enviarà properament una fitxa de detecció de mancances i necessitats que els membres 

del Consell hauran de  treballarà  i retornar a la Secretaria del Consell durant el mes de juny.  

  

A partir de les propostes rebudes, la Secretaria farà una proposta de grups de treball. Es 

planteja que segurament es crearà un grup sobre salut mental i un altre sobre 

responsabilitat social i contractació pública ja que aquests ja són temes reclamats per 

diferents actors.  

  

Els membres dels consell s’adheriran al grup que creguin convenient i es programaran les 

accions a fer durant el 2016 per executar-les al 2017. Es plantejaran  actuacions que es 

puguin dura a la pràctica i de les quals es puguin aconseguir els recursos per tirar-les 
endavant.  

  

S’informa que es penjarà la informació a la web per a que estigui a l’abast de tots i totes els 

i les interessades.  

  

PREC I PREGUNTES:   

Sense cap més aportació s’aixeca la sessió.  

  

  

ACORDS.   

  

o Aprovació de l’acta anterior sense cap al·legació  

o Es penjarà anualment a la memòria de l’àrea i/o de la regidoria les actuacions del 

consell  

o Es realitzarà un Plenari del Consell un cop l’any per donar comptes ja que les seves 

taules han de ser el espai de debat i participació  

o Redacció dels estatus de forma clarificadora en els art.3 i 4. (Coresponsabilitat, 

entitats de segon nivell...)  

o Revisió del llenguatge dels estatuts a fi que incloguin la perspectiva de gènere. o 

Refer l’esborrany dels estatuts i enviar als membres per revisió.  

o La proposta d’estatuts un cop revisada pels membres serà un punt de l’ordre del dia 

del següent Plenari per passar-la a votació.  

o La Secretaria del Consell convidarà a les següents entitats, departaments i altres a 

forma part del Consell.  

Al Departament de Cultura de l’Ajuntament de Lleida  

Al Col·legi d’educadors i educadores socials  
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A la Coordinadora d’entitats de salut mental 
FeSalut (coordinadora d’entitats de salut) 
Federació Ecom.   

 S’acorda que a la primera reunió de les taules es proposaran els membres per la 
comissió permanent i que serà aquesta la que farà la proposta per al Consell de 

Benestar Social  

o S’aprova la proposta de treball operativa pel 2016/2017 i,   

1. S’enviarà una fitxa de detecció de mancances i necessitats amb la que els 

membres del Consell hauran de  treballar  i l’hauran  retornar a la Secretaria 

del Consell durant el mes de juny.  

2. Els membres del Consell realitzarà un treball d’anàlisi sobre el contingut de la 

Guia de recursos i serveis de les persones amb discapacitat  

3. La Secretaria del Consell, rebudes les fitxes de detecció, haurà de:  

• Crear grups de treball segons les necessitats detectades als diferents 

àmbits de la guia pels membres del Consell.  

• Tenir present la creació dels grups de Salut Mental i de Responsabilitat 

social.  

• Enviament i convocar taules de treball al mes d’octubre.  

o Elecció d’un representant de cada taula de treball per formar part de la Comissió 

Permanent ( mes d’octubre).  

o Realització d’un informe amb el Pla de Treball operatiu 2016-2017 per la Comissió 
Permanent i la Secretaria del Consell que es presentarà al mes de desembre de 

2016.   

  

La reunió del Consell es dona per  finalitza a les 12:43 p.m  

I per que consti signo  

  

  

  

Aida Cereijo  

Secretaria del Consell Municipal de Persones amb discapacitats  


