REUNIÓ PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITATS:
DATA: 04-12-2019.
UBICACIÓ: Regidoria de Polítiques per als Drets Socials. Bisbe Torres, 2. Sala Jaume Magre
HORA: 11:30. Finalitza a les 13:15h.
Ordre del dia:

1) Presentació Regidora de Polítiques per als Drets Socials
2) Presentació accions 2017- 2019.
3) Nou marc de treball 2020
4) Pla de treball 2020.
5) Precs i preguntes.
Assistents:
President del Consell:
✓ Sra. Regina Cairol i Berengueres, Regidora de Polítiques per als Drets Socials.
Ajuntament de Lleida.
✓ Sra. Luisa Conejos Ara, Cap Secció Planificació SSPP. Regidoria de Polítiques per als
Drets Socials, 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. Gemma Villanueva, Servei d’Esports, Ajuntament de Lleida
✓ Sr. Josep Maria Revès, Representant Centre Especial de Treball Municipal, Ajuntament
de Lleida
✓ Sra. Pilar Planella, Cap d’unitat tècnica de promoció de les persones grans i
voluntariat. Ajuntament de Lleida
✓ Sra. Camila Minguella, Tècnica de la Regidoria de Cultura, Ajuntament de Lleida
✓ Sra. Anna Campos, Representant de Jxcat. Ajuntament de Lleida
✓ Sra. Cristina Moron, Representant de PSC. Ajuntament de Lleida
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✓ Sr. Ramon Moreno, Representant de UGT
✓ Sra. Maria Antonia Maller, Representant de PP. Ajuntament de Lleida
✓ Sra. Carolina Maldonado. Representant Comú de Lleida. Ajuntament de Lleida
✓ Sr. Joan Arnedó, representant de les Escoles Especials Llar de Sant Josep.
✓ Sr. Antoni Montardit, representant d’Aspid Lleida
✓ Sra. Assumpta Fortuny, representant d’ALLEM Lleida
✓ Sra. Marta Vidal, representant d’ALLEM Lleida
✓ Sra. Gemma Mestres Representant de FeSalut Lleida
✓ Sra. Carme Perpinyà, representant de l’A. Down Lleida
✓ Sra. Eva Barta, Presidenta de l’A. Salut Mental Ponent, Lleida
✓ Sra. Elisenda Ros, representant d’AREMI, Lleida
✓ Sra. Sònia López, representant de La Torxa.
✓ Sra. Mari Carmen Martinez, representant Creu Roja Lleida.
✓ Sra. Gemma Fabregat, representant Sant Joan de Deu, Terres de Lleida.
✓ Sra. Mónica Nieves, representant associació Esclerosi Múltiple.
✓ Sra. Annabel Valles, representant associació Esclerosi Múltiple.
✓ Sr. Marcelino Cid, President de ONCE Lleida
✓ Sra. Margarita Estradera, representant de la Llar de persones sordes, Lleida
✓ Sra. Sònia Urbina, Representant d’arquitectes de Catalunya i demarcació de 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.

S’inicia la sessió amb la benvinguda per part de la Regidora la Sra. Regina Cairol i Berengueres.

1) Presentació Regidora de Polítiques per als Drets Socials

La Regidora ens parla de la importància d’aquest Consell que va ser creat en 1998.
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El repte que té l’Ajuntament és potenciar l’autonomia de les persones i per tal de poder
aconseguir-ho, les polítiques que ha de tenir un ajuntament han de ser transversals, treballant
de forma que s’integrin tots els elements per tal d’aconseguir aquesta fita.
Fer polítiques d’afavoriment de l’autonomia és primordial per a tota la ciutadania, ja que en
qualsevol moment tots/es podem necessitar una ciutat accessible i universal., i per aconsegirho és necessiten polítiques centrades en la persona, un pla integral.
Afirma que els consells han de ser totalment actius, que cal escoltar la ciutadania i les seves
necessitats.
Per arribar a aquest consell hem de treballar de forma conjunta per tal d’aconseguir una Lleida
Accessible i per a tothom.

Seguidament, la Regidora passa el torn de paraula a la Sra. Aida Cereijo, Secretaria del Consell
Municipal de persones amb discapacitats i es passa al segon punt de la ordre del dia:

2)Presentació accions 2017- 2019.
o Adjuntem power amb les accions realitzades
La regidora després de la presentació, dona molta la importància del treball en les taules,
també creu oportú constituir la Taula de Atenció i suport a les famílies i una altra de projecte
de vida.
També vol que a les taules de treball participin tant representants dels departaments de la
Generalitat ( competents en la matèria a treballar en la taula) com de la diputació.

3)Nou marc de treball 2020
Des de la presidència del Consell, es fa la proposta de que el Consell, passi a ser una Comissió
de treball del Consell de Benestar i acció social.
La Sra. Luisa Conejos, Cap de programes sectorials, explica que des de Secretaria General ens
han informat que simplement és per fer més àgil el tema administratiu.

En aquest punt, intervé la Sra. Eva Barta, recolzant la proposta i afirmant que els consells han
de ser elements integradors de les polítiques públiques i anar adreçats i dins un marc que ens
dirigeixi cap un estat de benestar.
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Posteriorment, intervé el Sr. Joan Arnedó, representant de l’escola Llar de Sant Josep, no sap
quines millores pot aportar aquest canvi, afirma que s’havia pogut fer més coses i opina que
durant aquests últims anys ha hagut poca representació política dins del Consell. Que tampoc
hi ha pressupost per tal de poder dur a terme accions de supressió i inclusió.

La Regidora, aclareix que el funcionament i els objectius serien els mateixos, però seria una
forma de fer més àgil, més transversal i més inclusió alhora de poder fer nomenaments i
convidar a participants i una forma d’evitar duplicitats i que el Consell de Benestar i Acció
Social, estarà format per dues comissió la de persones amb discapacitats i la comissió sènior.

Es passa a votació i queda aprovada la modificació de Consell Municipal de Persones amb
discapacitats per 21 vots a favor, cap en contra i 6 abstencions i passa a constituir-se com
Comissió de treball del Consell de Benestar i Acció Social.

Seguidament la Regidora convida a la Sra. Anna Campos, 5na Tinent d’Alcalde i Regidora
d’ocupació i Responsabilitat Social de l’ajuntament de Lleida, i explica que s’ha constituït una
taula de treball per tal d’elaborar un nou Pla d’accessibilitat, el projecte té per objectiu
detectar els punts negres de la ciutat ( acció que ja s’està portant a terme), detecció dels
edificis municipals que no son accessibles... i que totes les accions proposades tindran una
temporalització per dur-se a terme i s’ha de fer de forma conjunta.

4)Pla de treball 2020.

És proposa continuar amb les 5 taules de treball i sumar-ne dues més, que caldria que
els membres consideressin:
-

Atenció i suport a famílies

-

Projecte de Vida

La Sra. Regina Cairol, afirmar que és molt important que es dissenyi un model de societat i un
model de vida.
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Caldria que abans de nadal ens poguessin fer arribar les seves opinions sobre la constitució
d’aquest dues taules més o les que creguin oportunes i en quines voldrien participar.
Un cop estiguin definides es començaria a convocar per treballar en els objectius que es fixin.
Un cop finalitzat aquest punt, passem a l’últim punt de l’ordre del dia

6) Prec i preguntes.

La Sra. Elisenda Ros, representant de l’associació Aremi, fa la consulta sobre el concepte
Discapacitats, si s’ha de definir així, si com a altres capacitats... o com per que opina que seria
molt important que tothom ho definís de la mateixa manera.
El Sr. Marcelino Cid, director ONCE Lleida, afirma que ell té molt integrada la seva discapacitat,
tothom té capacitat però aclareix que no tothom té Discapacitats.

El Sr. Joan Arnedó, representant de l’Escola Llar de Sant Josep, aporta la seva idea sobre la
taula d’Atenció i suport a les famílies, caldria adreçar-la a donar recursos a aquestes famílies,
garantir d’activitats de lleure per tal que les famílies gaudeixin de temps lliure i de respir, crear
recursos d’accés fàcil ...que caldria que tothom entengués que aquestes famílies pateixen molt
ja que tenen molta dificultat en la recerca de recursos adients.
Que les ratios de professionals especialitzats caldria millorar-les en les activitats ja que no són
suficients.
El Sr. Ton Montardit, de l’associació Aspid Lleida, opina que caldria reagrupa les taules de
treball que ja tenim creades, que caldria fer una consulta per e-mail.
Ell proposa per exemple crear la taula de habitatge i vida independent.

Finalment, la Sra. Gemma Fabregat que ve en representació de la Sra. Toñi Segura de Sant Joan
de Deu, ens demana si podem fer-li arribar tota la informació del Consell.

La Sra. Regina Cairol, aclareix, que tot estarà penjat ja que cal seguir les pautes de
transparència municipal.

Plenari del Consell Municipal de Persones amb Discapacitats- 4 desembre 2019.
C/ Tallada, 32-34. 2na pl. 25002 Lleida Telèfon: 973 70 06 21 Fax: 973 70 04 81
http://serveispersonals.paeria.es A/e: discapacitats@paeria.es

També caldrà reafirmar la figura de la coordinadora de les taules, que traspassarà la
informació que s’està treballant en cada una de les taules a la resta de membres.

ACORDS DE LA REUNIÓ:
1- Continuar amb el treball de les 5 taules ja constituïdes
2- Creació de dues taules de treball més
o Atenció i suport a les famílies
o Projecte de Vida
3- El Consell passarà a ser Comissió de treball del Consell de Benestar i Acció Social
4- Caldrà treballar de forma transversal, amb altres regidories del propi Ajuntament, així
com departaments de la Generalitat i de Diputació de Lleida.
5- Tota documentació que surti del treball de les taules, es penjarà a la web de benestar
social, així com les actes.
6- La coordinació de les taules i el traspàs de la informació del treball que s’està realitzant
en les diferents, continuarà a càrrec de la Sra. Aida Cereijo, Secretaria de la Comissió.
7- Les entitats que vulguin formar part de la Comissió Permanent, caldrà que nomenin a
un representant abans del 7 de gener de 2020.
8- La votació de l’ampliació de les taules de treball, es portarà a terme un cop tots els
membres estiguin designats.
Sent la 13:15, es tanca la sessió
I per que consti, signo

Regina Cairol i Berengueres
Presidenta del Consell Municipal de Persones amb discapacitats
Regidora de Polítiques per als drets Socials
Ajuntament de Lleida
4 de desembre 2019
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