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ÀREA D’ATENCIÓ LES PERSONES AMB DISCAPACITATS, 2012
OBJECTIUS:
1.Orientar, assessorar i tramitar els recursos i serveis adients per a la millor integració
de les persones amb discapacitat.
2.Donar suport a les associacions i entitats que treballen per i amb les persones amb
discapacitat.
3.Desenvolupar projectes destinats a la millora de la qualitat de vida de les persones
amb discapacitat
4.Promoure l’accessibilitat a Lleida, per tal de garantir una ciutat per a tothom.
Població total a Lleida

Persones amb reconeixement de % de persones amb

139.834

discapacitat a Lleida

discapacitat a Lleida

11.262

8.05 %

SERVEIS I PROJECTES

1.ÀMBIT MOBILITAT:
El transport adaptat és una eina indispensable per a garantir el creixement dels drets
bàsics de mobilitat a les persones amb discapacitat. Des de la nostra Regidoria es duen a
terme els següents programes:
1.1.PROGRAMA DE PRESTACIÓ DE SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT ESPORÀDIC
PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
Aquest programa facilita un mitjà de transport alternatiu i adaptat a aquelles persones amb
mobilitat reduïda certificada pel Departament Benestar social i Família de la Generalitat de
Catalunya.
Aquest servei es pot utilitzar 2 cops a la setmana i el preu per viatge es de 2 euros per
persona que viatgi al vehicle.
El servei de taxi es prestat per la Cooperativa Teleradiotaxi S.C.C.L.
Total usuaris: 739
Noves altes al programa 2012: 152
Número d’usuaris que han utilitzat el servei al 2012: 259
Serveis de taxi prestats al 2012: 5080
Cost Total del servei 2012 : 29.646,46€
1.2.TARGETES D’ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
La targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda és el document
acreditatiu del dret d'aquestes persones amb discapacitat que tenen mobilitat reduïda per
parar o estacionar el seu vehicle, tant a prop com sigui possible del punt d'accés o
destinació.
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TARGETES TRAMITADES AL 2012
Segons la modalitat de la targeta sol·licitada:
Titular conductor favorables
Titular no conductor favorables
Transport Col·lectiu favorables
Total Targetes concedides 2012
Total Targetes demandades 2012:

158
29
3
190
233

TOTAL TARGETES APROVADES DES DEL 2003 FINS DESEMBRE 2012
Titular conductor favorables
Titular no conductor favorables
Transport Col·lectiu favorables
Total Targetes aprovades:
Total targetes demandades

474
784
54
1312
1803

1.3.CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ DE ZONES RESERVADES D’APARCAMENT
PER A PERSONES AMB DISCAPACITATS:
El dia 3 de desembre de 2011, s’inicia una campanya de sensibilització adreçada a la
ciutadania, que va ser finalitzada el 31 de desembre de 2012, amb l’objectiu de
consciència sobre la importància de respectar les zones d’aparcament per a persones amb
discapacitat, de no estacionar els vehicles en aquells llocs que dificultin l’accessibilitat, el
pas dels ciutadans tinguin o no discapacitat.
Aquesta campanya va rebre el nom de “RESPECTA EL MEU ESPAI” i varen col·laborar
voluntaris/es d’Aspid, voluntariat sènior, agents cívics i agents de la guàrdia urbana, sent
els encarregats de repartir els targetons en els vehicles que hagin fet un ús inadequat
d’aquestes zones.
DADES RESULTAT DE LA CAMPANYA:
El total de situacions detectades durant aquest any han estat:
•
•
•
•

54 de vehicles estacionats en zones d’aparcament reservades per a persones amb
discapacitats sense l’acreditació del dret d’estacionament.
10 de vehicles que obstaculitzen el pas
11 de vehicles que fan un mal ús de l’acreditació, no viatja la persona titular
15 de falsificacions de targetes.

Aquestes situacions han estat detectades:
• 56 per agents cívics
• 7 voluntariat sèniors
• 26 per voluntaris/es d’Aspid.
1.4. BONIFICACIÓ PER A L’ADQUISICIÓ DE LES TARGETES BUS GRATUÏTES (TJove Estudiant), PELS ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS DE
LA CIUTAT DE LLEIDA.
Amb el propòsit de facilitar els mitjans necessaris per a la inclusió en la vida normalitzada
a la ciutat de les persones amb discapacitat, continua vigent el conveni amb els Centres
Especials d’Educació, per tal que els alumnes amb necessitats educatives especials rebin
bonificació, sempre que estiguin empadronats a Lleida i que estiguin escolaritzats en els
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centres d’educació especial del terme municipal de la ciutat, en edats compreses entre els
16 i fins als 21 anys, ja que l’art. 74 de la L.O.E, estableix que:
“La escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se
regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la
igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo
introducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas, cuando se
considere necesario. La escolarización de este alumnado en unidades o centros de
educación especial, que podrá extenderse hasta los veintiún años, sólo se llevará a
cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas
de atención a la diversidad de los centros ordinarios.”
Per ser beneficiari/a s’haurà de complir els següents requisits:
•
•
•
•

Estar empadronat a la ciutat de Lleida.
Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
Estar escolaritzat en un CEE del terme municipal de Lleida
Tenir una edat compresa entre els 16 i 21 anys.

Durant el 2012 no ha hagut cap petició de cap Centre d’educació especial.
1.5. BONIFICACIÓ EN LES TARGETES DE BUS PER A USUARIS/ES DE CENTYRES
DE DISCAPACITAT DE LLEIDA, TOT I NO ESTAR EMPADRONATS A LA CIUTAT
PERO QUE RESIDEIXEN DE FORMA HABITUAL EN ALGÚN PIS RESIDÈNCIAL DEL
CENTRE.
Servei dirigit a aquelles persones que tot i no estar inscrites al municipi, resideixen de
forma habitual en algun dels centres residencials per a persones amb discapacitat del
municipi i a més a més del Certificat on el representant legal de l’entitat acrediti que
aquella persona resideix de forma habitual en un dels centre residencial de dita entitat
• Requisits:
• Tenir 65 anys o més.
• Tenir 62 anys o més i estar total o parcialment jubilat o jubilada.
• Pensionistes per invalidesa absoluta i permanent per a qualsevol tipus de
feina o assimilable.
• Ésser beneficiaris d'una pensió no contributiva per malaltia o assimilables.
• Tenir un reconeixement de disminució igual o superior al 65%.
Durant el 2012 no ha hagut cap petició.
1.6.T’AJUDEM A VOTAR
Durant la campanya electoral ( Eleccions Generalitat de Catalunya, 25 de novembre de
2012) es posa en marxar un recurs de transport adaptat adreçat a tots/es els ciutadans
amb mobilitat reduïda de la ciutat de Lleida, que a l’hora d’anar a votar requereixin d’un
servei especial de forma gratuïta.
Serveis realitzats:
• 5 serveis de taxi adaptat, un d’ells amb voluntari cívic.
1.7.SUBVENCIÓ PER AL TRANSPORT ADAPTAT DE PERSONES AMB MOBILITAT
REDUÏDA:
Col·laborar en el transport adaptat a la ciutat de Lleida, de persones amb problemes de
mobilitat, per tal de facilitar el seu accés als serveis socials d’atenció especialitzada així
com afavorir la seva integració en l’entorn, de la ciutat de Lleida.
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DESTINATARIS:
•

Modalitat Individual; Adreçada a Persones físiques que superin el Barem de Mobilitat
Reduïda segons el Certificat del Servei de Valoració i Orientació del Departament de
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, empadronades a la ciutat de
Lleida i que hagin requerit, a títol individual, l’ús de transport adaptat durant l’any 2011.

•

Modalitat Entitats; Adreçada a Entitats al servei de persones amb discapacitats amb
seu local a la ciutat de Lleida, que posseeixin un vehicle de transport adaptat per tal de
dur a terme activitats pròpies del centre i que els beneficiaris d’aquestes activitats
superin el Barem de Mobilitat Reduïda segons el Certificat del Servei de Valoració i
Orientació del Departament Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

•

Modalitat Taxi Adaptat; Adreçat a persones propietàries d’un taxi adaptat, amb
llicència d’autotaxi especial a Lleida, adequades al servei de persones amb discapacitat.
RESOLUCIÓ:
MODALITAT

N. DE SOL·LICITUDS APROVADES

QUANTITAT ATORGADA

INDIVIDUALS

40

23.000€

ENTITATS

3

6.989,54€

TAXIS ADAPTATS

3

3.462,89€

TOTAL

33.452,43€

2. ÀMBIT ENTITATS
Es duen a terme actuacions destinades al desenvolupament, assessorament tècnic,
suport, orientació i ajuts econòmics, així com també recolzament a nivell d’accions
formatives que fomentin la inserció tan a entitats de persones amb discapacitat , com a
entitats que treballen amb aquest col·lectiu amb l’objectiu de fomentar las seva integració
social.
2.1. LÍNEA DE SUBVENCIÓ D’AJUTS A PROJECTES D'ATENCIÓ A LES PERSONES
AMB DISCAPACITATS I/O DEPENDÈNCIA:
De forma anual, és publica una convocatòria adreçada a afavorir i potenciar el nombre de
projectes que es realitzen a les entitats i associacions per tal de millorar la qualitat de vida
de les persones amb discapacitat.
NÚMERO D’ENTITATS PRESENTADES

6

ENTITATS QUE HAN REBUT SUBVENCIÓ

5
2000€

•

ASPID

•

LA LLAR DE LES PERSONES SORDES

•

SALUT MENTAL PONENT

300€
3000€
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1000€
•

ASPROS

•

ALLEM

2500€

Quantitat Subvencionada en al convocatòria:

9.000€

2.2.AJUTS A ENTITATS.
Per a recolzar a les entitats i associacions que atenen a persones amb discapacitat es
porten a terme accions de suport tan a nivell econòmiques, com ajuts en infraestructures,
equipaments i altres.
DOWN LLEIDA
LOCAL PL. SANT PERE, 3

Equipament / Manteniment
18.142,05 €

LLAR DE LES PERSONES SORDES Reparació/ Manteniment
794.74€
TOTAL DESPESSA
18.936,79€

3.ÀMBIT COMUNITARI I ATENCIÓ A FAMILIES

És duen a terme accions dirigides a afavorir la participació i la inclusió social de les
persones amb discapacitat, tan a nivell individual com comunitari, mitjançant la realització
de projectes i serveis.
3.1. PROTOCOL D’ACTES ACCESSIBLES A LLEIDA.
Elaboració i disseny d’un protocol que cal tenir en compte per part de la regidoria
responsable de l’acte a l’hora d’ organitzar-ho, amb la finalitat de que totes les accions
siguin accessibles i tota la ciutadania pugui gaudir d’un accés total, sense cap tipus de
limitació per raó de deficiència i /o discapacitat.
3.1.1. SERVEI D’INTÈRPRETS DE LLENGUA DE SIGNES:
Durant aquest anys s’han portat a terme 7 serveis d’intèrpret de llengua de signes, en
aquells actes d’interès col·lectiu per a tota la ciutadania, com pregó de festa major, els
parlaments del reis d’orient, les audiències públiques, l’eucaristia de Sant Anastasi i en el
Consell Municipal de persones amb discapacitat.
3.2.CONSELL MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT.
El Consell Municipal de Persones amb Discapacitat és un òrgan consultiu sectorial de
participació en aquells àmbits d’activitat pública municipal que puguin afectar a les
persones amb discapacitats.
•

Al juny de 2012, el Consell va tornar a ser constituït tal i com estableix els estatuts.
Durant aquesta sessió, és varen nomenar
44 membres, entre entitats,
associacions, col·legis professionals, representants de grups politics municipals i
tècnics de diferents regidories de l’Ajuntament.

•

Novembre de 2012, és va convocar els diferents membres del Consell, per valorar
i actualitzar les propostes sorgides en el Pla Local d’Acció per afavorir la
participació i la inclusió social de les persones amb discapacitat a la ciutat de
Lleida de l’any 2006.
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•

En l’actualitat des de la Secretaria del Consell, s’està unificant els resultats
d’aquesta actualització.

3.2.1.PLA LOCAL D’ACCIÓ PER AFAVORIR LA PARTICIPACIÓ I LA INCLUSIÓ
SOCIAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITATS i L’OBSERVATORI LLEIDA
CIUTAT PER A TOTHOM.
L’Ajuntament de Lleida, al 2006 va redactar i editar el Pla local d’acció per afavorir la
participació i la inclusió social de les persones amb discapacitat, amb l’objectiu de
actuacions necessàries per a que es vegi reconeguda la seva condició de ciutadans i
ciutadanes de ple dret de les persones amb discapacitat.
Fins a finals del 2012, el resultat de les actuacions plantejades i que tenia com a impulsor
l’Ajuntament ha estat la següent:
ACTUACIONS A REALITZAR :199
ACTUACIONS DESENVOLUPADES MUNICIPALS :93
ACTUACIONS DESENVOLUPANT-SE MUNICIPALS:11
Cal destacar que moltes de les actuacions que es varen plantejar al 2006, no han pogut
ser realitzades degut a la conjuntura econòmica actual.
És per aquest motiu que des del Consell Municipal de Persones amb discapacitat, és va
plantejar i portar a terme una reunió de treball per tal de poder replantejar les actuacions i
adaptar-les, modificar aquelles que poguessin realitzar-se tenint en compte aquest factor.
3.3. OBSERVATORI EUROPEU:CIUTATS I POBLES PER A TOTHOM.
És una eina eficient per, conèixer, avaluar i informar sobre la situació de les ciutats
europees i intercanviar experiències encaminades a aconseguir que la interacció entre
ciutat i tots els seus habitants sigui més amable i afavoreixi l'evolució positiva de les
persones amb discapacitat.
L’Ajuntament de Lleida es membre des de l’any 2007.
3.5.ARA TÚ TENS L’OPORTUNITAT
L’Objectiu d’aquesta activitat, és: Sensibilitzar la població més jove sobre les peculiaritats
de les vivències de les persones amb qualsevol tipus de discapacitats, treballant la
integració, mitjançant una gimcana al centre escolar on participen els alumnes de cicle
mitjà i superior i portant a terme tallers relacionats amb el món dels discapacitats.
• Al curs 2011/2012 varen participar 523 alumnes de nou escoles de la ciutat.
• De l’any 2006 fins a l’actualitat han PARTICIPANTS un total de 3403 alumnes.
•

3.5.1.CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB
DISCAPACITATS

A l’any 2012, es va dur a terme l’Acte de celebració del dia Internacional de les persones
amb discapacitats, mitjançant la realització de la gimcana “ Ara tu tens l’oportunitat, Viu les
discapacitats” al campus de la Facultat de l’Educació per tal que els alumnes de UDL,
de primer de Treball Social, Educació Social, Magisteri Infantil i primari, poguéssim ser
conscients de les dificultats i estigmes amb els que es trobem aquest col·lectiu en el seu
dia a dia, per tal de donar-los eines per saber com actuar davant alguna d’aquestes
situació, com a futurs professionals del camp de l’educació i l’atenció social.
Varen participar aproximadament uns 200 alumnes.
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3.6. CONVENI AMB CREU ROJA: SIMAP
Des de l’any 2010, és té signat un conveni amb Creu Roja Lleida que té per objecte
regular la relació per a la promoció, difusió i implantació del Servei Simap (Sistema de
Intel·ligent Monitorització d’Alertes Personals).
Aquest servei consisteix en la utilització de localitzadors GPS per a persones amb
deteriorament cognitiu lleu-moderat, amb l’objectiu de fomentar l’autonomia de les
persones, potenciant les seves capacitats individuals i col·lectives i la seva participació i
integració social, contribuir a millorar la seva qualitat de vida, facilitar la seva permanència
en l’entorn habitual i proporcionar a llurs familiars i/o cuidadors les eines i suport adequats
perquè puguin viure l’experiència de cuidar amb tranquil·litat i confiança.
En l’actualitat l’Ajuntament té cedits 2 localitzadors.

4. ÀMBIT INTEGRACIÓ LABORAL
4.1.INTEGRACIÓ LABORAL A L’AJUNTAMENT:
L’Ajuntament estableix dins dels seus contractes, clàusules social amb l’objectiu de
fomentar la inserció laboral de persones amb discapacitats.
Dins la plantilla municipal, a data 2012, hi han un total de 39 persones contractades un
grau igual o superior al 33% acreditat per l’ICASS.
Dins d’aquest marc d’actuació, la Regidoria de Benestar Social i Ocupació estableix
diferents contractes amb entitats de persones amb discapacitats de la ciutat amb la finalitat
d’afavorir la participació i la inclusió social de les persones amb discapacitats.
Fundació Aspros:
•

Contracte per Integrar a persones amb discapacitats dins de les Llars de jubilats
municipals gestionant els serveis de bar i menjador: 14 persones

•

Contractació de brigades de jardineria pel manteniment dels espais verds de la
ciutat: 40 persones

Aspid
L’Ajuntament contracta la gestió de la línea d’atenció ciutadana, 010: 16 persones amb
discapacitat física
Shalom
Brigada manteniment mobiliari urbà
1 operaris + 1 encarregat
Brigada manteniment jardineria
5 operaris + 1encarregat
Brigada pintura vial (treballs segons sol·licitud)
2 operaris + 1 encarregat (3 mesos de feina jornada complerta)
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