
 

 

 

REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL 

 

 

COMISSIÓ MUNICIPAL PER AL BENESTAR DE LES PERSONES AMB DISCAPACITATS 

 

 

DATA I LLOC: 24 de gener de 2017, a les 10,00 hores. L’Escorxador. 

ASSISTENTS: Ramon Zaballa (President de la Comissió i Regidor de SSB), Montse Lamo 

(secretària – en substitució Joana Sánchez), Esperança (en substitució Foix Sogas, El 

Turó) , Gemma Sadurní (L’Espiga), Fefa Galofré (Univers Penedès), Anna Rovira 

(Fundació Mas Albornà), Xavier Vallès (Servei Pre-Laboral Nou Ved). 

Excusen l’assistència: Xavi Senabre (cap de SSB) en haver d’assistir a una altra reunió  i 

la Gemma Sivill (Fundació Pro-Penedès). 

 

TEMES TRACTATS; 

 

1.- S’aprova l’acta de la sessió del 18 d’octubre de 2016 . 

 

2.- El regidor Ramon Zaballa valora molt positivament el conjunt d’actes del cicle 

Capacitats 2016, amb una elevada concurrència i repercussió mediàtica. En aquest 

sentit hi estan d’acord l’Anna Rovira i la Gemma Sadurní, que a més afegeixen que 

enguany el programa constava d’una menor quantitat d’actes però de qualitat. D’altra 

banda el Xavi Vallès consulta quines activitats es duran a terme el proper Cicle, a la 

qual cosa el regidor Ramon Zaballa contesta que allò que es consensuï des de la 

Comissió, emfatitzant el manteniment de l’activitat de sensibilització a les escoles. 

Finalment, la Montse Lamo agraeix a les entitats el compliment de terminis fixats. 

 

3.- El regidor Ramon Zaballa indica que s’han inclòs les aportacions de les entitats al 

Projecte Adapta. El Xavi Vallès realitza una reflexió referent a la necessitat de disposar 

del certificat de discapacitat per a poder accedir a les prestacions socials, que 

simplement amb un diagnòstic de salut mental no fóra necessari passar per tot aquest 

procés; tot i que legalment és així, malgrat que a determinats serveis de reinserció si 

que és possible accedir-hi disposant del diagnòstic. Tanmateix, afegeix que a nivell de 

l’Adapta es poden establir convenis de suport amb l’ajuntament per a la mediació al 

treball, la qual cosa ja s’està realitzant amb l’empresa ordinària. En aquest sentit, 

l’Anna Rovira indica que a través d’aquesta tutorització es garanteix l’èxit de la persona 

amb diversitat funcional al lloc de treball. D’altra banda, el Xavi Vallès consulta si des 

de l’Ajuntament existeixen subvencions per a fer accessibles les entrades dels edificis i 



que, a banda de les subvencions en tema ascensors, caldria ampliar-les en temes 

d’accessibilitat a l’entrada. El regidor Ramon Zaballa comenta que ho consultarà amb 

urbanisme. 

L’Esperança realitza alguna aportació en nom de la Foix Sogas en referència al Pla 

d’Accessibilitat, així com altres consultes però es demana a la Foix que ens ho faci 

arribar via mail (mlamo@vilafranca.org) en no quedar el suficientment clar. Tanmateix 

es consulta si el pla d’actuacions es realitzarà durant el 2017, a la qual cosa el regidor 

Ramon Zaballa contesta que cal tirar endavant allò que es consensuï, tot i que 

dependrà del pressupost. Malgrat això es realitzaran dues accions prioritàries: garantir 

sistemes de comunicació augmentatius a l’OAC (que és la porta d’accés del ciutadà) 

per a fer-la accessible en aquest sentit i garantir l’accessibilitat a les farmàcies 

(finestreta de guàrdia i rampa d’accés). 

El Xavi Vallès realitza dues aportacions en referència al punt d’inserció laboral del Pla 

d’Accessibilitat: potenciar les entitats sense afany de lucre i l’arrelament al territori a 

l’hora de planificar les clàusules dels concursos públics. En aquest sentit el regidor 

Ramon Zaballa subratlla la complexitat del tema en basar-se en una sèrie de normes i 

protocols, des del departament d’intervenció. 

D’altra banda, el regidor Ramon Zaballa comenta que el recurs educatiu FIAP s’ubicarà 

a l’IES Alt Penedès, un cop el Departament d’Ensenyament realitzi les rehabilitacions 

oportunes a l’edifici a què es va comprometre. 

En relació al Pla d’accessibilitat i a les línies d’actuació marcades a la darrera reunió, la 

Montse Lamo explica que s’han passat unes fitxes a diversos Departaments de 

l’Ajuntament (urbanisme, comerç, OAC, esports, turisme, cultura, habitatge) en 

matèria d’accessibilitat i es resumeixen les dades obtingudes. Queda totalment de 

manifest que les noves obres incorporen criteris d’accessibilitat i que la llei 

d’accessibilitat és la 13/2014 de 30 d’octubre. Els Serveis tècnics de l’Ajuntament 

apliquen la legislació que afecti a cada edifici, valorant cada cas en concret per tal 

d’establir quina legislació li correspon. 

 

4.- Accedim des d’un portàtil a la proposta que es va realitzar des de la Fundació Pro 

Penedès sobre la pàgina web de la Comissió. Es realitzen les següents aportacions: els 

logos més petits, no cal penjar cartes ni les actes, i com a apartats els següents: 

 Home. 

 Qui som i què fem: amb una breu explicació sobre cada entitat. 

 Objectius. 

 Bústia de suggeriments. 

S’acorda que aquesta informació es faci arribar a la Gemma Sivill i se li consulti si 

disposa d’una persona que s’encarregui de fer el manteniment de la web. 

 

5.- El regidor Ramon Zaballa comenta que incorporarà la petició de millora referent al 

tema dels trens adaptats al Pla de Mobilitat, davant les mancances en aquest sentit. 

mailto:mlamo@vilafranca.org


6.- La Montse Lamo explica que des del Programa “Activa’t tu pots” s’informa a la 

Comissió que estan treballant sobre una sèrie d’accions de sensibilització a la via 

pública per tal de visualitzar i conscienciar sobre les barreres arquitectòniques en què 

es troben les persones amb mobilitat reduïda durant el seu dia a dia (manca de trens 

adaptats, cotxes aparcats a les vies d’accés de les voreres...). Aquestes actuacions 

estan previstes durant el mes d’abril/maig, però un cop concretades ens informaran de 

les mateixes per si alguna Entitat volgués participar-hi. Es plantejarà l’opció de 

comptar amb la presència dels mitjans de comunicació per a fer el màxim ressò 

possible. 

 

7.- Precs i preguntes. Donat que aproximadament la Comissió es reuneix un cop al 

trimestre, s’agenda la propera reunió pel 4 de maig a les 10:00h a l’Escorxador. 

 

 

 

 


