PRESENTACIÓ
PROPOSTA DE
TREBALL
C.M.A.

LLEIS
• Llei ONU 3 Desembre 2006 i en vigor a
Espanya al 2008 és per protegir i assegurar,
que les persones amb diversitat funcional,
gaudiran en igualtat de condicions de tots
els drets humans i llibertats fonamentals
com els resta de les persones.
• DOC del 4 Novembre 2014 on La
Generalitat de Catalunya publica la Llei
d’Accessibilitat d’obligat compliment
municipal.

INICIS
PETICIÓ

Març 2019
• DSI va sol·licitar a les eleccions municipals a tots
els partits el compromís de complir 55 propostes
de millora i 4 requisits per una participació més
activa de les 19.000 persones amb diversitat
funcional de Badalona.
4 de juny de 2019
• La Plataforma 3D formada per entitats privades i
municipals dels sector recolza un pla
d’accessibilitat, segons costa en acta la creació del
Consell.

Acords

• 28 d’octubre 2020
DSI signa un conveni amb l’alcalde Sr. Albiol
per la formació del Consell d’Accessibilitat i
publica la noticia a les xarxes socials i
mitjans de comunicació.
• 26 de gener 2021
La Regidoria de Ciutadania, presenta al
plenari i s’aprova per la totalitat del grups
municipals el nou Consell Municipal
d’Accessibilitat.

Estadística
2019

PUNT DE PARTIDA: ANÀLISI DE LA
REALITAT
Les dades de l’Institut d’Estadística de
Catalunya de 2020 posen de manifest que:
A Badalona hi viuen 19.753 persones amb
discapacitat reconeguda, de les quals
•
•
•
•
•
•

11.163
1.104
1.342
1.856
3.421
867

físics
visuals
auditius
intel·lectuals
trastorn mentals
altres trastorns

A QUI BENEFICIA EL C.M.A. ?
• A tota la ciutadania i a les persones
amb diversitat funcional i les seves
famílies.
• També als professionals i als tècnics
municipals que treballen per millorar
la qualitat de vida de les persones
amb diversitat funcional.

PER QUÈ ES
FA?

Per garantir:
• Els drets de igualtat de totes les
persones
• La qualitat de vida dels afectats
• La inclusió social, econòmica i
política
• La col·laboració entre la
ciutadania i les administracions
per una vida independent

Els
objectius
generals
són:

Garantir l’accessibilitat universal

Fomentar vida Independent de la
població amb capacitats diverses
Fomentar la participació en el CMA de
les entitats del sector i de les persones
amb diversitat funcional a Badalona

PLENARI
• Trobada 2 cops l’any formant i presidit per
l’Alcalde/sa etc.

Estructura
del CONSELL
D’ACCESSIBILITAT

PERMANENT
• Trobada 9 cops l’any ( juliol, agost, desembre
descans)

3 COMISSIONS DE TREBALL
• Comissió tècnica
• Comissió d’entitats
• Comissió d’afectats
• Cada comissió marca el seu ritme de treball

Comissió
tècnica
Formada basicament
per técnics de tots tipus
siguin de
l’Administració local o
Estatal I delegats
d’entitats o persones
afectades directa o
indirectament exemple
: actaulització I
seguiment del
PLA D’ACCESSIBILITAT

• 1. Garantir la comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania
de Badalona per tal d’assegurar el seu accés a la més
àmplia informació sobre les activitats, obres i serveis
municipals destinats a les persones amb diversitat
funcional.
• 2. Vetllar per l’actualització, l’execució i l’avaluació de les
lleis, reglaments i ordenances sobre accessibilitat universal.
• 7. Assessorar i fer seguiment de les polítiques concretes
d’atenció, inserció social, benestar i dinamització dirigides
al sector.
• 9. Qualsevol altra funció proposada pel Ple municipal que
es consideri d’interès pel Consell Municipal d’Accessibilitat.

Comissió
d’entitats
Les entitats tenen com
objectius donar MILLOR SERVEI
als seus USUARIS i per tant
l’objectiu es comptat amb
millors RECURSOS materials i
humans

Exemple d’entitats ONCE, Las
llar del Sord, BDN Capaç,
PSique, etc.

• 3. Fer el seguiment dels convenis i acords de col·laboració que
existeixen entre l’Ajuntament i el Departament de Benestar Social
de la Generalitat, així com amb altres institucions i organismes
públics o privats en matèria de diversitat funcional.
• 8. Garantir la comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania de
Badalona per tal d’assegurar el seu accés a la més àmplia
informació sobre les activitats, obres i serveis municipals
destinats a les persones amb diversitat funcional.

Objectius
comisió de
persones
afectades
• L’objectiu d’aquesta comIsió es
MILLORAR LA VIDA DE LA
PERSONA AMB DIVERSITAT
FUNCIONAL
• La majoria les 19.240 persones
amb diversitat funcional NO SON
USUARIES de cap entitat però
TOT@S tenen els mateixos drets a
ser incloses a la societat
•

la comissió o les comissions
d’afectats dependrà del nombre
de PERSONES AFECTADES
representants de diferents
trastorns/afectacions .

• L’objectiu es LA INCLUSIU SOCIAL
en passat, present I futur en tots
els ambits de la ciutat de
BADALONA esport, formació, la
cultura etc .etc.

• 4. Facilitar que la política cap a la persones amb diversitat
funcional sigui coneguda, debatuda i contrastada pels membres
del consell.
• 5. Fomentar la participació creant un espai de reflexió i debat
que permeti influir en la definició dels seus problemes i
necessitats, en la priorització dels recursos i en l’elaboració de
programes i activitats municipals que incideixin en la qualitat de
vida de les persones amb diversitat funcional.
• 6. Recollir les inquietuds i necessitats de les persones amb
diversitat funcional i fer propostes de solució a cada problema.

Recursos indispensables CMA
• RR HH :
• Secretari/a (Actes i Convòcatories i esdeveniments)
• Equip de tècnics especialistes en planificación i organització per redactar el Pla d’Accessibilitat

• Recursos materials:
• Recursos econòmics per publicitat i difusió
• Equipaments per reunions de les comissions
• Altres.

