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Taula Local de Capacitats Diverses  
 

 

 
Àrea de Drets Socials 

 

Regidoria de Capacitats Diverses  

 
Núm. Reunió:  2/2019 
Dia:            Dimarts, 16 de juliol de 2019 
Hora:           De 16’00 h a 17’30 h 
Lloc:            Edifici Glòries 

Carretera de Montcada, 596,  
                   Aula Polivalent (Primer pis) 
 
Assistents:  Oriol Capellas; Joan Vila i Jose Luís Cañadas (PROU BARRERES i FAVT); 
Mª Carme Rosique i Jose M. Valero (ASSOCIACIÓ LA OKA); Anna Garcia (ECOM); 
Laura Navarro (DISWORK); Marisa Carreño i Miquel Gutiérrez (SERVEI D’OCUPACIÓ);  
Carles Godall (COORDINADORA CAPAÇ); Laura Munjé (SERVEI LLEURE i 
JOVENTUT); Anna Llongueras (SERVEI D’EDUCACIÓ – ESCOLES MUNICIPALS); 
Elvira Ubach (EEE Crespinell); Minerva Rojas (POLÍTIQUES DE GÈNERE); Montserrat 
Lao (FUPAR i TEIXIDORS); Elisa Díaz (FUNDACIÓ GOEL); Anna Garcia (PRODIS) i 
Adrián Sánchez (GM PSC); Lluïsa Melgares (REGIDORA CAPACITATS DIVERSES i 
ACCESSIBILITAT); Paula Sirvent (OFICINA TÈCNICA PROMOCIÓ ACCESSIBIITAT); 
Victòria Hernández, Pablo Alegria, Eva Garcia I Sònia Cuesta (OFICINA CAPACITATS 
DIVERSES).  
 
S’excusen:  Carmen Sala (APESOTE); Lorena Moruno (RESIDÈNCIA i CENTRE DE 
DIA LA PINEDA); Montse Cerezo (CDIAP MAGROC); Núria Tomàs (UPC); Montse 
Hernández (PROU BARRERES); Carles Caballero (GM ERC); Marta Capa (GM 
CIUTADANS) i Meritxell Lluís (GM JUNTS PER TERRASSA).  
 
ORDRE DEL DIA 
 
1.- Presentació de la nova Regidora de Capacitats Diverses, la senyora Lluïsa Melgares,  
      i   nova organització municipal. 
2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.  
3.- Presentació informe Seminari “Repensant l’Atenció a les Capacitats Diverses i   
      l’Accessibilitat a Terrassa”. (22/23/01). 
4.- Presentació informe seguiment del “Pla Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat     
     (2016-2020)”. 
5.- Proposta per transformar la Taula Capacitats Diverses a Consell Municipal (Prou   
     Barreres) 
6.- Informacions vàries: 

- Acord de Junta de Portaveus: Reforma de la Llei Electoral. 
- Representació Capacitats Diverses a l’Acte Holocaust.  
- Proposta formació Llei Dependència professionals TS dels recursos de 

discapacitat a la ciutat. 
7.- Torn obert de paraules. 
8.- Tancament reunió: Resum reunió, recull dels acords i recordatori data propera    
     reunió. 
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ASPECTES MÉS RELLEVANTS DE LA REUNIÓ  
 
1.- Presentació de la nova Regidora de Capacitats D iverses, la senyora Lluïsa  
      Melgares  i   nova organització municipal. 
Durant el mes de juliol, la regidora ja ha fet i seguirà realitzant reunions amb diferents 
entitats membres de la Taula i demana, si us plau, que per a qualsevol qüestió les 
entitats s’adrecin a la seva secretària, la senyora Montse Cano. 
 
2.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió.  
Aprovació sense esmenes de l’acta de la reunió anterior de la Taula Local de Capacitats 
Diverses i Accessibilitat del 4 d’abril de 2019.  

 
3.- Presentació informe Seminari “Repensant l’Atenc ió a les Capacitats Diverses i   
      l’Accessibilitat a Terrassa”. (22/23/01). 
Document que recull: les persones participants; les persones convidades i que finalment 
no hi van assistir; descripció de cadascuna de les 4 fases en les que es va estructurar el 
seminari; la transcripció dels aspectes millorables i satisfactoris de l’estat actual, així 
com les propostes realitzades i el sumatori i ordenació d’aquestes. 
 
Projecció del vídeo realitzat al seminari durant un exercici en el que es demanava que 
un grup de persones, participants del seminari, imaginessin, de manera creativa, com 
seria l’atenció a les persones amb discapacitat l’any 2029; amb l’objectiu que les 
persones que no van poder participar al seminari i la regidora poguessin compartir 
aquesta visió de la ciutat d’aquí a 10 anys. 
 

En relació a l’informe, es demana la seva revisió per part de les persones participants en 
aquest seminari, i la realització de les esmenes adients i/o observacions que es 
considerin.  
 
4.- Presentació informe seguiment del “Pla Local de  Capacitats Diverses i  
     Accessibilitat  (2016-2020)”. 
Document que recull el resultat de les aportacions realitzades en les diferents reunions 
de la Comissió de Seguiment del Pla (desenvolupada entre els mesos d’abril, maig i juny 
del 2019): les dates dels dies de reunions, els eixos/àmbits abordats i les persones que 
van participar; identificació per línies d’actuació (10) de les accions que passen a ser 
funcions d’oficina; les que estan en estat d’execució durant el 2019-2020; les que en un 
principi eren de difícil assoliment i que després de les aportacions i valoració efectuades 
a la Comissió de Seguiment del Pla s’ha considerat continuar treballant, i les accions no 
assolides i que es donen per tancades. No es reflecteixen en aquest document les 
accions assolides i en les que es considera que ja no cal realitzar cap altre actuació i es 
donen per tancades. A les darreres pàgines del document es resumeix, per blocs (4), el 
grau d’assoliment; aglutina la valoració per línies (10) segons la classificació MS, BS, PS 
i GS (molt satisfactori; bastant satisfactori, poc satisfactori i gens satisfactori); així com el 
resum total de l’estat de les accions i el pla de treball 2019-2020. 
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En línies generals, es posa en valor la participació de les persones que van assistir a  
aquestes reunions en representació de les entitats i serveis municipals, així com la 
utilitat de la valoració realitzada que ha permès en alguns casos, un nou plantejament a 
l’hora d’abordar accions de  difícil assoliment. D’altra banda, s’ha posat en relleu accions 
en les que la manca d’ascendència sobre aquestes, ha ubicat el seu abordatge en el 
departament/servei amb competències directes. 
 
5.- Proposta per transformar la Taula Capacitats Di verses a Consell Municipal  
     (Prou  Barreres) 
Aquesta proposta, desestimada en altres ocasiones en les que s’havia plantejat, 
s'efectua amb fi de garantir l’existència d’aquest espai participatiu en la ciutat, que porta 
molts anys funcionant; vinculant-lo a un reglament que posi en valor i garanteixi als seus 
participants (entitats, serveis municipals i grups municipals), les seves funcions, els seus 
continguts i el nivell d’altres òrgans participatius sectorials. Es subratlla l'autonomia i 
flexibilitat que permet l’actual configuració de Taula, que sota una regidoria pròpia té una 
vida  independent de la que inicialment va néixer, Serveis Socials. 
 
Les persones participants en aquesta reunió van sol·licitar comptar amb més 
informació respecte al que pot implicar aquesta transformació i la naturalesa d'aquest 
nou espai per tal de poder decidir, a la propera reunió de la Taula del 12 de novembre 
del present any, si es considera o no aquest canvi.  
 
S’acorda fer arribar als membres de la Taula el Reglament de participació Ciutadana, 
per tal de poder identificar quins canvis suposaria passar de Taula a Consell. 
 
6.- Informacions vàries: 
Acord de Junta de Portaveus: Reforma de la Llei Electoral: A petició de la Secretaria 
General de l’Ajuntament de Terrassa es trasllada el contingut d'aquest acord, tal com 
s'indica a l'acord segon aprovat pel l'Excm. Ajuntament en Ple en la sessió ordinària 
celebrada el dia 28 de març de 2019, per tal de garantir el dret a sufragi a totes les 
persones en igualtat de condicions. 
 
Representació Capacitats Diverses a l’Acte Holocaust: Des del Servei de Qualitat 
Democràtica i, concretament, en el marc d’accions vinculades a la Memòria Històrica, 
anualment es realitza un acte de Commemoració en memòria de les víctimes de 
l’Holocaust, amb motiu del Dia Internacional de les víctimes de l’Holocaust (27 de 
gener). PROU BARRERES ha assistit fins ara a aquest acte com a entitat que defensa 
els drets humans. PROU BARRERES sol·licita que a partir d’ara s’hi participi també en 
representació de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat. S’acorda que aquesta 
representació sigui rotatòria i que, uns dies abans de la seva celebració, es faci 
extensiva a les entitats de la Taula per tal de decidir qui assistirà.  
 
Proposta formació Llei Dependència professionals TS dels recursos de discapacitat a la 
ciutat: El 5 de juny d’aquest any es va realitzar una Sessió Informativa de la Llei de 
Dependència, amb el Servei Municipal de Dependència i la Referent Tècnica 
Comunitària del recurs (Generalitat). Donada la complexitat d’aquesta, representants de 
les entitats que hi van assistir van posar de relleu la necessitat de comptar amb un 
coneixement més ampli. Amb l’objectiu de poder tenir un espai tècnic puntual per 
entendre millor el tràmit, es proposa demanar a la Generalitat en nom de la Taula,  
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formació de dependència per a aquells professionals de serveis especialitzats en 
discapacitat de la ciutat. 
 
7.- Torn obert de paraules. 
►PROU BARRERES informa de l’averia de la cadira hidràulica d’una de les piscines 
municipals, que considera incoherent amb els principis del Pacte Terrassa per a 
l’Accessibilitat Universal. L’Oficina Tècnica de Promoció de l’Accessibilitat informa que 
des del Servei d’Esports van provar la cadira prèviament a l’ompliment de la piscina i 
funcionava, i que va ser després quan va fallar, el que va implicar un temps d’espera fins 
a la rebuda de les peces de recanvi. La voluntat del Servei d’Esports és que això no 
torni a passar i prendre mesures perquè aquest incident no torni a ocórrer. Així mateix, 
PROU BARRERES subratlla la manca d’aplicació de protocols que assegurin 
l’accessibilitat universal per a totes les persones ciutadanes de Terrassa als diferents 
serveis, recursos, suports,... i que és competència de l’Organització Municipal, amb 
independència de les directrius d’altres governs no locals. Així mateix, felicita a l’actual 
govern i de manera expectant considera positiva la seva independència amb respecte a 
altres organitzacions polítiques.  
Des de l’Oficina Tècnica de Promoció de l’Accessibilitat s’informa que existeixen 
protocols però que són difícils de generalitzar i que hi ha aspectes que aquests no 
poden preveure ni controlar.  
Des de l’entitat PROU BARRERES es torna a posar en valor el Pacte Terrassa per a 
l’Accessibilitat Universal, i que la seva aplicació real solucionaria moltes d’aquestes 
mancances. 
 
►COORDINADORA CAPAÇ comparteix les incidències abordades des de la Comissió 
Sortides Escolars: 
o Hi ha 1 jove amb valoració laboral CD (Centre de Dia)que actualment no compta 

amb plaça a la Residència i Centre de Dia La Pineda. A data d’avui, aquest centre, 
únic a la ciutat, no té places ni CD ni de residència.  

o A data d’avui dels 8 joves amb valoració laboral de SOI (Servei Ocupacional 
d’Inserció), sense una resposta clara per part de la Generalitat. 
 

Des de PRODIS i FUPAR aporten informació respecte a aquest recurs, que hauria de 
ser un recurs transitori cap a CET (Centre Especial Treball) o CO (Centre ocupacional) i 
acaba convertir-se en definitori, aparcant a les persones durant molts anys. 
El SERVEI d’OCUPACIÓ constata que la valoració per part del CAD per obtenir el 
Certificat de Discapacitat s’està dilatant en el temps, fins arribar a 1 any, i en els casos 
en els que cal fer valoració de la capacitat intel·lectual o de la salut mental fins a 18 
mesos. Fa uns anys es va produir el mateix i amb pressió es va equilibrar i acurtar 
aquestes llistes. Des de COORDINADORA CAPAÇ, la llista d’espera de els persones 
que sol·liciten passar de CD a residència és d’un any. PRODIS aporta que malgrat han 
intentat ampliar les seves places del recurs de residència amb 8 noves, només han 
aconseguit recuperar 2 que havien perdut després de la crisis (2012).  
 
►ORIOL CAPELLA consulta quin és l’estat dels autobusos de TMESA ja que continua 
fallant la megafonia. Aquest tema s’abordarà, entre d’altres, amb la Comissió 
d’Accessibilitat que es convocarà properament. 
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8.- Tancament reunió: Resum reunió, recull dels aco rds i recordatori data propera    
     reunió . 

OCD/Regidoria: 

1. Enviament per correu electrònic, a les persones membres de la Taula, dels 
documents aportats a la reunió en format PDF: Informe Seminari “Repensant l’Atenció a 
les Capacitats Diverses i l’Accessibilitat a Terrassa” i Informe Seguiment “Pla Local 
d’Atenció a les Capacitats Diverses i l’Accessibilitat (2016-2020)”. 

2. Enviament per correu electrònic, a les persones membres de la Taula, del Reglament 
Municipal de Participació Ciutadana, on als articles 23 i 24 es descriuen quines són les 
funcions (article 23) i composició i funcionament (article 24), dels consells municipals 
sectorials; òrgan en el que es transformaria la Taula si així es considera a la propera 
reunió de la taula (programada al mes de novembre). 

Petició formal a la Generalitat, en nom de la Taula i seguint les indicacions del Servei de 
Dependència, de la formació de Dependència per a aquells professionals de serveis 
especialitzats de discapacitat de la ciutat.  

Elaboració llistat amb els aspectes més rellevants per abordar després de la reunió, 
identificant possibles accions: 

a. Sortides Escolars. 

b. Llistes d’espera al CAD: Es proposta realitzar una reunió des de la Regidoria amb la 
Direcció del CAD (Centre d’Atenció a la Discapacitat) de la Generalitat i amb una 
persona representant de la Taula. 

Servei Ocupació: Indagarà estat llistes d’espera d’avaluació certificat discapacitat. 

OTPA/Regidoria: Es convocarà reunió Comissió Accessibilitat abans vacances. 

Prodis: Informarà sobre resultat reunions mes agost amb la Generalitat. 

Regidora: Acompanyarà amb els corresponents equips en tots els temes plantejats a la 
Taula. 

Finalment, la Victòria Hernández s’acomiada de la Taula de Capacitats Diverses i 
Accessibilitat després d’haver estat els darrers 12 anys treballant amb tots els presents, 
atès ha guanyat una Mobilitat Interna i passarà en breu a desenvolupar  funcions com a 
Cap del Servei de Promoció de la Gent Gran. Agraeix a tothom el suport i l’aprenentatge 
compartit durant tots aquests anys i els encoratja a seguir construint una ciutat inclusiva 
i accessible. Ella es compromet a continuar-ho fent des de el nou Servei. Dedica una 
especial menció a les persones que ens han deixat en aquest camí: Serafin Varela i  
Antón Maria Costa. 

 

 

 

La reunió finalitza a les 17.30 h. Es recorda que la propera reunió serà: Dijous 
12/11/2019 a les 16 h  (Aula Polivalent, edifici Glòries) 


