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Presentació

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD) té com a missió
dissenyar i impulsar polítiques que promoguin l’accessibilitat de les persones
amb discapacitat als serveis, activitats, espais i a la vida de la ciutat en general.
Els objectius de treball de l’any 2005, s’han agrupat en vuit línies estratègiques:
accessibilitat física i comunicativa, mobilitat, accés i suport a la llar, atenció
social i altres serveis personals, integració educativa i sociolaboral, participació
i promoció associativa, recerca i coneixement i enfortiment i millora de l’IMD.
Per assolir molts d’aquests objectius, hi han col·laborat altres òrgans
i departaments municipals.
Per dur endavant aquests objectius, l’IMD s’estructura en tres unitats de treball:
planificació i prospectiva, promoció i suport i gestió de serveis d’atenció directa.
Enguany, des de l’acció de planificació i prospectiva, s’ha aprofundit en
l’anàlisi de la població amb discapacitat a la ciutat, mitjançant l’anàlisi de
les seves necessitats de serveis de suport en la vida diària. S’han revisat
els serveis concrets com són: l’atenció domiciliària, els suports especialitzats
a la pròpia llar i els serveis residencials necessaris de caràcter intermitent
o extens. Aquest treball ens ha permès introduir modificacions als servies
d’atenció domiciliària municipal i implantar-hi serveis complementaris, per
mitjà de convenis amb entitats d’iniciativa social que treballen en aquest àmbit.
A més, i d’acord amb els representants de les persones amb discapacitat,
s’ha negociat i pactat el Pla d’equipaments de serveis socials especialitzats
per a la ciutat de Barcelona, amb el Departament de Benestar i Família de
la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, s’ha establert un conveni de
col·laboració en matèria d’Equipaments 2005-2007, el qual inclou, per primera
vegada, el compromís de fer equipaments per a persones amb discapacitat.
El desenvolupament d’aquest conveni permetrà assolir una xarxa pública més
àmplia a Barcelona de la que hi havia fins ara.
Des de la unitat de treball de Promoció i Suport es treballa gairebé sempre
conjuntament amb altres departaments municipals centrals i amb els districtes
municipals. Se’ls assessora i se cerquen propostes perquè els serveis que
presten s’adrecin també a les persones amb discapacitat. Sobretot s’incideix
en l’atenció primària social i en altres serveis personals; també en els serveis
tècnics; participació i associacionisme; comunicació i informació.
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Cal destacar la innovació en els projectes següents: l’accessibilitat a les platges
i al servei d’acompanyament al bany; l’àrea pilot de jocs infantils adaptats
al parc de la Ciutadella; la instal·lació, en fase experimental, d’un nou model
de contenidors adaptats de reciclatge de paper, vidre i envasos; l’aplicació
progressiva de millores de l’accessibilitat comunicativa per a les persones
amb discapacitat sensorial –auditiva i visual-, en serveis i actes municipals.
La participació d’entitats a les comissions temàtiques tant les centrals
–transport, urbanisme, educació i informació i comunicació-, com les territorials
que hi ha als districtes municipals. Les seves propostes i suggeriments són una
aportació important al seguiment i al control sobre les actuacions municipals.
Pel que fa a la gestió de serveis de l’IMD, els quals són bàsicament serveis
especialitzats, s’ha mantingut un alt nivell d’activitat. Es tracta del Servei
d’Atenció al Públic (SAP), l’Equip d’Assessorament Laboral, els equips
d’Atenció Precoç, els serveis residencias i el Servei Públic de Transport
Especial. En aquest any, aquest servei de Transport Especial s’ha ampliat
amb mesures concretes com són: augment de la flota de vehicles, ampliació
d’horaris d’atenció i extensió del servei a cinc municipis dels que limiten
amb la ciutat de Barcelona.
També cal fer referència a altres actuacions significatives d’aquest any,
com per exemple, que l’Observatori Europeu Ciutats i Pobles per a Tothom
ha rebut un gran nombre de noves adhesions; que l’IMD participa a la xarxa
European Metropolitan Transport Authorities i s’ha assistit a la reunió anual
d’enguany a París; que s’ha editat la Guia per a la contractació de persones
amb discapacitat; que s’ha iniciat l’estudi Greuge econòmic comparatiu de les
persones amb discapacitat a la ciutat de Barcelona i que el full informatiu que
des de fa anys publica l’IMD, s’ha renovat i fet més accessible a la comunicació
i ara es presenta amb nom propi, el de Donant Pas.
Una informació més completa i detallada d’aquestes pinzellades que aquí s’han
assenyalat, la trobareu en aquesta Memòria d’activitats que us fem a mans.

Ricard Gomà i Carmona
Regidor-president
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1

Organització

1.1. FUNCIONS DE L’IMD

1.2. ÒRGANS DE GOVERN

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona (IMD) és un organisme autònom
de l’Ajuntament de Barcelona, creat l’any 1989 a
partir de la fusió del Patronat Municipal de Disminuïts Físics i del de Disminuïts Psíquics.

Els òrgans de govern de l’IMD són el Consell
Rector, la Comissió Executiva i la Presidència.

És missió de l’Institut la promoció de l’accessibilitat, entesa com a accés de les persones amb
discapacitat a les activitats, serveis, espais i en
definitiva a la vida de la ciutat, i per tant, no solament com a possibilitat de desplaçament, sinó
també com a possibilitat d’accedir-hi i de gaudirne com a part del conjunt de la ciutadania.

Amb la modificació dels estatuts de l’IMD,
aprovats el 14 d’octubre, l’antiga Junta Rectora
ha pres la nova denominació de Consell Rector.
El Consell Rector està format per deu regidors/es
o càrrecs de l’Ajuntament, i per deu representants de les persones amb discapacitat de la
ciutat de Barcelona escollits per elecció directa.

1.2.1. COMPOSICIÓ DEL CONSELL RECTOR

PER PART DE L'AJUNTAMENT:
President: Im. Sr. Ricard Gomà i Carmona.
Vicepresident de la Comissió de Benestar
Social i regidor ponent de Benestar Social.
Vicepresident: Im. Sr. Francesc Narváez i Pazos.
Regidor de Serveis Urbans i Manteniment.
Membres:
• Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla.
Vicepresidenta de la Comissió de Promoció
Econòmica, Ocupació i Coneixement
i regidora ponent d'Ocupació i Innovació.
• Ima. Sra. Marina Subirats i Martori.
Regidora ponent d'Educació.
• Im. Sr. Pere Alcober i Solanas.
Regidor ponent d'Esports.
• Im. Sr. Ignasi Fina i Sanglas.
Regidor ponent de Salut Pública.
• Ima. Sra. Pilar Vallugera i Balañà.
Regidora ponent de Dona i Drets Civils.
• Sra. Glòria Figuerola i Anguera.
Gerent del Sector de Serveis Personals.
• Sr. Ricard Fayos i Molet.
Director tècnic d'Urbanisme.
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• Sr. Manuel Villalante i Llauradó.
Director d'Estudis i Coordinació de TMB.

1.2.2. COMPOSICIÓ DE
LA COMISSIÓ EXECUTIVA

MEMBRES REPRESENTANTS
DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT:
En representació de les
persones amb discapacitat física:
• Sr. Benito Durán i Sánchez
• Sra. Rita Granada i Molins
• Sra. Carme Riu i Pascual
• Sr. Enrique Rovira-Beleta i Cuyàs
• Sra. María José Vázquez i Arias
En representació de les
persones amb malaltia mental:
• Sr. Enric Arquès i Martí
• Sr. Xavier Comín del Castillo
En representació de les persones
amb discapacitat sensorial auditiva:
• Sra. Francesca Llorens i Albiñana
En representació de les persones
amb discapacitat sensorial visual:
• Sra. Belén González i Herrero
En representació de les persones
amb discapacitat psíquica:
• Sr. Jordi Tudela i Fernández

Amb la modificació dels Estatuts, la Comissió
Directiva pren el nom de Comissió Executiva.
La Comissió Executiva està formada per sis
membres designats per l’Ajuntament i sis dels
representants de les persones amb discapacitat
al Consell Rector.

EN REPRESENTACIÓ DELS
TREBALLADORS I TREBALLADORES:
Les centrals sindicals:
• Sr. David Plantada i Sagrera (UGT)
El Comitè d'Empresa de l'IMD:
• Sra. Pilar Vega i Checa
Secretari: Im. Sr. Jordi Cases i Pallarès que
delega en la Sra. Maria Rosa Mateu Lengo.
Interventor delegat:Sr. Antoni Muñoz i Juncosa.
Gerent: Sra. Roser Torrentó i Sanjust.
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PER PART DE L'AJUNTAMENT:
President: Im. Sr. Ricard Gomà i Carmona.
Vicepresident de la Comissió de Benestar Social
i Regidor de Benestar Social.
Membres:
• Sr. Xavier Alegre i Buxeda.
Secretari Grup Municipal de Treball
per a la Millora de l'Accessibilitat.
• Sra. Lorena Ventura Calvo. Barcelona Activa.
• Sr. Xavier Patón i Morales.
Transports Metropolitans de Barcelona.
• Sr. Josep Ma. Julià i Capdevila.
Sector d'Urbanisme.
• Sr. Casimir Macià i Costa.
Institut Municipal d'Educació.
PER PART DELS REPRESENTANTS
DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT:
• Sr. Enric Arqués i Martí
• Sr. Benito Durán i Sánchez
• Sra. Belén González i Herrero
• Sra. Francesca Llorens i Albiñana
• Sr. Jordi Tudela i Fernández
• Sra. María José Vázquez i Arias
Secretària delegada:
Sra. Maria Rosa Mateu Lengo
Gerent:
Sra. Roser Torrentó i Sanjust

1.3.- ORGANIGRAMA
Per dur a terme les seves actuacions, l’IMD s'organitza d’acord amb l'organigrama següent:

CONSELL RECTOR
Consell assessor

COMISSIÓ EXECUTIVA

GERÈNCIA

Coordinació i Comunicació

PLANIFICACIÓ I PROSPECTIVA

Administració

PROMOCIÓ I SUPORT

Central

1 Servei
atenció al públic

2 Equips
atenció precoç

SERVEIS D’ATENCIÓ DIRECTA

Territorial

1 Servei
inserció laboral

4 Serveis
residencials

1 Servei
transport especial

L’estructura de l’Institut s’ordena al voltant de tres eixos:
• Atenció directa. Dóna resposta a les demandes d’informació, atenció precoç, treball, acolliment
residencial i transport de les persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona.
• Promoció i suport. Treballa conjuntament amb diferents departaments municipals, centrals i territorials, assessorant, buscant respostes perquè els seus serveis siguin per a les persones amb
discapacitat. També fomenta la participació ciutadana i l’associacionisme mitjançant el suport
a les entitats de persones amb discapacitat de la ciutat i la dinamització de les comissions de
participació. Té una especial incidència en les línies estratègiques d’accessibilitat física i comunicativa, mobilitat, accés i suport a la llar, atenció social i altres serveis personals, integració educativa i sociolaboral i participació i promoció associativa.
• Planificació i prospectiva. Té per objectiu l’observació de la realitat social i les tendències poblacionals de les persones amb discapacitat per preveure els escenaris de futur i les possibles
respostes. Control de producció dels serveis i elaboració de projectes i noves propostes.
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1.4. ACTIVITAT DEL CONSELL RECTOR I DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA
Durant l’any 2005, el Consell Rector s’ha reunit
dues vegades i la Comissió Executiva quatre
vegades. A la primera reunió del Consell Rector
va assistir l’Alcalde, i va compartir amb els
membres del Consell Rector els temes de la
ciutat que afecten les persones amb discapacitat. Dels temes que s’hi van tractar, cal destacar-ne els següents:
• Presentació i aprovació de la memòria i dels
comptes anuals del 2004, del Programa marc
del 2005, amb les aportacions dels representants de les persones amb discapacitat, i de
la proposta de pressupost, i també de la plantilla de personal. Presentació de la modificació
dels Estatuts de l’IMD, per adaptar-los a
la Ley 57/2003 para la Modernización del
Gobierno Local, que va aprovar el Consell
Plenari de 14 d’octubre. Presentació de
l’actualització dels preus públics dels serveis
residencials per a l’any 2006. Aprovació de
la Comissió Executiva, tal com preveuen els
Estatuts de l’IMD. Seguiment de l’evolució del
Programa de l’IMD del 2005 i aprovació del
calendari de reunions del Consell Rector i de
Comissió Executiva per al 2006. Canvi oficial
del nom de l’institut per Institut Municipal
de Persones amb Discapacitat de Barcelona.
• Informació del desenvolupament d’algunes
activitats i projectes del PAM 2004-2007: Pla
d’equipaments de serveis socials, execució
del Pla d’accessibilitat a la via pública, Pla de
civisme, Dones amb discapacitat i violència de
gènere, Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat, projecte Creació d’àrees de joc
infantil accessibles i integradores per a tots
els nens i nenes.
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• Formalització, signatura, seguiment o informació
de convenis, acords de cooperació o contractes: acord de col·laboració entre Barcelona Activa SPM i l’IMD, per a accions del projecte
Objectivo 3 Itinerarios de acceso al empleo para
favorecer la inclusión laboral y satisfacer las
necesidades de las personas, i per a accions
del projecte EQUAL Barcelona Emprèn en Igualtat; pròrroga del contracte del servei d’àpats per
als serveis residencials de l’IMD; col·laboració
amb el 5è Congrés Europeu de Salut Mental i
Discapacitat Intel·lectual. Contractació i presentació de les noves unitats d’autobusos. Seguiment dels convenis entre l’Ajuntament i la
Generalitat en matèria de serveis socials.
• Seguiment de les activitats desenvolupades
dins el marc del Programa de l’Institut i, més
concretament de les activitats següents: estudi
L’atenció domiciliària per a persones amb disminució a Barcelona, presentació de la Guia
per a la contractació de persones amb discapacitat, informació sobre els Premis Delta ADIFAD (Associació de Disseny Industrial del
Foment de les Arts Decoratives), 7è Congrés
Europeu Treball amb Suport, campanya de
suport al bany a les Platges de Barcelona estiu
2005, recepció del Fòrum Europeu de Persones amb Discapacitat, Congrés Europeu sobre
Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual, Observatori Europeu Ciutats i Pobles per a tothom,
inici de l’estudi Greuge comparatiu econòmic
de les persones amb discapacitat. També es
va proposar de fer una jornada de reflexió
sobre els últims projectes legislatius que afecten les persones amb discapacitat (Estatut de
Catalunya, Bases de la nova Llei de serveis
socials de Catalunya i Llibre blanc de la
dependència). Seguiment del projecte de
modificació del Codi.

• A més, amb els representants de les persones
amb discapacitat del Consell Rector s'han
organitzat tres reunions extraordinàries per
tractar els temes següents: propostes per al
Programa del l’IMD del 2005 i per als nous
projectes legislatius, reunió per decidir la seva
representació en actes públics, i reunió amb
el Consell Assessor per fer el seguiment de
l’estudi del Greuge comparatiu.
• Els representants de les persones amb discapacitat han tingut una participació activa als
següents actes públics: Fòrum Social Mediterrani, Congrés Internacional d’Accessibilitat en
els Mitjans de Comunicació, Jornada de transports de l’European Metropolitan Transports
Authorities (EMTA) a París i al Congrés de
Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual. Els
representants han participat en el Plenari del
Consell Municipal de Benestar Social i han
visitat el Centre de Control de TMB i a l’AVE
Lleida-Saragossa. També participen al Consell
de Ciutat. A més, han intervingut en diferents
actes públics: Jornada de treball sobre els
nous projectes legislatius, presentació de la
Guia per a la contractació de persones amb
discapacitat, recepció a l’Ajuntament del
Fòrum Europeu de Discapacitat, taula rodona
Disseny per a tothom, presentació dels nous
autobusos del servei de transport públic especial, recepció a l’Ajuntament dels participants
al Congrés Europeu Treball amb Suport, acte
de reconeixement als voluntaris de la campanya de suport al bany a les platges i recepció a
l’Ajuntament dels participants en el 5è Congrés Europeu i del II Nacional de Salut Mental
i Discapacitat Intel·lectual.

• Finalment, durant el 2005 el Fòrum de les Cultures Barcelona 2004 ha rebut el Premi AICE
2004 a l’Accessibilitat a la Comunicació en la
seva 10a edició, premi que concedeix l’Asociación de Implantados Cocleares de España
(AICE); d’altra banda, l’Ajuntament ha rebut un
reconeixement especial per la seva tasca perseverant en la millora de l’accessibilitat a la
ciutat, en el marc del lliurament de les distincions Commitment to Design for All-2005,
que atorga la Design for All Foundation.

1.4.1. GRUPS DE TREBALL
Es tracta de grups per impulsar i fer el seguiment
de projectes concrets a proposta dels representants de les persones amb discapacitat al Consell
Rector de l’IMD en els quals també participen
tècnics municipals. A continuació s’especifiquen
les accions que s’han dut a terme:
PLA D’EQUIPAMENTS
• N’han format part els representants del Consell
Rector, el Sr. Jordi Tudela i la Sra. Carme Riu, i
tècnics de l’IMD. Han fet dues reunions per
tractar la situació del pla d’equipaments.
VIDA INDEPENDENT
• El grup està format per la Sra. Rita Granada i
la Sra. Maria José Vázquez, representants del
Consell Rector, i per tècnics de l’IMD. Aquest
grup ha mantingut dues reunions per tractar
el projecte pilot de vida independent.
Han presentat aquest projecte, tant als usuaris
del Servei Residencial Experimental Vila Olímpica-Paralímpica, com al Subfòrum de Vida
Independent.
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VIOLÈNCIA DE GÈNERE I DISCAPACITAT
• El grup està format per: les representants del
Consell Rector, Sra. Belén González, Sra. Rita
Granada, la Sra. Francesca Llorens, la Sra.
Carme Riu i la Sra. María José Vázquez; per la
Direcció de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament
de Barcelona; i per tècnics de l’IMD. Aquest
grup de treball s’ha reunit una vegada amb
l’objectiu de preparar la taula rodona “Violència de Gènere i discapacitat”, que va tenir lloc
el dia 2 de març a les jornades “Circuit Barcelona vers les dones” organitzades pel Consorci Sanitari de Barcelona, la Corporació
Sanitària de Barcelona i la Regidoria de Dona
i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona.
GREUGE COMPARATIU
• El grup està format per la Sra. Carme Riu, el Sr.
Jordi Tudela, representants del Consell Rector,
i per tècnics de l'IMD. S’han mantingut dues
reunions en les quals s’ha fet el seguiment de
l’estudi. Aquest seguiment s’ha fet conjuntament amb l’empresa que l’està desenvolupant.
COMISSIONS DE PARTICIPACIÓ
• Es tracta de comissions temàtiques (educació,
transport, comunicació i urbanisme) obertes a
la participació d’entitats de persones amb
discapacitat i que són presidides per un
dels seus representants al Consell Rector
(per a més informació vegeu apartat
2.6.- Participació i promoció associativa).

1.5. CONVENIS I PACTES
DE COL·LABORACIÓ
L’any 2005, l’IMD ha signat els convenis
i els acords següents:
• Conveni amb la Federació Catalana pro Persones amb Retard Mental APPS per al projecte
de suport a les famílies de persones amb
retard mental.
• Conveni amb la Fundació Catalana de Síndrome de Down per a la promoció de l’autonomia
de les persones adultes amb discapacitat
intel·lectual.
• Conveni amb l’Institut ASPACE Fundació Privada, en relació a la valoració de l’accessibilitat
d’espais públics.
• Acords de col·laboració entre Barcelona
Activa SPM i l’IMD: per a accions del projecte
Objectivo 3 Itinerarios de acceso al empleo
para favorecer la inclusión laboral y satisfacer
las necesidades de las personas; i per a
accions del projecte EQUAL Barcelona
Emprèn en Igualtat.
• Per fer les pràctiques per a la integració laboral,
amb les empreses o entitats: Associació Empleats Iberia Pares Minusvàlids, Bufet Jordi Domingo, UNIPOST, Biotoner Catalunya i Party Fiesta.
• Conveni interadministratiu entre l'Entitat Metropolitana del Transport (EMT), l'Ajuntament de
Barcelona/IMD, pel que fa a l'estructura, al
finançament i a la gestió del servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat
reduïda.
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Es mantenen o es renoven els acords o els
convenis següents:
• Amb l'Institut de Cultura de Barcelona, el
Comitè Català de Representants de Minusvàlids (COCARMI) i el Foment de les Arts Decoratives (FAD) per al foment del disseny
accessible.
• Acords de cooperació entre el sector de Serveis Urbans i Manteniment i l’IMD de l’Ajuntament de Barcelona amb les entitats ONCE,
ECOM, APPS i FECAFAMM per al foment del
sistema de recollida selectiva d’escombraries
i el seu tractament fiscal.
• Programa de col·laboració entre el Sector de
Manteniment i Serveis de i l’IMD de l’Ajuntament de Barcelona, amb les federacions
ECOM, FESOCA, APPS i FECAFAMM en relació al Pla de neteja i recollida selectiva i per a
la utilització de serveis municipals de recollides especials.
• Entre Barcelona Activa, l’IMD i l’Asociación
Española de Empleo con Apoyo (AESE), per
col·laborar en l’organització del 7è Congrés
Europeu de Treball amb Suport.
• Amb l’Institut de Prestacions d'Assistència
Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) per al
suport higienicosanitari als serveis residencials
de l’IMD.

• Amb el Departament de Treball i l’empresa
Qualitat i Formació SL pel que fa a les pràctiques de treballadores familiars a la residència
Amílcar.
• Conveni amb el Departament de Benestar i
Família de la Generalitat de Catalunya, el districte de les Corts i la Coordinadora d'Entitats
pro Persones amb Discapacitat del districte de
les Corts per a la creació d'un centre ocupacional al carrer de Montnegre.
• Amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis
Socials (ICASS) pel que fa a la gestió de les
residències Valldaura i Amílcar.
• Amb el Departament de Treball i la Fundació
Trinijove pel que fa a les pràctiques de treballadores familiars a la residència Amílcar.
• Amb la Fundació Pere Tarrés perquè els alumnes procedents de les Escoles Universitàries
de Treball Social i Educació Social Pere Tarrés
de la Universitat Ramon Llull puguin fer les
pràctiques als serveis de l’IMD.
• Amb el Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL Barcelona), per a la formació en
llengua catalana dins l'Aula Oberta de l'IMD.
• Amb la Universitat de Barcelona per millorar el
servei a estudiants, en concret la borsa de treball, pel que fa a estudiants amb disminució
(signat el 1993), i amb la Universitat Politècnica de Catalunya per a la investigació i la
docència (signat el 1991).
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• Amb diverses entitats, com la Federació
ECOM, la Fundació Institut Guttmann i la Fundació Tutelar ASPANIAS, per col·laborar en
accions de formació, informació, divulgació i
elaboració de propostes. Amb l’Institut de Treball i Serveis Socials (INTRESS), per col·laborar en temes d'inserció laboral amb el Centre
de Formació Professional Ocupacional Jaume
Cuspinera. Amb l'Associació Catalana per a la
Promoció de les Persones Sordes (ACAPPS),
per col·laborar en el foment de la integració
laboral de les persones amb discapacitat
auditiva. I amb l'Associació ESCLAT per a l'estudi, promoció i desenvolupament d'iniciatives
per fomentar l'autonomia personal i la millora
de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, en especial la d’aquelles persones
amb greus afectacions.

Finalment, encara que l’Institut no n'és signant,
participa en altres convenis o acords, com és el
cas de:
• Conveni de col·laboració entre el Departament
de Benestar i Família de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona en
matèria d’equipaments de serveis socials
(signat al juliol del 2005).
• Conveni marc de l’Ajuntament de Barcelona
amb el Departament de Benestar i Família de
la Generalitat. Annexos relatius als Equips
Interdisciplinaris per a la Petita Infància, l’Equip d’Assessorament Laboral, les llars amb
suport dels Pisos Casa Bloc i el servei residencial experimental Vila Olímpica/Paralímpica.
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• Conveni de l’Ajuntament de Barcelona
amb la Diputació de Barcelona.
• Conveni entre la Creu Roja de Barcelona
i l’Ajuntament per fomentar el voluntariat.
• Convenis entre l’Ajuntament (Patrimoni) i diverses entitats (Fundació Pere Mitjans, Institució
Sant Medir, Escola Taller Barcelona...) per fer
el seguiment de la cessió de solars o locals
municipals.
• Conveni amb la Fundació Autònoma Solidària.

L’IMD col·labora d’una manera contínua amb:
• Direcció de Benestar Social, Institut Municipal
d’Educació, Regidoria de Dona i Drets Civils,
Direcció de Participació Social, Parcs i Jardins
de Barcelona, Barcelona Activa, Direcció de
Serveis de Mobilitat, Transports Metropolitans
de Barcelona, sector de Manteniment i Serveis,
Pla d’accessibilitat, Comunicació i Qualitat.

Col·labora d’una manera més puntual amb:
• Institut de Cultura de Barcelona, Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, Institut Municipal d’Hisenda, Institut Municipal
d’Urbanisme, Institut Municipal d’Habitatge,
Consorci de Turisme de Barcelona, Protocol,
Institut Barcelona Esports.
• L’IMD dóna resposta a les preguntes que li
presenten els grups municipals i la síndica de
greuges. Durant el 2005 s’ha donat resposta a
34 precs, proposicions, preguntes i al·legacions de grups polítics municipals sobre un
total de 20 temes diferents, i a quatre preguntes de la síndica de greuges.

1.6. RELACIONS INSTITUCIONALS

ORGANITZACIÓ D’ACTES INSTITUCIONALS

PARTICIPACIÓ A ORGANISMES

L'Institut ha organitzat i/o col·laborat
en els actes següents:

L'IMD ha participat, com a membre,
dels organismes següents:
• Grup Municipal de Treball
per a la Millora de l'Accessibilitat.
• Consell Municipal de
Formació Professional i Ocupacional.
• Comitè organitzador
de la Fira Minusval a Lleida.
• Pla estratègic metropolità de Barcelona.
• Consell Municipal de Benestar Social.
• Comissió per a la inclusió de clàusules
socials en els processos de contractació
pública municipal.
• Grup de treball “Necessitats emergents
i situacions d’especial vulnerabilitat” dins el
Circuit BCN contra la violència vers les dones.
• Consell Social i de Participació
de l’Institut Guttmann.
• Grups de treball del Consell d’Accessibilitat
de la Generalitat de Catalunya.

• Presentació de la Guia per a la contractació
de persones amb discapacitat, organitzada
conjuntament amb Barcelona Activa. Hi van
assistir més de 100 persones.
• Organització de la Jornada de Treball sobre
Els Nous Projectes Legislatius (Estatut de
Catalunya, Llibre blanc de la dependència i
les bases de la nova Llei de serveis socials de
Catalunya). Es van presentar tres ponències a
càrrec de professionals de l’IMSERSO, del
Departament de Benestar i Família i del Departament de Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, els quals col·laboren en la
redacció dels documents. Hi van assistir 74
persones, entre representants i entitats de persones amb discapacitat i altres tècnics municipals, als quals es va trametre l’informe final.
Es van redactar tres documents de propostes
que s’han fet arribar als organismes corresponents: un a l’IMSERSO, en relació a la redacció de la Llei de la dependència, i els altres
dos a la Generalitat de Catalunya, referents
a les bases de la Llei de serveis socials i als
principis rectors de l’Estatut de Catalunya.
• Organització de l’acte de reconeixement als
voluntaris de les platges de la temporada Estiu
2005.
• Col·laboració en l’organització de l’Assemblea
General Anual de l’European Disability Forum,
a Barcelona. Es va oferir una recepció a l’Ajuntament, se’n va fer difusió, i en la inauguració
van participar l’alcalde i el president de l’IMD.
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• Col·laboració amb l’Entitat Metropolitana del
Transport en l’organització de l’acte de presentació dels nous vehicles del servei públic
de transport “porta a porta”.
• Col·laboració en la presentació dels contenidors adaptats per a la recollida selectiva de
paper i envasos.
• Col·laboració en el 5è Congrés Europeu de
Salut Mental i Retard Mental, organitzat per
l’Associació Europea de Salut Mental i Retard
Mental. Recepció a l’Ajuntament i intervenció
del president de l’IMD a la inauguració.
• Col·laboració en l’organització i participació
al 7è Congrés Europeu de Treball amb Suport.

RECEPCIÓ DE REPRESENTANTS
D’INSTITUCIONS
S'han atès personalment representants de les
entitats o de les ciutats següents: Puebla de
Zaragoza, Mèxic; Ajuntament de Sant Just Desvern; Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat;
planificadors de 19 municipis i entitats de Noruega; professionals de serveis d’atenció a persones amb discapacitat, gent gran i malalts
mentals del districte de Skärholmen, Estocolm;
Asociación de Uruguayos de Catalunya; i Centre
Especial Helhedstilbuddet Blindenetvaerket,
Dinamarca.

1.7. COMUNICACIÓ
• S'han fet 56 intervencions o emissions de
notícies a la ràdio, a la televisió i a la premsa
(Catalunya Ràdio, Com Ràdio, Onda Rambla,
Ràdio Barcelona, Ràdio Estel, BTV, TVE a
Catalunya, TVE-2, Localia Televisió, La Vanguardia,
El Periódico de Catalunya, El Punt, Diari de
Barcelona, La Razón, 20 Minutos, Metro, Què?,
Revista Eixample, La Municipal, Revista Papers
de Joventut, Revista Sant Andreu, Revista Barcelona Metropolitan, Revista Esclat, Butlletí
digital de Civisme). També s’han publicat 14
articles, notícies i notes a la premsa especialitzada (Revista Minusval, Sobre Ruedas,
Revista del CERMI, Butlletí de la Federació
ECOM, Revista Comunicar). A més, amb motiu
del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, es van fer tres comunicacions a El
Periódico: una pàgina completa dedicada a
explicar les actuacions municipals per a les
persones amb discapacitat, un article d’opinió
del president de l’IMD i un anunci de la campanya de comunicació municipal “Barcelona
Batega”. Finalment, amb vista a la visualització
de les persones amb discapacitat, s’han incorporat imatges dels serveis de l’IMD al llibre
Barcelona som tots.
• Pel que fa al districte, BTV ha emès diferents
reportatges sobre discapacitat a la secció Viu
els barris, referents al districte de Sant Andreu,
que inclouen subtitulació i interpretació en
llengua de signes.
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• Els temes sobre els que han tractat les informacions anteriors han estat els següents:
accessibilitat física (20), transport (16), presentació de la Guia per a la contractació de
persones amb discapacitat (12), accessibilitat
a la comunicació (6), accessibilitat a les platges i reconeixement als voluntaris (4), Any
Europeu de les Persones amb Discapacitat
(3), llibre del Bon disseny i per a tothom (2), llibre Actuacions municipals per a les persones
amb disminució (1), Assemblea de l’European
Disability Forum (1), Declaració de Barcelona
(1), Fòrum de les Cultures (1), Guia d’entitats
de l’Eixample (1), Observatori Europeu Ciutats
i Pobles per a Tothom (1),

MATERIALS DIVULGATIUS I PUBLICACIONS
• Full Informatiu de l’IMD: durant el 2005, s’ha
renovat el disseny d’aquesta publicació, i
també ha canviat el seu nom pel de Donant
Pas. S’han editat i distribuït tres números amb
un tiratge total de 79.500 exemplars. Per primera vegada, també s’ha editat en CD d’àudio
(1.800 exemplars) i s’ha tramès a persones
amb discapacitat visual i a entitats del sector.
L’edició en Braille dels tres números té un tiratge total de 135 exemplars. Finalment, també
es distribueixen 141 exemplars per correu
electrònic a persones amb discapacitat visual,
a diferents entitats associatives de discapacitats visuals i a 29 biblioteques municipals.

• Memòria d’activitats 2004: edició de 630
exemplars -amb un CD que inclou la versió
electrònica de la publicació, que s’han distribuït entre entitats associatives, representants
del Consell Rector i la Comissió Executiva,
membres de les Comissions de Participació,
relacions institucionals i càrrecs municipals.
• Guia per a la contractació de persones amb
discapacitat: presentació i distribució de 2.000
exemplars en català i 500 en castellà.
• Guia de recursos per a persones amb discapacitat: aquesta guia està actualitzada i disponible per ser consultada i també descarregada
de la pàgina web de l’IMD.
• S’han presentat tres productes divulgatius al
1r Concurs de Comunicació de la Bona Comunicació que ha organitzat la Direcció de
Comunicació Corporativa i Qualitat de l’Ajuntament de Barcelona: el llibre Bon disseny per a
tothom, la Guia per a la contractació de persones amb discapacitat i el vídeo del model de
transport.
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2

Línies estratègiques

El programa marc de l’Institut inclou els objectius i en conseqüència les actuacions que despleguen
els serveis de l’Institut, les quals es porten a terme amb la col·laboració d’altres òrgans i departaments municipals. Els objectius per a l’any 2005 s’han agrupat en les línies estratègiques següents:
1. Accessibilitat física i comunicativa
2. Mobilitat
3. Accés i suport a la llar
4. Atenció social i altres serveis personals
5. Integració educativa i sociolaboral
6. Participació i promoció associativa
7. Recerca i coneixement
8. Enfortiment i millora de l'IMD: organització i serveis

2.1. ACCESSIBILITAT FÍSICA I COMUNICATIVA
Es tracta d'un conjunt d’actuacions dirigides a garantir, per a totes les persones, l’accés i la
utilització –en condicions de màxima autonomia i d’igualtat– de l’àmbit urbà i dels seus elements
i mobiliari; de les edificacions, equipaments i instal·lacions públiques i/o de pública concurrència;
de l’habitatge i dels mitjans d’informació i de comunicació en general.

2.1.1. PLA MUNICIPAL D'ACCESSIBILITAT
L'IMD forma part del Grup Municipal de Treball per a la Millora de l’Accessibilitat, que és l’ens
encarregat de fer el seguiment del Pla d’accessibilitat de Barcelona 1997-2006. L’any 2004 se
n’han actualitzat els indicadors:
Indicadors
Edificis municipals accessibles (adaptats i practicables)
Via pública (km accessibles)
Passos de vianants amb semàfors acústics
Unitats d’autobús de pis baix
Reserves d’aparcament públic*
Unitats de taxis adaptats a la zona metropolitana

Desembre 2004
456
819,73
1.151
1.048
175
40

% del total
59%
74%
–
69%
–
–

* No incloses les zones blaves ni les àrees verdes.
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• A l’Eixample, s’ha elaborat una proposta de
campanya per tal de suprimir les barreres que
comporten una ocupació indiscriminada de la
via pública. Des de Via Pública del Districte
s’han enviat 900 cartes a bars amb llicència
per instal·lar-hi terrasses per sensibilitzar-los
de la no-ocupació de la línia de façana.
• S’ha fet el seguiment de les obres de remodelació de l’av. de Roma amb un grup de treball
format per persones amb discapacitat i tècnics, que han assessorat el projecte global i
han vetllat per l’accessibilitat de l’espai mentre
s’hi feien les obres.
• Al districte d’Horta-Guinardó, s’han elaborat les
propostes següents per al barri del Carmel:
millorar l’accés i l’accessibilitat als equipaments,
proposta d’un projecte global al barri per informar dels ajuts, del suport i de l’assessorament
pel que fa a la instal·lació d’ascensors.
• Al Districte de Sants-Montjuïc i en el marc de
la Llei de barris, s’ha fet una proposta d’intervenció en edificis públics i via pública al barri
del Poble-sec.

2.1.2. ESPAIS DE LLEURE I EQUIPAMENTS

PLATGES
Accessibilitat
• L’adaptació de les platges es va iniciar l’estiu
de l’any 1997, és a dir, la temporada del 2005
ha estat la novena. En acabar la temporada
d’estiu 2005, l’estat i l’evolució de l’accessibilitat a les platges és la següent:
Elements d’accessibilitat
2005
Passeres estretes fins a l’aigua
3
Lavabos adaptats
26
Dutxes adaptades
7
Reserves d’aparcament
73
Caseta-vestidor
3
Cadires amfíbies-buggy
4
Grua-elevador
2

2004
3
24
7
71
3
4
2

• També s’ha comptat amb els autobusos i el
tramvia del transport públic adaptat per facilitar
l’accés a les platges de Sant Sebastià, Barceloneta, Nova Icària, Bogatell i Nova Mar Bella.

Servei d’acompanyament al bany
• Les platges de Sant Sebastià i de la Nova Icària tenen un servei de suport al bany, que fan
voluntaris i voluntàries de la Creu Roja. L’estiu
de 2005, aquest servei s’ha ampliat en el nombre de dies, és a dir, s’ha ofert al llarg de la
totalitat de la temporada de platges: 91 dies
en total. L’horari ha estat el següent: caps de
setmana i festius del mes de juny i la segona
quinzena de setembre; i cada dia, els mesos
de juliol, agost i la primera quinzena de setembre. El servei manté l’horari de la temporada
anterior: a la platja de Sant Sebastià el servei
està disponible al matí, mentre que a la platja
de la Nova Icària l’horari inclou matins i tardes.
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• La campanya presenta els indicadors
i l’evolució següent:
Indicadors
2005 2004
Nombre d’usuaris i usuàries
234 143
Nombre de voluntaris i voluntàries 140 161
Nombre d’intervencions
1.395 501
• Al llarg dels mesos d’estiu s’ha recollit la valoració i els suggeriments de millora del servei
que han fet alguns usuaris. El grau de satisfacció personal del funcionament de les platges
adaptades és de 3,88 sobre 5. L’aspecte més
ben valorat ha estat el servei de voluntaris de
la Creu Roja. El 30 de setembre, l’IMD va organitzar un acte públic per reconèixer la tasca
d’aquest col·lectiu de voluntaris.
• Cal destacar l’augment significatiu del nombre
d’usuaris d’aquest servei. També s’ha detectat
l’afluència d’usuaris de municipis propers a
Barcelona, fet que reflecteix la consolidació
del projecte i el seu coneixement més enllà
dels límits de la ciutat.
• El seguiment del servei de suport al bany ha
implicat reunions de treball amb l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, la Creu Roja, la Direcció de Benestar Social i els representants de
les vocalies de persones amb discapacitat de
les associacions de veïns de la Barceloneta i
de Sant Martí.

Zona de banys del Fòrum
• S’ha obert al públic la zona de banys del
recinte del Fòrum, que gestiona BSM serveis
municipals. L’espai està dotat amb cadira-elevador per entrar a l’aigua i sortir-ne, rampa
d’accés i cadira amfíbia, aparcaments reservats i personal de suport per a persones amb
mobilitat reduïda.

PARCS I JARDINS: ÀREES DE JOC INFANTIL
• L’IMD participa en la comissió d’experts per a
la implantació de 10 àrees de joc infantil adaptades a la ciutat (una a cada districte). L’últim
trimestre de l’any s’han iniciat les obres al parc
de la Ciutadella, que ha de ser l’àrea de jocs
pilot que servirà per a la posterior implantació
als altres districtes.
• Els districtes de Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi i
les Corts han rebut assessorament pel que fa
a diferents zones de jocs infantils, i també s’ha
fet el seguiment de l’accessibilitat a diferents
jardins.

EQUIPAMENTS ESPORTIUS
• S’ha elaborat l’informe L’atenció a les persones amb discapacitat a les instal·lacions
esportives municipals. Aquest informe recull
una anàlisi de l’oferta de recursos, tècnics i
professionals que tenen, les instal·lacions per
facilitar la inclusió de les persones amb discapacitat a les activitats físiques i esportives,
alhora que inclou propostes de millora per
optimitzar aquesta atenció.
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• S’ha creat un nou servei d’orientació i d’assessorament especialitzat per als responsables
de les instal·lacions esportives, amb l’objectiu
que puguin garantir una bona atenció a les
persones amb discapacitat que vulguin utilitzar les instal·lacions esportives municipals.
També s’ha organitzat una jornada de formació
adreçada als responsables tècnics de les
instal·lacions, per millorar l’atenció i la integració
de les persones amb discapacitat a la pràctica
esportiva.
• A Ciutat Vella s’ha assessorat una entitat que
proposa fer una activitat de petanca.

2.1.3. PETIT COMERÇ
• S’ha elaborat el projecte per tal d’emmarcar la
campanya de sensibilització per a l’accessibilitat al petit comerç en el marc de l’Any del
comerç, previst per a l’any 2006. S’han formalitzat acords amb l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida i s’han iniciat
contactes amb la Direcció de Comerç, la
Direcció de Comunicació i Qualitat i el responsable de la campanya l’“Any del comerç”.

2.1.4. SERVEIS URBANS

CONTENIDORS
PREMIS DELTA-ADI-FAD
• L’Associació de Disseny Industrial ADI-FAD
convoca uns premis de disseny que destaquen la seva innovació i la investigació conceptual. En el marc del conveni entre
l’Ajuntament, el COCARMI i el FAD s’ha promogut la incorporació d’una menció especial
dins d’aquests premis per al producte que
millor reculli el concepte de Disseny per a
tothom. L’IMD ha aconseguit que el COCARMI
participi en el jurat que atorga els premis i ha
col·laborat en l’organització de la taula rodona,
Disseny per a tothom.

• Amb l’objectiu de promoure la progressiva
adaptació dels elements i del mobiliari urbà
que ocupen la via pública, s’ha presentat un
nou model de contenidors per a la recollida
selectiva de vidre, paper i envasos. Aquests
contenidors estan adaptats per a persones
amb mobilitat reduïda.
• S’ha mantingut una trobada amb tècnics de la
Direcció de Serveis de Neteja Urbana i l’ONCE
perquè s’adoptin les mesures necessàries perquè tots els contenidors de recollida selectiva
siguin accessibles també per a les persones
cegues.
• S’ha informat a les entitats del sector de persones amb discapacitat de la ubicació dels contenidors accessibles instal·lats com a prova
pilot per a la recollida selectiva de vidre.
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2.1.5. TURISME
S’ha col·laborat amb el Consorci de Turisme
de Barcelona per:
• Assessorar sobre la millor manera d’informar
sobre l’accessibilitat en els espais d’interès
turístic, i sobre els mitjans tècnics necessaris
per facilitar la comunicació en l’atenció directa
als visitants (vocalització, bucle magnètic, FM).
• També s’ha fet una valoració de l’accessibilitat
física i comunicativa dels tours guiats per la
ciutat i s’han elaborat propostes d’accessibilitat: sobre el terreny en el cas de dos tours i
amb la documentació pertinent, en el cas dels
altres dos tours guiats de la ciutat.
• S’ha facilitat que el Consorci de Turisme utilitzi
la informació continguda en un estudi ja existent sobre l’accessibilitat a diferents espais de
tipus cultural de la ciutat.

2.1.6. ACTES I CELEBRACIONS PÚBLIQUES
• S’ha continuat treballant amb la Comissió de
Treball creada el 2004 amb l’objectiu de revisar la mesura de govern “Criteris d’accessibilitat en l’organització d’actes públics
municipals”. En aquest sentit, s’han mantingut
dues reunions i queda pendent la presentació
del text i la seva aprovació.
• Mercè 2005. S’han dut a terme diverses actuacions, com la subtitulació i la interpretació en
llengua de signes del pregó, amb visualització
des del Saló de Cent i des de la plaça de Sant
Jaume. Interpretació en llengua de signes de
contes per a infants al Museu de Zoologia.

Recorregut accessible de la Gimcana TMB i
transport accessible a la nit amb les llançadores des del Fòrum fins a la plaça de Catalunya. S’han instal·lat lavabos adaptats en 17
punts de la ciutat, on també es col·loquen els
WC estàndard. S’han fet les corresponents
reserves d’espai per als diferents espectacles
i concerts de gran aforament.
Dins de les festes de la Mercè, esmentem especialment la participació de l’IMD a l’exposició i
als actes de La ciutat de les persones. S’han dut
a terme les actuacions següents: participació en
l’organització general, xerrades formatives als
monitors, assessorament sobre les mesures
d’accessibilitat física a tots els professionals dels
diferents departaments municipals participants,
identificació de les accions i dels espais accessibles amb un logo, inclusió d’imatges de persones amb discapacitat per il·lustrar les activitats,
informació en Braille als àmbits de Salut, Dona
i Joventut, i informació en CD, en llengua de
signes i lectura labial a biblioteques i museus.
L’IMD ha ofert un servei d’acompanyament de
monitors especialitzats, que han dut a terme
els serveis següents: 98 acompanyaments pels
diferents espais del passeig i a la rampa del
vagó de metro, 2 cessions de cadires de rodes
i 13 interpretacions en llengua de signes en
diferents espectacles..
• Cavalcada de Reis: s’ha fet el seguiment de
l’accessibilitat comunicativa a la Cavalcada de
Reis 2005 i se n’ha iniciat la preparació per a
la de 2006.
• Santa Eulàlia: als jocs de l'av. de la Catedral,
s’ha pogut informar en Braille de les normes
dels diferents jocs.
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• Medalles de la ciutat: l’acte es va fer
amb subtitulació i es va reservar l’espai.
• Rua de Carnaval: s’ha fet la subtitulació
de la presentació de carrosses, s’ha reservat
un espai per a persones amb mobilitat reduïda
i s’ha donat suport a un grup de joves amb
discapacitat psíquica participants a la Rua.

• A més, en relació a la presència de l’Institut
a Internet, s’ha mantingut el seu web dins
el portal de l’Ajuntament de Barcelona
www.bcn.es/imd i el de l’Observatori
Europeu Ciutats i Pobles per a Tothom
www.bcn.es/europeforall

ALTRES SERVEIS MUNICIPALS
• S’han promogut mesures d’accessibilitat física
i comunicativa a les festes majors i principals
festes populars de tots els districtes (festes
majors de Gràcia, Sants, Sarrià-Sant Gervasi,
Sant Andreu, festa de Sant Medir, Els Tres
Tombs, entre d’altres).

2.1.7. ACCESSIBILITAT COMUNICATIVA

WEB MUNICIPAL
• En relació al portal municipal www.bcn.es, s’està redactant un llibre d’estil de pàgines web que,
entre d’altres aspectes, recull l’accessibilitat.
• La web B Accessible www.bcn.es/accessible és
un projecte que està elaborant l’Ajuntament de
Barcelona, amb un grau d’accessibilitat per al
màxim nombre de persones. Aquest projecte
posarà a l’abast dels ciutadans i de les ciutadanes la informació sobre els serveis i les actuacions municipals relacionades amb les persones
amb discapacitat. Es preveu que l’any 2006 es
comprovi que garanteix l’accessibilitat adequada
i s’activi per poder ser consultada. En aquests
moments, aquesta web ja ofereix la descàrrega
de diversos fulls d'estil per adaptar els navegadors a les necessitats de les persones amb disminucions i una eina per cercar els equipaments
més propers en una adreça postal concreta.
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• Informació i difusió a les festes de la Mercè: s’ha
inclòs informació de l’accessibilitat dels espais i
hi ha un número de telèfon exclusiu per informar
sobre aquest aspecte, i també d'un altre número
de telèfon per enviar i rebre sms per a persones
amb discapacitat auditiva. També s’ha enviat el
programa en format digital a les entitats de persones amb discapacitat visual, perquè el facin
arribar als seus associats.
• S’ha presentat el document La comunicació
amb les persones amb discapacitat als serveis
municipals d’atenció al públic a 21 espais de
professionals municipals que fan atenció
directa al públic: centres de serveis socials,
OAC, centres cívics, biblioteques i altres
centres municipals.
• L’any 2005 ha estat un any de consolidació del
servei de transcripció en alguns serveis municipals, especialment en aquells que són promoguts des del Sector de Serveis Personals
(Direcció de Participació i Direcció de Dones),
de Protocol i del Consell de Ciutat. L’IMD, ha
facilitat als serveis municipals el contacte amb
les entitats que presten els serveis de transcripció, i els ha donat orientació sobre els dubtes que han pogut sorgir. També ha iniciat la
transcripció de textos en algun acte dels districtes de Gràcia i d’Horta.

• S‘ha facilitat el préstec del servei d’emissores
d’FM en 20 actes públics de serveis centrals i
de districtes, i s’ha promogut la interpretació
en llengua de signes en 28 actes públics que
han organitzat els districtes, i també l’audiodescripció d’un acte públic.
• S’han instal·lat anells magnètics per facilitar
l’audició dels actes per a persones amb discapacitat auditiva a les sales següents: Sala de
Plens, Casal d’Avis del Poble-sec, Centre Cívic
del Sortidor del districte de Sants-Montjuïc,
Centre Cívic de la Sedeta i Casal de Barri
Cardener, de Gràcia.

• S’han mantingut contactes amb BTV per tal
d’instar-los que iniciïn una programació accessible per a persones amb discapacitat auditiva
i visual. BTV ha previst iniciar la subtitulació
l’any 2006, i incloure en la programació algun
programa en llengua de signes.
• Es continua editant en format àudio la revista
B informació, que s’envia als domicilis de persones cegues o amb discapacitat visual dels
districtes de Gràcia (100 persones) i al de
Sant Andreu (175 persones).
• Al districte de Sant Andreu es trameten electrònicament les activitats dels centres cívics,
les programacions de Serveis Personals i els
programes de les festes majors, entre d’altres,
per a les persones amb discapacitat visual.
• Es continua editant BUGA (Butlletí Gràcia
Accessible) en format electrònic.

2.2. MOBILITAT
Recull actuacions adreçades a garantir, per a totes les persones, l’accés i la utilització, en condicions de màxima autonomia i d’igualtat, dels serveis de transport públic i de circulació, més concretament amb vista a l’exercici efectiu del dret a la mobilitat de les persones amb discapacitat.

2.2.1. MILLORAMENT DE L’ACCESSIBILITAT AL TRANSPORT

TRANSPORT PÚBLIC REGULAR
A desembre de 2005, els indicadors i l’evolució del conjunt de línies de metro de TMB i dels FGC
per a Barcelona i rodalia era el següent:
Indicadors
Nombre d’estacions de metro (TMB i FGC)
Proporció d’estacions accessibles

Desembre 2005
112
55,2%

Evolució 2004-2005
+ 20%
+ 4,7 punts
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PARADES D’AUTOBÚS

RESERVES D’APARCAMENT

• S’ha elaborat un informe de la línia 59, Modificacions dels criteris d’accessibilitat a les parades,
que ha esdevingut el model que cal aplicar en
les noves intervencions urbanístiques a la via
pública. Aquest informe s’ha tramès al regidor
responsable d’Infraestructes i Urbanisme.

• S’ha elaborat un pla de reserves públiques
d’aparcament al districte de l’Eixample, conjuntament amb els Serveis Tècnics del Districte i el secretari d’Accessibilitat de
l’Ajuntament. Aquest pla ha de ser el model
que cal implantar a la resta de districtes.
L’elaboració d’aquest pla ha comportat fer un
estudi/comprovació de les reserves existents,
la proposta de les noves reserves, la redacció
del pla i la preparació per difondre’l.
• També s’ha fet una primera proposta de pla
de reserves d’aparcament per als districtes
de les Corts i de Gràcia.

ACCESSIBILITAT ALS
TRENS D’ALTA VELOCITAT
• Fruit del viatge amb l’AVE Lleida-Saragossa
que van fer alguns membres del Consell Rector, el secretari d’Accessibilitat de l’Ajuntament
de Barcelona, el responsable d’Accessibilitat
de la Diputació i una tècnica del Servei de Promoció i Suport de l’IMD, es va redactar un
informe amb propostes de millora, que posteriorment es va trametre al Ministeri de Foment.
• També s’ha tramès un informe sobre l’Euromed al director general de Servicios de Transportes de Alta Velocidad y de Grandes Líneas
de RENFE i al director general de Servicios
a Operadores de ADIF.

TARGETES D’APARCAMENT
• El Servei d’Atenció al Públic ha rebut 1.963
demandes de tramitació de targetes d’aparcament de les quals 1.136 han estat concedides.

SUBVENCIONS DE L’IMPOST DE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM)
• S’han rebut 35 demandes de subvenció del
cost de l’IVTM per al transport de persones
amb discapacitat (vehicles adaptats a nom de
familiars i d’associacions) com a complement
a les exempcions que preveuen les ordenances municipals. Se n'han concedit 27.
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2.2.2. SERVEI PÚBLIC
DE TRANSPORT ESPECIAL
El Servei Públic de Transport Especial per a persones amb mobilitat reduïda severa és titularitat
de l'Entitat Metropolitana del Transport (EMT)
i de l'IMD. Aquest servei, el gestiona l'IMD
i les empreses CETRAMSA i Transports Ciutat
Comtal (TCC).
El mes d’abril, el Consell Metropolità de l’Entitat
Metropolitana del Transport (EMT), va adjudicar
el Servei Públic de Transport Especial per a Persones amb Mobilitat Reduïda, per al municipi de
Barcelona, a l’empresa Transports Ciutat Comtal
(TCC), amb la previsió d’una sèrie de millores
que s’han concretat en:
• L’ampliació de la cobertura horària des de les
7.00 fins a les 24.00 h de dilluns a dijous (feiners) i diumenge. De 7.00 a 02.00 hores,
divendres, dissabte i vigílies de festiu.

• L’ampliació de la cobertura territorial, als municipis de Badalona, Esplugues de Llobregat,
l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs
i Santa Coloma de Gramenet.
• S’ha renovat i s’ha ampliat la flota de microbusos, que ha passat de tenir 10 a tenir-ne 19.
També s’ha ampliat la flota de taxis adaptats
a 39 unitats.
• Compromís d’avisar a l’usuari, quan sigui
previsible que el taxi arribi amb retard al punt
i a l’hora concretats. En qualsevol cas i com
a norma, es trucarà sempre a l’usuari per
confirmar-li que el taxi és a punt d’arribar-hi.
• S’ha reduït el temps de permanència dels
usuaris del microbús, i s’hi han incorporat
noves rutes.
• S’han renovat i actualitzat les targetes de
transport especial. Actualment hi ha 2.120
persones a la ciutat que tenen aquesta targeta.
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RESULTATS DEL SERVEI
• Com es pot observar el nombre total de viatges s’ha incrementat un 22% respecte al 2004:

Total viatges
Total usuaris fixos
Total usuaris esporàdics

2005
189.270
543
1.372

2004
155.063
385
1.006

% variació
+22%
+41%
+36%

• A més, l’actuació d’aquest servei ha implicat l’elaboració de 85 dictàmens
de derivació al transport públic regular.

Dades dels viatges
• Viatges a centres: són viatges de persones amb discapacitat a serveis socials especialitzats,
centres de formació reglada, ocupacional o centres esportius.

ANY 2004
ANY 2005

Microbús
65.581
66.407
Increment de viatges: 16.749 (+18%)

Taxi
29.072
44.995

TOTAL
94.653
111.402

Usuaris
344
503

Increment de viatgers: 139 (+40%)

• Viatges laborals: són viatges a empreses ordinàries i a centres especials de treball.

ANY 2004
ANY 2005

Microbús
357
338
Increment de viatges: -1.154 (-16%)

Taxi
6.912
5.777

TOTAL
7.269
6.115

Usuaris
41
40

Increment de viatgers: -1 (-2%)

• Viatges esporàdics: són viatges amb diverses destinacions (metge, oci, esport, lleure...).

ANY 2004
ANY 2005

Microbús
1.883
1.462
Increment de viatges: 18.612 (+35%)
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Taxi
51.258
70.291

TOTAL
53.141
71.753

Increment de viatgers: 366 (+36%)

Usuaris
1.006
1.372

Gràfics d’evolució mensual dels viatges per tipus de viatge (centres, laborals i esporàdics):
Nombre de viatges CENTRES per mes
Any 2005 - Total viatges any: 111.402
14.000
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12.000
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Nombre de viatges LABORALS per mes
Any 2005 - Total viatges any: 6.180
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Nombre de viatges ESPORÀDICS per mes
Any 2005 - Total viatges any: 71.753
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Gràfic d’evolució anual (1999-2005) dels viatges segons tipus (centres, laborals i esporàdics):
Evolució nombre anual de viatges
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2001

Viatges Laborals

2002

2003

Total Esporàdics

2004

Total Viatges

2005

DIVULGACIÓ DEL MODEL
DE TRANSPORT BARCELONA
• Els responsables del Servei de Transport
han participat en dues activitats: d’una banda,
es va presentar un vídeo sobre el model de
transport a Barcelona a la reunió a París de
l’European Metropolitan Transport Authorities,
en la qual va participar el membre del Consell
Rector, el Sr. Benito Duran. I, de l’altra, la Sra.
María José Vázquez, membre del Consell
Rector, va participar a Madrid en unes jornades de formació i debat sobre l’accessibilitat
del transport urbà en autobús organitzades
per l’IMSERSO i la Federació Espanyola
de Municipis i Províncies (FEMP).
• S’han mantingut reunions de treball amb els
consells comarcals del Barcelonès i del Baix
Llobregat amb l’objectiu d’estendre el model
de transport de Barcelona.
• A més, s’han atès els representants d’administracions públiques i empreses següents, interessats a conèixer el model d’organització del
transport per a persones amb discapacitat a la
ciutat de Barcelona: Ajuntament de Palma de
Mallorca, Ajuntament d’Estocolm (Suècia),
Ajuntament de Tarragona, planificadors urbanístics de 19 municipis i entitats de Noruega,
reunió del Grup “Accés i Inclusió” de la Conferència Europea de Ministres de Transports
(CEMT) sobre polítiques i actuacions sobre
transport accessible a Espanya, Taula d’Entitats dels districtes de les Corts i de Sarrià

2.3. ACCÉS I SUPORT A LA LLAR
Es tracta d'un conjunt d’actuacions dirigides a
promoure l’accés a l’habitatge de les persones
amb discapacitat –amb la provisió corresponent
d’habitatge públic i/o adaptat–; i també la
implantació i/o l'ampliació dels diversos serveis
de suport a la llar per a possibilitar les activitats
de la vida diària –AVD– d’aquestes persones.

2.3.1. SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
• Els serveis d’atenció domiciliària per a persones amb discapacitat han augmentat un 14%
l’any 2005.
• A més, el Servei de Teleassistència s’ha
ampliat i permet atendre a persones amb
discapacitat. En aquest període s’han instal·lat
23 aparells que beneficien a 34 persones amb
discapacitat.
• Per tal d’oferir un ventall de serveis d’atenció
domiciliària i d’assistència personal adequats
a les necessitats de les persones amb discapacitat, s’ha col·laborat amb el Servei de Personal de Suport per a les Famílies de Persones
amb Discapacitat Intel·lectual mitjançant la
signatura d’ un conveni amb la Federació
APPS. Aquest servei ha fet 254 serveis
a 90 famílies, la qual cosa ha suposat
un total de 4. 526 hores.
• S’ha iniciat una col·laboració amb el Servei
de Suport a la Llar “Me’n vaig a casa” per permetre una vida independent a persones amb
discapacitat intel·lectual, mitjançant la signatura d’un conveni amb la Fundació Catalana
Síndrome de Down.
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• Continuant amb aquest objectiu de promoure l’autonomia, s’ha dissenyat un projecte pilot de Vida
Independent per a persones amb discapacitat física, el qual pretén evitar la institucionalització
gràcies a la incorporació de la figura de l’assistent personal.

2.3.2. ACCÉS A L’HABITATGE DE PROMOCIÓ PÚBLICA
• S’ha treballat amb la Direcció de Benestar Social del sector de serveis personals i amb el Patronat
Municipal de l’Habitatge en la resolució de queixes i al·legacions per a l’adjudicació d’habitatges
adaptats de gent gran, queixes d’usuaris per a l’adaptació dels habitatges del 10HJ.
Des de l’Institut també s’ha assessorat a l’Institut Municipal d’Urbanisme en l’acompliment
dels criteris d’adjudicació d’habitatges adaptats, en les noves promocions de 10HJ.
• La situació pel que fa a l’adjudicació dels habitatges reservats per a persones amb discapacitat
l’any 2005 ha estat la següent:
Tipus d’habitatge
Habitatges adaptats per a gent gran
Habitatges per a gent gran amb fill amb disminució a càrrec
Habitatges per a joves “10HJ”
Dades facilitades pel Patronat Municipal de l’Habitatge.
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Nombre d’habitatges adjudicats
7
9
1

2.4. ATENCIÓ SOCIAL
I ALTRES SERVEIS PERSONALS
Recull les actuacions dirigides a assolir el nivell
adequat dels serveis socials i altres iniciatives
de promoció que es corresponguin amb les
necessitats de la població amb discapacitat,
i també, a mantenir i millorar els serveis socials
que, actualment, depenen de l’IMD.

2.4.1. SERVEI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC (SAP)
• El Servei d'Atenció al Públic (SAP) funciona
des de l’any 1993. Ofereix:
A) Informació sobre recursos i serveis existents.
B) Recepció de reclamacions i suggeriments.
C) Tramitació de:
- La targeta d’usuari/ària del servei públic
de transport especial adaptat.
- La targeta de tolerància d'aparcament.
- Les subvencions de l’impost de vehicles
de tracció mecànica.

Resultats globals
Any 2005
21.895
9.136

% respecte 2004
+ 27%
+ 2%

16.669
2.593
2.633
636
1.963
34

+ 37%
+ 64%
+ 25%
- 4%
- 32%
–

Persones i famílies*
Estudiants, professionals i entitats

8.650
486

+ 2%
+ 14%

* Persones per tipus de discapacitat
- Física
- Psíquica
- Mental
- Auditiva
- Visual

8.650
7.076
516
405
228
425

+2%
- 2%
+ 8%
+ 13%
0%
+ 121%

Nombre total de demandes
Nombre total d'usuaris
Indicadors de l’activitat:
Informació: total
Reclamacions: total
Tramitacions:
- Targeta de transport especial
- Targeta d'aparcament
- Subvenció IVTM (no conductors)
Indicadors de població atesa:
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DETALL DEL SERVEI
Informació
Es dóna informació telefònica i presencial a les persones amb discapacitat i a les seves famílies,
als professionals i a les entitats. També es dóna suport a les Oficines d’Atenció al Ciutadà.
Informacions (Any 2005, 16.669 demandes)

Transport propi

1.090
1.630
2.199

Transport públic

3.259
93
94

Educació

643
614

Salut/Valoracions

591
764

Cultura/Esport/Lleure

1.239

Serveis socials

1.698
585

Ajuda econòmica

927
854

Laboral

1.170
343
313

Habitatge

170
307

Ajudes tècniques

381
452

Urbanisme/Barreres

2.960

Legals/Jurídiques

4.055
1.012
1.386

Generals
0

500

1.000

ANY 2004
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1.500

2.000

ANY 2005

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Reclamacions
Es recullen i tramiten reclamacions pel que fa al funcionament i a les prestacions de l’Administració
a les persones amb discapacitat. A continuació veiem la distribució de les reclamacions de l'any
2004 i tot seguit les 2.593 reclamacions de l'any 2005.

g

Any 2004, 1.584 reclamacions
f
e
d
b

a

a

Transport propi

46%

b

Transport públic ordinari

11%

c

Transport públic especial

22%

d

Accessibilitat

2%

e

S. Personals i laboral

3%

f

Legals/Jurídiques

g

Altres

a

Transport propi

b

Transport públic ordinari

5%

c

Transport públic especial

23%

d

Accessibilitat

1%

e

S. Personals i laboral

2%

f

Legals/Jurídiques

6%

g

Altres

3%

10%
6%

c

Any 2005, 2.593 reclamacions

d

e

f

g

b

c

a

60%
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EVOLUCIÓ DELS RESULTATS GENERALS DEL SERVEI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
Usuaris i demandes

25.000

21.895
20.000

18.000

17.261

16.000

14.000

12.000
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10.000
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8.000
7.103
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4.000
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0
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Any 2001

Any 2002

S. Socials i laborals

Any 2003

Any 2004

Accessibilitat (hab./urb.)

Any 2005

Jurídiques i altres

2.4.2. SERVEIS RESIDENCIALS

SERVEI RESIDENCIAL EXPERIMENTAL VILA OLÍMPICA/PARALÍMPICA
El servei residencial experimental Vila Olímpica/Paralímpica va ser inaugurat el maig del 1999.
Es tracta d’un equipament públic per a persones amb discapacitat física i/o visual, de titularitat
municipal i finançat per mitjà del conveni de cooperació interadministrativa entre el Departament
de Benestar i Família i l’Ajuntament de Barcelona. Actualment el contracte de la gestió d'aquest
depèn de l'empresa Institut per a la Promoció Social i de la Salut (IPSS).
La capacitat del servei és de dotze places, repartides en sis apartaments (dues places per apartament). La residència ofereix el servei 22 hores al dia, els 365 dies de l’any. Aquests apartaments
disposen d'un sistema de noves tecnologies aplicades a l’entorn domèstic (domòtica).

Els/les residents
• Al llarg del 2005 s’ha produït la baixa d’una usuària,
la qual ha estat trasladada a la Residència Amílcar.
• Hi ha 11 places cobertes: 6 dones (%) i 5 homes (42 %).
• L’estructura d’edats dels residents és:
- De 25 a 34 anys: 3 residents
- De 35 a 44 anys: 2 residents
- De 45 a 54 anys: 3 residents
- De 55 a 64 anys: 2 residents
- Majors de 65 anys: 1 resident
• La mitjana del grau de disminució és del 90, 6% i varia entre el 65% i el 100%. Hi ha dos residents
amb paràlisi cerebral, dos amb esclerosi múltiple, dos amb lesió medul·lar, dos amb seqüeles de
poliomielitis, un amb malformació neuronal, un amb síndrome espinocerebelós i un amb siringomèlia.
• La valoració de les capacitats dels residents per a les activitats de la vida diària (AVD),
segons l’escala de Barthel, es pot resumir en els nivells d’autonomia següents:
Nivell
d’autonomia
Nombre de residents

Totalment
dependent
–

Dependent
sever
7

Dependent
moderat
1

Dependent
lleu
3
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• Aquesta informació ha servit per elaborar
alguns programes d’activitats. En relació a
l’activitat externa i com a resum: dos residents
tenen activitat laboral, un estudia i un altre ha
finalitzat la seva formació, i també hi ha dos
usuaris que fan alguna activitat esportiva.
• Respecte a les activitat de lleure, durant l’any
2005 es va organitzar la visita dels residents
a la Fira d’Abril.

RESIDÈNCIA AMÍLCAR
És un equipament residencial que es va crear
l'any 1983 per a persones adultes amb gran
discapacitat física de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). Està gestionat
des del seu inici per l'IMD.
Aquesta residència té 18 places i el servei és
obert les 24 hores dels 365 dies de l’any.

Els/les residents
Altres activitats rellevants
• Hi ha 7 dones (33%) i 10 homes (67%).
• S’ha fet una valoració individual amb els usuaris i usuàries d’aquest equipament, també de
les seves necessitats i expectatives, i s’han
elaborat propostes de projectes de vida independent per a quatre usuaris.
• S’han fet onze reunions d’equip per tractar
els temes de funcionament de l’equipament,
seguiment de casos, conflictes amb els usuaris i aspectes sanitaris, entre d’altres. L’equip
rep supervisió quinzenalment per part d’un
professional.
• L’objectiu proposat per a l’any 2005 ha estat
millorar el grau de satisfacció dels usuaris
amb la qualitat del servei. Amb aquest objectiu
s’han dut a terme diverses activitats, d’entre
les quals destaquen: supervisió del material,
proposta de millores amb el càtering, ajuda a
l'hora de fer tràmits, atenció especial als usuaris que ho requereixen i mediació en situacions de conflicte.
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• La mitjana d’edat dels residents
és de 51 anys (entre 29 i 59 anys).
• La mitjana del grau de disminució és del 94%
i varia entre el 71% i el 100%. Hi ha vuit residents amb paràlisi cerebral, tres amb esclerosi
múltiple, tres amb lesió medul·lar, un amb
seqüeles de poliomielitis, un amb amputació
EIE, un amb distròfia muscular i un amb
seqüeles de traumatisme cranioencefàlic.
• Durant el 2005 s'han produït tres baixes,
per diferents motius: un resident va aconseguir
la reagrupació familiar i ha marxat a viure amb
la seva família, un altre resident es va traslladar a una residència per a la tercera edat, i la
darrera persona va causar baixa per defunció.
• D'aquestes tres baixes, només se n’han pogut
cobrir dues: una persona usuària dels Pisos
amb Suport de la Vila Olímpica que, per agreujament del seu estat físic, necessita un suport
més extens, i una altra persona procedent del
domicili familiar. En aquests moments, s’està
treballant per aconseguir un pis adaptat per
a un usuari que vol conviure amb el seu fill.

• El deteriorament físic i psíquic de quadre residents és més propi d’un centre sociosanitari.
Per aquest motiu, s’estan iniciant els tràmits
de cerca de places, en col·laboració amb els
metges de capçalera del CAP Turó i del CAP
de Salut Mental Nou Barris. A més, per l’agreujament de l’estat de dependència i de les
malalties pròpies de la discapacitat aquest
any s’ha produït un augment d’ingressos
hospitalaris i de la durada de l’estada.
• Actualment, hi ha vuit usuaris que no duen a
terme cap activitat estable, ni manifesten desig
de fer-ne cap. A banda, dos usuaris fan rehabilitació física en centres externs i hi ha dos residents que assisteixen a la Fundació Esclerosi
Múltiple per fer rehabilitació específica.

B) Psiquiàtrica
Els residents poden rebre tractament psiquiàtric,
psicoterapèutic o ambdós alhora. Aquesta disciplina la coordinen la cap d’equip i la responsable
higienicosanitària amb el cap de Salut Mental de
Nou Barris-Zona Sud, el Servei de Psiquiatria de
l'Hospital de la Vall d'Hebron i l'Institut Guttmann.
L’atenció psiquiàtrica als pacients la fan quatre
professionals del CAP de Nou Barris , uns de
l’Hospital de la Vall d’Hebron i un de l’Institut Guttmann. També s’estableix la coordinació amb els
dos professionals que fan el tractament psicoterapèutic als residents. Reben atenció psiquiàtrica
dotze residents, amb la distribució següent:
Tipus de tractament
Psiquiàtric
Psicoterapèutic
Ambdós alhora

Nombre de residents
8
2
2

Els programes individualitzats
• S’estructuren mitjançant diverses disciplines,
amb la finalitat de promoure l’accés de la persona a uns àmbits de vida més autònoms
i de millor qualitat:

A) Legal
S’ha seguit el procés d’incapacitació de dos
residents i s’està pendent de les dues sentències. S’han signat dos contractes assistencials.
S’han fet reunions amb els representants dels
usuaris i s’ha facilitat la gestió de tràmits per
a l’obtenció de documentació. A més, s’està
seguint el procés de reagrupació familiar
d’un dels residents.

C) Educativa
S'han elaborat els programes d’activitats
dels 17 residents, amb vista a la millora de
l’autonomia personal en les activitats de la vida
diària i segons les necessitats de cada usuari.
Els aspectes educatius que recullen els esmentats programes individuals són:
- Hàbits d'autonomia personal
(aparença externa, higiene corporal, vestir-se,
menjar, autonomia en els desplaçaments,
comunicacions i transport públic).
- L’autonomia econòmica.
- Relacions i adaptació social.
- Temps lliure dins i fora del servei.
- Relacions familiars.
- L'autonomia en espais interiors.
- L'autonomia en espais exteriors
(acompanyaments, circulació viària,
utilització del transport, etc.).
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D) Pedagògica / formativa
Cal tenir en compte les diferències en el grau de formació dels residents: hi ha residents
que no saben llegir ni escriure i altres que tenen formació prèvia. La situació dels residents és:

Nombre residents

Inici al grafisme
8

Estudis primaris
7

Diplomats
1

Llicenciats
1

En aquests moments, hi ha cinc residents que fan activitats formatives.

E) Sanitària
Els residents de la Residència Amílcar han rebut seguiment per part del metge de capçalera d’atenció primària del CAP Turó. El total de visites s’ha reduït durant el 2005: s’han realitzat set visites al
metge de família i 186 a metges especialistes. Hi ha un resident que fa una sessió de diàlisi tres dies
a la setmana i quatre residents fan rehabilitació una o dues vegades a la setmana.
Durant el 2005, ha pujat el nombre d’urgències: hi ha hagut 14 urgències domiciliàries i 6 hospitalàries. La durada dels ingressos hospitalaris ha augmentat significativament, a causa de tres ingressos de llarga durada.

F) Esportiva/lúdica/cultural
Hi ha una mitjana de cinc residents que participen regularment en activitats esportives, lúdiques
o culturals organitzades per entitats de lleure o per l'Ajuntament de Barcelona. Aquest any s'han fet
lloc 45 sortides que han tingut suport del Servei de voluntariat de la Creu Roja, Frater i Hospitalitat
de Lourdes. A més, el nombre de residents que ha anat de vacances ha estat el següent:
Període
Nadal
Setmana Santa
Estiu

Nombre de residents
3
2
6

Durant l’any 2005 ha continuat l’activitat d’Art-Teràpia, que duu a terme l’Associació Metàfora
amb conveni amb la Universitat de Barcelona, en la qual participen dos residents. A part, el centre
ha rebut la col·laboració de psicopedagogs i logopedes voluntaris per fer activitats lúdiques dins
del centre. Les activitats dutes a terme han estat: jardineria, pintura i concurs de jocs de taula.
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G) Laboral/ocupacional
Actualment duen a terme activitat ocupacional cinc residents al Centre Ocupacional Sínia.
El gràfic següent descriu l’evolució del nombre de residents que participen en activitats
corresponents a diverses disciplines en els darrers anys:
18
16

16
14
12

11

11

10
8

9

9
7

7

6

6
5

5
4

4

4

5

5

4

2
0
2001

2002

2003

2004

2005

Nombre residents en formació (cursos, escoles…)
Nombre residents amb act. ocupacional (treball, cet, co)
Nombre residents en activitats esport/cultura/socials

Altres activitats rellevants
• S’ha fet una reunió ordinària del Consell Assessor.
• La residència ha superat amb èxit tres inspeccions de Benestar i Família. En aquests moments,
s’estan efectuant millores a la instal·lació elèctrica, segons les recomanacions de l' ECA. Pel que
fa als equipaments, estem esperant la renovació de 14 llits i matalassos i de l’adquisició d’una
banyera, una nevera i un rentaplats; aquest any, la residència ha pogut disposar d’una grua de
més de 150 kg i una assecadora industrial.
• Quant a la col·laboració d’alumnes en pràctiques, durant el 2005 hi han fet les pràctiques alumnes
del màster d’ ART-TERÀPIA de la Universitat de Barcelona i alumnes de Treball Familiar de tres
centres.
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RESIDÈNCIA VALLDAURA

Els programes individualitzats

És un equipament residencial creat l’any 1992
i de titularitat de l’Institut Català d’Assistència
i de Serveis Socials (ICASS). Està gestionada
des del seu inici per l'IMD.
Té una capacitat de 24 places, i les persones
ateses són adults amb discapacitat psíquica i/o
trastorns de l'estructura de la personalitat.

• S’estructuren mitjançant diverses disciplines
amb la finalitat de millorar l’autonomia personal
i la qualitat de vida.

A) Legal
La situació actual dels residents és:
- Incapacitació total: 19
- Incapacitació parcial: 6

Els/les residents
• S'ha produït la baixa d’un usuari, que ha
ingressat en un altre centre a causa de l’empitjorament de la seva malaltia. Aquesta plaça
s’ha cobert amb un usuari dels pisos de la
Casa Bloc.
• Des de fa més d’un any, a l’habitació de control hi ha un usuari addicional, que prové dels
pisos de la Casa Bloc, i que està pendent de
l’assignació de l’habitació definitiva. En
aquests moments, s'hi atenen 25 persones i es
tanca la possibilitat d’acollir cap usuari de la
Casa Bloc en cas de malaltia, vacances, etc.
• Hi ha 15 homes (60%) i 10 dones (40%).
• La mitjana d’edat és de 46 anys
(oscil·len entre els 29 i els 62 anys).
- De 20 a 30 anys: 1 resident
- De 31 a 44 anys: 10 residents
- De 45 a 59 anys: 12 residents
- Més grans de 60 anys: 1 resident
• El grau de disminució oscil·la entre un mínim
del 48% i un màxim del 94%, amb un valor
mitjà del 71,7%.
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S’han mantingut entrevistes amb familiars per
a l’actualització de pactes i seguiment d’informació. A més, també s’ha fet el seguiment
dels pactes de funcionament dels 25 residents,
ja acordats amb els diferents tutors.
S’ha mantingut la coordinació permanent amb
els tutors i les fundacions tutelars de 14 dels
residents i per a la pretutela d’un resident més.
En aquest sentit, se’ls han lliurat informes individuals trimestrals amb informació referent a totes
les disciplines i també informes de despesa
mensuals. Actualment, la situació amb relació
a les entitats que tutelen 14 residents és la
següent: Fundació ASPANIAS, 6 residents tutelats; Fundació Catalana Tutelar de Disminuïts
Psíquics, 6 residents; i Fundació de Malalts
Mentals, 2 residents.
També s'han mantingut les coordinacions amb
la Guàrdia Urbana de Barcelona (especialment
amb la del districte de Nou Barris), la Comissaria de la Policia Nacional de Nou Barris i els
Mossos d’Esquadra, pel que fa a diferents
fugues i intervencions policials.
Finalment, indicar que s’ha signat una modificació del contracte assistencial del resident que
ha canviat de fundacions tutelars.

B) Psiquiàtrica
Els residents poden rebre tractament psiquiàtric, tractament psicoterapèutic o ambdós alhora.
Aquesta disciplina la coordinen la treballadora social i la responsable higienicosanitària amb el CAP
de Salut Mental de Nou Barris-Zona Nord (6 professionals) i amb els professionals que fan tractament terapèutic (cinc psicòlegs). La situació actual és la següent:
Tipus de tractament
Psiquiàtric
Psicoterapèutic
Ambdós alhora

Nombre de residents
14
4
6

Hi ha hagut un ingrés a l'Institut Municipal Psiquiàtric d'Urgències (IMPU) de 15 dies.

C) Educativa
S’ha fet una actualització de la valoració del nivell d'autonomia de 25 residents mitjançant la fitxa
d’exploració de la qual s’han obtingut els resultats següents:
Nivell d’autonomia
Nombre de residents

Suport limitat o intermitent
9

Suport extens o generalitzat
16

Aquesta informació ha servit per elaborar els programes d’activitats dels 25 residents,
per millorar o mantenir l’autonomia personal Els aspectes educatius que recullen els esmentats
programes individuals són:
- Autonomia personal (higiene corporal, vestir-se, menjar, tenir cura de la roba...).
- Autonomia econòmica.
- Utilització correcta dels estris de la comunitat.
- Relacions i adaptació social.
- Autonomia domèstica (compres, bugaderia, parar i desparar taula, medicació).
- Temps lliure.
- Família.
- Sexualitat i afectivitat.

D) Pedagògica
La situació dels residents que fan activitats formatives es pot resumir a la taula següent:

Nombre de residents

Iniciació al grafisme i a la lectoescriptura
15

Neolectors
5

Escola d’adults
5
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Les activitats d’iniciació al grafisme i a la lectoescriptura s’han fet a la residència, en centres
cívics o amb professors particulars. Les activitats de les escoles d'adults s'han dut a terme
en una escola d'adults i a la seu del Fundació
Síndrome de Down.
Un resident ha assistit a un curs de formació i
inserció laboral organitzat per Femarec.

Durant el primer semestre, dos professionals (una
psicopedagoga i un logopeda) han dut a terme
de manera voluntària un estudi de les necessitats
pedagògiques dels residents, tant de la Residència Valldaura com dels pisos de la Casa Bloc.
Les conclusions de l’estudi han servit per preparar
les activitats externes plantejades per al proper
curs. A més, també s’encarregaran de les accions
de coneixement de l’euro, imatge personal i habilitats socials de les persones susceptibles d’ocupar les places dels pisos de la Casa Bloc.

E) Laboral/ocupacional
A la taula següent es detalla la situació laboral/ocupacional dels residents:

Nombre d’usuaris

Centre ocupacional
17

Centre especial de treball
4

Cap activitat laboral
4

Els motius pels quals hi ha usuaris que no fan cap activitat són l’edat avançada en el cas de dos
residents i el tipus de malaltia psiquiàtrica en els altres dos casos.

F) Esportiva/cultural
Els residents que ho sol·liciten fan una o diverses modalitats esportives, adreçades al manteniment
de la forma física. Molts residents participen en activitats de lleure en diferents serveis:
Activitats esportives/culturals
Nombre de residents
Esplai
11
Gimnàstica de manteniment i rehabilitació
14
Natació
4
Psicomotricitat
18
El nombre d'usuaris que han anat de vacances ha estat el següent:
Període
Nadal
Setmana Santa
Estiu
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Nombre de residents
16
18
19

També hem rebut el suport de l’acompanyament
voluntari de Creu Roja alguns caps de setmana
en el mateix centre, especialment per a les festes de Carnestoltes, Castanyada i Nadal.

G) Sanitària
Els residents de la Residència Valldaura han
rebut seguiment per part del metge de capçalera del CAP Guineueta. El total de visites al
metge de capçalera ha estat de 132 visites i als
metges especialistes ha estat de 614 visites
durant l’any 2005.
En l’àmbit sanitari hi ha hagut 15 urgències, 5
ateses en serveis hospitalaris, 7 al Servei d’Urgències del CAP Guineueta i 3 a la mateixa residència. Aquestes urgències han donat lloc a 2
ingressos hospitalaris d’entre 1 i 10 dies; també
hi ha hagut una urgència psiquiàtrica, que ha
suposat un ingrés de 15 de dies a l’IMPU. A
més, hi ha hagut una intervenció quirúrgica programada que ha suposat una estada d’un dia a
l'hospital. Finalment, cal comentar que als residents se'ls han fet 124 proves mèdiques.

Altres activitats rellevants
• S'han promogut les activitats de l'Associació
de Familiars i Tutors Valldaura i la Jornada de
Portes Obertes del centre residencial. Juntament amb l’Associació, s’ha promogut la taula
rodona “Tutelatge de persones discapacitades”, dins la Setmana dels Drets de les Persones amb Discapacitat, del programa 10x10 de
la Regidoria de Drets Humans de l’Ajuntament
de Barcelona.

• El Consell Assessor i de Seguiment ha dut a
terme la reunió ordinària anual.
• S’ha fet una inspecció sanitària de la cuina.
• Finalment, cal indicar que s’ha acollit una
alumna en pràctiques del Centre d’Ensenyament de Secundària Bemen.
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PISOS TUTELATS CASA BLOC

Programes individuals

Els pisos tutelats Casa Bloc es van crear l'any
1995, són de titularitat de l’Institut Municipal de
Persones amb Discapacitat de Barcelona i estan
finançats per mitjà del conveni de cooperació
interadministrativa entre el Departament de
Benestar i Família i l’Ajuntament de Barcelona.

• El desenvolupament dels programes individualitzats per a l’autonomia personal i la millora de
la qualitat de vida es duu a terme considerant
els diversos àmbits o les diverses disciplines.

Es tracta de dos pisos de la Casa Bloc amb vuit
places en total, que tutela la residència Valldaura.

La població atesa
• Durant el 2005, s’han produït tres baixes: dos
residents s’han traslladat a la residència Valldaura, i l’altre s’ha traslladat en un altre centre.
• Hi ha cinc residents que hi han estat tot l’any.
Tots són homes: hi ha un pis amb les quatre
places cobertes i un pis amb un sol resident.
• En relació a l’edat, la mitjana és de 56 anys
(entre 49 i 63 anys).
• El grau mitjà de discapacitat és del 66,2%.

A) Legal
S'ha mantingut la coordinació amb els tutors i
les fundacions tutelars. Els cinc residents tenen
la incapacitació total.
B) Psiquiàtrica
Els residents poden rebre tractament psiquiàtric,
tractament psicoterapèutic o ambdós alhora.
Aquesta disciplina, la coordinen l’assistent
social i la responsable higienicosanitària amb
el CAP de Salut Mental de Nou Barris-Zona Nord
i amb els professionals que fan el tractament
terapèutic. La situació actual és la següent:
Actualment el nombre de residents
que reben tractament és:
Tipus de tractament
Psiquiàtric
Psicoterapèutic

Nombre de residents
1
1

C) Educativa
S'han elaborat i aplicat sis programes educatius.
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D) Pedagògica
La situació dels residents de pisos que fan activitats formatives es pot resumir en:

Nombre de residents

Iniciació al grafisme i a la lectoescriptura
2

Escola d’adults
3

Les activitats de les escoles d'adults s'han fet en un centre de formació d'adults
i a la mateixa residència.

E) Esportiva/lúdica
Alguns residents fan regularment alguna modalitat esportiva o adreçada
al manteniment de la forma física, o bé assisteixen a activitats ludicoculturals.
Activitats
Gimnàstica de manteniment i rehabilitació
Psicomotricitat
Esplai

Nombre de residents
4
2
2

Pel que fa al temps de vacances, els residents han assistit a diferents activitats organitzades per
organitzacions de lleure o per agències de viatges. El nombre d'usuaris que ha anat de vacances
ha estat el següent:
Període
Nadal
Setmana Santa
Estiu

Nombre de residents
4
5
5

F) Laboral/ocupacional
Actualment, la situació laboral dels residents en els pisos és:

Nombre de residents

Centre ocupacional
2

Centre especial treball
1

Cap activitat
2

G) Sanitària
Tots els residents han rebut seguiment del metge de capçalera d'atenció primària del CAP
Guineueta. El total de visites al metge de capçalera ha estat de 26 i al metge especialista, de 27.
Pel que fa a proves mèdiques, els residents n’han rebut 22 i també s’ha fet una intervenció
quirúrgica programada.
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Altres activitats rellevants
• Durant el 2005, es va fer el trasllat d’un dels pisos a un altre reformat, en el mateix edifici
i planta que el segon pis. Aquest fet facilitarà el desplaçament i el control dels pisos.
• També s’han convocat diverses reunions amb responsables de l’INCASOL
amb l’objectiu de fer el seguiment de les obres i dels nous equipaments per al pis.
• Finalment, cal apuntar que durant el 2005 s’ha canviat el sistema de trasllat del menjar als pisos,
ja que s’ha acordat que l’empresa de càtering porti ella mateixa el menjar als pisos.

2.4.3. SERVEIS D’ATENCIÓ PRECOÇ (EIPI)
Els Equips Interdisciplinaris per a la Petita Infància (EIPI) estan ubicats als districtes de Ciutat Vella
i de Nou Barris. Formen part de la xarxa pública dels Serveis d’Atenció Precoç (SAP) de la Generalitat de Catalunya, i estan catalogats com a serveis concertats mitjançant un conveni marc amb
corporacions locals.
Atenen nens i nenes amb problemes de desenvolupament d'edats compreses entre 0 i 6 anys.

RESULTATS GLOBALS

Nombre de nens i nenes atesos
Nombre de casos diagnosticats
Nombre de tractaments

Any 2005
397
303
344

% respecte 2004
+ 3%
+ 6%
+ 7%

Prevenció
• S’han fet 21 sessions de prevenció amb professionals sanitaris de les Àrees Bàsiques
de Salut dels districtes de Ciutat Vella i de Nou Barris. Hi han assistit 20 persones.
• També s'han organitzat 2 sessions de prevenció amb grups de mares i pares d’escoles
del districte de Nou Barris. Hi han assistit 66 persones.
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Diagnòstic
• S’han rebut i atès un total de 303 nens i nenes, i es completen els diagnostics corresponents
a totes les demandes.
• Tot plegat ha implicat 273 diagnòstics neuropediàtrics i 131 diagnòstics psicològics i s'han dut
a terme 1.593 sessions de diagnòstic, amb una mitjana de 3,9 sessions per diagnòstic fet.
Al gràfic que es presenta a continuació, es detalla l’evolució del nombre de casos diagnosticats
durant els darrers anys:
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Tractament
• Durant l'any 2005 s’han portat a terme, sumats els resultats dels dos districtes, programes de
tractament per a un total de 281 casos. Aquests tractaments es distribueixen de la manera següent:
Modalitat de tractament
Preventiu
Terapèutic
Seguiment
Total de tractaments

Totals
115
179
50
344
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• El nombre total de sessions de tractament ha estat de 4.976 amb una mitjana de 14,5 sessions
per tractament. A continuació presentem el gràfic d’evolució de resultats quant a tractaments:
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Suport a la integració escolar i social
• S’ha donat suport a un total de 78 casos d’integració a escoles bressol, escoles especials,
escoles ordinàries i esplais, ludoteques i casals.
Nombre total
de nens i nenes
78

Escoles bressol
ordinàries
18

Escoles
especials
7

Altres activitats rellevants
• Els EIPI treballen coordinadament amb els serveis sanitaris, socials, pedagògics i escolars
de les diferents administracions, Generalitat
de Catalunya i Ajuntament de Barcelona. En
aquest sentit, cal assenyalar que l’any 2005
s’ha finalitzat el projecte amb la Comissió de
Treball Interdepartamental de la Generalitat
de Catalunya (CTIC).

58

Escoles
ordinàries
30

Esplais,
ludoteques i casals
23

• Durant el 2005, han participat en unes jornades de treball per millorar les derivacions i les
coordinacions entre els diferents serveis que
treballen a Ciutat Vella. En aquestes sessions
es van presentar casos per exemplificar el funcionament del treball coordinat. Hi van participar professionals de diferents equips del Casc
Antic i del Raval Nord: EAP, EAIA, CSMIJ, serveis socials, tècnics d’ensenyament i de serveis socials del districte.

• A Ciutat Vella, s'hi fan reunions mensuals amb
els serveis de pediatria, l’EAIA, EAP i els serveis socials de Raval Nord per tractar diferents
temes que poden ajudar a millorar l’atenció
dins la xarxa. A més, s’han fet 8 reunions amb
l’EAIA del Raval per analitzar alguns casos
d’especial complexitat en els quals han intervingut els dos dispositius.
• Com a activitat de divulgació, cal destacar la
publicació d’un article al número 14 de la
Revista Catalana de Psicopedagogia i Educació, amb el títol “Els Centres de Desenvolupament i Atenció Precoç a Catalunya”.

• Els professionals de l’EIPI també han participat
en l’elaboració del document Recomendaciones y técnicas para el desarrollo de la atención temprana, editat pel Real Patronato sobre
Discapacidad.
• També aquest any 2005 s’ha iniciat una activitat d’investigació en col·laboració amb la
Facultat de Psicologia de la Universitat Ramon
Llull i el Servei de Neonatologia de l’Hospital
Infantil de la Vall d’Hebron. Aquest projecte té
l’objectiu de crear una eina diagnòstica útil
per a la detecció precoç dels problemes o
trastorns de la relació pares-fills a les consultes pediàtriques neonatològiques de seguiment dels infants prematurs amb risc biològic.
L'elaboració d'aquest projecte ha comportat
que es fessin quatre reunions.

2.4.4. SUPORT ALS SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
Aquest servei dóna suport als professionals les Unitats Bàsiques d'Atenció Social Primària (UBASP)
dels districtes de la ciutat de Barcelona. Té com a funcions la informació, el suport i l'assessorament especialitzat i el seguiment de l'evolució de les persones amb discapacitat ateses en aquests
centres. S'ofereixen els serveis d’atenció telefònica (consultes i demandes d'assessorament)
i d’atenció presencial (assessorament, suport, seguiment i valoració). Els indicadors de resultats
de l’any 2005 han estat els següents:

RESULTATS GLOBALS

Nombre total de demandes
Nombre total de consultes i assessoraments
Nombre total de casos de suport
Nombre total de casos de seguiment
Nombre total de professionals atesos

Any 2005
810
501
160
149
356

% respecte 2004
- 8%
- 12%
5%
- 4%
- 1%
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POBLACIÓ ATESA
Tipus de discapacitat
Física
Psíquica
Mental
Auditiva
Visual
Total

Any 2005
216
153
72
9
13
463

% respecte 2004
16%
- 29%
44%
- 25%
44%
- 2%

CONSULTES DE PROFESSIONALS DELS SERVEIS SOCIALS
S'han atès 501 consultes i assessoraments per telèfon i presencialment, als centres de serveis
socials. La distribució per districtes és la següent:
Districtes
Ciutat Vella
Eixample
Sants-Montjuïc
Les Corts
Sarrià-Sant Gervasi
Gràcia
Horta-Guinardó
Nou Barris
Sant Andreu
Sant Martí
Total
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Consultes i assessorament 2005
103
53
65
8
18
30
96
24
22
82
501

SUPORT A L'ATENCIÓ DE LES PERSONES
AMB DISCAPACITAT ALS CENTRES DE SERVEIS SOCIALS
S'ha intervingut en 160 casos de suport. La distribució dels casos per districtes és la següent:
Districtes
Ciutat Vella
Eixample
Sants-Montjuïc
Les Corts
Sarrià-St. Gervasi
Gràcia
Horta-Guinardó
Nou Barris
Sant Andreu
Sant Martí
Total

Casos de suport 2005
64
19
32
–
–
4
22
7
–
12
160

SEGUIMENT I VALORACIÓ DE L'ATENCIÓ DE LES PERSONES
AMB DISCAPACITAT ALS CENTRES DE SERVEIS SOCIALS
S'ha fet el seguiment de 149 casos. La distribució per districtes és la següent:
Districtes
Ciutat Vella
Eixample
Sants-Montjuïc
Les Corts
Sarrià-St. Gervasi
Gràcia
Horta-Guinardó
Nou Barris
Sant Andreu
Sant Martí
Total

Seguiments 2005
39
15
36
6
3
4
30
3
8
5
149
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SEGUIMENT DEL SERVEI D’ACOMPANYAMENT AMB VOLUNTARIS
DE LA CREU ROJA, MITJANÇANT UN CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
Es tracta de d' acompanyar persones amb problemes de dependència funcional o dificultats
de desenvolupament social per dur a terme activitats quotidianes i d’afavorir i de potenciar
l’autonomia i la integració social.
Intervenció
Nombre de persones ateses
Atenció individual
54
Atenció grupal
292
Atenció en actes puntuals o rellevants
500
Projecte de platges adaptades
234
Total persones ateses
1.080

• S'ha assistit a les reunions de la Comissió Tècnica de l'annex I Relatiu a la realització d'accions
de treball social amb la promoció de voluntariat, del Conveni de l'Ajuntament (Benestar Social)
amb la Creu Roja de Barcelona.

2.4.5. PLA D’EQUIPAMENTS DE SERVEIS SOCIALS
El 13 de juliol de 2005 es va signar el conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar
i Família de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, en matèria d’equipaments
de serveis socials per al període 2005-2006.
En relació als equipaments per a persones amb discapacitat, el conveni es concreta en:
Discapacitat
Psíquica
(profunds)
Psíquica (lleugers amb
trastorns de conducta)
Física
Malaltia mental
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Equipaments
públics
2 residències
(120 places)
1 residència
(60 places)
1 residència
(50-60 places)
1 llar-residència
(30 places)

Cooperació amb
la iniciativa social
2 residències
1 residència
6 residències
2 centres diürns
4 residències

Promoció
de serveis
Promoció
d’ajudes per
a 368 places de
llars-residències
per a qualsevol
tipus de
discapacitat

• S’han posat quatre solars a disposició de la
Generalitat de Catalunya als districtes de Nou
Barris, Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi i
Ciutat Vella.

2.4.6. OFERTA D’ESPORT,
CULTURA I TEMPS LLIURE

ESPORT
• S’han assignat espais als districtes de Sant
Andreu, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i HortaGuinardó.

• S’ha dut a terme una jornada d’esports
adaptats dins el programa “A l’escola
fem esport” al Districte d’Horta-Guinardó.

• S’han recollit propostes i demandes d’11
entitats i s’han mantingut 13 reunions.
CULTURA
• S’han adequat les necessitats d’equipaments al
districte de Sant Martí per a l’elaboració del Pla
d’equipaments per a persones amb discapacitat
d’aquest districte, presentat el 10 de novembre.
• S’ha estudiat la idoneïtat de 50 solars o locals
municipals per instal·lar-hi d’equipaments
especialitzats de serveis socials.
• S’ha fet la cessió municipal de drets de
superfície i/o local als districtes de les Corts
i de Sant Martí.

• Es manté la coordinació trimestral amb el
Consorci de Biblioteques per millorar l’accessibilitat de les 29 blblioteques de la xarxa.
Les actuacions han estat:
- Assessorament per a l’aplicació de mesures
d’accessibilitat als equipaments de la xarxa
i en les activitats organitzades. Revisió del
programa funcional de les noves biblioteques.
- Suport en l’elaboració d’un CD informatiu
del servei de préstec i lectura a domicili que
s’envia a persones amb discapacitat visual
de la ciutat.
- Assessorament per al pregó de Sant Jordi
al Saló de Cent: transcripció en pantalla,
FM i interpretació en llengua de signes.
- Assessorament per a la dotació de material
adaptat a les aules multimèdia de les biblioteques.
- Revisió del material tiflotècnic de la Biblioteca
Mercè Rodoreda per valorar-ne l'actualització.
- Al districte de Sarrià-Sant Gervasi s’ha promogut un projecte per dur a terme una formació específica per a voluntaris i voluntàries de
la Biblioteca Clarà amb l’objectiu de facilitarne la intervenció, mitjançant la lectura,
de persones amb greus discapacitats.
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- Respecte a les activitats previstes dins l’Any
del Llibre i la Lectura s’ha assessorat
sobre l’accessibilitat a diferents espais on
s’han fet actes públics.
• Amb l’objectiu de promoure la programació de
sessions de teatre accessibles per a persones
amb discapacitat sensorial, s’ha contactat i/o
assessorat professionals dels teatres i empreses audiovisuals següents: Teatre Lliure, Mercat de les Flors, Teatre Nacional de Catalunya,
Teatre Grec, Tangent i Albert Vidal.
• Al SAT (Sant Andreu Teatre) s’ha promogut la
instal·lació d’un anell magnètic, i també s’ha
assessorat en temes d’audiodescripció i adaptació de l’escenari i dels camerinos.
• Al Grec, s’han fet dues sessions de teatre amb
audiodescripció (23 espectadors) i una amb
subtitulació (13 espectadors), amb el suport de
professionals del servei de promoció i suport.
• Tota la informació referent a les sessions
accessibles ha estat disponible a la pàgina
web del Grec (sessions amb subtitulació,
audiodescripció, anell magnètic i l’accessibilitat física del teatre).
• S’han iniciat contactes i s’han fet sis reunions
amb responsables de Patrimoni de l’ICUB,
Museu d’Història de la Ciutat i Museu de Ciències Naturals per assessorar en temes d’accessibilitat i en l’edició de materials informatius relatius
a les mesures d’accessibilitat als museus.
• A Sant Andreu s’ha iniciat el projecte de creació d’un grup de timbalers format per persones amb discapacitat d’una entitat del barri
en conveni amb el Districte.
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ACTIVITATS DE LLEURE PER A INFANTS
(D’ESTIU I NO ESTACIONALS)
• S’ha participat en la proposta d’elaboració
d’un nou marc normatiu per a les activitats de
vacances per a infants i joves. Aquesta iniciativa ha comportat l’assistència a vuit reunions i
la col·laboració amb 17 professionals.
• També s’han valorat les demandes de monitors de suport per a la integració d’infants i
d’adolescents amb discapacitat en les activitats de la campanya d’estiu, tant a ludoteques
com a casals. Des dels districtes s’ha fet el
seguiment dels casos que presenten més dificultats d’integració. Les dades relatives a la
campanya d’estiu (casals infantils i colònies)
són les següents:
Campanya d’estiu
Nombre de nens i nenes
Nombre de demandes
de monitors de suport
Nombre monitors contractats

Any 2005
136
187
112

• També s’informa els professionals dels serveis
socials d’atenció primària de les activitats
especials d’estiu per a infants amb discapacitat que organitzen les entitats d’iniciativa
social.

2.5. INTEGRACIÓ EDUCATIVA
I SOCIOLABORAL
Es tracta d'un conjunt d'actuacions dirigides
a garantir la inclusió social de les persones
amb discapacitat pel que fa als àmbits educatius i sociolaborals i, també, a mantenir i a millorar els serveis d’aquests àmbits que depenen
de l’IMD.

2.5.1. INTEGRACIÓ EDUCATIVA
L’Institut Municipal d’Educació impulsa la inclusió dels alumnes amb discapacitat i amb necessitats educatives especials al circuit escolar
ordinari:

- En la preinscripció del curs 2005-2006 hi
van haver 53 sol·licituds de preinscripció
per a places destinades a nens i nenes amb
necessitats especials, de les quals se'n van
desestimar quatre perquè no estaven acreditades d’acord amb la normativa vigent.
- Pel que fa a la matriculació, hi ha 63 alumnes
amb necessitats especials (6 amb discapacitat auditiva).
• Als centres d’educació infantil i primària i als
instituts d’educació secundària municipals,
la competència de l’atenció psicopedagògica
recau en els EAP de zona dependents del
Consorci d’Educació. L’IMEB estableix coordinacions amb els EAP que actuen als centres
municipals.

En els centres educatius de titularitat municipal:
• Les escoles bressol municipals (0 a 3 anys)
tenen un servei d’atenció específic que atén
els 52 centres. Durant el curs 2004/2005 s’han
atès 131 nens i nenes:
Atenció a nens i nenes amb
discapacitat i necessitats especials
Nens i nenes atesos
Visites d’observació i orientació
Entrevistes amb les famílies

Total
131
72
24

- Les escoles bressol municipals tenen el
suport de terapeutes i tècnics dels centres
d’educació especial municipals Vil·la Joana i
Pont del Dragó per a l’atenció periòdica dels
alumnes que ho requereixen, i també per
orientar sobre els materials i suministrar-loshi que faciliten l’autonomia dels nens i de les
nenes amb problemes de mobilitat.

• Per mitjà del Consorci d’Educació, atès que
l’Institut Municipal d’Educació és un dels titulars que el compon, es dóna suport a tots els
nens i nenes amb discapacitat auditiva escolaritzats a la ciutat, que són atesos al Centre de
Recursos Educatius per a Deficients Auditius
de Catalunya Pere Barnils.
• L’IMEB gestiona quatre centres d’educació
especial: La Ginesta, Vil·la Joana, Castell de
Sant Foix i Pont del Dragó. Els equips directius
d’aquestes escoles, juntament amb la treballadora social del centre, són les persones que vetllen i donen suport a les famílies dels alumnes,
tant personalment com per mitjà de les AMPA.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ
• Campanya escolar de coneixement de les discapacitats, amb la col·laboració de les entitats
del Consell de disminuïts del Districte d’HortaGuinardó. S’han organitzat taules rodones
amb la projecció del reportatge a tres IES del
districte, amb un total de 262 alumnes participants. També s’ha fet la campanya de coneixement de les discapacitats en un casal
d’avis, amb la participació de 32 persones.
Finalment, amb el CRP s’ha preparat una activitat per a les escoles de primària del districte.
• Al districte de Sants-Montjuïc s’han fet diverses
activitats de sensibilització amb escoles del districte.

• Al districte de Sarrià-Sant Gervasi, en coordinació amb el Centre de Recursos Pedagògics i el
Centre de Salut Mental, s’ha organitzat i coordinat un taller de sensibilització i coneixement de
les persones que pateixen una malaltia mental,
adreçat a alumnes de secundària de les escoles públiques. També s’ha promocionat la participació d’escoles especials en diverses
activitats del districte.
• Camí escolar/camí amic: al districte d’HortaGuinardó s'ha fet un seguiment de la incorporació de les escoles d’educació especial
concertada.

2.5.2. INSERCIÓ LABORAL
Barcelona Activa és la responsable del disseny i de l'execució de les polítiques de l'Ajuntament
de Barcelona referents a l'ocupació, la cooperació empresarial i el foment de l'esperit emprenedor.
Pel que fa a la participació de persones amb discapacitat als diferents programes
i activitats de Barcelona Activa, durant el 2004 han estat:

Línia d’activitat
Accés, inclusió i millora de l’ocupació
Formació i millora competencial
Divulgació i capacitació tecnològica
Noves oportunitats d’ocupació
Total

66

Nombre de persones amb
discapacitat participants
352
6
87
5
450

Pel que fa a la promoció de la iniciativa emprenedora i a la consolidació de noves empreses,
l’any 2004 han estat:
Línia d’activitat
Promoció de la
iniciativa emprenedora
Consolidació de
noves empreses

Activitat
Promotors amb discapacitat
Projectes adreçats a persones amb discapacitat
Promotors amb discapacitat
Empreses adreçades a persones amb discapacitat

Nombre
3
6
2
3

EQUIP D’ASSESSORAMENT LABORAL (EAL)
L’EAL és el servei de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona, creat el 1985,
de suport a la integració laboral de les persones amb discapacitat (SSIL extern), inscrit al Registre
d’Entitats i Serveis del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i finançat
per mitjà del conveni de cooperació interadministrativa entre el Departament de Benestar i Família
i l’Ajuntament de Barcelona.

Els resultats globals de l'EAL han estat:

Nombre valoracions i orientacions
Nombre d’inscripcions a cursos
Nombre de contractes
Nombre de programes individuals de suport o seguiment:
- En la recerca activa d’ocupació
- En la formació
- En l’ocupació
Nombre d’assessoraments legals

Any 2005
368
297
272
607
268
176
163
384*

% respecte 2004
- 14%
6%
- 12%
9%
- 10%
148%
- 13%
- 5%*

Dades de gener a novembre
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SERVEI D'ACOLLIDA, INFORMACIÓ, VALORACIÓ I ORIENTACIÓ
• Total de demandes rebudes
• Total de demandes ateses

477
368 (53 d'addicionals en llista d’espera i 56 no presentats)

• En relació a les demandes ateses, tenim la distribució següent per tipus de discapacitat:
- Persones amb discapacitat física
184 (50%)
- Persones amb discapacitat psíquica
81 (22%)
- Persones amb malaltia mental
63 (17%)
- Persones amb discapacitat sensorial auditiva
32 (9%)
- Persones amb discapacitat sensorial visual
8 (2%)

• De les 368 demandes ateses, 247 són primeres demandes, i 121 corresponen a segones
entrevistes (de revisió o complementàries).
Per assessorar en l’orientació de les persones
amb discapacitat auditiva, hi col·labora el
Centre de Recursos Educatius per a Deficients
Auditius de Catalunya Pere Barnils.

• El 10% de les 368 persones ateses a l’any
2005 són immigrades.
• És important tenir en compte el nombre de
discapacitats de les persones ateses, ja que
en alguns casos el fet de tenir més d’un tipus
de discapacitat pot influir en les possibilitats
d’inserció laboral:

• El 47% de les 368 demandes han estat de
dones, i el 53%, d’homes.
• Les 247 primeres demandes han estat objecte
de valoració i, si escau, de l’orientació corresponent.

Un tipus de discapacitat
Dos tipus de discapacitats
Tres tipus de discapacitats

Any 2005
174
156
38

• A continuació es detalla el gràfic de l’evolució, al llarg dels darrers quatre anys,
del nombre de primeres valoracions dutes a terme:
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SERVEI DE FORMACIÓ
• Aquest servei:
- Gestiona la borsa d’ofertes formatives, i n'informa els/les demandants de formació.
- Assessora i gestiona les inscripcions o les matriculacions als cursos, els organitza,
quan és necessari, i en fa el seguiment.
- Supervisa els programes individualitzats de suport o seguiment a la formació
(que executa l’equip d’educadors i d'educadores).

La borsa d'ofertes formatives
• La taula recull el nombre d’usuaris informats i el nombre
de matriculats per als diferents tipus de cursos:
- Ordinaris: concertats amb altres entitats i institucions.
- Específics: concertats amb altres entitats i institucions.
- Organitzats per l’EAL: inclouen l'oferta de l'Aula Oberta de Formació.
Tipus de curs
Ordinari
Específic concertat
Específic EAL
Total

Usuaris informats
71
21
241
333

Usuaris matriculats
53
21
223
297

• La distribució de les matrícules per sexe és: 158 dones (53%) i 139 homes (47%).
• El total d'inscripcions o matrícules que corresponen a usuaris amb les discapacitats següents:
- Persones amb discapacitat física
186 (63%)
- Persones amb discapacitat psíquica
69 (23%)
- Persones amb malaltia mental
20 (7%)
- Persones amb discapacitat sensorial auditiva
17 (6%)
- Persones amb discapacitat sensorial visual
5 (2%)
• L’EAL ha organitzat set cursos específics: tres cursos de recerca activa d’ocupació (CRAO),
dos cursos a mida per a una formació específica d’empresa (neteja i teleoperadora),
i dos cursos per preparar oposicions.
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SERVEI D’OCUPACIÓ
• Gestiona la borsa d’ofertes de treball i n'informa els/les demandants de treball.
• Dóna suport a la presentació de les proves d’accés i/o oposicions, assessora els usuaris
en les gestions per formalitzar els contractes de treball i fa el seguiment dels contractes.
• Supervisa els programes individualitzats de suport o de seguiment
(que executa l’equip d’educadors i educadores).

La borsa d’ofertes
• S’han obtingut i gestionat 373 ofertes de treball que es distribueixen de manera següent:

Nombre de llocs

Administració pública
55

Empresa privada
296

Centre especial de treball
22

• S’han gestionat un total de 1.280 informacions a persones les quals han sol·licitat feina a l’EAL,
amb la distribució següent: el 52% de dones i el 48% homes.

La contractació
• Finalment, s’han aconseguit 272 contractes laborals, per a 124 dones (46%) i 148 homes (54%).
• La distribució de tipus de contractes i d’empresa és la següent:

Sector
Administració pública
Empresa privada
Centre especial treball
Totals
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Contractes
indefinits
3
50
10
63

Contractes
temporals
6
179
24
209

Nombre total
de contractes
9
229
34
272

• La relació entre la modalitat de contracte (indefinit o temporal)
i la tipologia de disminució s’aprecia a la taula següent:
Tipologia
de disminució
Física
Psíquica
Malaltia mental
Sensorial auditiva
Sensorial visual
Total

Contractes
indefinits
39
9
4
8
4
64

Contractes
temporals
100
46
19
36
7
208

Nombre total
de contractes
139
55
23
44
11
272

350
308
300

277

250

272

243
211

200

150

100

50

0
2001

2002

2003

2004

2005

Nombre de contractes formalitzats
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SERVEI DE SUPORT
• Aquest servei elabora programes individualitzats que van adreçats a la recerca activa,
a la formació i a l'ocupació i inclouen les actuacions següents:
- Actuacions d’informació d’ofertes (dedicació de 15 a 20 minuts per usuari i sessió).
- Actuacions d’animació i promoció (dedicació d’1 a 2 hores per usuari i sessió).
- Actuacions específiques de seguiment i suport, amb una durada més llarga (20 hores per usuari).

Persones ateses
• S’han atès 412 persones, i la seva distribució per tipus de disminució és la següent:
- Persones amb discapacitat física
165 (40%)
- Persones amb discapacitat psíquica
147 (36%)
- Persones amb malaltia mental
24 (6%)
- Persones amb discapacitat sensorial auditiva
61 (15%)
- Persones amb discapacitat sensorial visual
15 (4%)
• La distribució per gènere és: 46% dones i 54% homes.

Programes individuals
• Per a aquests usuaris s’han elaborat 607 programes individuals
que emmarquen les intervencions professionals següents:
Tipus de programes
Suport i seguiment en la recerca activa d'ocupació
Suport i seguiment en la formació
Suport en l’ocupació
Total programes

Nombre de programes
268
176
163
607

• Els usuaris que han tingut un programa individual són 295 dones (49%) i i 312 homes (51%).
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ASSESSORAMENT LEGAL I ADMINISTRATIU
• S’han dut a terme 384 actuacions d’assessorament legal i administratiu
(des del gener fins al novembre de 2005):
Usuaris i famílies: 282
• Quant al tipus de disminució, tenim:
- Persones amb discapacitat física
- Persones amb discapacitat psíquica
- Persones amb malaltia mental
- Persones amb discapacitat sensorial auditiva
- Persones amb discapacitat sensorial visual

173
40
46
13
10

(61%)
(14%)
(16%)
(5%)
(4%)

Entitats i professionals: 102

Altres actuacions per a la inserció laboral
• S’ha complert la reserva del 5% en l’oferta
pública a fi de mantenir almenys el 2% de
contractació de persones amb discapacitat
a l’Ajuntament. També s’ha participat en la
Comissió per la Inclusió de Clàusules Socials
en el processos de contractació pública municipal, per tal de controlar que es compleixi la
reserva del 2% a les empreses adjudicatàries
de més de 50 treballadors.
• Estimulació de la contractació de persones
amb discapacitat a Barcelona mitjançant el
projecte EQUAL de Barcelona, “Passarel·les
cap a l’ocupació”. Barcelona Activa ha liderat
aquest projecte que vol identificar les barreres
que impedeixen a persones amb especials
dificultats l’accés a llocs de treball vacants en
sectors productius no estacionaris a Barcelona, per tal d’eliminar-les. Actuacions:
- Presentació de la Guia per a la contractació
de persones amb discapacitat, en col·laboració amb Barcelona Activa, ECOM, Tres
Turons, CCOO i UGT.

L’IMD participa al Comitè Executiu del nou projecte de la iniciativa EQUAL, Barcelona Emprèn
en igualtat (2005-2007), l’objectiu del qual és
fomentar l’esperit emprenedor dels col·lectius
amb dificultats especials per accedir al mercat
laboral mitjançant la identificació de nínxols de
mercat, promoció de microcrèdits, l’autoocupació i la creació d’empreses.
• Projecte MAMED, juntament amb ESCLAT i
ECOM i amb la col·laboració de FUNDOSA.
L’objectiu del projecte és reciclar material
mèdic per a enviar-lo a països del tercer món,
mitjançant un CET de nova creació i la formació adequada dels treballadors.
• El Servei d’Ocupació de l’EAL està pendent
d’obtenir el certificat de qualitat ISO
9001:2000.
• Durant el 2005, s’ha revisat el model de serveis d’integració laboral (SSIL) a la ciutat de
Barcelona i s’ha participat en el Pla d’atenció
integral a les persones amb problemes de
salut mental.
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2.6. PARTICIPACIÓ I PROMOCIÓ ASSOCIATIVA
Recull un conjunt d’actuacions adreçades a fomentar la participació ciutadana
de les persones amb discapacitat i a promoure l’associacionisme en aquest sector.

2.6.1. PARTICIPACIÓ
• La Sra. Fanny Llorens, representant de les persones amb discapacitat del Consell Rector de
l’IMD, forma part del Consell de Ciutat en representació de les persones amb discapacitat de
la ciutat. Aquest any també ha participat en el grup de Treball d’Habitatge del Consell de Ciutat.
• Per primera vegada, l’any 2005 l’IMD va donar a conèixer el treball fet per les comissions
de participació de l’IMD en el Plenari del Consell Municipal de Benestar Social.
• S’ha donat suport i participat en vuit òrgans municipals de participació de districte:
les comissions d’accessibilitat de Ciutat Vella, Gràcia, les Corts i de Sant Martí; els consells
sectorials o les comissions de persones amb discapacitat de Sants-Montjuïc i d’Horta-Guinardó
i les taules d’entitats de l'Eixample i Sarrià-Sant Gervasi.

Nombre de reunions
Nombre de assistents
Nombre de entitats

CV
0
0
10

E
1
22
59

SMo
2
29
18

LC
6
97
14

SS
5
90
18

G
3
40
32

HG
7
111
22

SMa
1
13
6

Total
25
402
179

CV: Ciutat Vella / E: Eixample / SMo: Sants-Montjuïc / LC: Les Corts
SS: Sarrià-Sant Gervasi / G: Gràcia / HG: Horta-Guinardó / SMa: Sant Martí

• Pel que fa als temes tractats amb més freqüència trobem: els plans d’equipaments de districtes
de serveis socials per a persones amb discapacitat, el Pla d’accessibilitat, preparació dels actes
del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, desenvolupament del Programa d’actuació de districte, sol·licitud de subvencions i els problemes per accedir als centres i als equipaments dels serveis socials.
• S’ha elaborat, editat i presentat una guia d’entitats de persones amb discapacitat al districte de
les Corts. Per editar-la i difondre-la, s’ha treballat conjuntament amb el Departament de Comunicació i Qualitat del Districte. La presentació d'aquesta guia s’ha fet en un acte públic amb motiu
de la celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
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• Dins la campanya de sensibilització a les escoles, s’ha elaborat un còmic per aproximar
la realitat de les persones amb discapacitat als infants. També s’ha recollit una proposta
d’elaboració d’enganxines o altres elements de sensibilització al districte d’Horta-Guinardó.

GRUPS DE TREBALL
• Durant el 2005, s’han convocat diverses reunions de grups de treball amb entitats
als districtes de l’Eixample i de Sants-Monjuïc:

Nombre de reunions
Nombre de assistents
Nombre de entitats

Eixample

Eixample

Sants-Montjuïc

Mostra d’entitats

Grup d’accessibilitat Av. Roma

Pla d’equipaments

3
38
21

2
13
4

2
17
5

COMISSIONS DE L’INSTITUT
• Aquestes comissions temàtiques, les presideix un membre del Consell Rector representant
de les persones amb discapacitat, i conformades per entitats i tècnics especialistes en el tema
amb l’objectiu de debatre qüestions, fer-ne el seguiment i elaborar propostes. A la taula que es
presenta a continuació s’observa el nombre de reunions, assistents i entitats a les comissions
que han tingut activitat l’any 2005:

Nombre de reunions
Nombre de assistents
Nombre de entitats
Assumptes tractats

Educació
1
8
18
3

Transport
2
28
28
6

Urbanisme
3
34
22
7

Comunicació
3
29
12
7

Total
9
99
80
23
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COMISSIÓ D’EDUCACIÓ

COMISSIÓ DE TRANSPORTS

• Ha fet una reunió, amb un total de vuit
assistents i formen part d’aquesta comissió
18 entitats: Associació de Dones no Estàndars,
Federació ECOM, Comissió Ciutadana Pro
Integració Escolar, Federació APPS, CRE Joan
Amades, Associació de pares de nens sords
APANSCE, Centre d’Educació Especial Municipal Vil·la Joana, Centre de Recursos Educatius
per a Deficients Auditius de Catalunya Pere
Barnils, ASPAYM Catalunya, Associació Catalana de Cecs, APSOCECAT, ASEM Catalunya,
Fundació Catalana Síndrome de Down, Associació de pares i mares Vil·la Joana, Associació
CRECER, FECAPANSISC, Nexe, ACAPPS.

• Aquesta comissió ha fet dues reunions, amb
un total de 28 assistents. En formen part
28 entitats: Vocalia de Persones amb Discapacitat de l’AV de Sant Martí, Vocalia de Persones amb Discapacitat de l’AV de Porta,
Associació MATA, Vocalia de Persones amb
Discapacitat de l’AV de Gran Via-Perú /
Espronceda, Vocalia de Persones amb Discapacitat de l’AV de Sants-Monjuïc, Fundació Privada AMIBA, FRATER, Associació Nacional
CRECER, Associació Catalana de Cecs, Vocalia de Persones amb Discapacitat de l’AV
d’Horta, Federació ECOM, Lliga Reumatològica, ASEM Catalunya, FAVB, ACAPPS, ONCE,
Vocalia de Persones amb Discapacitat de l’AV
de l’Esquerra l’Eixample, ACIC, Associació de
Dones no Estàndars, Front de Solidaritat amb
els Disminuïts Físics, Vocalia de Persones amb
Discapacitat AV de Navas, ACAPPS, Associació Catalana La llar de l’esclerosi múltiple,
Associació Catalana d’Atàxies hereditàries,
Vocalia de Persones amb Discapacitat AV Barceloneta, Associació Barcelonina de Pensionistes de l’ONCE, Associació Catalana de
Malalts de Huntintong, ASPAYM Catalunya.

• En aquesta comissió s'han tractat els temes
següents: inclusió d'alumnes amb disseny
curricular adaptat als Jocs Florals, enquesta
d’alumnes amb necessitats educatives especials i projecte “Espai de trobada”.

• En aquestes comissió s’han tractat els temes
següents: informació del contracte de l’EMT,
targetes d’aparcament, accessibilitat del tramvia, carnet d’acompanyant del transport, senyalització dels espais reservats als bus de
TMB i informe de la visita de l’AVE.
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• Després de sol·licitar-lo la Comissió, s’han fet
dues visites als nous autobusos de TMB en els
quals l’espai reservat per a cadires de rodes
compleix les condicions de la normativa europea. També es va fer una reunió amb membres del Consell Rector amb responsables
de TMB, sobre els nous pictogrames emprats
a les estacions de metro.
• TMB va convidar els membres del Consell
Rector a visitar el Centre de Control.

• S’han tractat els temes següents: valoració i
informacions de la temporada de platges, propostes de modificació del codi d’accessibilitat,
projecte de “Les Arenes”, accessibilitat a les
activitats, serveis, espais i vida de la ciutat,
seguiment del Pla d’accessibilitat, accessibilitat dels edificis d’ús públic i locals municipals
d’ús públic. També es va fer una reunió
extraordinària a la seu d' Urbanisme, per explicar el projecte de nou barri de la Marina.

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ
COMISSIÓ D’URBANISME
• Aquesta comissió ha fet tres reunions,
amb un total de 34 assistents. En formen part
22 entitats: Associació MATA, Vocalia de Persones amb Discapacitat de l’AV de Sant Martí,
Vocalia de Persones amb Discapacitat de l’AV
de Porta, Associació de Veïns de la Barceloneta, Front de Solidaritat amb els Disminuïts
Físics, Vocalia de Persones amb Discapacitat
de l’AV de l’Esquerra l’Eixample, Vocalia de
Persones amb Discapacitat de l’AV d’Horta,
Federació ECOM, Vocalia de Persones amb
Discapacitat de l’AV de Gran Via-Perú /
Espronceda, ASEM, FAVB, Vocalia de Persones amb Discapacitat de l’AV del Sud-oest del
Besòs, APPS, ONCE, CRECER, Lliga Reumatològica Catalana, Associació de Dones no
Estàndars, ASPAYM Catalunya, FRATER,
Associació Barcelonina de Pensionistes de
l’ONCE, Associació Catalana La llar de l’esclerosi múltiple, Associació Catalana de Cecs,
ACAPPS.

• Aquesta comissió ha fet tres reunions, amb
un total de 29 assistents. En formen part:
12 entitats: ONCE, Associació Catalana de
Cecs, Associació Catalana per a la Promoció
de les Persones Sordes (ACAPPS), Federació
de Sords de Catalunya (FESOCA), ASOCIDE
Catalunya, Fundació Casal de Sords de Barcelona, Associació de Paràlisi Cerebral (ASPACE), Centre Recreatiu i Cultural de Sords
(CERECUSOR), Asociación de Implantados
Cocleares de España (AICE), Associació Catalana per a la Integració del Cec (ACIC), Associació APSOCECAT, Associació de Familiars
de Malalts Mentals de Catalunya (FECAFAM).
• Els temes tractats han estat els següents:
seguiment de l’edició de la guia de bus en braille, propostes per revisar el codi d’accessibilitat
de Catalunya, accessibilitat a BTV, millores
quant a l’accessibilitat a les biblioteques del
Consorci de biblioteques, presentació del
document “La comunicació amb les persones
amb discapacitat als serveis municipals d’atenció al públic”, adaptacions a les obres de teatre
al teatre Grec i accessibilitat a la comunicació
als espais culturals, teatres, museus, etc.
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2.6.2. ASSOCIACIONISME

SUBVENCIONS
Convocatòria de ciutat
• S’ha assessorat els tècnics municipals del sector de serveis personals per a l’estudi
i la valoració dels projectes que han presentat entitats del sector de persones amb discapacitat.
El nombre de projectes subvencionats ha estat de 83, amb un import total de 186.750 €.
Sector
Nombre d'entitats
de Serveis
que han rebut
Personals
subvenció
Drets civils
4
Esports
43
Dona
2
Joventut
1
Benestar Social
13
Interculturalitat
0
Salut pública
7
Cultura
3
Participació
10
Total
83

78

Nombre de
subvencions
sol·licitades
11
51
4
4
83
2
18
–
–
173

Nombre de
subvencions
atorgades
4
43
2
1
13
0
7
3
10
83

Import total de
les subvencions
atorgades (en €)
12.000
71.461
8.000
1.200
47.688
–
18.000
6.000
22.401
186.750

Convocatòries de districte
• S’han elaborat informes de 60 sol·licituds de la convocatòria de districtes. El nombre de subvencions atorgades ha estat de 52, fet que suposa un import total de 39.585 €. A continuació es
presenta la taula on s’observa la distribució de les sol·licituds, dels atorgaments i dels imports
de les subvencions:

Districte
Ciutat Vella
L’Eixample
Sants-Montjuïc
Les Corts
Sarrià-Sant Gervasi
Gràcia
Horta-Guinardó
Nou Barris
Sant Andreu
Sant Martí
Total

Nombre
d'entitats
sol·licitants

Nombre
d'entitats que han
rebut subvenció

Nombre de
subvencions
atorgades

Import total de
les subvencions
atorgades (en €)

5
8
12
13
4
8
–
3
7
60

5
8
12
10
3
8
–
1
5
52

5
8
12
10
3
8
–
1
5
52

4.050
8.950
4.500
8.350
2.700
7.960
–
500
2.575
39.585

• S’han presentat quatre projectes d’entitats per a la Junta d’Herències de l’Estat
i vuit projectes per la Junta d’Herències de la Generalitat.

Promoció de les entitats del sector
• L’IMD disposa d'un cens d'entitats de persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona, en
el qual hi ha 313 entitats censades. Durant el 2005 s’ha actualitzat i adaptat la base de dades de
l’IMD a la base de dades general de l’Ajuntament de Barcelona (ASIA), per tal que la informació
pugui estar a l’abast de tothom i pugui ser consultada a través de les pàgines web de l’Ajuntament.
• El president i/o la gerent de l’Institut han mantingut 53 reunions amb un total de 36 entitats, per
tractar qüestions vinculades a l’actualitat del món associatiu de les persones amb discapacitat
de la ciutat. També han assistit a 27 actes organitzats per diferents entitats del sector de persones amb discapacitat, i han tingut una participació activa en 14 d’aquests actes.
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Mostra d’entitats

2.7. RECERCA I CONEIXEMENT

• S’han fet mostres o fires d’entitats als districtes
de Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, les
Corts, Gràcia i Sant Andreu. S’ha ha assessorat sobre aspectes d’accessibilitat i s'ha organitzat i coordinat la participació de les entitats
del sector de persones amb discapacitat.

Es tracta d'un conjunt d’actuacions per conèixer
la realitat i les problemàtiques de les persones
amb discapacitat, per estudiar,analitzar i dissenyar serveis, recursos i ajudes tècniques i per
proposar, fomentar i desenvolupar projectes
innovadors en aquest camp.

Campanyes de civisme

2.7.1. CONSELL ASSESSOR DE RECERCA

• Al districte de l’Eixample s’ha fet una proposta
d’inclusió de conceptes de civisme al fullet
que s’edita per a les reserves d’aparcament.

• L’any 2004 es va constituir el Consell Assessor
de Recerca com a òrgan consultor i assessor
de l’IMD pel que fa les accions de recerca i de
coneixement sobre les persones amb discapacitat i per planificar les polítiques municipals
corresponents. Els experts que el componen
són: Carme Basil, professora de la Universitat
de Barcelona; Ramon Novell, expert en discapacitat intel·lectual; i Antoni Vilà, professor de
la Universitat de Girona.

• Al districte de Sarrià-Sant Gervasi s’ha
col·laborat en una activitat de la festa major
de Sarrià.
• Al districte d’Horta-Guinardó s’ha proposat
incloure el tema de barreres a la via pública
al programa d’educació vial a les escoles.

• Durant el 2005 el Consell Assessor ha mantingut dues reunions amb el propòsit de fer el
seguiment, les aportacions i les propostes
sobre els estudis i temes següents:
- L’atenció domiciliària per a persones
amb disminució a Barcelona.
- Noves iniciatives legislatives:
Estatut de Catalunya, Llei de serveis socials
de Catalunya i Ley de autonomía personal
y de dependencia.
- Greuge econòmic comparatiu de
les persones amb discapacitat a Barcelona.
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2.7.2. CONEIXEMENT DE LA POBLACIÓ
• El Projecte Usuari recull les dades de les persones amb discapacitat que ha atès l’Institut
Municipal de Persones amb Discapacitat.
En aquesta base de dades hi consten 19.870
registres actius, 1.630 registres més que l'any
2004. S’han produït 17 explotacions postals de
les dades.
• A partir de les dades de població amb certificat de disminució a la ciutat de Barcelona que
ens ha facilitat la Generalitat de Catalunya
s’han fet diferents estudis i aplicacions en funció de diferents variables (gènere, edat, tipus i
grau de discapacitat, barem de mobilitat reduïda i de tercera persona i districte municipal).

2.7.3. PROJECTES EUROPEUS

DECLARACIÓ DE BARCELONA
• S’ha rebut l’adhesió de la ciutat d’Anderlecht
(Bèlgica) a la Declaració de Barcelona: la
ciutat i les persones amb discapacitat. Per tant
el total actual és de 356 ciutats adherides.

PROJECTE CITYBEE
• S’ha presentat el projecte CITYBEE (modificació de l’anterior proposta LOCATALL), per
experimentar una xarxa metropolitana sense
fils per a la localització i altres serveis personals. El projecte està coordinat per Centre
de Recerca i Investigació de Catalunya, SA
(CRIC) i hi participa l’IMD, juntament
amb vuit entitats de set estats europeus.

2.7.4. OBSERVATORI EUROPEU CIUTATS I POBLES PER A TOTHOM
• Aquest observatori és un projecte que promou l'IMD que pretén:
1. Potenciar la participació ciutadana i treballar per aconseguir que les ciutats i els pobles siguin
l’entorn en el qual totes les persones puguin conviure, formar-se, treballar i desenvolupar-se
personalment amb un total respecte a la diversitat.
2. Conèixer la situació de les ciutats quant a l'accessibilitat.
- Reconèixer i analitzar la informació sobre l’estat de les ciutats o pobles.
- Observar l’evolució de cada ciutat o poble.
3. Promoure l’intercanvi d’experiències per tal d’afavorir
el desenvolupament de les polítiques més adients.
- Difondre les bones pràctiques desenvolupades per les ciutats
en els diferents àmbits d’actuació.
- Crear espais de debat per a les administracions i entitats implicades.
• S’han continuat duent a terme les funcions de la Secretaria de l’Observatori
i la gestió de la pàgina web www.bcn.es/europeforall

81

• Durant el 2005, s’ha portat a terme la campanya
de promoció de l’Observatori, amb l’objectiu
d’augmentar el nombre de municipis adherits
a la iniciativa i l’ampliació del nombre de bones
pràctiques recollides. Amb aquest propòsit,
s’ha contactat amb les 356 ciutats que van signar la “Declaració de Barcelona: la ciutat i les
persones amb disminució”, promulgada en el
marc del Congrés Europeu que es va celebrar
l’any 1995 a Barcelona amb aquest mateix nom.
En finalitzar l’any, s’espera l’adhesió de 18 ciutats, els equips de govern de les quals han
manifestat el seu interès per l’Observatori.
• S’hi han incorporat 42 ciutats. A final d'any hi
havia 59 municipis i 9 entitats adherides.
- Ajuntaments de les ciutats de: Alcalá de Guadaira, Alcorcón, Alacant, Amposta, Andorra,
Arbúcies, Argentona, Badalona, Banyoles, Barakaldo, Barcelona, Bedford, Blanes, Bologna,
Castenaso, Copenhaguen, Donostia-San
Sebastián, Dublín, Elda, Esplugues de Llobregat, Falset, Ferrara, Ferreries, Fontaine-l'Evêque,
Formigine, Granollers, Guardiola de Berguedà,
Haifa, Helsinki, l'Hospitalet de Llobregat, la
Pobla de Segur, la Seu d'Urgell, Leeds, Lisboa,
Lleida, Luxemburg, Navàs, Newcastle upon
Tyne, Palma, Reus, Rubí, Sabadell, Sant Boi
de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just
Desvern, Sant Pere de Ribes, Santa Coloma
de Gramenet, Estocolm, Toledo, Torelló, Tremp,
Tàrrega, Valls, Vic, Vigo, Vilafranca del Penedès,
Vilamitjana, Vilanova i la Geltrú i Saragossa.
- Entitats: Disminuidos Físicos de Aragón, European Concept for Accessibility Network (EuCAN),
European Disability Forum, Federació ECOM Francesc Layret, Institut Universitari d'Estudis
Europeus - Projecte ACCEPLAN, National Disability Authority, Nordic Cooperation on Disability,
Sosmatic, The Design for All Foundation.
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• S’hi han incorporat 39 bones pràctiques,
i es finalitza l’any amb un total de 44 bones
pràctiques. La distribució de les bones
pràctiques per àmbits és:
Nombre de bones
Àmbit
pràctiques
Accessibilitat als edificis
7
Serveis socials
6
Participació
5
Treball
5
Característiques generals
4
Transport
4
Accessibilitat al medi urbà
3
Informació ciutadana
3
Contractacions públiques
3
Esports
1
Educació
1
Altres
2
Total
44
• S’ha mantingut la vinculació de l’Observatori
Europeu a l’Observatori Barcelona, promogut
pel Departament de Recerca i Coneixement
del sector de serveis personals de l’Ajuntament, com a secció específica dedicada al
col·lectiu de les persones amb discapacitat.

2.7.5. ESTUDIS
• Estudi Greuge econòmic comparatiu de les
persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona. Aquest estudi pretén conèixer el sobreesforç econòmic que la discapacitat ocasiona
a les persones que es troben en aquesta situació. S’ha iniciat al mes de setembre i finalitzarà
al primer trimestre de l’any 2006.

2.7.6. DOCÈNCIA
• Ponència: Retos en las políticas sociales
a les Jornadas Retos y discapacidad, Zaragoza, que es van celebrar a Saragossa, organitzades per l'associació Discapacitados sin
fronteras de Zaragoza.

• Màster en “Optimización en la atención al niño
y al adolescente”, organitzat per la Universitat
Ramon Llull.
• Jornada monogràfica “Les unitats neonatals
vistes des de la mirada de les famílies” a la
Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació
i l’Esport de la Universitat Ramon Llull.
• Participació en una taula rodona de presentació de l'Organización Diagnóstica en Atención
Temprana (ODAT) a Madrid.
• Taula rodona “No discriminación y mujeres
con discapacidad. Informes de situación, de
evaluación y de prospectiva”. Jornada sobre
discapacitat, organitzada pel Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales i el Grupo Municipal Socialista de l'Ajuntament de Madrid.

• Sessió docent sobre polítiques d’integració
en el curs sobre Discapacitat i Integració,
organitzat per la Fundació Autònoma Solidària
de la UAB.

• Ponència sobre el model d’Assessorament
Laboral de l’IMD al Ministere d’Affaires
Sociales du Travail et Solidarité.

• Màster en “Atenció precoç i família”,
organitzat per la Universitat Ramon Llull.

• Ponència “Els llicenciats en discapacitat
de la UPC de Barcelona” a la UPC.

• Curs sobre “Atenció global al nen i a la família”, organitzat per l’Associació Catalana
d’Atenció Precoç (ACAP).

• Màster en “Atención temprana”,
organitzat per la Universitat de València.
• Màster en “Atenció i família”,
organitzat per la Universitat Ramon Llull.

• Ponència sobre el model d’assessorament
laboral de l’IMD a les escoles especials de
Barcelona.
• Ponència “Gènere en l’entorn laboral i formatiu: situació laboral de les dones discapacitades”, organitzada per l’Associació de Dones
no Estàndards al Centre de Cultura de Dones
Francesca Bonnemaison.
• Ponència “Compatibilitat entre diferents
pensions i treball. Contractes subvencionats
per a persones amb disapacitat”, dins el
Fòrum de Salut Mental.
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• Jornades sobre Inserció Laboral, organitzades
per l’Associació Catalana SXF.

2.8. ENFORTIMENT I MILLORA DE
L'IMD: ORGANITZACIÓ I SERVEIS

• Participació al curs “Logopèdia i Atenció
precoç”, organitzat pel Col·legi de Logopedes
de Catalunya.

Recull un conjunt d’actuacions per mantenir
i millorar l’estructura i els recursos propis de
l’IMD, per assolir els seus objectius generals
i els concrets que estableix el Programa
d’actuació municipal.

• Ponència a les jornades organitzades pel
Col·legi de Fisioterapeutes de les Illes Balears
amb el tema “La atención temprana: modelo
de Catalunya”.
• Participació a la “I Reunión Técnica sobre
Desarrollo Infantil y Atención Temprana”,
celebrada a Madrid el 10 i 11 de novembre
del 2005.
• Participació a les Jornades de la Revista
Catalana de Psicoanàlisi amb la presentació
d'un cas clínic.
• Postgrau de fisioteràpia en pediatria organitzat
per la Universitat Internacional de Catalunya.
• Els EIPI han supervisat la formació en pràctiques de dos estudiants del màster en Atenció
precoç i família, organitzat per la Universitat
Ramon Llull (Facultat de Psicopedagogia i
Ciències de l'Educació i l'Esport).

2.8.1. ACTUACIONS DE MILLORA

AUGMENT DE PERSONAL
• S’ha incorporat una nova tècnica al Servei de
Promoció i Suport i una logopeda que dóna
suport als dos equips d’atenció precoç (EIPI).

ACCESSIBILITAT FÍSICA I COMUNICATIVA
ALS ESPAIS DE LA SEU DE L'IMD
• Ha finalitzat l’acondicionament dels ascensors,
als quals s'ha incorporat informació acústica
i botons de comandament amb informació
en braille.

QUALITAT DEL SERVEI
• El Servei d’Atenció al Públic i el Servei d’Ocupació de l’Equip d’Assessorament Laboral han
iniciat el procediment per a obtenir el certificat
de qualitat ISO 9001:2000.
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2.8.2. RECURSOS HUMANS, FORMACIÓ I GESTIÓ D’EXPEDIENTS
• El nombre total de persones que configuren la plantilla de l'IMD en acabar l'any 2005
és de 69 persones. L’estructura dels llocs de treball és la següent:
Categoria
Nombre de treballadors i treballadores
Gerència
1
Tècnics superiors d’administració especial
12
Tècnics mitjans d’administració especial
25
Administratius d'administració general
1
Tècnics auxiliars d’administració especial
16
Auxiliars pràctics d’administració especial
8
Auxiliars pràctics d’administració general
4
Xòfer (Auxiliar pràctic d’administració especial)
1
Subalterns
1
Total
69

%
1%
17%
37%
1%
24%
12%
6%
1%
1%
100%

• S’han convocat quatre processos de selecció de personal amb convocatòria pública
i un concurs intern per tal de cobrir diferents necessitats. També s’han tramitat un total
de 125 contractes laborals per a cobrir les necessitats temporals de contractació.

FORMACIÓ
• Durant l’any 2004, 43 treballadors i treballadores de l’Institut han accedit
a les 29 accions formatives segons la distribució següent:
Tipus d’acció formativa
Accions formatives
Formació FOCO
9
Formació promoguda per l’IMD
7
Jornades i congressos
13
Total
29

GESTIÓ D’EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS
• S’han tramitat un total 98 expedients que inclouen les partides de despeses i d’ingressos.
• S’han dut a terme 45 accions administratives relacionades amb la gestió de compres
i subministraments.
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3

Estats financers
i liquidació de pressupost

Balanços de situació a 31 de desembre de 2005 i 2004
(euros)

ACTIU
IMMOBILITZAT
Immobilitzacions immaterials
Immobilitzacions materials
Immobilitzacions financeres
Total immobilitzat

ACTIU CIRCULANT
Deutors:
Deutors per drets reconeguts
de l´exercici corrent
Deutors per drets reconeguts
d´exercicis anteriors
Provisions per operacions de tràfic
Total deutors
Altres deutors
Altres provisions de deutors
Tresoreria
Ajustaments per periodificació
Total actiu circulant
TOTAL ACTIU
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31/12/05

31/12/04

PASSIU

31/12/05

31/12/04

273.103
499.279
–
772.382

286.288
554.079
–
840.367

FONS PROPIS
Patrimoni i reserves
Resultats pendents d´aplicació
Resultat de l´exercici
Total fons propis

843.412
427.610
(617.453)
653.569

843.412
172.710
254.900
1.271.022

SUBVENCIONS DE
CAPITAL REBUDES

366.374

404.505

CREDITORS A CURT TERMINI
Creditors per obligacions
reconegudes
Administracions públiques
Creditors per devolució d’ingressos
Altres creditors
Despeses diferides
Partides pendents d´aplicació
Ajustaments per periodificació

417.382
144.960
459
18.614
918.857
21.829
54.444

328.388
128.438
–
232.042
166.733
21.536
63.096

1.518.833

1.459.620

219.413
(96.893)
1.641.353

226.842
(130.547)
1.555.915

11.164
–
171.589
–

6.207
–
213.271
–

1.824.106

1.775.393

Total creditors a curt termini

1.576.545

940.233

2.596.488

2.615.760

TOTAL PASSIU

2.596.488

2.615.760

Comptes de resultats corresponents als exercicis anuals
acabats a 31 de desembre de 2005 i 2004
(euros)
Exercici
DEURE

Exercici
Exercici 2005 Exercici 2004

DESPESES
Despeses de personal
Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat
Variació de les provisions
Treballs, subministraments i serveis exteriors
Transferències corrents
Transferències de capital

2.612.538
91.182
(33.654)
959.874
1.340.014
33.843

2.375.658
89.200
109.415
878.163
458.288
–

Total despeses d'explotació

5.003.797

3.910.724

–

217.453

1.320

2.933

Resultats positius d'explotació
Despeses financeres

Exercici

Exercici

Exercici 2005

Exercici 2004

INGRESSOS
Ingressos per transferències
Altres ingressos

4.226.968
120.803

4.033.657
94.520

Total ingressos d'explotació

4.347.771

4.128.177

656.026

–

3.113

2.293

–

640

Resultats negatius
de les activitats ordinàries

654.233

–

Subvencions de capital
traspassades a resultat
Ingressos extraordinaris
Ingressos d´altres exercicis

38.131
5.592
–

38.235
75
–

–

–

617.453

–

HAVER

Resultats negatius d'explotació
Ingressos financers
Resultats financers negatius

Resultats positius de les activitats ordinàries

1.793

216.813

Despeses i pèrdues extraordinàries
Despeses d'altres exercicis

–
6.943

–
223

Resultats extraordinaris positius

36.780

38.087

–

254.900

Resultats positius de l'exercici

Resultats extraordinaris negatius
Resultats negatius de l'exercici

89

Estat de liquidació del pressupost d'ingressos i despeses
corresponent a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2005
(euros)

PRESSUPOST D’INGRESSOS

Previsions
inicials

Modificacions
Augments Disminucions

Previsions
definitives

Drets
reconeguts
nets

Drets
pendents
cobrament

Drets
reconeguts
cobrats

Transferències de l'Ajuntament 1.890.285,00
Altres transferències públiques 2.179.181,29
Transferències UE
6,01
Transferències entitats privades
6,01
Altres ingressos
49.515,34
Ingressos patrimonials
6,01
Variació d'actius
6,01

81.459,00
119.286,00
10.771,91
–
0,00
–
563.096,17

–
–
–
–
–
–
–

1.971.744,00
2.298.467,29
10.777,92
6,01
49.515,34
6,01
563.102,18

2.093.354,00
2.114.189,57
10.771,91
27.658,20
126.855,22
3.113,13
0,00

121.610,00
1.393.478,08
0,00
0,00
3.744,95
0,00
0,00

1.971.744,00
720.711,49
10.771,91
27.658,20
123.110,27
3.113,13
0,00

TOTALS

774.613,08

0,00

4.893.618,75

4.375.942,03

1.518.833,03

2.857.109,00

Previsions
inicials Modificacions

Definitius

Obligacions
reconegudes
netes

PRESSUPOST DE DESPESES

4.119.005,67

Romanents de crèdit
Compromesos

No
Compromesos

Obligacions
pendents
de pagar

Personal
Transferències corrents
Arrendaments
Reparacions, mant., conserv.
Material, subm., i altres
Indemnit. per motiu de servei
Despeses financeres
Inversions
Transferències de capital
Variació d'actius

2.472.908,48
679.620,82
8.957,71
37.129,07
862.883,58
9.000,00
12.500,00
36.000,00
0,00
6,01

119.634,16
578.250,00
–
4.066,25
60.197,19
0,00
(11.042,70)
(10.334,52)
33.842,70
–

2.592.542,64
1.257.870,82
8.957,71
41.195,32
923.080,77
9.000,00
1.457,30
25.665,48
33.842,70
6,01

2.592.532,27
637.330,65
8.465,33
64.452,84
878.025,40
7.154,83
1.319,68
23.196,48
33.842,70
–

–
620.237,28
–
4.303,46
7.747,52
–
–
–
–
–

10,37
302,89
773,56
(28.148,30)
37.613,99
1.845,17
137,62
2.469,00
–
6,01

508,80
160.765,79
512,82
21.849,66
175.685,60
0,00
0,00
290,00
0,00
–

TOTALS

4.119.005,67

774.613,08

4.893.618,75

4.246.320,18

632.288,26

15.010,31

359.612,67
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Liquidació del pressupost de l'exercici
comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2005
ROMANENT DE TRESORERIA
(euros)
1.

2.

3.

(+)

DEUTORS PENDENTS DE COBRAR

(+)
(+)
(+)

Pressupost d'ingressos. Exercici corrent
Pressupost d'ingressos. Exercicis tancats
D'altres operacions no pressupostàries (56)

(-)
(-)

Dubtós cobrament
Ingressos pendents d'aplicació

(-)

CREDITORS

(+)
(+)
(+)
(+)

Pressupost de despeses. Exercici corrent
Pressupost de despeses. Exercicis tancats
Creditors per devolució d’ingressos
D'altres operacions no pressupostàries
51 Altres creditors no pressupostaris
52 Finances i dipòsits rebuts
475 Hisenda Pública creditora concep. fiscal
477 Seguretat Social creditora

(+)

FONS LIQUIDS
ROMANENT DE TRESORERIA

4.

(-)

ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL PER DESPESES GENERALS

5.

(-)

1.630.688,77
1.518.833,03
219.413,00
11.164,32
96.892,32
21.828,96

581.414,86
359.612,67
57.769,14
460,80
163.572,25
5.310,14
13.302,69
86.408,86
58.550,56

171.589,41
1.220.863,32
54.443,99
1.166.419,33

ROMANENT DE TRESORERIA INCORPORACIÓ VOLUNTÀRIA

627.984,80

ROMANENT DE TRESORERIA DE LLIURE DISPOSICIÓ

538.434,53
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Liquidació del pressupost de l'exercici
comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2005
RESULTAT PRESSUPOSTARI
(euros)

(+)

DRETS RECONEGUTS NETS

4.375.942,03

(-)

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

4.246.320,18

RESULTAT PRESSUPOSTARI

129.621,85

(-)

DESVIACIONS POSITIVES DE FINANÇAMENT

54.443,99

(+)

DESVIACIONS NEGATIVES DE FINANÇAMENT

22.857,46

(+)

DESPESES FINANÇADES AMB ROMANENTS DE TRESORERIA

39.651,12

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
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137.686,44

Evolució de les fonts de finançament
(milers d’euros)
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