
 
 
ACTA DE SESSIÓ  DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'IGUALTAT, DRETS SOCIAL S I CIUTAT 

EDUCADORA 
 
 
Número d'expedient: N198-2017-08 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria  
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  20/09/2017 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  17:15  
  
 Hora Final:  17:24 
 
 
Hi assisteixen 
President/a Salut González Martín  
Vocals Alba Martínez Vélez 

Antonio Chanes Espigares 
Marina Lozano Illescas 

Secretari/ària Josefa Chavero Pozo 
    

 
S'incorporen més tard els següents regidors 
Vocals Jorge Romero Gil a les 17:18 h   

 
També hi assisteixen 
    

 
S'han excusat d'assistir-hi 
Vocals Jose Manuel Gonzalez Labrador 

Rosa Maria Berrio i Hernández   
 
No hi assisteix 
Vocals Jordi Garcia Mas   

 
 
 
 
 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d' expedient N198-2017-07 
 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   

 
 
 
 
 
IGUALTAT I DRETS SOCIALS 
 
Infància, adolescència i família 
 
 



002. Aprovació de la moció del Grup Muncipal de Ciu tadans (C's) per adaptar els parcs 
infantils per a infants amb diversitat funcional 
  
Número d'expedient M265-2017- 
 
 
Els parcs infantils són espais per al servei, l'ús i el gaudir de tota la població infantil, també dels 
infants amb algun tipus de diversitat funcional, per aquest motiu cal adaptar els parcs infantils i fer-
los accessibles a tots els infants del municipi 
 
Així queda establert en diferents normatives  d'àmbit europeu (UNE_EN1176 i 1177) i també 
dámbit estatal, tal com regula la llei 51/2003 de 2 de desembre d'igualtat d'oportunitats, no 
discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. 
 
Aquest espais tindrien que cumplir diverses condicions d'accessibilitat a les zones i parcs infantils, 
tant pel que fa al seu accés sense limitació de les barreres arquitectòniques com per contemplar la 
presència de jocs infantils adaptats a diferents tipus de diversitat funcional. 
 
Cal implantar jocs pintats amb colors cridaners que facin més fàcil el seu ús per als infants amb 
una diversitat funcinal visual. 
 
Cal implantar gronxadors adaptats per als infants amb diversitat motora mitjançant plataformes 
especials per l'accès de les cadires de rodes i seients especials amb corretges de seguretat. 
 
Cal implantar la senyalització en llenguatge Braille en aquestes zones. 
 
Cal implantar jocs a nivell del paviment amb espais de sorra més amplis i sense graons per fer més 
fàcil l'accés dels infantsque van en cadira de rodes i els seus familiars  
 
Cal implantar estructures de jocs amb diferents textures per tal que els infants amb problemes de 
visió siguin capaços de distingir unes zones de les altres. 
 
Un dels objectius que cal evitar és l'existència de parc infantils d'ús exclusiu o els parcs compartits 
amb zones espedífiques que fomentin la segregació dels infants amb divesitat funcinal. 
 
Tant en els parcs infantils ja existents al municipi com en els que es projectin en el futur cal 
assegurar una accessibilitat completa que evitin qualsevol tipus d'exclusió i permetin que tots els 
infants amb diversitat funcional o no, puguin jugar als mateixos jocs i puguin compartir els mateixos 
espais 
 
L'Ajuntament ha de garantir el dret dels infants a gaudir d'un entorn accessible i l'administració local 
ha de dissenyar espais públics i zones recreatives en les quals puguin conviure tots els infants 
independenment de la seva edat i de la seva diversitat funcional. 
 
Cal respectar el principi que en totes les activitats relacionades amb els infants amb discapacitat 
s'ha detenir com a consideració primordial la protecció de l'interés superior de l'infant, i que les 
administracions han de garantir que els infants i adolescents amb discapacitat gaudexin d'una vida 
plena i que els permeti arribar a valer-se per si mateixos i en faciliti la participació activa en la 
comunitat 
 
Els infants amb discapacitat tenen dret a rerle atencions especials i que les administracions 
publiques siguen proactives per assegurar-los amb l'objecte d'assolir la seva integració social i el 
seu desenvolupament individual. 
 
Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans a L'Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat solicita al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords 



 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
S'acorda: 
 
Primer: Instar a l'Ajuntament de Sant Boi a complir amb la normativa de la llei 51/2003 d'igualtat 
d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat 
 
Segon: Instar a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a posar en practica el pla de renovació de 
les instalacions de jocs infantils existents als parcs del municipi amb l'objectiu de fer-los inclusius i 
adaptat-los pels infants amb diversitat funcional amb un calendari d'actuacions incorporant els 
partides pressupupostàries necessàries en el Pressupost de l'any 2018 
 
Tercer: Garantir l'accessibilitat i les zones de jocs adaptades per als infants amb diversitat funcional 
i per als seus familiars o acompanyants sota criteris de diseny universal; 
 
 
La present moció la subscriu  Grup Municipal Ciutadans CS 
 
 
INTERVENCIONS: El Sr. Antonio Chanes explica el contingut de la moció. 
 
La Sra. Presidenta comenta que ha demanat informe al Servei corresponent relatiu al compliment, 
de la normativa sobre accessibilitat universal als parcs del municipi. Destaca que s'està aplicant i 
complint la normativa citada i que tots els parcs de Sant Boi són inclusius, en total hi ha 71 àrees 
de jocs infantils adaptades. 
 
INCIDÈNCIA:  S'incorpora el Sr. Jorge Romero a les 17:18 h 
 
La Sra. Presidenta explica que en el Consell dels Infants s'ha treballat per fer adaptables els jocs 
infantil amb la participació de tots els nens. 
 
La Sra. Alba Martínez diu que potser s'hauria estalviat la moció si s'hagués preguntat abans al 
regidor corresponent que porta aquests temes. 
 
La Sra. Presidenta, explica la possibilitat que en cas de dubte es pot demanar al Servei 
corresponent un informe relatiu al tema que interessi i sempre poden fer un seguiment sobre el 
compliment de tot allò. 
 
La Sra. Marina Lozano sol·licita una còpia de l'informe. 
 
La Sra. Presidenta contesta que l'enviarà a tots els membres de la Comissió. 
 
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 3 vots a favor que representen 15 vots dels grups 
polítics C's, PSC-CP i  PP i  2 abstencions dels grups polítics municipals ICV-EUiA-ME-E i GdeSB-
CUP-PA 
 
A favor: 3 (15 vots) 
 



C's  1 (3 vots) 
PSC-CP 1 (10 vots) 
PP  1 (2 vots) 
 
Abstencions:  2  (6 vots) 
 
 GdSB-CUP-PA  1 (2 vots) 
 ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Part de Control 
 
Precs i Preguntes 
 
No n'hi ha 
 
Donar compte dels acords presos en Junta de Govern per delegació del Ple 
 
 
 ->   Aprovació de la convocatòria pública  per a l'atorgament d'ajuts econòmics a persones amb 
escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'impost sobre béns immobles de 
naturalesa urbana per a l'exercici de 2017  
 
 ->   Aprovació de la revocació parcial de la subvenció de rehabilitació de la convocatoria de l'any 
2016 
 
 
Comunicacions/Informacions 
 
 
 
 
I com que no hi ha més assumptes per tractar, el president  clou la sessió i se n'estén aquesta acta 
que autoritza el secretari de la comissió informativa amb el vistiplau del president. 
 


