
MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DE PSC, PP, UAM I C’S PER A LA 
CREACIÓ D’UNA MESA LOCAL DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

Antecedents 

Es sol·licita l’inici dels tràmits necessaris i oportuns per a la creació d’una Mesa Local de les Persones amb 
diversitat funcional, per tal que el col·lectiu de persones amb diversitat funcional de la ciutat gaudeixi de les 
mateixes oportunitats que la resta de la ciutadania, adoptant totes aquelles mesures que contribueixin a eliminar 
situacions discriminatòries.

La proposta de la Mesa Local de les Persones amb discapacitat funcional pretén mantenir una relació propera 
entre l’Ajuntament de Calafell i les diferents entitats que treballen a favor de les persones amb diversitat 
funcional, que resideixen en el municipi amb la finalitat de donar resposta a les seves demandes, propostes i 
mediar de manera genèrica en tots aquells casos en els que pugui obtenir-se una millora de la qualitat de vida.

Objectius

Els objectius que es pretenen amb aquest espai de trobada els podem detallar a continuació:

 Establir vies de comunicació estables entre l’Ajuntament de Calafell i totes aquelles 
associacions, federacions i fundacions de persones amb diversitat funcional que treballen en el 
municipi.

 Coordinar el treball de les diferents àrees de gestió de l’Ajuntament en matèria de diversitat 
funcional, per tal d’aconseguir un objectiu comú: elevar el nivell de qualitat de vida del 
col·lectiu de persones amb diversitat funcional en tots els àmbits: familiar, laboral, social, 
mobilitat, accessibilitat, oci, esport, salut, habitatge, etc.

 Elaborar projectes sobre temes d’interès per aquest col·lectiu, així com proposar solucions a 
problemes concrets.

 Fomentar convenis de col·laboració amb l’Ajuntament que afavoreixin la promoció i el 
desenvolupament del col·lectiu.

Per abordar aquests continguts, es sol·licita que s’iniciïn els tràmits necessaris per a la creació de la Mesa Local 
de la diversitat funcional, així com el disseny del seu desenvolupament mitjançant la creació de Grups de Treball 
encarregats d’aprofundir en una àrea concreta.

Per tot això, proposem en el marc d’aquesta moció l’adopció de la següent

Proposta

1.- Iniciar els tràmits necessaris per part de l’Ajuntament de Calafell per a crear la Mesa Local de la Diversitat 
Funcional, que actuarà com òrgan col·legiat de participació, cooperació i col·laboració entre l’administració local 
i les entitats representatives del sector de la diversitat funcional amb implantació en el municipi, com a mesura 
per a garantir la participació de les persones amb diversitat funcional en la millora de la seva qualitat de vida.
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