c) Que el Fons per al foment de l’esport i de l’activitat física, que s’haurà de sostenir
amb l’impost sobre esdeveniments esportius en massa, serveixi per finançar de
forma clara i transparent projectes esportius d’inclusió i igualtat.

...
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de
la sessió, minut 01:18:16 al 01:35:04
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b79f5105a017a61539a5a00
0e?startAt=4696.0
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’EC-MC-ECG
L’esmena és acceptada i d’acord a l’article 133 del ROM, queda incorporada a
la Moció.
MOCIÓ RESULTANT
...
Són diverses les curses que es realitzen a Cornellà, la majoria organitzades per
entitats de la ciutat. En alguna d’aquestes curses, un petit tram, normalment la
sortida, la realitzen persones amb discapacitats i/o diversitat funcional, però no
existeix cap cursa adaptada o amb una categoria adaptada.
També algunes d’aquestes curses, són per donar suport i visibilitat a projectes
solidaris i per a persones amb discapacitat i/o diversitat funcional.
Alhora són pocs els clubs i entitats esportives de la ciutat que disposen d’activitats o
categories pròpies que garanteixin i assegurin la integració de persones amb
discapacitat i/o diversitat funcional en les seves activitats esportives.
Les administracions són les qui han d’emparar els drets de les persones, i en aquest
cas garantir la igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les
persones amb discapacitat i/o diversitat funcional. En aquest sentit s’han d’establir
mesures concretes per promoure les mesures necessàries per garantir que l’exercici
en igualtat de condicions de les persones amb discapacitat i/o diversitat funcional
sigui real i efectiu en tots els àmbits de la vida.
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Igualment, en els darrers anys des de l’Ajuntament s’han recolzat diferents propostes
i iniciatives adreçades a aquest col·lectiu com: garantir l’accessibilitat universal de la
ciutat, adaptar els parcs infantils a persones amb discapacitat i/o diversitat funcional,
contra la discriminació de les persones amb discapacitat i la implantació del sistema
SAAC a la ciutat.
Per tots aquests motius, els Grups Municipals d’ERC-AM i Cs proposen al Ple els
següents:
ACORDS
Primer.- Estudiar la millor fórmula per a facilitar i visibilitzar l’activitat esportiva en
les persones amb discapacitat i/o diversitat funcional.
Segon.- Instar als clubs i entitats esportives de la ciutat a garantir i assegurar la
integració de persones amb discapacitat i/o diversitat funcional en les seves activitats
esportives, en la mesura de les seves possibilitats, treballant conjuntament amb les
associacions, entitats i famílies que treballen amb persones amb discapacitat i/o
diversitat funcional, per garantir la plena inclusió en les activitats esportives de la
ciutat, eliminant barreres físiques i mentals.
Tercer.- Formar en activitat física adaptada, accessibilitat i disseny per a tots, als i les
professionals i tècnics implicats en el desenvolupament de l’esport inclusiu que siguin
competència de l’Ajuntament i exigir aquesta formació quan es realitzi una
contractació del servei externa.
Quart.- crear canals d’informació, animació i sensibilització per donar a conèixer a la
població en general l’esport inclusiu amb diferents actes i campanyes.
Cinquè.- Estudiar les modificacions necessàries a les bases de les subvencions anuals
de foment de la pràctica esportiva per valorar projectes d’esport inclusiu.
Sisè.- Adequar les instal·lacions esportives que no estiguin adaptades per les persones
amb discapacitat i/o diversitat funcional.
Setè.- Instar el Govern de la Generalitat, en compliment de la competència exclusiva
en matèria d’esport i lleure, a desenvolupar la Proposició de Llei de l’Esport i Activitat
Física de Catalunya de manera que:
a) Es garanteixin els principis d’inclusió, igualtat i no discriminació.
b) Es doti de cobertura financera i legal per a que tots els ajuntaments puguin
desenvolupar una política esportiva que garanteixi aquests principis.
c) Que el Fons per al foment de l’esport i de l’activitat física, que s’haurà de sostenir
amb l’impost sobre esdeveniments esportius en massa, serveixi per finançar de
forma clara i transparent projectes esportius d’inclusió i igualtat.
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Vuitè.- Traslladar els acords al Consell Municipal de l’Esport, APRODICO, TECSALSA,
VIROLAI, als clubs i entitats esportives de la ciutat, a la Federació Catalana d’Esport
Adaptat a Catalunya (FCEDF), Federació Catalana d’Esports per a Disminuïts Psíquics
(ACELL), Federació Catalana d’Esports per a Cecs, Federació Catalana d’Esports de
Paràlisi Cerebral (FECPC), Federació Esportiva de Sords de Catalunya (FESC), Unió de
Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Gerència de Serveis d’Esports de la
Diputació de Barcelona, Conselleria d’esports de la Generalitat de Catalunya i
l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC).

...
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels vint-i-quatre
regidors i regidores presents en aquest moment.

PUNT TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CS, D’AVALUACIÓ
DE LES POLÍTIQUES I SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS.-

Moció de Cs, d’avaluació de les
polítiques i serveis públics
municipals.

MOCIÓ (Text final una vegada incorporada la correcció efectuada pel grup
proponent com a conseqüència del debat)
...
EXPOSICIÓ DE MOTIUSF
La necessitat d’avaluar constitueix una obligació democràtica en matèria de
transparència i rendició de comptes a la ciutadania; un exercici necessari que permet
la gestió per resultats, una eina per la millora de la gestió de les institucions i els seus
recursos i una responsabilitat per millora la qualitat de la política i la despesa pública.
Malgrat tot això, no deixa de ser sorprenent que aquesta pràctica sigui gairebé
excepcional en l’administració pública espanyola, mentre que l’OCDE i la UE
segueixen insistint en la necessitat d’elaborar avaluacions per millorar la qualitat de
les polítiques públiques.
Ja fa vint anys, el VII Seminari sobre Gestió Pública Local que es va celebrar a Gijón va
estar dedicat exclusivament a l’Avaluació i Control de les Polítiques Públiques. Des
d’aquest moment moltes administracions de diferent nivell van expressar la seva
voluntat d’assumir com a objectiu prioritari l’Avaluació i Control de les Polítiques
Públiques, en tant que en depenen la bona administració de mitjans econòmics
sempre escassos, en relació amb la creixent demanda de serveis i equipaments
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