
MODEL D'ELABORACIÓ DE PROPOSTES TAULES DE TREBALL.

PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS.

QUÈ? Descripció de la proposta. Accions/actuacions concretes.

28. Millora del mobiliari de la Biblioteca per a persones amb diversitat funcional.

Es constata que a la Biblioteca, espai públic obert a tothom, hi ha una mancança de
mobiliari adaptat per a persones amb discapacitat funcional.

PER QUÈ? Justificació de la necessitat.

Les persones grans i gent jove amb discapacitat funcional que van habitualment a la
biblioteca municipal per a llegir o fer consultes es troben incomodes després d’estar
assegudes una bona estona a les cadires existents, motiu pel qual bé no hi acudeixen
o bé ho fan el mínim possible.

PER A QUÈ? Objectius i resultats. PER A QUI? Beneficiaris/àries

La biblioteca té un ús universal, però encara existeixen biblioteques on les persones
amb diversitat funcional no en poden gaudir plenament ni còmodament.

Aquest grup de gent del poble amb diversitat funcional que no pot fer un ús com cal de
la biblioteca del poble pel fet de no tenir un mobiliari adequat, necessita taules i cadires
adaptades,  col·locades  en  un espai  suficientment  ample  per  poder  moure’s  i  així 
poder desenvolupar les tasques d'estudi o lectura.

Som sabedors que hi ha prevista una nova biblioteca en un altre lloc i  segurament
tindrà  en compte la  normativa  preceptiva.  Però,  de  tota  manera,  demanen aquest
mobiliari, ja que després podrà ser reutilitzat.



COM? Metodologia

Les regidories de Cultura i Benestar haurien d’adquirir taules i cadires adaptades per 
gent amb diversitat funcional, situar-les en un espai ample que facilite, si escau, el 
moviment amb cadires de rodes i que estiguen a prop de sortides i punts de llums. 

Calen també ordinadors amb pantalles tàctils i ratolins adaptats 

QUAN? Temporalització /cronograma

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes6 Mes 7 …
Act. 1
…

QUANT? Pressupost

El cost d'unes dos taules adaptades i les cadires. Cal que el tècnic ho demane a una empresa de
mobiliari. 


