ACTA DE LA MESA PALMA ACCESSIBLE

Identificació de la sessió
Núm.: 75/2020
Dia: 02 de noviembre de 2020
Hora: de 12.00 a 14.00 h
Lloc: vídeo conferencia plataforma Teams de Microsoft

Assistents
Angélica Pastor Montero, regidora d’Infraestructures i Accessibilitat
Luis Sureda Díaz, coordinador general d’Infraestructures
Antoni Martí Martínez, director general d’Accessibilitat
Urbano Sanchez-Pastor, cap de Departament de l’Àrea d’Infraestructures i
Accessibilitat
Gloria Penalva, cap del Servei d’Accessibilitat i Ocupació de Via Pública per Obres
Miguel Ángel Mayol, cap de Secció d’Accessibilitat
José Chito, tècnic d’Accessibilitat Universal
José Antonio Pérez Reyes, de l’IMAS
José Luis Ortego, de la UIB
Magdalena Vanrell, d’ASPAS
Aurora Bonet, de Coordinadora
Senta Hinojosa, d’ASPACE i UNAC

Ordre del dia
1. Aprovar l’acta núm. 73 de la sessió anterior, de dia 24 de febrer de 2020, i aprovar
l’acta núm. 74 de la sessió anterior de dia 6 de juliol de 2020.
2. Comunicació a la Mesa de les gestions realitzades des de la darrera reunió.
3. Propostes per al Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2020.
4. Comentar que el Manual d’execució i senyalització de guals per a vianants i vehicles,
es troba penjat a la plana web de l’ajuntament.
https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&con
tenido=91027&tipo=6&nivel=1400&codResi=1&language=es
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5. En procés d’adjudicació a la empresa CEIS, respecte la contractació del servei
d'assistència tècnica per la implantació, manteniment i renovació segons el sistema
d'accessibilitat universal de les platges de Palma per obtenir les certificacions conforme
amb la NORMA UNE 170001: 1-2/2007. Aenor
6. Al·legacions presentades al Projecte de Decret de regulació de
l’accessibilitat universal en els espais d’us públic de les Illes Balears
7. Ens trobem en procés per actualitzar el Pla d’Accessibilitat mitjançant
nous plecs per a la contractació d’una assistència tècnica.
8. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió:
1. Lectura de les actes de les dues darreres reunions per aprovar-les
S’aproven les actes 73ª i 74ª per unanimitat
2. Comunicació a la Mesa de les gestions realitzades des de la darrera reunió
El Sr. Chito posa de manifest la petició de la Sra. Magdalena, a l’acta anterior, on es
sol·licitava que les webs fossin més accessibles, ja que no compleixen amb
l’accessibilitat. Per tant el Sr. Chito exposa s’han començat a fer gestions amb tècnics
de tot l’Ajuntament per tal de posar-ho en pràctica.
3. Propostes per al Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2020
La Sra. Penalva demana que els participants a la mesa facin propostes, per la seva part
exposa que des del seu servei s’ha pensat dur a terme taules rodones en
videoconferència. Una mesa seria : “La discapacitat cognitiva front als obstacles” i una
segona “La discriminació tecnològica”.
La Sra. Penalva fa referència als obstacles que hi ha per accedir als edificis públics, als
caixer automàtics, als expenedors de tickets, etc.
El Sr. Chito exposa que d’acord amb la proposta de la Sra. Magdalena que els
problemes amb que es troben les persones amb discapacitat amb les noves tecnologies
són nombrosos i no es contempla l’accessibilitat.
La Sra. Vanrell puntualitza que amb el Covid les barreres a la comunicació i informació
es fan més evidents.
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El Sr. Chito diu que en les reunions amb els tècnics que està fent afirma que
l’accessibilitat no ha de ser un afegit als projectes sinó que ha d’estar sempre en la seva
base.
La Sra. Bonet, comenta que en referència a les propostes de la setmana passada es va
reuní el comitè executiu de CERMI Illes Balears, hi varen plantejar que pel Dia de la
discapacitat es posin en pràctica unes meses virtuals amb participació de
l’Administració. Els temes serien: “Accessibilitat cognitiva” i “Noves tecnologies/ accés
o no a la comunicació amb les persones amb discapacitat”, aquestes meses estarien
programades per a la primera setmana de desembre.
La Sra. Alarcón de l’ ONCE presenta a la Sra. Belén Zamora que substitueix al Sr.
Pagazaurtundúa tècnic de rehabilitació de l’ONCE.
La Sra. Penalva demana propostes pel Dia Internacional de l’Accessibilitat.
4. Comentar que el Manual d’execució i senyalització de guals per a vianants i
vehicles, es troba penjat a la plana web de l’ajuntament.
https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&con
tenido=91027&tipo=6&nivel=1400&codResi=1&language=es
El Sr. Mayol explica el manual que s’ha elaborat d’execució i senyalització de guals per
a vianants i vehicles, des de el servei de vialitat i des de el servei d’ocupació de via
pública s’ha exposat la necessitat de veure com s’han d’aplicar el guals per a vianants i
els guals per als vehicles, aquest manual pretén donar-se a conèixer d’una manera més
gràfica.. Tant es refereix a l’aplicació de la ciutat existent com a les noves
urbanitzacions. Tots els informes a partir d’ara aplicaran que les voravies seran de 2 mts
Aquest manual presenta diferents casuístiques , com quan la voravia sigui menor que
1,75 mts. que s’aplicarà una baixada. També parla del paviment troncocònic i el
paviment direccional i la seva aplicació segons el manual.
El Sr. Chito comenta que s’ha enviat el link d’aquest manual a tots els assistents, per tal
de poder-lo veure i aportar alguna proposta.
La Sra. Pastor exposa que s’hi ha propostes les comuniquen al correu d’accessibilitat i
que la setmana que ve es tancarà el manual i es posarà en marxa.
5. En procés d’adjudicació a la empresa CEIS, respecte la contractació del servei
d'assistència tècnica per la implantació, manteniment i renovació segons el sistema
d'accessibilitat universal de les platges de Palma per obtenir les certificacions
conforme amb la NORMA UNE 170001: 1-2/2007. Aenor
El Sr. Mayol comenta aquest punt conforme a la NORMA UNE per obtenir les
certificacions d’ Aenor. La duració d’aquest contracte d’assistència era de 3 anys i 3
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mesos, però l’any 2020 degut a les circumstàncies sanitàries, les platges han tingut poc
accés i no s’ha requerit aquesta assistència, la qual s’ha iniciarà a l’any 2021, i els
treballs començaran en el mes de març.
El Sr. Chito, proposa que per a l’any que ve les platges siguin el més accessibles
possible.
6. Al·legacions presentades al Projecte de Decret de regulació de l’accessibilitat
universal en els espais d’us públic de les Illes Balears
El Sr, Mayol comenta les al·legacions al decret de regulació de l’accessibilitat universal
per part de persones que pretenen salvar les barreres en espais públic i també dintre de
la seva casa.
Es proposa que l’estudi de detall quedi substituït per una llicencia municipal. Sempre
que es garanteixi que aquest instrument s’aplica adequadament. Pendent queda la reunió
amb el Govern.
La Sra. Pastor presenta al Director General d’Accessibilitat, el Sr. Antoni Martin.
7. Ens trobem en procés per actualitzar el Pla d’Accessibilitat mitjançant nous
plecs per a la contractació d’una assistència tècnica.
La Sra. Penalva, comenta la necessitat d’ actualitzar el pla d’accessibilitat. Informa que
els nous plecs de vialitat, de parcs i jardins i d’edificis municipals tenen previst fer una
estudi per a la seva part i que des del servei d’accessibilitat es farà una contractació
d’una assistència tècnica que farà la part que no es contempla en aquests plecs, per
exemple la del servei públic i a més recollirà tota la informació de tots els serveis,
generant un únic document que seria l’ actualització de l’accessibilitat de la Ciutat de
Palma, tot això per a l’any 2021.
El Sr. Sánchez-Pastor exposa la necessitat d’una ajuda per a la financiació d’aquests
contractes. Es dirigeix al Sr. Pérez dient la necessitat per part del Consell i del Govern
d’ajudar en aquests treballs, i de l’existència de fons de la Unió Europea (FEDER), que
des d’aquest departament s’ha fet propostes per a millorar l’accessibilitat, encara que no
sabem l’èxit que tindran les propostes, ja que no hi ha encara les bases a nivell europeu
publicades. Continua dient que s’han plantejat iniciatives i també la incorporació de
tecnologies de la informació per tal de poder traspassar les barreres existents.
Es dirigeix als agents socials, ja que també actuant como lobby davant les
administracions, poden aportar sol·licituds i necessitats davant la Unió Europea, ja que
seria molt interessant que l’accessibilitat tingués la seva pròpia línia de financiació.
El Sr. Sánchez-Pastor convocarà una reunió amb el Director Insular per tal d’explicar-li
les iniciatives.
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8. Precs i preguntes
La Sra. Vanrell demana si es té informació sobre les al·legacions del decret, en quin
punt es troben.
El Sr. Mayol diu que les al·legacions, com que tenien punts contradictoris, es va dir que
es convocaria a l’Ajuntament de Palma per tal de contrastar-los.
La Sra. Vanrell demana si des de l’Ajuntament hi ha una altra alternativa al 010.
El Sr. Chito diu que el 010 és com les DMS, i les persones que no saben emprar les
tecnologies poden fer una cridada al 010.
La Sra. Vanrell comenta que també hi ha els wasaps i demana si es poden incorporar a
la pagines web de l’Ajuntament.
El Sr. Chito diu que ho tindrà en compte.
El Sr. Mayol comenta que es pot dir a l’IMI
La Sra. Vanrell es reitera en la necessitat de que amés del 010 s’incorporin els wp i els
correus.
El Sr. Sánchez-Pastor demana al Sr. Chito que vagi revisant les pagines web.
El Sr. Chito comenta el tema sobre la problemàtica que hi ha hagut a l’hora de remetre
les convocatòries i les direccions de correus.
La Sra. Vanrell parla sobre les mascaretes transparents, que encara que compleixen amb
el tema de la fabricació no estan homologades, i que el Ministeri de Sanitat s’hauria de
pronunciar al respecte. Estan fent proves amb elles per tal de que les persones amb
problemes d’audició puguin comprendre millor.
El Sr. Chito demana sobre la problemàtica de l’entelament de les mascaretes que la Sra.
Magdalena respon que hi ha un tipus que van molt be i que al final serviran per a
tothom.
El Sr. Ortego demana l’estat en que es troben les targetes de l’Ajuntament per a les
persones amb discapacitat transitòria.
El Sr. Chito diu que la solució seria poder utilitzar una targeta temporal.
El Sr. Sánchez-Pastor exposa que aquest tema ha quedat aturat i que es consultarà,
podent incorporar-lo per a la pròxima mesa.
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Atès que no hi ha més assumptes per tractar, es dona per finalitzada la reunió.
El secretari

Firmado por CHITO OLIVERAS
JOSE - DNI 43054092R el día
17/03/2021 con un
certificado emitido por AC
Administración Pública

Vist i plau
La regidora de l’Àrea
d’Infraestructures i Accessibilitat

José Chito Oliveras

Angélica Pastor Montero
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