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CTA DE LA MESA PALMA ACCESSIBLE 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 76/2020 
Dia: 22 de febrer de 2021  
Hora: de 12 a 14 h 
Lloc: videoconferència a través de la plataforma Teams de Microsoft  
 
 
Assistents 
 
Angélica Pastor Montero, regidora d’Infraestructures i Accessibilitat. 
Antoni Martí Martínez, director general d’Accessibilitat.  
Gloria Penalva, cap del Servei d’Accessibilitat i Ocupació de Via Pública per Obres. 
María José Muñoz Muñoz, cap de la Secció Tècnica d’Accessibilitat.  
José Chito, tècnic d’Accessibilitat Universal. 
Alessandro Marinelli, de PREDIF i ASPAYM. 
Joaquín Pérez Bueno, d’ASPROM i UNAC. 
Manuel Zafra, d’ASPROM i UNAC. 
Senta Hinojosa Moreno, d’ASPACE i UNAC. 
Magdalena Vanrell Llompart, d’ASPAS. 
Aurora Bonet Nadal, de la Coordinadora. 
M. Belén Zamora García, de l’ONCE. 
Carmen Alarcón Bigas, de l’ONCE. 
Marina Horrach, de l’FSIB. 
Antonio Salom Coli, del Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de 
Mallorca. 
Alfredo José Arias Berenguer, del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials 
Superiors de les Balears. 
José Antonio Pérez Reyes, de l’IMAS. 
Jesús Moreno Rodríguez, de l’Àrea de Mobilitat. 
Josa Arola Serra, de l’Àrea de Mobilitat. 
María Isabel Gelabert Vich, de l’Àrea d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics. 
Emma Tapia Martínez, de l’Àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne. 
Daniel Sagrera Núñez, de l’Àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne. 
María del Pilar Martín Delestal, de l’EMT. 
 
S’han excusat per la seva absència 
 
Els representats del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears. 
Andreu Ferrà Cabot, policia local. 
Francisco Sánchez Beltrá, del Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques. 
 
 



 

2 
 

 
Ordre del dia 
 
1. Aprovar l’acta núm. 75, de la sessió anterior, de dia 2 de novembre de 2020. 
 
2. Comunicació a la Mesa de les gestions realitzades des de la darrera reunió:  
 

a. Al·legacions presentades al Projecte de decret de regulació de l’accessibilitat 
universal en els espais d’ús públic de les Illes Balears. 

b. Informe sobre accessibilitat de la informació al web de l’Ajuntament de Palma. 
c. Informe sobre accessibilitat a l’hotel Palladium.  
d. Informació sobre la reunió amb el director insular de l’IMAS. 
e. Informació sobre l’estat de l’Ordenança d’activitats en relació amb la cambra 

higiènica única. 
 
3. Estat d’actualitzacions dels serveis de l’EMT. 
 
4. Targetes d’estacionament de caràcter provisional.  
 
5. Comunicació de l’adjudicació de CEIS per a l’assistència tècnica d’auditoria interna 
de les platges. Propostes per a la de la pròxima obertura de les platges accessibles en la 
situació del covid. 
 
6. Proposta d’incorporació com a membre de la Mesa de l’organització Plena Inclusió 
Balears. 
 
7. Donar compte dels avanços realitzats amb les companyies de serveis en matèria 
d’accessibilitat. 
 
8. Proposta de modificació de la periodicitat de les reunions ordinàries de la Mesa.  
 
9. Precs i preguntes. 
 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
 
1. Aprovar l’acta número 75, de la sessió anterior, de dia 2 de novembre de 2020  
 
La Sra. Alarcón indica que, a l’acta núm. 75, no s’hi varen reflectir les persones 
representants de l’ONCE, concretament la Sra. Belén Zamora, que substitueix el Sr. 
Pagazaurtundúa, tècnic de rehabilitació de l’ONCE.  
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La Sra. Vanrell puntualitza que, a la pàgina 2, on diu barreres arquitectòniques, es 
referia a les de la comunicació i la informació. 
 
El Sr. Zafra presenta el vicepresident d’ASPROM, el Sr. Joaquín Pérez Bueno, com a 
representat de l’entitat a la Mesa. 
  
La Sra. Pastor indica que s’incorporaran les rectificacions, i s’aprova l’acta núm. 75, 
amb les rectificacions. 
 
2. Comunicació a la Mesa de les gestions realitzades des de la darrera reunió  
 

a. Al·legacions presentades al Projecte de decret de regulació de 
l’accessibilitat universal en els espais d’ús públic de les Illes Balears 

 
 
La Sra. Penalva explica les principals al·legacions presentades al Decret del Reglament 
de la Llei d'accessibilitat de les Illes Balears: 
 

- Es va admetre l’al·legació a l’obligatorietat d’un estudi de detall per a un 
projecte d'accessibilitat en relació amb un habitatge particular amb obres a la via 
pública; han eliminat l’estudi de detall obligatori quan els elements de l’elevació 
no superin els 2 m d’altura.   

- Al paviment de terra estabilitzada dels parcs, perquè el compactat sigui del 95% 
i no del 90%. 

- Al carril bici en voravia, perquè se senyalitzi amb banda direccional en 
perpendicular al sentit de la marxa de la bicicleta, perquè si es posa el 
troncocònic s’avisa d’un perill i es dona preferència a les bicicletes. 

- A l’amplària dels aparcaments. Es demana que es modifiquin les dimensions 
dels aparcaments de la calçada, d’acord amb la realitat de la nostra ciutat, ja que 
si es mantinguessin les dimensions proposades a l'esborrany de decret es perdria 
espai per als vianants. 

- S’ha demanat que s'elimini l'exclusió de sancionar els ajuntaments en matèria 
d’accessibilitat.  

 
El Sr. Marinelli  indica que CERMI també ha presentat al·legacions.  
 
b. Informe sobre accessibilitat de la informació al web de l’Ajuntament de Palma 
 
La Sra. Penalva informa que s’ha fet una revisió del web municipal; se n’ha elaborat un 
informe, que es troba a l’espera de resposta. 
 
 
c. Informe sobre accessibilitat de l’hotel Palladium  
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La Sra. Penalva explica la petició de l'hotel Palladium de col·locar obstacles a la porta 
principal per a evitar accidents amb les bicicletes i els patinets. Indica que se n’ha emès 
informe negatiu, atesa la impossibilitat per llei d’ubicació d’obstacles a l’itinerari. 
  
d. Informació sobre la reunió amb el director insular de l’IMAS 
 
La Sra. Penalva explica la primera reunió de contacte que es va mantenir amb el director 
insular de l’IMAS, el qual va informar que no disposen de subvencions d’actuació a la 
via pública. 
 
e. Informació sobre l’estat de l’Ordenança d’activitats en relació amb la cambra 
higiènica única 
 
la Sra. Penalva explica que des del Departament d’Activitats informen que s’ha fet 
l’esborrany de l'Ordenança d'activitats, que ja l’estan revisant i que l’enviaran a altres 
departaments i a Accessibilitat. Informen que han admès el de la cambra única als 
establiments molt petits; no han especificat els metres dels locals.  
 
El Sr. Arias agraeix el reconeixement de cambra higiènica única però que, depenent dels 
metres, la solució serà difícil. Hi afegeix que fa 3 anys que s’està pendent l'esborrany. 
 
El Sr. Chito comenta la conveniència d’assistència a la pròxima Mesa del cap de 
departament d’Activitats. La Sra. Pastor recorda que l’Àrea d’Urbanisme forma part de 
la Mesa.   
 
La Sra. Penalva hi afegeix que probablement, per a la pròxima Mesa, es podrà disposar 
de l’esborrany de l’Ordenança. 
 
 
3. Estat d’actualitzacions de serveis de l’EMT 
 
La Sra. Zamora explica el seguiment que han fet sobre les incidències en l'accessibilitat 
dels autobusos de l’EMT. Manifesta que el dispositiu sonor de l'interior dels autobusos 
està desactivat. És la mateixa situació a la majoria de les marquesines. El sistema de veu  
que indica la freqüència dels autobusos no funcionava a 12 marquesines. 
 
Per altra banda, indica que, a l’aplicació de MobiPalma, no queden registrades les 
incidències. 
 
El Sr. Marinelli demana si existeix un sistema de sanció per als conductors que 
desconnecten els dispositius sonors. Des de CERMI indiquen que els nous autobusos 
tenen un dispositiu d’àudio que no en permet la desconnexió. 
 
La Sra. Martín manifesta que es varen explicar a la Sra. Luque totes les actuacions 
realitzades en relació amb l’informe de deficiències aportat per l’ONCE. 
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Hi afegeix que, en principi, no pot desactivar-se de manera manual el dispositiu sonor, a 
excepció d’alguns autobusos antics. Indica que en aquests autobusos antics han tingut 
bastants incidències tecnològiques, atesa l’antiguitat dels equips. Ara, en tots els 
autobusos nous, hi ha informació sonora i visual. En cas d’incidència, manifesta que es 
comuniqui amb un correu electrònic, indicant-hi el número d’autobús.  
 
En relació amb les parades, comunica que dia 15 de febrer varen quedar reparades totes 
les avaries de les que tenien incidències.  
 
De l'aplicació de MobiPalma, explica que la informació es nodreix del web de l’EMT i 
que s’ha de poder llegir tota. Les incidències detectades s’han corregit i ara tota la 
informació és accessible a l’aplicació. 
 
La Sra. Zamora diu que cada mes n’enviaran un correu amb les incidències a l’EMT.  
 
 
4. Targetes d’estacionament de caràcter provisional  
 
El Sr. Moreno explica que la gestió de las targetes de persones amb mobilitat reduïda és 
competència de la Policia. Comenta que hi ha un procediment de tramitació breu per a 
demanar targeta de caràcter provisional per qüestions humanitàries per a un període d'un 
any. 
 
La Sra. Penalva indica que el procediment que es du a terme és mitjançant informe de 
l'IBSALUT; sol·licitat per part de Policia i corroborat, s’expedeix la targeta temporal. 
 
El Sr. Chito demana, en relació amb una consulta del Sr. José Luis Ortego, si aquestes 
targetes es poden utilitzar als aparcaments de la Universitat per una discapacitat 
temporal. 
 
El Sr. Moreno comenta que sí, sempre que hi existeixi senyalització de reserva 
d’aparcament per a persones amb discapacitat. 
 
El Sr. Marinelli destaca que se segueix fent un ús fraudulent de les targetes i caldria fer-
ne algun tipus de campanya de conscienciació.  
 
La Sra. Penalva demana sobre la possibilitat de realitzar-ne una campanya per part de 
les associacions. 
 
El Sr. Marinelli diu que han demanat que es faci algun tipus d’actuació sobre les 
targetes perquè no siguin tan fàcils de fotocopiar. Des de les seves entitats han fet 
diverses gestions sobre la qüestió. Comenta que moltes vegades no posen cap targeta i 
el que realment funciona és aplicar un sistema de sanció. 
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5. Comunicació de l’adjudicació de CEIS per a l’assistència tècnica d’auditoria 
interna de les platges. Propostes per a la de la pròxima obertura de les platges 
accessibles en la situació del covid 
 
El Sr. Martín explica que s’ha començat a fer feina amb l’adjudicatària CEIS per a 
l’assistència tècnica d’auditoria interna de les platges. 
 
6. Proposta d’incorporació com a membre de la Mesa de l’organització Plena 
Inclusió Balears 
 
El Sr. Martín proposa l’adhesió a la Mesa com a membre de la Federació Plena Inclusió 
Balears, per ser una Federació que engloba diferents associacions i organitzacions que 
treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual.  
 
S’aprova la incorporació de la Federació Plena Inclusió Balears per unanimitat. 
 
7. Donar compte dels avanços realitzats amb les companyies de serveis en matèria 
d’accessibilitat 
 
La Sra. Penalva informa de la via de treball oberta amb Endesa i Telefònica per a llevar, 
entre d’altres, els pals de llum i telefonia que dificulten el pas. Convida els membres a 
fer arribar al correu electrònic d’Accessibilitat qualsevol incidència sobre aquest 
aspecte. 
 
8. Proposta de modificació de la periodicitat de les reunions ordinàries de la Mesa  
 
La Sra. Penalva proposa la possibilitat d’ampliar la periodicitat de la convocatòria 
ordinària de la Mesa a un mínim dos mesos, si bé es podrà convocar extraordinàriament 
per a tractar-hi temes monogràfics, com per exemple l'esborrany de l'Ordenança 
d'activitats. 
 
S’aprova per unanimitat l’ampliació de la periodicitat de les reunions ordinàries de la 
Mesa. 
 
 
9. Precs i preguntes 
 
El Sr. Marinelli demana si són competència de la Mesa les incidències en el transport 
públic TIB. 
 
La Sra. Penalva diu que es pot fer un escrit dirigit al Govern amb les incidències que es 
trametin al correu electrònic d’Accessibilitat. 
   
El Sr. Chito destaca que s’enviï tota la informació de la incidència, com línia, autobús, 
etc. 
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Sra. Horrach demana que es compti amb la figura d'un intèrpret de llengua de signes en 
un punt fix de l’Ajuntament dins l'horari d'atenció al públic per a centralitzar, i donar 
suport, en l’atenció de les persones sordes. 
 
La Sra. Penalva diu que es pot enviar la petició amb totes les necessitats al correu 
d'Accessibilitat, i que es traslladarà.   
 
El Sr. Chito demana si seria factible un intèrpret amb presència telemàtica. 
 
La Sra. Horrach explica l’existència del programa de videointerpretació SVIsual, que és 
utilitzat per molts d’ajuntaments. 
 
La Sra. Vanrell informa sobre les mascaretes transparents que estan publicades al BOE, 
amb les condicions que han de tenir. En farà arribar l’enllaç a Accessibilitat amb tota la 
informació. Això no obstant, hi afegeix que no es poden considerar EPIS i que no totes 
són vàlides. En cas d’utilitzar-les convé fer la consulta al Servei de Prevenció Municipal 
per si compleixen amb els requisits de l’ordre ministerial. 
 
El Sr. Chito desenrotlla les aportacions del Sr. Zafra, que no pot participar correctament 
per problemes de connexió. Demana la revisió de la rampa d'accés als habitatges tutelats 
i als locals d’ASPROM del c. de l’Eucaliptus, i la possibilitat de concedir, per a casos 
excepcionals, una plaça d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda amb 
matrícula assignada, atesa la dificultat per a aparcar en determinades hores a les places 
reservades. 
 
El Sr. Moreno comenta que, en principi, no són partidaris d’aquest sistema, ja que sí que 
pot facilitar la vida del resident i que en algun cas no suposaria molt de problema, però 
no es pot realitzar de manera excepcional, perquè ja no seria una excepció, sinó que 
seria la regla. 
 
El Sr. Chito diu que no és partidari d’aquest sistema. 
 
El Sr. Marinelli manifesta que està totalment en desacord a vincular una plaça PRM a 
una matrícula. 
 
Atès que no hi ha més assumptes per a tractar, es dona per finalitzada la reunió. 
 
La secretària      Vist i plau 
 La regidora de l’Àrea   

d’Infraestructures i Accessibilitat 
 
 
 
 
 
María José Muñoz Muñoz    Angélica Pastor Montero 
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