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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

857 Departament d'Infraestructures. Acord de Ple de data 27 de juny de 2013 pel que s'aprova
formalitzar la constitució de la "Mesa Palma Accessible"

Acord Ple formalització Mesa Palma Accessible

Als efectes de coneixement general, es publica que pel  Ple de l’Ajuntament de Palma, en sessió de data 27 de juny de 2013, es va aprovar el
següent Acord:

“ 1- Formalitzar la constitució de la “MESA PALMA ACCESSIBLE” de l’Ajuntament de Palma, atorgant-li reconeixement institucional
d’acord amb la següent regulació:

PRIMER.-

1. OBJECTIU: Promoure l’accessibilitat universal i l’eliminació de les barreres arquitectòniques, urbanístiques, del transport i de la
comunicació, convertint l’accessibilitat en una eina d’integració e igualtat de drets i oportunitats, per tal d’aconseguir una millora a la qualitat
de vida tant de les persones amb discapacitat com de la resta de la societat.

2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ: Aglutina matèries relacionades amb les telecomunicacions, via pública i espais públics, transport públic,
comunicació, infraestructures i edificació, i d’altres que es puguin presentar lligades a l’accessibilitat.

3. ACORDS: Els acords de la Mesa han de tenir un caràcter consultiu i de participació, amb categoria de recomanacions per als òrgans
municipals, que han de donar resposta motivada a les actuacions que duguin a terme relacionades amb aquestes recomanacions.

SEGON.-

1. COMPOSICIÓ:

Actualment la Mesa està presidida pel titular de la Regidoria d’Infraestructures i la integren representants d’entitats i associacions relacionats
amb l’accessibilitat, col·legis professionals,   la Universitat, representants d’altres institucions, representants de diferents àrees municipals,
amb veu i vot. Hi actua com a secretari o secretària, amb veu i sense vot, un funcionari municipal designat per la Presidència.

1.1 MEMBRES amb veu i vot (total 25 vots):

Presidència: Titular de la Regidoria d’Infraestructures  (1)
Vicepresidència: Cap de Departament de l’Àrea d’Infraestructures (1)
Representants d’associacions i entitats directament vinculades amb l’accessibilitat amb qualsevol tipus de discapacitat (7)
Representants de col·legis oficials relacionats amb l’objectiu de la Mesa (4)
Representant de la Universitat de les Illes Balears UIB (1)
Representants d’altres institucions de les àrees directament vinculades amb l’accessibilitat (3)
Tècnic responsable de l’Ajuntament de Palma en matèria d’accessibilitat (1)
Responsables d’altres àrees de l’Ajuntament relacionades directament amb els temes a tractar a cada convocatòria de la Mesa (6)
La secretaria l’ocuparà personal funcionari municipal, amb veu i sense vot.

Aquests membres seran el següents:

Titular de l’Àrea d’Infraestructures o persona suplent
Cap de departament d’Infraestructures
Representant de la Federació de Persones amb Discapacitat Física i Físicopsíquica i Associació de Lesionats Medul·lars i Grans
Discapacitats Físics (PREDIF i ASPAYM), membre de CERMI , Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat.
Representant d’ASPROM i UNAC
Representant de la Associació de Pares de Persones amb Discapacitat Auditiva (ASPAS), membre de CERMI , Comitè Espanyol de
Representants de Persones amb Discapacitat.
Representant de la Federació d’Associacions Pares i Mares d’alumnes de Mallorca (FAPA)
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Representant de la Federació de Persones Sordes de les Illes Balears (FSIB)
Representant de COORDINADORA, Federació Balear de Persones amb Discapacitat,   membre de CERMI , Comitè Espanyol de
Representants de Persones amb Discapacitat.
Representant de l’ONCE, membre de CERMI, Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat.
Representant de la UIB
Representant del Col·legi oficial d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers de l’edificació (COAATMCA)
Representant del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports (CICCP)
Representant del Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques (CITOPIB)
Representant del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB)
Representant del Centre Base de les Illes Balears
Responsable de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge
Representant de l’IMAS del Consell de Mallorca
Tècnic responsable de l’Ajuntament de Palma en matèria d’accessibilitat
Representant dels Bombers de l’Ajuntament de Palma
Representant de la Policia Local de l’Ajuntament de Palma
Representant de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Palma
Representant de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Palma
Representant de l’Àrea de Mobilitat de l’Ajuntament de Palma
Representant de l’Àrea d’Urbanisme
Secretaria, personal funcionari municipal

1.2 ASSISTENTS amb veu i sense vot:

Podran ser convidades altres persones o representants d’entitats juridicopúbliques o privades, segons la matèria a tractar per a la Mesa en
cada moment, amb veu i sense vot i per acord de la Presidència a proposta de la Mesa.

Es convidarà assíduament el representant de CONSULTAU, consultora d’accessibilitat universal i el representant de SIFU, experts en la
inserció sociolaboral de persones amb discapacitat, tot i que fins ara han participat de forma activa. 

1.3 NOVES INCORPORACIONS:

Podran incorporar-se nous membres amb veu i vot, per acord de la Presidència a proposta de la Mesa.

TERCER.-

FUNCIONS: les funcions de la Mesa són les següents:

Fomentar la millora de la qualitat de vida dels ciutadans en matèria d’accessibilitat universal.

Fomentar la participació dels diferents òrgans i àrees de l’Ajuntament, i de les organitzacions i entitats ciutadanes competents amb la matèria.

Elaborar manuals relatius a l’accessibilitat universal al Municipi.

Assessorar a les distintes àrees municipals en temes relacionats amb l’accessibilitat.

Analitzar problemàtiques als edificis municipals, incloent el seu entorn, per a facilitar l’accés a tots i cada un dels serveis que s’ofereixen,
permetent que totes les persones els puguin conèixer i gaudir-ne i desplaçar-s’hi de manera autònoma.  

Promoure l’accessibilitat en el transport, tant públic com privat, amb la finalitat de facilitar el desplaçament autònom per la ciutat de tots els
ciutadans.

Promoure accions formatives per al personal municipal pel que fa a l’atenció adequada a cada persona.

Promoure campanyes de sensibilització de la població perquè es faci bon ús dels espais reservats a les persones amb dificultats i perquè es
respectin els rebaixos i la resta d’obres realitzades per a optimitzar l’accessibilitat, ja que fer una ciutat accessible depèn del que les
administracions siguin capaces d’invertir i del que la resta de persones siguin capaces de fer, ens beneficia a tots.

Col·laborar amb la difusió de mesures en matèries d’accessibilitat. 

Fer recomanacions sobre futures actuacions.

Col·laborar amb els equips d’estudis i planificacions.
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Participar en la confecció de plans estratègics per a la ciutat.

Promoure ordenances i normativa a instaurar per l’Ajuntament en matèria d’accessibilitat.

Aquelles altres que, relacionades amb les anteriors, acordi la mateixa Mesa.

QUART.-

NORMES DE FUNCIONAMENT (a ratificar per la Mesa a la seva primera convocatòria):

1. PERIODICITAT: La Mesa, amb caràcter general, excepte circumstàncies imprevistes, es reunirà en sessió ordinària el darrer dimarts de
cada mes; tanmateix, per raó de conveniència o urgència es podran celebrar reunions extraordinàries a iniciativa de la Presidència o a
sol·licitud d’un terç dels membres.  

2. QUÒRUM D’ASSISTÈNCIA: Per a la constitució de la Mesa, a efectes de la celebració de les sessions, es requerirà la presència de la
Presidència i Secretaria o en el seu cas, dels substituts, i la majoria absoluta en primera convocatòria, o majoria simple en segona
convocatòria, que es celebrarà 30 minuts després.

3. CONVOCATÒRIES: Seran convocades per la Presidència amb una antelació mínima de 2 dies. Ha d’incorporar l’ordre del dia dels
assumptes a tractar i l’esborrany de l’acta de la sessió anterior per a la seva aprovació.

4. ACTES: La secretaria estendrà l’acta de les reunions. Les actes es trametran als membres de la Mesa juntament amb la convocatòria de
reunió per a la seva aprovació. 

5. VOTACIÓ: S’adopten els acords i resolucions per majoria simple. En cas d’empat, la Presidència tindrà vot de qualitat.

6. DICTÀMENS DE LA MESA: En tenir caràcter consultiu i de participació, els seus dictàmens constitueixen directrius amb rang de
recomanacions per a les diferents àrees municipals, les quals han de motivar els actes, acords i resolucions que dictin, les línies d’actuació
diferents, en el supòsit que s’apartin de les esmentades directrius. En tot cas, han de comunicar aquests darrers a la Mesa.

7. MEMÒRIA: La Mesa  elaborarà una memòria anual de les seves actuacions.

CINQUÈ

S’estableix que les diferents àrees de l’Ajuntament hauran de demanar informe a la Mesa per a planificar les seves actuacions i adoptar
criteris relacionats amb l’objectiu de fer una ciutat més accessible.”

 

Palma, 13 de gener de 2014

La TAG cap del Servei
p.d. decret 10434  de 08.06.2012

Catalina Gordiola Juncadella.
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