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CONSELL TERRITORIAL DISTRICTE CENTRE 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: extraordinària  
Data: 4 d’abril de 2018 
Horari: 18.35 a 20.45 h 
Lloc: Edifici Gerència Urbanisme 4a planta 
 
 
Assistents: 
Llorenç Carrió Crespí   (president suplent) 
Joan Riera (gerent d’Urbanisme) 
Angelica Pastor (regidora de l’àrea de Seguretat Ciutadana) 
Joaquín De Maria Arrebola (Director general de Participació Ciutadana ) 
Edita Navarro (AAVV Calatrava) 
Amalia Santos (AAVV Calatrava-Montesión- Santa Clara) 
Belen Álvarez (AAVV Can Amunt) 
Miquela Llull (AAVV Puig de San Pere) 
Miquel Angel Contreras Ramis (Assessor del Districte Centre) 
Aina Marimón (administrativa Districte Centre) 
Francisca Marcús Alemany (secretaria delegada) 
 
 
Ordre del dia i desenvolupament de la sessió: 
 
El Sr. Carrió dóna la benvinguda a tots els presents  per començar a tractar el punts de l’ordre 
del dia:  
1. Aprovació de l’acta ordinària de dia 18 de desembre de 2017 
 
S’aprova per unanimitat l’acta ordinària de dia 18 de desembre de 2017. 
 
2. Informe Presidència 
 
El Consell Territorial se’n dóna per assabentat de l’informe 
 
Durant l’any 2017 s’han tramitat un total de 172 actuacions. 
 
Juntament amb les tramitades a l’actual any 2018, el llistat de peticions queda de la següent 
forma: 
 
 

ESTAT  ACTUACIONS 2017 2018 

TRAMITANT 68 11 

DENEGADA 12 4 

RESOLTA 92 7 

TOTAL 172 22 
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ENT. BARRIADA NOM TEMA ÀREA ESTAT 

15-12 EL SINDICAT 
PETICIÓ 

CIUTADANA 

Sol·licitar que confirmin el bon funcionament d’un piló del 
Banc de l’Oli. I si funiciona correctamente advertir al veïnat 
que l’ha de pujar cada vegada. 

MOBILITAT RESOLTA 

3-ene EL SINDICAT 

AVV 
CANAMUNT-

CIUTAT 
ANTIGA 

El paviment de la plaça Artesania presenta molt mal estat, 
la vorera de la jardinera i el paviment del carrer. 

INFRAESTRUCTURES TRAMITANT 

3-ene EL SINDICAT 

AVV 
CANAMUNT-

CIUTAT 
ANTIGA 

Les jardineres estan ubicades de qualsevol manera dins la 
plaça, es sol·licita es coloquin devora el contenidor de 
moixos. 

INFRAESTRUCTURES RESOLTA 

3-ene EL SINDICAT 

AVV 
CANAMUNT-

CIUTAT 
ANTIGA 

Netejar les pintades dels bancs. Especial atenció a l'aparició 
de xeringues. Netejar amb aigua el carrer Bosch. 

EMAYA RESOLTA 

3-ene EL SINDICAT 

AVV 
CANAMUNT-

CIUTAT 
ANTIGA 

Goteres a l'aparcament subtarri de la plaça de l'artesania INFRAESTRUCTURES TRAMITANT 

15-ene EL SINDICAT 
AVV SANT 
NICOLAU 

Reposició de la paperera carrer Bosch, 25 EMAYA RESOLTA 

15-ene EL SINDICAT 
PETICIÓ 

CIUTADANA 

Control policial voltants plaça Artesania, degut als menors 
que fumen cannabis, embruten el carrer Bosch i fins i tot 
han arracant una paperera. 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

RESOLTA 

16-ene SANT NICOLAU 
AVV SANT 
NICOLAU 

Tots els veïnats sol·liciten més neteja, sobretot al carrer 
petit de l'esglèsia de Sant Nicolau que cans i persones ho 
fan servir per orinar 

EMAYA DENEGADA 

19-ene SANT NICOLAU 
GRUP 

MUNICIPAL 
CS 

Propocisió d'instar a la conselleria de benestar perquè de 
forma conjunta amb l'IMAS, trobi una solució digna a les 
persones que pernocten a la plaça mercat 

BENESTAR SOCIAL  RESOLTA 

19-ene SANT NICOLAU 
GRUP 

MUNICIPAL 
CS 

Proposició de reforçar el servei de neteja de pç mercat, 
carrer sant Nicolau, pç Chopin, carrer Tous i Maroto i 
voltants 

EMAYA DENEGADA 

19-ene SANT NICOLAU 
GRUP 

MUNICIPAL 
CS 

Proposició de desplaçar els armaris de ENDESA ubicats a la 
pç Chopin 

INFRAESTRUCTURES DENEGADA 

19-ene LA MISSIÓ 
GRUP 

MUNICIPAL 
PP 

Proposició d'eliminar les pintades de les pasteres ubicades 
a l'entrada de pç major des del carrer colon 

EMAYA RESOLTA 

29-ene 
SA LLOTJA-

BORN 
PETICIÓ 

CIUTADANA 

Una veïnada sol·licita que no se posin tanques grogas per 
acordonar el pi amb llums de nadal al passeig Sagrera o 
posar uns cosiols 

INFRAESTRUCTURES TRAMITANT 
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29-ene EL SINDICAT 
PETICIÓ 

CIUTADANA 
Pas de vianants final carrer Argentaria MOBILITAT DENEGADA 

20-feb SANT JAUME 
PETICIÓ 

CIUTADANA 

Queixa d'una veïnada del carrer Sant Jaume, sobre els cotxe 
i furgonetes que estancionen davant els seu gual, sobretot 
a hores d'entrada i sortida de l'escoleta que hi ha devora i 
dels transportistes que van als hotels. 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

TRAMITANT 

28-feb EL MERCAT 
PETICIÓ 

CIUTADANA 
Netejar en general de la plaça Espanya EMAYA TRAMITANT 

28-feb EL MERCAT 
PETICIÓ 

CIUTADANA 
Revisar estat dels arbres i parterres de la pç Espanya INFRAESTRUCTURES TRAMITANT 

28-feb EL MERCAT 
PETICIÓ 

CIUTADANA 
Avís de rates a la pç Espanya SANITAT I CONSUM RESOLTA 

28-feb EL MERCAT 
PETICIÓ 

CIUTADANA 
Control policial sobre persones que demanen doblers als 
clients dels negocis de la pç Espanya 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

TRAMITANT 

13-mar EL SINDICAT 
PETICIÓ 

CIUTADANA 

Ancorar les tanques dels carrers Forn d'en Vila, Gerraria i 
Sant Agustí perquè els veïns no les puguin moures segons la 
seva convenviència 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

TRAMITANT 

16-mar LA MISSIÓ 
PETICIÓ 

CIUTADANA 
Control de l'espai públic ocupat per la terrassa del bar Bidad 
de la plaça Mercat 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

TRAMITANT 

21-mar LA MISSIÓ 
PETICIÓ 

CIUTADANA 

Control o intervenció de les persones sense sostre que 
romandren a la plaça Mercat, especialment una que té una 
gran estesa de trastos. 

BENESTAR SOCIAL  TRAMITANT 

23-mar SA CALATRAVA 
PETICIÓ 

CIUTADANA 
Queixa de saturació de brutor a les papereres on s'ha 
implantat la recollida mòbil al centre 

EMAYA TRAMITANT 

 

Reunions i visites  

Sebastià Sansó 
15-12-2017 

Centenari Son Ferriol 

Comissió coordinació  
18-12-2017 

Consell Territorial Districte Centre 

19-12-2017 Paradeta Sant Sebastià 
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Reunió cicle de l’aigua (emaya) 

Reunió executiva de l’STEI 

20-12-2017 Venda ambulant 

21-12-2017 Reunió Hort urbà sa Calatrava 

22-12-2017 Reunió aparcament Oms (urbanisme) 

27-12-2017 Comissió coordinació 

Entrevista Onda Cero 
04-01-2018 

Homenatge Aurora Picornell 

Comissió coordinació 

Coordinació territorial 08-01-2018 

Reunió amb Amics de la Terra 

Reunió equip de districtes 
10/01/2018 

Alex Segura 

Joan Pau Jordà 

Christer 12/01/2018 

Acord polític Son Banya 

Comissió coordinació 

Roda de premsa Balanç RSM 15/01/2018 

Miquel Rosselló 

16/01/2018 Reunió Batlia i veïnat d’argenteria 

17/01/2018 Joan Pau i Gerònia 

 

3. Aprovació de la Memòria 2017 del Districte Centre 
 
S’aprova per unanimitat la Memòria 2017 del Districte Centre que s’adjunta i forma part 
integrant de l’acta. 
 
A continuació el Sr. Carrió demana si els hi sembla bé que s’avanci el punt 6 de l’ordre del dia. 
6. Propostes àrea Model de Ciutat 
 
En primer lloc es presenta al Sra. Joan Riera, gerent d’Urbanisme, qui presentarà una mica les 
propostes que es volen realitzar al Districte Centre respecte de l’urbanisme de la ciutat. 
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En primer lloc el Sr. Riera ofereix una petita introducció sobre la moratòria dels establiments 
turístics del Centre i es pensa que possiblement, entre el mes de juny i el mes de juliol, ja es 
tendrà la zonificació turística. Respecte a l’allotjament turístic als hotels del centre, manifesta 
que abans qualsevol edifici es podia convertir amb allotjament turístic sempre i quan no hi 
hagués més de 20 habitacions en els edificis catalogats. Es farà una zonificació restringida. 
Respecte al Patrimoni, en concret Les Torres del Temps, el Consell de Mallorca va rebutjar el 
projecte presentat i això fa que es modifiqui. S’està preparant una nova proposta, ara més 
moderada, on es volen mantenir les naus, encara que es pugin un metre d’altura. No es vol fer 
un pla especial, sinó dividir per poder tenir més possibilitats,  es a dir una unitat d’execució per 
poder fer més fàcil la gestió. 
 
Respecte al tema del cablejat, s’ha agafat la Calatrava com a àrea pilot, per veure com 
funciona i després aplicar-lo a tota la ciutat, tot i que la normativa estatal deixa posar el 
cablejat allà on vulguin però nosaltres pensam que és millor que no es vegi. Es durà la seva 
aprovació a un proper Consell de Gerència. 
 
Pel que fa al Baluart, es segueixen les gestions amb el Ministeri perquè es paguin les obres 
realitzades. I a Ses Voltes es restituirà el tendal que hi havia. Per altra part, el Consell de 
Mallorca ha sol·licitat instal·lar el Museu Marítim. 
 
Respecte a l’ocupació de la via pública, s’està treballant amb l’ordenança que molt aviat serà 
aprovada i entre altres coses no es permetran tendals però sí jardineres, i el mobiliari no podrà 
ser permanent. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
La Sra. Navarro demana si quan finalitzi la moratòria ja estarà feta la normativa. El Sr. Riera 
contesta que sí, que es té en compta i que segur que la part de l’impacte ambiental ja estarà 
normalitzat. 
Continua la Sra. Navarro amb el tema de l’impacte, comenta que al haver-hi hotels, apareixen 
els taxistes i els camions de proveïdors, i al ser a carrers estrets l’impacte es força gran. Les 
persones que gestionen els hotels no pensen en aquests problemes,  i pensa que és necessari 
tenir-ho en compte i deixar un equipament per aquest tipus de . 
El Sr. Riera contesta que s’ha pensant posar un càrrega/descàrrega per aquest tipus de 
vehicles. La Sra. Pastor comenta que s’ocupa de l’entrada de vehicles és l’IMOV (Institut 
Municipal d’Obres Viàries) i que es té en compte que s’ha d’habilitar un espai de carga i 
descàrrega de persones. 
 
La Sra. Álvarez demana quan es llevaran les tanques que hi ha al carrer. Contesta el Sr. Riera 
que depèn del  Servei de Protecció d’Edificació, ja que són edificis problemàtics els propietaris 
dels quals moltes vegades no volen fer-se’n responsables. Davant aquesta situació no queda 
més remei que ho faci de manera subsidiària l’Ajuntament. De totes formes és un procés molt 
lent i no hi ha massa doblers. 
 
La Sra. Santos, comenta la diferència entre moratòria d’hotels i lloguer turístic. El Sr. Riera li 
diu que són dues coses completament diferent. 
Demana la Sra. Navarro per es vivendes que es varen donar a l’IBAVi i el Sr. Riera diu que ho 
duen endavant. Continua la Sra. Navarro dient que al Centre hi ha uns 700 pisos de lloguer 
turístic (entre legals i il·legals) i els que a ells les hi agradaria es que hi hagués més  gent jove 
vivint al centre, a veure si això seria possible, perquè majoritàriament és gent major 
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La Sra. Llull diu que fa molts d’anys es va intentar fer una residència per a persones majors, 
perquè així no tenguessin que abandonar el barri i es sentissin millor. Demana si això està 
pensant. El Sr. Riera contesta que no, que no hi ha previst una residència per a persones 
majors. Demana la Sra. Llull pisos tutelats. Contesta el Sr. Riera que no. 
 
La Sra. Álvarez diu que els rètols comercials són de plàstic i que està prohibit. Demana que es 
pot fer. El Sr. Riera contesta que no s’ha duit un control com s’hauria d’haver duit però que a 
partir d’ara s’intentarà. 
 
Per finalitzar la Sra. Navarro demana com ho han de fer, i reitera la seva pregunta, per tenir 
informació del manteniment de les vivendes municipals.  
 
A continuació es demana per tractar un assumpte que no estava dins l’ordre del dia però que 
és important 
FOD 1. Presentació policies de barri. 
 
El Sr. Carrió dóna la paraula a la regidora de l’àrea de Seguretat Ciutadana Sra. Pastor  per 
explicar el nou model del policia de barri. 
La Sra. Pastor dóna les gràcies i comença per explicar que la policia local està  dins una fase de 
construcció de noves idees, amb la intenció de millorar la imatge que ha quedat bastant 
deteriorada conseqüència de tota la problemàtica dels darrers anys.  Per tenir una policia 
preparada s’està fent un esforç  també en formació.  
 
Continua explicant que s’ha dividit la ciutat per zones i que concretament la del Districte 
Centre és la zona 0 formada per 2 oficials i nou policies. Diu que és una zona concentrada on 
ens trobam amb la policia que va en bicicleta per la zona. 
 
El policia de barri es reunirà amb els veïnats per saber les preocupacions que tenen i què volen 
millorar per després trnsmetrer-ho als altres companys i que així hi hagi una connexió amb la 
regidora. Es realitzaran visites als comerços del centre de la ciutat i després es reuniran amb 
les associacions. Durant l’estiu hi haurà un reforç de policies, uns d’uniforme i altres de paisà. 
Es faran campanyes segons els problemes que hi hagi al barri i es reforçarà la presència policial 
a la zona de la Llontja i de la “ruta martiana” perquè els veïns no tenguin tantes molèsties, es a 
dir, que es vegi que hi ha policia i que els veïns puguin acudir a ells en tenir una necessitat. 
 
La Sra. Llull manifesta que els bars produeixen moltes molèsties. 
La Sra. Pastor li contesta que es fomentarà la Patrulla Verda perquè realitzi inspeccions i es vol 
crear un enllaç entre la partulla verda i el servi d’activitats,  per  aconseguir una millor 
coordinació i evitar al màxim els problemes dels veïns, tot i que no és fàcil. 
 
Per acabar comenta la Sra. Pastor que la policia és possiblement l’àrea més transversal de 
l’Ajuntament i és molt important la col·laboració de les associacions de veïns per poder donar 
solucions a curt termini.  
 
4. Presentació de les bases Pressuposts Participatius 2018 
 
Per part del Sr. Contreras, fa una breu exposició de les bases del Pressupost Participatius de 
2018, que es reprodueix a continuació. La novetat d’aquest any es que no es fa per barris sinó 
que es fa per Districtes, i al Centre li corresponen 300.000€. 
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“L’any 2016 l’Ajuntament de Palma va iniciar una experiència pilot de Pressupost Participatiu 
que, entre d’altres objectius, creava condicions per a permetre l’apoderament del teixit 
associatiu i possibilitava la participació individual de qualsevol persona.  

Aquesta experiència inicial va tenir continuïtat l’any 2017, en el que es varen introduir els 
següents canvis: 

- Es va Incrementar la consignació pressupostària. 

- Les inversions, a més de les de Palma, es varen estendre als 5 districtes de la ciutat. 

- La consignació pressupostària a cada districte es va calcular atenent diversos 
indicadors: criteris de territori, població, necessitat d’inversions en equipaments i 
necessitats d’intervenció en assistència social.  

- Es va implantar una plataforma telemàtica de participació amb el nom de Tufaspalma. 

- Es varen reforçar els espais de debat i consens de les propostes presentades amb la 
intervenció de la Comissió Permanent del Consell Social de la Ciutat, dels consells 
territorials de districte i dels consells de barri. 

- Es va introduir una ponderació de vot que pretenia garantir la igualtat d’oportunitats 
entre els barris de menor i major població. 

Una vegada avaluats aquests canvis en els diferents òrgans de participació s’ha considerat 
convenient mantenir-ne la major part i recollir propostes per a la millora del procés. 

Aquestes modificacions es poden resumir en els següents punts: 

- Millorar i aclarir la presentació de propostes, definir millor els requisits que han de 
complir i permetre la presentació tant telemàtica com la presencial, a través de les 
oficines d’atenció a la ciutadania (OAC) i les oficines dels districtes. 

- Referenciar les propostes territorials al conjunt de cada districte, eliminant la 
ponderació dels vots i permetent votar propostes de barriades diferents a la pròpia. 
Eliminant la ponderació es vol corregir una penalització dels resultats a les barriades 
amb major població que es va valorar com a excessiva. Amb l’obertura a la possibilitat 
de votar propostes d’altres barris, d’una banda perd sentit la ponderació i, de l’altra, es 
pretén afavorir la cooperació entre diferents territoris i associacions i als consells 
territorials de districte. 

- Revisar i adaptar el calendari i els terminis de tot el procés, per a evitar modificacions 
posteriors. 

- Limitar els imports de les propostes als districtes i al conjunt de la ciutat, per a garantir 
una major i més equitativa distribució de les actuacions i arribar així, a una major 
població i a més territoris. 

- Continuar reforçant el paper dels òrgans territorials de participació i de les entitats que 
hi estan representades, amb la finalitat d’afavorir el treball associatiu i en xarxa, així 
com la presentació de propostes sectorials amb finalitats socials.  

1. Objecte 

Les bases tenen per objecte determinar un procediment de proposta i consulta ciutadana per a 
proposar la destinació de despeses per a inversions i actuacions, d’acord amb la disponibilitat 
pressupostària aprovada per a aquest procés a l’exercici de 2019.  
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2. Règim jurídic 

El règim jurídic d’aplicació és el que deriva dels articles 69 i 70.bis de la Llei 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de les bases del règim local, i de l’art. 116 de la Llei 20/2006, de 15 de 
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, mitjançant el procediment que preveu 
l’art. 75 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

3. Òrgans que intervenen en el procés 

3.1 La Comissió Permanent de Consell Social de la Ciutat 

El Consell Social de la Ciutat, a través de la seva Comissió Permanent, com a principal òrgan 
consultiu municipal actua com a òrgan impulsor i supervisor del procés, vetla pel seu bon 
funcionament, en fa un seguiment i una avaluació, i pot proposar els canvis que consideri 
adients tant en la fase de redacció i aprovació de les bases com durant la seva execució. 

En relació amb les propostes que es presentin amb un àmbit territorial que abasti tota la ciutat 
les seves atribucions seran: 

- Amb l’informe de la Comissió Tècnica i d’acord amb el nombre de suports rebuts, 
acordar les propostes que se sotmetran a la fase final de votació. 

- D’acord amb el resultat de la votació final i la disponibilitat pressupostària, proposar 
les actuacions que s’elevaran al Ple de l’Ajuntament perquè s’incorporin al Pressupost 
municipal. 

- Fer un seguiment de l’estat de compliment de les inversions i actuacions derivades del 
Pressupost Participatiu. 

3.2 Els consells territorials de districte i els consells de barri 

Cada consell territorial de districte i els consells de barri que es constitueixin actuaran com a 
consells territorials impulsors i supervisors de les propostes que es presentin en els seus 
respectius àmbits. 

Poden participar a les comissions territorials del Pressupost Participatiu: 

- Regidors i directors generals o assessors segons l’objecte o àmbit d’intervenció de cada 
comissió 

- Un representant de cada grup polític municipal 

- Personal tècnic adscrit al Departament de Participació Ciutadana o de qualsevol de les 
àrees de l’Ajuntament en funció de les seves competències 

- Als consells territorials de districte les associacions i entitats que en formen part 

- Als consells de barri, associacions, entitats i ciutadans a títol personal. 

En relació amb les propostes que es presentin als seus respectius àmbits territorials, les 
atribucions dels consells territorials de districte seran: 

- Amb l’informe de la Comissió Tècnica, i d’acord amb el nombre de suports rebuts, 
acordar les propostes que se sotmetran a la fase final de votació. 

- D’acord amb el resultat de la votació final i la disponibilitat pressupostària, proposar 
les actuacions que s’elevaran al Ple de l’Ajuntament perquè s’incorporin al Pressupost 
municipal. 

- Fer un seguiment de l’execució de les inversions i actuacions derivades del Pressupost 
Participatiu. 
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- Avaluar el procés relatiu al seu àmbit territorial i proposar les millores que es 
considerin adients en cada moment. 

Els consells territorials de districte i els consells de barri també podran: 

- Participar en la difusió de la informació i vetlar per l’assessorament als ciutadans 
respecte de la creació de propostes. 

- Recollir i/o elaborar i impulsar propostes pertanyents al seu àmbit territorial. 

- Fer un seguiment de l’execució de les inversions i les actuacions derivades del 
Pressupost Participatiu. 

 

3.3 La Comissió Tècnica 

Aquesta Comissió, que podrà funcionar de forma desconcentrada, estarà formada per un 
responsable dels departaments municipals d’Hisenda i Serveis Jurídics, i un responsable dels 
diferents serveis municipals competents en la tramitació i l’execució de les propostes del 
procés. 

Té com principal funció assessorar i informar sobre la viabilitat legal, tècnica i econòmica de les 
propostes presentades i assessorar les respectives comissions territorials del Pressupost 
Participatiu. 

Elaborarà un dictamen sobre la validació o l’exclusió de les propostes que es presentin al 
procés. 

Amb la participació dels proposants, assistirà en la reformulació i la valoració econòmica de les 
propostes que se sotmetran a la fase de votació final.  

També podrà emetre informes a petició de les comissions del procés i farà un seguiment de 
l’execució de les propostes seleccionades. 

4. Els/les participants 

Qualsevol persona podrà presentar propostes. 

Podran participar a les fases de recollida de suports i votació de les propostes tots els ciutadans 
i les ciutadanes empadronats/ades a Palma, majors de 16 anys.  

5. Informació i difusió del procés 

A l’inici del procés i per a garantir el dret a la participació, se n’assegurarà la informació a tota 
la ciutadania utilitzant els mitjans de comunicació municipals, les eines telemàtiques i les 
xarxes socials, les OAC i les oficines dels districtes municipals. També se n’informarà de forma 
presencial al carrer mitjançant una unitat mòbil d’informació. 

L’Ajuntament establirà mecanismes de suport, en la mesura de les seves possibilitats, als 
col·lectius i les entitats que facin de grups promotors en la difusió del procés i en la recollida de 
propostes, facilitant l’acostament del procés als diferents col·lectius de la ciutat. 

Els ciutadans i les ciutadanes proponents podran interactuar al llarg del procés i rebre 
informació de la situació de la seva proposta, sobre la seva valoració i sobre les fases en què es 
trobi. 

De les propostes objecte de consulta ciutadana se’n donarà la màxima difusió possible. 
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6. Propostes d’inversió o actuació municipals 

Es podrà presentar qualsevol proposta d’inversió o actuació que sigui de competència 
municipal. Les propostes s’hauran de referir a inversions o actuacions concretes i avaluables. 

Es podran presentar propostes de: 

- inversions en infraestructures i obres, tant si són de nova planta com de reforma, 
d’adquisició de bens o de patrimoni municipal 

- actuacions específiques i/o programes d’actuació sectorial, amb finalitats socials o 
culturals 

Les inversions o actuacions aprovades han de ser gestionades pels serveis municipals 
competents. 

No es podran presentar propostes relatives a:  

- actuacions regulades per ordenances municipals o d’altra normativa legal 

- actuacions que siguin obligacions legals de l’Ajuntament 

- actuacions que contradiguin l’ordenament o els plans municipals aprovats 

- actuacions que impliquin contribucions especials 

- activitats o despeses que impliquin una subvenció o contractació directes, ja que els 
procediments de subvenció i de contractació públiques es regeixen per la seva 
normativa legal pròpia 

- actuacions que afectin el capítol de despeses del personal municipal 

- actuacions puntuals de manteniment o que afectin el funcionament intern dels serveis 
municipals, ja que les vies per a canalitzar aquestes peticions són les demandes 
municipals de servei (DMS) 

A més del compliment dels requisits anteriors, quedaran excloses les propostes amb alguna de 
les següents circumstàncies: 

- Que incloguin contingut o propaganda de caire racista, sexista, de LGTFBfòbia, xenòfob 
o d’apologia del terrorisme, o que atemptin contra els drets humans o la dignitat de les 
persones o dels animals. 

- Que plantegin accions de discriminació o d’exclusió social de qualsevol tipus. 

- Que proposin accions no sostenibles o que comprometin les necessitats i les 
possibilitats de desenvolupament de les generacions futures. 

- Que emprin un llenguatge ofensiu o insultant. 

- Que tinguin un finalitat delictiva o que atemptin contra la legislació vigent en matèria 
de drets fonamentals i llibertats públiques. 

- Les de culte o pròpies d’una confessió religiosa.  

- Que tinguin un caràcter reiteratiu o puguin ser considerades correu brossa. 

7. Classificació territorial de les propostes 

Les propostes es classificaran en funció del seu àmbit territorial en 6 apartats territorials: 
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- Propostes de ciutat quan, independentment de quina sigui la seva ubicació, tinguin ús, 
funcionament i influència en el conjunt de la ciutat o superior al d’un districte, i 
propostes de districte que tinguin una valoració econòmica superior als 100.000 €.  

S’estableix un límit de 300.000,00 € a les valoracions econòmiques de les propostes a 
l’àmbit de la ciutat. 

- Propostes referides als 5 districtes (Centre, Llevant, Platja de Palma i Pla de Sant Jordi, 
Nord i Ponent), quan el seu àmbit d’actuació, d’ús i de funcionalitat es pugui referir a 
un o diversos barris integrants de cada un dels districtes.  

S’estableix un límit de 100.000,00 € a les valoracions econòmiques de les propostes a 
l’àmbit dels districtes. 

Quan la valoració econòmica d’una proposta sigui superior als límits establerts es podrà 
considerar la possibilitat de presentar-la i executar-la per fases. 

Quan una proposta presentada a l’àmbit de districte tingui una valoració econòmica superior 
als 100.000 € es podrà tramitar com si fos una proposta de ciutat. 

8. Reserva econòmica 

Per a atendre les obligacions de contingut econòmic d’aquest procés es reserva amb càrrec al 
pressupost de 2019 i exercicis posteriors, en cas que la durada d’execució ho requereixi, una 
quantia màxima de 1.500.000,00 €  

D’aquesta quantitat, es reserven 600.000,00 € per a les propostes d’àmbit territorial del 
conjunt de la ciutat.  

La quantia restant de 900.000,00 € es distribueix entre els 5 districtes, de forma proporcional i 
ponderada, en funció dels següents criteris: 

- necessitats de caire social, basant-se en un informe previ de l’Àrea de Benestar i Drets 
Socials, amb una ponderació del 30% 

- població, amb una ponderació d’un 30% 

- territori, amb una ponderació del 25% 

- equipaments públics, amb una ponderació del 15% (casals de barri, biblioteques 
municipals, equipaments esportius municipals, escoletes municipals, CEIP, IES i centres 
de salut) 

Es reserven: 

- 61.576,52 € per a actuacions al districte de Centre 

- 198.081,95 € per a actuacions al districte de Ponent 

- 187.550,84 € per a actuacions al districte de Nord 

- 247.608,38 € per a actuacions al districte de Llevant  

- 205.182,31 € per a actuacions al districte de Platja de Palma i Pla de Sant Jordi 

9. Contingut i presentació de les propostes 

Per a assegurar un tractament homogeni de les propostes, es podran presentar 
telemàticament, mitjançant un formulari del portal de Tufaspalma, o en paper emplenant el 
formulari que s’adjunta com a annex, de forma presencial o per correu electrònic. 
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Per tant, les propostes es podran presentar de forma: 

� Telemàtica: 

− a través del portal Tufaspalma 

− per correu electrònic, a l’adreça pressupostparticipatiu@palma.cat 

� Presencial: 

− a les OAC 

− a les oficines dels consells territorials de districte 

Les propostes hauran de ser concretes i referir-se a cada una de les 6 agrupacions territorials, 
d’acord amb el punt 7 d’aquestes Bases. 

Totes les propostes hauran de contenir com a mínim la informació següent: 

- Identificació de la persona o entitat proposant nom i llinatges/nom entitat, DNI o CIF, 
adreça postal i electrònica. Es podrà publicar el nom i llinatges de l’autor de la 
proposta. 

- Descripció clara i detallada de la proposta. 

- Motivació i defensa de la proposta. La motivació i defensa podrà versar sobre els 
següents aspectes: 

− la població susceptible de ser beneficiaria del efectes de la proposta  

− l’afavoriment de la inclusió social i la reducció de la desigualtat. (gènere, 
renda, ètnia, diversitat funcional…)  

− el desenvolupament cultural  

− el desenvolupament sostenible i el medi ambient 

− el foment del teixit associatiu i la participació ciutadana  

− que suposin una innovació al territori  

− d’altres que es pretenguin aconseguir 

Les propostes s’hauran de presentar dins el termini establert. S’oferirà suport dels diferents 
serveis municipals per a la seva redacció. 

Quan una proposta no sigui prou clara o tingui alguna deficiència en relació amb els requisits 
continguts en aquestes Bases es comunicarà i donarà audiència al proposant perquè pugui 
corregir la deficiència un termini de 5 dies hàbils. 

10. Validació de les propostes 

Un cop finalitzat el període de recollida la Comissió Tècnica, d’acord amb els requisits de punt 6 
d’aquestes Bases, elaborarà un dictamen de validació o exclusió de les propostes presentades. 

El dictamen es publicarà al web Tufaspalma. Les propostes validades passaran a la fase de 
recollida de suports i les no validades tindran la consideració d’excloses. La publicació de les 
propostes excloses estarà justificada en l’incompliment d’algun dels requisits del punt 6 
d’aquestes Bases.  

Les propostes que afectin el capítol de personal o al funcionament intern dels serveis 
municipals se derivaran per a la seva tramitació com a DMS).  
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El fet que una proposta no sigui validada no significa que no sigui d’utilitat o que no pugui ser 
estudiada. Totes les propostes podran servir com a indicadors de les demandes i necessitats de 
la ciutadania per a fer una diagnosi de la ciutat i avaluar les accions ja empreses. 

Les propostes que no es validin perquè no siguin de competència municipal s’enviaran, només 
amb finalitat informativa, als respectius organismes competents. 

11. Recollida de suports ciutadans 

Les propostes validades se sotmetran a un procés de recollida de suports, amb l’objectiu de 
conèixer la seva acceptació ciutadana.  

Hi podran participar tots els ciutadans empadronats a Palma majors de 16 anys.  

Els suports es podran recollir mitjançant la pantalla de recollida de suports del portal Tu fas 
Palma, amb el registre previ com a usuari del portal. 

En aquesta fase també es podran recollir suports mitjançant fulls de recollida que es podran 
descarregar del mateix portal, en format PDF. Cada full haurà de contenir el títol i el codi de la 
proposta, el DNI, el nom, els llinatges i la firma de les persones que donen suport a les 
propostes. 

Els fulls es podran presentar a qualsevol OAC mitjançant una sol·licitud normalitzada on figurin 
les dades de qui presenta els fulls i la petició que s’incorporin al procés de recollida de suports a 
les propostes del Pressupost Participatiu. 

Un funcionari municipal comprovarà que les persones que firmen els fulls compleixen els 
requisits, que ho hagin participat prèviament per via telemàtica i incorporarà els suports als 
que s’hagin recollit al portal Tufaspalma. 

En aquesta fase només s’hi pot participar per via telemàtica o mitjançant els fulls de firmes. La 
participació d’una mateixa persona per via telemàtica implica la desestimació del suports que 
pugui haver presentat mitjançant fulls de firmes. 

Per a les persones amb dificultats per a operar electrònicament s’habilitaran els suports 
necessaris perquè puguin votar a les oficines de districte, a la xarxa de casals de barri i a les 
OAC. 

També es podran recollir els suports ciutadans, de forma telemàtica, a les unitats mòbils 
d’informació. 

El resultat del procés de recollida de suports es publicarà al web Tufaspalma. 

El resultat de l’escrutini es presentarà al Consell Social de la Ciutat o als consell territorials de 
districte, d’acord amb els respectius àmbits d’actuació, amb l’objectiu de fixar els llindars 
mínims de suport de les propostes que passaran a la fase de votació final. 

12. Propostes que passin a la votació final 

Les propostes que segons els acords del Consell Social de la Ciutat o dels consells territorials de 
districte passin a la votació final s’enviaran a la Comissió Tècnica per al seu estudi, 
reformulació si s’escau i valoració econòmica. 

En aquesta fase es donarà audiència als proposants perquè amb l’assessorament dels serveis 
tècnics competents per raó de la matèria puguin reformular i redefinir les propostes de forma 
que en quedi una versió redactada que sigui viable, clara i homogènia per a presentar-la a la 
fase de votació final.  
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Es farà una estimació del cost. En aquells casos en què no siguin viables econòmicament se’n 
podrà estudiar una reformulació i execució per fases. Si persisteix la inviabilitat econòmica es 
desestimaran de forma motivada. 

En cas de propostes que tinguin un objecte similar, la Comissió Tècnica proposarà als/a les 
proposants que valorin la conveniència d’agrupar-les en una de genèrica. 

13. Votació de les propostes: consulta ciutadana 

Les propostes reformulades se sotmetran a un procés electrònic de votació ciutadana que serà 
vinculant. 

Hi podran participar els ciutadans i les ciutadanes empadronades a Palma majors de 16 anys.  

Les propostes es votaran mitjançant la pantalla de votació final de les propostes del portal 
Tufapalma, amb el registre previ com a usuari del portal. 

Per a les persones amb dificultats per operar electrònicament s’habilitaran els suports 
necessaris per a que pugen votar a les oficines de districte, a la xarxa de casals de barri i a les 
OACs. 

Es donarà compte de l’escrutini final en un acte públic. 

Un cop realitzat l’escrutini les propostes s’ordenaran per nombre de vots. 

Entraran al Pressupost del següent exercici pressupostari les propostes per ordre de puntuació, 
sempre que hi hagi consignació pressupostària suficient, fins a esgotar la dotació anual. 

14. Incorporació de les propostes més votades al Pressupost municipal de 2019 

Les propostes resultants d’acord amb el procediment indicat s’elevaran al Ple municipal perquè 
les aprovi i incorpori, si s’escau, al Pressupost municipal de 2019. 

15. Seguiment i valoració 

Tots els òrgans territorials que participen al procés, cadascun des del seu àmbit, participaran 
en la valoració final, que recollirà els aspectes que cal millorar i reforçar. 

La Comissió permanent del Consell Social de la Ciutat i els consells territorials de districtes 
seran els òrgans encarregats de fer el seguiment dels projectes referits als seus àmbits i podran 
elevar informes sobre el seu desenvolupament a la Junta de Govern. 

Tots els projectes hauran de mostrar en un lloc visible que ha estat realitzats dins el programa 
del Pressupost Participatiu de l’exercici corresponent. 

16. Calendari 

− Presentació d’aquestes Bases a la Comissió Permanent de Consell Social de la Ciutat: mes 
de febrer. 

− Aprovació de les Bases per la Junta de Govern municipal: 28 de febrer. 

− Presentació i difusió del procés als consells territorials: de l’1 al 30 de març. 

− Presentació de propostes: del 16 de març al 8 d’abril. 

− Validació o exclusió de propostes: del 9 al 30 d’abril. 

− Publicació de les propostes validades i excloses: 2 de maig. 

− Recollida de suports ciutadans: del 3 al 31 de maig. 
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− Aprovació de les propostes que passen a votació final: de l’1 al 12 de juny. 

− Informe, reformulació i valoració de les propostes que passen a votació final: del 13 de juny 
al 15 de juliol. 

− Votació de les propostes i consulta ciutadana: del 16 de juliol al 16 de setembre. 

− Escrutini de resultats: 20 de setembre. 

− Aprovació de les propostes que s’elevaran al Ple d’aprovació del Pressupost de 2019: del 21 
al 30 de setembre.” 

 
Es modifica els calendari de les reunions del Consell Territorial perquè no es tenguin que 
celebrar reunions extraordinàries, quedant modificades els següents: 
 
18 de juny, passarà a  11 de juny 
17 de setembre, passarà a 24 de setembre. 
17 de desembre, es manté 
 
S’aprova per unanimitat el nou calendari de les convocatòries del Consell Territorial per a l’any 
2018 
 
5. Reglament del Consell Territorial 
 
S’obri un petit debat sobre el Reglament del Consell Territorial ja que es creu que s’hauria de 
modificar  i activar-lo una mica més. 
Es fa especial referència al punt 2 de l’article 14 del Reglament orgànic dels Districte de Palma 
que diu: 
 
2.    Elevar anualment a l’Ajuntament un estat de les necessitats del districte, amb indicació i 
selecció de prioritats per a la seva possible inclusió als plans d’actuació municipal i als 
pressuposts municipals, i analitzar, si s’escau, els aspectes dels plans que tinguin repercussió al 
districte” 
 
Es comenta que en realitat això és el que hauria de fer els membres del Consell Territorial per 
fer un seguiment d’aquelles coses que són de prioritat dins el Districte per després elevar a 
l’Ajuntament la proposta. 
 
Es mirarà de fer un grup de treball per aconseguir dur a terme aquest punt. 
  
7. Precs i preguntes 
 
El Sr. Carrió, per finalitzar la reunió, obri un torn de precs i preguntes. 
La Sra. Llull manifesta les seves petites divergències amb la Memòria del Districte presentada i 
aprovada que li són explicades pel Sr. Contreras. 
 
A continuació la Sra. Navarro comenta que el Teatre Xesc Forteza no es troba degudament 
aïllat, la qual cosa provoca moltes molèsties als veïns. Pensa que s’hauria de revisar la 
programació que es fa a aquest teatre. 
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I per finalitzar, demana que es faci una reunió amb els propietaris o gerents dels hotels, 
EMAYA i les Associacions de Veïns, per les molèsties que hi ha a l’hora de la recollida de fems, 
així com demana, a través de Mobilititat,  que es faci un Pla de Mobilitat al Centre 
 
I sense més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió, de la qual com a secretaria estenc aquesta 
acta  
 
El President suplent,      La secretaria  delegada 
 
 
 
Llorenç Carrió Crespí      Francisca Marcús Alemany 
 
 
 


