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CONSELL TERRITORIAL DISTRICTE CENTRE 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinària  
Data: 11 de juny de 2018 
Horari: 18.35 a 20.33 h 
Lloc: Edifici Gerència Urbanisme 4a planta 
 
 
Assistents: 
Llorenç Carrió Crespí   (president suplent) 
Júlia Ferrer Esteva (IREFREA) 
Mª Angels Duch Moyà (IREFEA) 
Júlia Juan (Animadora sociocultural Participació Ciutadana) 
Juan Bauzá (Tècnic Participació Ciutadana) 
Josep Maria Rigo Serra (Coordinador general d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal) 
Amalia Santos (AAVV Calatrava-Montesión- Santa Clara) 
Belen Álvarez (AAVV Can Amunt) 
Teresa Sánchez (AAVV Sa Calatrava-Montesión-Santa Clara) 
Manel Domenech (AAVV Can Amunt) 

Francina Flexas (Puig de Sant 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: 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de dia 4 d’abril de 2018  
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió de dia 4 d’abril de 2018. 
 
2. Informe Presidència 
 
El Consell Territorial se’n dóna per assabentat de: 
 

Durant l’any 2018 s’han tramitat un total de 42 actuacions. 
 
El llistat de peticions queda de la següent forma: 
 
 

ESTAT  ACTUACIONS 2018 

TRAMITANT 14 

DENEGADA 4 

RESOLTA 24 

TOTAL 42 
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ENT. BARRIADA SUBJECTE NOM TEMA ÀREA ESTAT 

23-
mar 

SA 
CALATRAVA 

PETICIÓ 
CIUTADANA 

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

EMAYA RESOLTA 

4-abr LA MISSIÓ 
PETICIÓ 

CIUTADANA 
ALTRES 

Reubicar el carrega i descarrega de la pç 
mercat 

MOBILITAT TRAMITANT 

4-abr JAUME III 
PETICIÓ 

CIUTADANA 
ALTRES 

Control transit a Berenguer de 
Tornamira i Bernat Boadella, entre les 9 
i 9:30 del dematí 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

TRAMITANT 

4-abr JAUME III 
PETICIÓ 

CIUTADANA 
ALTRES 

Posar en condicions els contenidors de 
Bernat Boadella (Jaume III) 

EMAYA RESOLTA 

10-
abr 

SA 
CALATRAVA 

PETICIÓ 
CIUTADANA 

ALTRES 
Embornal sortit del paviment amb perill 
de caiguda al carrer Calatrava, 4 

EMAYA TRAMITANT 

11-
abr 

EL MERCAT 
PETICIÓ 

CIUTADANA 
ALTRES 

Cartells a la via pública a Porta pintada 
cantonada Sant Miquel (just església 
ortodoxa) 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

RESOLTA 

12-
abr 

SANT 
NICOLAU 

PETICIÓ 
CIUTADANA 

ALTRES 
Ocupació excessiva d'espai públic per 
part del Bar Bosch 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

RESOLTA 

12-
abr 

LA SEU 
ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

AVV LA SEU Neteja pintades Sant Pere Nolasc, 4 EMAYA TRAMITANT 

12-
abr 

JAUME III 
ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

AVV SANT 
JAUME 

Queixa a Mobilitat en relació control 
excessius residents ACIRE 

MOBILITAT TRAMITANT 

18-
abr 

LA MISSIÓ 
PETICIÓ 

CIUTADANA 
ALTRES 

Sol·licitud reserva d'espai per l'autor 
Amador Orellana als quioscs de les 
Rambles que ha de refer 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

RESOLTA 

18-
abr 

LA MISSIÓ 
PETICIÓ 

CIUTADANA 
ALTRES 

Restringir a una sola direcció el carril de 
davant la Misericòrdia 

MOBILITAT RESOLTA 

3-may EL SINDICAT 
PETICIÓ 

CIUTADANA 
ALTRES 

Entrevista amb el policia de barri per 
explicar-li la problemàtica del carrer 
Bosch i pç Artesania.  

MOBILITAT RESOLTA 

17-
may 

EL MERCAT 
ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

AVV 
CANAMUNT-

CIUTAT 
ANTIGA 

Organitzar reunió amb batlia per tractar 
temes varis del mercat de l'Olivar. 
Sol·licitant AVV Canamunt, convidat 
gerent del mercat. 

BATLIA RESOLTA 
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ENT. BARRIADA SUBJECTE NOM TEMA ÀREA ESTAT 

17-
may 

SA LLOTJA-
BORN 

PETICIÓ 
CIUTADANA 

ALTRES 
Comprovar llicència d'activitats de pç 
Drassana, 5, i si hi ha normativa 
especifica 

URBANISME TRAMITANT 

17-
may 

SA LLOTJA-
BORN 

PETICIÓ 
CIUTADANA 

ALTRES 
Comprovar llicència d'obra de pç 
Drassana, 5 

URBANISME RESOLTA 

23-
may 

EL SINDICAT ALTRES ALTRES 

Gestions per concedir autorització al 
club social de swing Sa Cotxeria per OVP 
a pç Quadrado per celebrar el fi de curs 
(ball, mercadet i altres activitats) 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

RESOLTA 

24-
may 

PLAÇA DELS 
PATINS 

PETICIÓ 
CIUTADANA 

ALTRES 
Recuperar placa de Bartomeu Ensenyat 
després de les obres hagudes a la plaça 
(davant hisenda) 

INFRAESTRUCTURES TRAMITANT 

25-
may 

JAUME III 
JUNTA 

MUNICIPAL 
GRUP MUN. 

PP 

Proposició per solucionar el problema 
que té la finca Jaume III, 14 amb les 
pluvials condemnades des de obres 
municipals abans de 2010. 

INFRAESTRUCTURES RESOLTA 

28-
may 

EL SINDICAT 
JUNTA 

MUNICIPAL 
GRUP MUN. 

PP 

Proposició. Gestió: sol·licitar informació 
a Seguretat d'Edificis de com estan els 
expedients dels carrers: Forn d'en Vila, 
Sant Agustí i Sa Gerreria. 

URBANISME RESOLTA 

28-
may 

EL SINDICAT 
JUNTA 

MUNICIPAL 
GRUP MUN. 

PP 

Proposició. Retirar els bancs de la plaça 
Alexandre Juame perquè no pugui 
pernoctar les persones sense sostre. 

INFRAESTRUCTURES RESOLTA 

6-jun EL MERCAT 
JUNTA 

MUNICIPAL 
GRUP MUN. 
CIUTADANS 

Sol·licitar informació sobre quina és la 
periodicitat en la que es netegen les 
herbes de la Murada. 

EMAYA RESOLTA 

 

Visites i reunions 

22-mar Serveis festes d'estiu 

23-mar Reunió coordinació Infraestructures - Districtes 

26-mar Junta municipal de Districte Centre 

30-mar Reunió coordinació Infraestructures 

3-abr Comissió de centre històric 

4-abr Consell Territorial Districte Centre 

8-abr Diumenge de l'Àngel 

Comissió coordinació 9-abr 

Coordinació territorial 

12-abr Jornada Prostitució a Zones Turístiques 

Comissió coordinació 16-abr 

Comissió Palma Ciutat Amiga de la Infància 
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Reunió amb AVV Calatrava - EMAYA i Hotel Es Príncep 17-abr 

Comissió de centre històric 

20-abr Reunió tècnic departament de Patrimoni 

Reunió amb regidor d'Urbanisme i comissió "Horts Urbans" 

Visita amb Mobilitat a Sa Calatrava 

23-abr 

Reunió amb batle i veïnada de districe Centre 

27-abr Reunió coordinació Infraestructures - Districtes 

30-abr Junta municipal del Districte Centre 

2-may Comissió centre històric 

7-may Comissió coordinació 

12-may Mercadet solidari "Puig de Sant Pere" 

14-may Comissió coordinació 

14-may Coordinació territorial 

15-may Comissió centre històric 

16-may Reunió de àrees i AVV "Horts urbans sa Calatrava" 

21-may Comissió coordinació  

28-may Comisió coordinació 

4-jun Junta municipal Centre 

4-jun Comissió coordinació 

5-jun Comissió centre històric 

 
3. Presentació del conveni de col·laboració entre l’entitat IREFREA i l’Ajuntament amb el 
projecte “Prevenció d’alcohol als joves menors en espais públics” 
 
El President dóna la paraula  a la Sra. Ferrer i a la Sra. Duch, que vénen a explicar el conveni 
que s’ha signat amb l’Ajuntament.  Impulsa una campanya de prevenció del consum d’alcohol 
de menor d’edat amb el lema “A Palma, menors 0,0”, sent l’objectiu sensibilitzar les persones 
adultes perquè no facilitin l’accés d’alcohol. 
Segons l’enquesta ESTUDES (2016-2017) el 68,2% dels menors d’edat ha consumit alcohol en 
el darrer mes. La societat ha de prendre consciència sobre aquesta situació, 9 de cada 10 
estudiants de 14 a 18 anys opinen que és fàcil o molt fàcil aconseguir alcohol. Els adolescents 
reprodueixen en gran mesura el model de consum d’alcohol que perceben en els adults en el 
seu entorn social, la campanya incideix que és responsabilitat de tots els adults contribuir a 
generar una societat amb tolerància zero amb el consum d’alcohol entre els menors. Els 
resultats que es persegueixen només són possibles amb la implicació de tothom: Ajuntament, 
sector comercial de producció i distribució de begudes alcohòliques, mitjans de comunicació, 
comunitat educativa, associacions de pares i mares; en definitiva, de tota la societat. A més de 
la campanya informativa, s’està realitzant formació específica al personal municipal perquè 
actuïn com a elements difusors d’accions preventives. Paral·lelament, la policia local realitza 
una campanya d’especial seguiment del consum d’alcohol de menors al carrer i col·labora 
activament en un estudi per a conèixer la incidència real  de la venda d’alcohol a menors per 
part dels comerços. La campanya té com a model teòric el projecte SiE (Stad in Europe), 
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finançat amb fons europeus, en el qual IREFREA, un institut especialitzat en l’estudi i prevenció 
d’addicions, col·labora amb 7 països per dissenyar estratègies efectives per fer front al greu 
problema de l’accessibilitat per part dels menors a l’alcohol. 
 
IRIFREA el que pretén es implicar a totes les entitats així com les escoles i les associacions de 
pares i mares, per aquest motiu es realitzaran uns tallers per poder treballar de manera 
conjunta. 
 
La Sra. Álvarez demana si es realitzarà una presentació a les escoles i es contesta que sí, que 
tenen contacte amb les associacions de pares i mares. Es remarca que s’ha de canviar aquesta 
cultura. 
 
El Sr. Domenech comenta que efectivament s’hauria d’eliminar aquesta cultura implantada de 
“playa-sol-discoteca= todo vale”. Des de l’associació Can Amunt, ja s’està treballant en aquest 
aspecte incloent els aeroports per no haver de passar abans d’arribar a la porta 
d’embarcament pel “duty free”... 
 
4. Presentació per part de l’àrea d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal del nou pla de 
prevenció de residus. 
 
A continuació es presenta el Sr. Josep Maria Rigo Serra (Coordinador general d’Ecologia, 
Agricultura i Benestar Animal) 
 
Palma aposta per la prevenció de residus , un programa a prevenir, el repte de la prevenció de 
residus consisteix en recuperar hàbits quotidians de fa poques generacions. Va més enllà d’una 
gestió de residus. S’ha arribat aquí per diversos motius: inventen els bastonets de les orelles, 
es posen del moda les vaixelles d’un sol ús, surten les ampolles de plàstic, s’introdueixen les 
bosses de plàstic així com l’envàs “tetra brick”, càpsules de cafè, etc. 
L’objectiu es anar cap el residu zero. Hi ha que generalitzar conceptes: redueix, re-utilitzar, 
reciclar i també reflexionar, rebutjar i repensar. S’ha d’aconseguir l’eco-disseny en els 
productes i véns de consum. S’intenta transformar el model lineal d’usar i tirar en un esquema 
circular. Palma necessita un programa que detalli les estratègies i accions necessàries. La 
participació ciutadana és imprescindible de  manera individual i de manera col·lectiva. Hi ha un 
augment de residus molts d’ells  per la influència turística. 
El que s’intenta és: estalviar recursos naturals i d’energia, disminució  d’impactes ambientals i 
riscos laborals associats a la gestió de residus. Reducció de costos associats a la gestió, creació 
de llocs de feina relacionats amb la prevenció, economia verda, circular, proximitat, 
cooperació. Donar compliment a disposicions legals, millorar la conscienciació ciutadana 
envers a la generació de residus i disminució dels volums de residus a tractar i per tant pot 
rebaixar la capacitat. S’ha de canviar el model tradicional de gestió de residus. Implantació 
transversal a tota  l’administració i facilitar la cooperació ciutadana. 
 
El procés de redacció i aprovació del programa de prevenció serà el següent: 
- Consulta prèvia al portal Tu Fas Palma i reunions/ Esborrany tècnic. 
- Text articulat i annexos  a tramitar 
- Informes preceptius (serveis jurídics i altres) 
- Aprovació inicial pel Ple 
- Exposició pública 30 dies 
- Informe d’al·legacions i modificacions Pla 
- Aprovació definitiva pel Ple 
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- Publicació BOIB i entrada en vigor 
 
Les línees estratègiques a seguir són: 
- Reduir el malbaratament alimentari 
- Fomentar l’autocompostatge 
- Reutilització i recuperació 
- Ambientalització de serveis, productes i esdeveniments 
- Compra responsable 
- Fomentar el consum d’aigua del grifo 
- Instruments fiscals 
- Sensibilització i comunicació 
 
En base a aquesta línea es planteja el procés participatiu. Es proposen un total de 137 accions 
o mesures: 57 accions que promoguin reduir l’ús d’envasos i  bosses d’un sol ús; 15 accions per 
reduir la matèria orgànica; 11 accions que promoguin reduir l’ús de paper i cartó; 6 accions per 
a reduir el rebuig; 35 accions transversals; 11 accions que no estan relacionades amb la 
prevenció. 
 
Les principals propostes rebudes per reduir flux de residus són: 
Fomentar el compostatge individual i comunitari, activitats educatives per a evitar el 
malbaratament alimentari; difondre els establiments on es puguin reparar aparells, donar un 
segon ús als para sols, matalassos i flotadors deixats als hotels pels turistes; evita el correu 
brossa a bústies i evitar subscripcions innecessàries, fomentar l’ús de les TIC’s enlloc del paper, 
reutilitzar llibres de text, fotocopiar i imprimir per dues cares i dues pàgines per full, reduir l¡ús 
d’embalatge (cartó). 
 
Les principals propostes rebudes per reduir flux de residus són: 
Vaixelles reutilitzables, dispensadors de begudes sense tassó o amb envàs reutilitzable, 
fomentar envasos retornables, sistema de devolució i retorn, foment i facilitar el consum de 
l’aigua del grifo en el carrer, establiments, domicilis, fomentar el consum a granel, continuar la 
promoció de l’ús de bosses reutilitzables; bolquers reutilitzables; fiscalitat, qui contamina 
paga, accions educatives a tots els nivels. 
 
I algunes de les accions ja iniciades són les campanyes per a la reducció de les bosses de 
plàstic; estratègia de potenciar l’aigua del grifó; espai de reutilització del Parc Verd; sistema de 
recollida de roba per la reutilització; potenciació del mercats de segona mà  i espais de 
bescanvi. 
 
S’obri un petit debat on s’exposa el que pensen des de les associacions.  La Sra. Sánchez 
comenta que l’aigua del grifó té molt mal gust i el Sr. Rigo contesta que amb filtres es pot 
arreglar, que l’aigua del grifó és potable. La Sra. Flexes comenta que la recollida selectiva al 
Centre funciona molt bé i el Sr. Rigo afegeix que a Vitòria ho volen implantar, i així que hi hagi 
una implicació ciutadana.  Per part del Sr. Domenech, comenta que els hotels haurien de tenir 
una millor conscienciació, ja que incompleixen els horaris, i que haurien de contribuir més. 
Opina que hi ha una diferència entre els ciutadans empadronats i el ciutadans flotants. També 
troba que amb l’ecotaxa s’haurien de reduir els impost locals i que, més que una ecotaxa, 
s’hauria de dir i ser efectiu un impost turístic. Demana quin és el cost que recau en el ciutadà i 
en els ciutadans flotants. 
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5. D’acord amb el que preveu el punt 11 de les Bases dels Pressuposts Participatius, valorar 
el resultat de l’escrutini de recollida de suports, amb l’objectiu de fixar els llindars mínims de 
les propostes que passaran a la fase de votació final 
 
Té la paraula el Sr. Bauzá per parlar dels Pressuposts Participatius. S’ha cobert una fase, en el 
qual és notori la participació dels veïns, s’ha duplicat i el que es pretén es que participi a través 
de la pàgina web. 
 
A continuació es parla de les propostes presentades al Districte Centre: 
 

Núm. Proposta Propostes Proposant / Representant Entitat 

240 Obrir els refugis antiaeris de Palma al públic 108 Jaume   

257 Creació d'un Observatori de Gentrificació 79 Maria Belen Álvarez Cardona Entitats Districte Centre 

291 Diada cultural per la memòria històrica 30 Dalla Obrera   

311 Colonia felina Moixos de Canamunt 447 Rosa Luisa Galiano López Moixos de Canamunt 

 
Comenta que la proposta de “colonia felina moixos de Canamunt” s’ha presentat amb paper i 
també telemàticament. Les altres s’han enviat telemàticament. El que s’ha de decidir ara és 
quines d’elles passen a la votació final per després arribar a un consens entre les persones i 
l’àrea municipal. Es fa una valoració i finalment passen a votació final exclusivament via web. 
 
Per part del Sr. Carrió, es donen explicacions al respecte de la importància que té obrir els 
refugis antiaeris de Palma al públic. Es comenta que a la comissió tècnica els va semblar molt 
bé ja que és un recurs didàctic molt important a més de ser una zona turística. 
 
El Sr. Bauzà diu que la votació telemàtica és complicada, s’utilitza un programa estandarditzat 
amb mecanismes de verificació perquè no sigui vulnerable. De totes formes es posarà en 
marxa la furgoneta per ajudar a totes aquelles persones que ho necessitin, a fi de que siguin 
realment uns pressuposts participatius. 
 
PRECS I PREGUNTES.- 
 
Té la paraula la Sra. Álvarez per fer la seva exposició: 
- Demanat quan es que finalitzaran les concessions dels aparcaments públics. Se li contesta 
que es mirarà. 
- Sol·licita saber el procediment per elevar a Ple una proposta i del tema dels pressuposts. 
-Nombre d’hotels i aparcaments turístics i llicències d’obres que hi ha. 
- Camí a seguir per denunciar els lloguers turístics il·legals que hi ha. 
- Escrit a l’Àrea de Mobilitat per l’ampliació de l’ACIRE 
- Que passa amb les multes que es posen als vehicles que no poden circular pel centre. Se li 
contesta que hi ha una empresa que es dedica a cobrar-les, a vegades es carrega a la targeta i 
altres s’avisa al conductor., etc 
-DINAMO, per fer un club d’esplai. Se diu que es farà. 
- Can Serra, edifici que cau, està completament tancat, hi ha massa tanques. Si el propietari no 
fa res, ho fa l’ajuntament de manera subsidiària i després se li passa la factura. 
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A continuació fa la seva exposició la Sra. Santos: 
- Greus problemes amb els coloms que ha arribat un moment que entren a les cases, ja se sap 
que es poden demanar gàbies, però pensa que hi hauria d’haver altres solucions. Li contesta 
que són uns animals que es reprodueixen ràpidament i que hi ha llocs que no es pot entrar. La 
millor solució és avisar. 
-Hi ha moltes queixes de moixos al carrer San Alonso, al costat d’una guarderia. Es mirarà de 
fer qualque cosa. 
- Àrea d’Infraestructures, les pedres del carrer desapareixen, si es pogués arreglar. Està 
pendent la licitació per arreglar l’asfalt, empedrat, voravies..... 
-Respecte a les llicències atorgades de bars i ocupació de la via pública, n’hi ha més que mai i 
més ocupació de la permesa. 
-Cabletjat del carrer. S’està fent una proba pilot al barri de Sa Calatrava aprofitant el que hi 
havia per la recollida pneumàtica. El promotor tendrà que soterrar tot el cablejat. 
- Es presenta una queixa de Can Alcover, que al realitzar un concert al pati es sent a tota la 
zona. Demana si és possible baixar al volum. 
 
Té la paraula el Sr. Clar: 
-Hi ha moltes cucaratxes a l’entorn de la Seu, hauríem de fer qualque cosa. Se li contesta que 
hi ha dues persones al districte que realitzen el tractament. 
- Respecte al Taxi-tour, demana quantes multes s’han posat des del dia 14 d’abril. Es mirarà. 
- Hi ha pintades, que són impròpies, s’haurien de llevar el més aviat possible. 
 
Per part de la Sra. Flexes: 
- Comenta de la relació d’events, fires, festes, concerts, etc., que es realitzen al carrer Antoni 
Maura, Parc de la Mar, Passeig Sagrera, Es Born, des de principi d’any fins ara, la qual cosa 
causa una degradació de l’espai públic. 
- Demana perquè sent una zona especial de protecció no es demana als promotors que no hi 
hagi música en una zona protegida. Els músic van de plaça en plaça encara que la presència 
policial va ajudar una mica. 
- Demana perquè un local que no pot posar música, que no té llicència de res i està denunciat 
continua fent el que vol. 
- A la zona del Puig de San Pere hi ha un grup de nins que estan al carrer, la qual cosa no és 
positiva per ells perquè hi ha molt de “menudeo”. Seria molt important que hi hagués un 
treballador social, un educador de carrer per ajudar aquests al·lots que deuen tenir entre 12  i 
15 anys. Es parlarà amb Serveis Socials i Joventut a veure que es pot fer. 
 
Finalitzat l’apartat de precs i preguntes, el que no s’hagi pogut contestar a la sessió, es 
contestarà en breu. 
 
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 
 
 


