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CONSELL TERRITORIAL DISTRICTE CENTRE 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinària  
Data: 18 de desembre de 2017 
Horari: 18.35 a 20.15 h. 
Lloc: Edifici Gerència Urbanisme 4a planta 
 
 
Assistents: 
Llorenç Carrió Crespí   (president suplent) 
Lucia Segura Morillas (directora general d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics) 
Edita Navarro (AAVV Calatrava) 
Amalia Santos (AAVV Calatrava-Montesión- Santa Clara) 
Joana Mª Pizá Cerdà (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) 
Francisca Marcús Alemany (secretaria delegada) 
 
 
Ordre del dia i desenvolupament de la sessió: 
 
1. Aprovació de les actes anterior 
 
S’aproven per unanimitat les actes de les sessions de dia  25 de setembre i 2 de desembre de 
2017. 
 
Prèvia ratificació de la urgència aprovada per unanimitat es passa a parlar de: 
FOD 1. Presentació d’activitats i projectes de la Regidoria d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics. 
 
Es presenta la Sra. Lucia Segura Morilla, directora general de l’Àrea d’Igualtat, Joventut i Drets 
Cívics, per parlar de les activitat i projectes que desenvolupen des de la seva regidoria. 
 
En primer lloc, es va referir al dia 8 de març de 2018, dia de les dones. Proposa als present 
dedicar el programa d’actes a les dones i l’espai públic amb l’objectiu de visibilitzar sobre com 
estan presents i representades les dons als carrers, a les places.... A través de diferents 
activitats i amb la col·laboració d’entitats i associacions es pretén donar veu a les dones a les 
quals se’ls hi ha atorgat el nom d’un carrer, d’una escola... però continuen sent desconegudes. 
Es vol que el dia 8 de març sigui una oportunitat per a reivindicar la memòria de les dones,  de 
les que encara no  hi són, les que continuen silenciades o oblidades. S’ha de tenir en compte 
que l’imaginari col·lectiu es construeix a partir d’allò que és visible, d’allò que s’anomena i per 
tant, allò que no es veu, allò que no té nom, es situa al marge de la construcció social. 
Per aquest motiu s’emplaça a les associacions veïnals a sumar-se a aquesta iniciativa amb 
accions als carrers del diferents barris, enviant les propostes  dins el mes de gener, per poder 
incloure. 
 
A continuació comenta que es desenvolupa una tasca de sensibilització en igualtat i prevenció 
de la violència masclista. 
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Els tallers d’informació i sensibilització amb finalitat preventiva en l’àmbit de la igualat i contra 
les violències masclistes són una eina per a capacitar les persones en risc o aquelles que volen 
assolir majors competències en la detecció i l’actuació davant aquest problema social, fent-los 
entendre el funcionament dels mecanismes perpetuadors del masclisme en les seves diverses 
formes, perquè prenguin consciència de les possibles respostes i assumeixin un discurs i una 
praxi efectiva adaptada a cada situació. 
Aquests tallers els poden sol·licitar qualsevol Centre Educatiu i/o entitat municipal a través de 
la plana web. 
 
Per finalitzar comenta que es desenvolupen una tasca de sensibilització en igualtat i prevenció 
de la violència masclista, a través de tallers d’informació i sensibilització  sent una eina per a 
capacitat les persones en risc o aquelles que volen assolir majors competències en la detecció i 
l’actuació davant aquest problema social, fent-los entendre el funcionament dels mecanismes 
perpetuadors del masclisme en les serves diverses formes, perquè prenguin consciència de les 
possibles respostes i assumeixin un discurs i una praxi efectiva, adaptada a cada situació. 
 
Relació de tallers: 
- Taller específic en igualtat per a nins i nines d’educació infantil i primària. 
- Taller noves masculinitats. Prevenció d’actituds masclistes. 
- Taller: La ciutadania contra les violències masclistes. 
- Taller: La corresponsabilitat. 
- Taller violències masclistes i noves tecnologies. 
- De la violència a la igualtat. 
- Mites assumits de la violència masclista en la parella. 
- El mite de l’amor romàntic. 
- Conte contes, “Crida ben fort, Estela!” 
- Objectius taller per a persones  adultes. 
- Relacions igualitàries: prevenció d’agressions sexistes i sexuals.  
 
Per finalitzar, comenta el protocol de No i punt! 
 
2. Inici del procés de modificació del Reglament de Participació Ciutadana 
  
El Sr. Conteraras comenta que es vol modificar el Reglament de Participació Ciutadana, i que 
es poden fer les aportacions mitjançant la plana web tufaspalma.cat. 
La Sra. Navarro creu que s’hauria de donar més importància al òrgans de participació dels 
ciutadans, no tan sols a través del consell territorial sinó que també dels consells sectorials i el 
Consell Social de la Ciutat, aquest que no sigui tan sols un òrgan consultiu, sinó que sigui 
decisiu. 
Continua dient que els agradaria, que algú els expliqués, ja que entra dins el districte Centre, la 
rehabilitació i musealització de les Torres del Temple amb l’inversió  que prové de l’impost de 
turisme sostenible. 
El Sr. Carrió comenta que el Consell de Cultura, en aquests moments s’està revisant perquè es 
considerava obsolet la seva actuació.  Referent a les Torres del Temple comenta que es vol 
rehabilitar el patrimoni i també, dotar a la ciutat d’un centre d’acollida, atenció i orientació al 
visitant que ha de jugar un protagonisme clau en la difusió del patrimoni. L’objectiu es que les 
Torres del Temple es converteixin en el centre d’interpretació del Patrimoni de Palma en el 
marc del projecte de Museu de Història de la Ciutat, que anirà coordinat amb Bellver i Can 
Balaguer. 
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Parlant de Can Balaguer convida a tots els assistents a la inauguració que es celebrarà dia 28 
de desembre, tot i que ja està obert, però que s’obriran les sales de la planta noble. 
 
Els agradaria als assistents a la reunió saber des de l’àrea de Model de Ciutat els projectes que 
hi ha dins el districte i les llicències atorgades abans de la moratòria dels hotels així com saber 
quines llicències de bars i restaurants són vigents. 
 
Es contesta que s’intentarà, però que és una cosa difícil a obtenir i fins on es pot informar. 
 
3. Esborrany  de Bases del Pressuposts Participatius 2019 
 
Per part del Sr. Contreras, manifesta el que li ha estat tramés per part de Participació 
Ciutadana, al no poder assistir ningú a la reunió. 
Cal destacar: 
1. De la presentació de les propostes: 
Per part de l’estudi de les propostes que es varen presentar, es dedueix que hi ha persones 
que no tenen clar: 
- Les propostes han d’estar referides a inversions o actuacions concretes. 
- Que no es poden presentar propostes d’actuacions que estan regulades per ordenances o 
altra normativa legal. 
- Que no poden versar sobre despeses que impliquin subvenció o contractació directa. 
- Que queden excloses aquelles actuacions que són obligacions legals del propi Ajuntament. 
- Que no poden comportar despeses del capítol de personal. 
Que no poden versar sobre actuacions de manteniment o funcionament intern del serveis 
municipals. 
Per aquest motiu es considera necessari remarcar aquests aspectes. 
 
2. De la ponderació de les propostes: 
Per garantir que els barris amb menor població tenguin l’oportunitat de treure endavant les 
seves propostes, es va acordar ponderar les votacions de les propostes. 
Del resultat d’aquesta mesura, es constata que: 
- Les propostes que estan referides a la totalitat d’un districte es veuen objectivament 
penalitzades. 
- Les entitats de població més petites surten molt beneficiades en relació a les de major 
població. 
- La distribució de les entitats de població de l’Ajuntament no s’ajusten a les dinàmiques del 
funcionament d’alguns barris. 
Per aquest motiu, una vegada escoltat el Consell Social de la Ciutat, es proposa: 
- Referenciar les propostes als respectius districtes, únicament a efectes d’assignació de les 
partides pressupostàries. 
- Això significa eliminar la ponderació i les disfuncions que s’han enumerat. 
- Amb aquesta mesura es permet que es puguin votar a propostes de barris propers, o que es 
pugui votar a barris on els ciutadans hi puguin  tenir interès, ja sigui per motius  de proximitat, 
de feina, d’escolaritat dels infants, etc. 
 
3. Dels terminis de les fases del procés: 
Es proposa que se revisin els terminis del procediment, de forma que la fase de recollida de 
propostes es pugui fer dins el mes de gener i que la fase de votació final es pugui fer dins el 
mes de juliol, es a dir que la fase de reformulació i valoració econòmica de les propostes 
estigui enllestida dins el mes de juny. 
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4. De la distribució territorial de les propostes: 
Amb la distribució per districtes s’ha aconseguit que les actuacions estiguin repartides pel 
territori, no obstant s’ha donat el cas que, en un districte una sola actuació s’ha portat tota la 
consignació disponible, de forma que altres que també han rebut un suport important no han 
tengut cabuda dins la consignació disponible. Per tant es limitarà l’import de la consignació 
pressupostària de les propostes als districtes fins a un màxim de 100.000€. En cas de propostes 
que impliquin una despesa major es podria  presentar la seva execució per fases o també 
directament presentar-la com una proposta d’àmbit de Palma. 
En el cas de les propostes de tota Palma, es limitaria l’import a 300.000€ i en cas de propostes 
majoros, es podria presentar com una primer fase de l’actuació. 
 
5. Dels òrgans territorials de participació: 
En tot el procés tant la Comissió Permanent del Consell Social de la Ciutat com els consells 
territorials dels districtes tenen una funció d’assessorament, control i seguiment del 
procediment en base als informes que reben de la Comissió Tècnica. 
De la participació d’aquests òrgans, s’ha observat una disfunció entre el calendari de reunions 
ordinàries d’aquests òrgans i les necessitats de tramitació dels pressuposts. Per aquest motiu i 
per tal d’aconseguir un estalvi de reunions i aconseguir una major eficiència en el 
funcionament d’aquests òrgans, es proposa que es coordini el calendari de tramitació de les 
bases amb el seu calendari de reunions ordinàries. 
 
Per part dels membres assistents, pensen que la votació hauria de ser única, en lloc de dues 
vegades. 
 
4. Informe presidència 
Es dóna compte de l’informe de presidència: 
 
Durant aquest any 2017 s’han tramitat un total de   166    actuacions. 

 
Així doncs, aquest llistat de peticions queda de la següent forma: 
Estat de les actuacions: 

TRAMITANT ............... 69 

DENEGADA ................ 12 

RESOLTA .................... 85 

TOTAL......................... 166 

 

ENT. BARRIADA TEMA ÀREA ESTAT 

21-sep EL MERCAT 
Recuperar pilons que delimitaven el descàrrega dels 
camions del mercat de l'Olivar 

MOBILITAT TRAMITANT 

21-sep 
PARC DE LA 

MAR 
Restaurar la barana del parc de la mar INFRAESTRUCTURES TRAMITANT 
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ENT. BARRIADA TEMA ÀREA ESTAT 

26-sep CORT Aparquen cotxes davant el forn Tries MOBILITAT DENEGADA 

26-sep SA CALATRAVA 
Recuperar aparcament de motos a la cruilla del 
Temple 

MOBILITAT TRAMITANT 

3-oct SA CALATRAVA Senyal de carrega i descarrega  MOBILITAT TRAMITANT 

3-oct EL SINDICAT 
Sol·liciten revisió de instal·lacions del restaurant 
Gaudi, ja que els hi dona moltes olors i temperatura 
a la CCVV Pes del formatge, 2 

SANITAT I CONSUM TRAMITANT 

3-oct LA SEU 
Sol·liciten se reubiquin les jardineres de la Seu 
perquè no deixen passar a les ambulàncies ni els 
camions de bombers 

INFRAESTRUCTURES RESOLTA 

4-oct SANT JAUME 
Queixa de l'excés d'ocupació de via pública de 
passeig Mallorca des del 12 al 32 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

TRAMITANT 

18-oct LA SEU 
Retol d'alerta de que les escales de Dalt Murada fins 
a la Seu lleneguen 

INFRAESTRUCTURES TRAMITANT 

19-oct 
PUIG DE SANT 

PERE 
Se sol·licita neteja amb aigua en el barri del Puig de 
Sant Pere 

EMAYA TRAMITANT 

19-oct SA CALATRAVA Avís de presència generalitzat de cuques i rates SANITAT I CONSUM RESOLTA 

19-oct SA CALATRAVA 
Sol·licitud de tancar tan la porta del camp c amb 
unes tanquetes de jardi 

INFRAESTRUCTURES TRAMITANT 

19-oct SA CALATRAVA 
Sol·liciten més contenidors o més buidatge a alguns 
punts de sa Calatrava, especialment El Call 

EMAYA DENEGADA 

24-oct 
PUIG DE SANT 

PERE 
Més control policial en el carrer del Mar 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

RESOLTA 

24-oct EL SINDICAT 
Se sol·licita el control de pç den Coll, 4, perquè siguin 
retirades les plantes que obstaculitzen el pas dels 
vianants 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

TRAMITANT 

3-nov LA SEU 
Avís de poster interfono arrancat del terra a Palau 
reial 

MOBILITAT RESOLTA 
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ENT. BARRIADA TEMA ÀREA ESTAT 

9-nov EL SINDICAT 

Sol·icitud a quin punt es troba las verificacions 
sol·licitades el 24/08 per Carles Ramon, cap de servei 
de control d'activitats sobre carrer Galera, 4, perquè 
la denunciant, Sr. Amengual, diu que no s'ha fet res. 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

TRAMITANT 

9-nov EL SINDICAT 
Reserva d'espai a la plaça de lArtesania per dia 18 de 
novembre per conte contes  

FUNCIÓ PÚBLICA I 
GOVERN INTERIOR 

RESOLTA 

14-nov SA CALATRAVA 
Queixa a l'IME per tots les molèsties que ocasionen 
les activitats al parc de la mar 

IME TRAMITANT 

21-nov LA MISSIÓ 
Sol·licitud adelantar l'hora de recollida de cartró al 
carrer Sant Miquel 

EMAYA TRAMITANT 

22-nov CORT 
Confirmació si l'anclatge per posar els llums de Nadal 
a l'esglèsia Santa Eulàlia són correctes 

INFRAESTRUCTURES TRAMITANT 

22-nov SA CALATRAVA 
Denuncien infraccions pc Llorenç Villalonga, camions 
i furgonetes entren i com no poden sortir per Berard 
surten en direcció contrari. , 

BATLIA RESOLTA 

23-nov 
PUIG DE SANT 

PERE 
Voravia Gabriel Roca, a 30 mts del torrent de la 
Rierra en mal estat 

INFRAESTRUCTURES TRAMITANT 

 

Reunions i visites  

 

25 de setembre Comissió coordinació 

 Consell Territorial Centre 

27 de setembre Reunió AVV Canamunt (colonies moixos) 

 Banderes AENOR Ca'n Pere Antoni 

 Furgoneta pressupostos participatius a Sa Calatrava 

28 de setembre Reunió UOM als barris 

 Reunió de la coordinadora general d'Infraestructures i Accessibilitat amb els assessors dels districtes 

2 d'octubre Junta de Districte Centre 

3 d'octubre Comissió Centre Històric 

4 d'octubre Reunió venda ambulant 

5 d'octubre Presentació Rodabarris 

7 d'octubre Rodabarris 
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9 d'octubre Comissió coordinació 

 Reunió amb veïnats i comerciants de la plaça Alexandre Jaume 

10 d'octubre Reunió amb coodinador general de Seguretat Ciutadana i assessors de Districte. 

 Premís Sinofós 

11 d'octubre Reunió venda ambulant 

16 d'octubre Comissió coordinació 

 Reunió AVV Canamunt amb Govern Interior 

17 d'octubre Comissió Centre Històric 

 Reunió Mobilitat i entitats del Districte Centre 

19 d'octubre Reunió EMAYA i AAVV Sa Calatrava 

21 d'octubre Assistència al Mercat del Sant Rescat 

23 d'octubre Comissió coordinació 

24 d'octubre Reunió PGOU - Equipaments esportius 

 25 d'octubre Reunió equip Districtes Centre, Platja de Palma i Pla de Sant Jordi 

26 d'octubre Reunió PGOU 

 Reunió Igualtat - Districtes 

27 d'octubre Reunió de la coordinadora general d'Infraestructures i Accessibilitat amb els assessors dels districtes 

30 d'octubre Junta municipal Districte Centre 

31 d'octubre Reunió amb veïnada de Sa Gerreria 

2 de noviembre Consell Territorial extraordinari Centre (Pressuposts participatius) 

6 de noviembre Comissió coordinació 

7 de noviembre Comissió Centre Històric 

8 de noviembre Taula Salut 

13 de noviembre Reunió taller de ciutadania 

 Comissió coodinació 

 Ciutats amigues de la infància 

 Inauguració taller de ciutadania 

14 de novembre Reunió equipaments esportius PGOU 

15 de noviembre Reunió equipaments esportius PGOU 

16 de novembre Reunió equipaments sanitaris PGOU 
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17 de novembre Taller de ciutadania 

18 de novembre Activitat AVV I Moixos de Canamunt 

20 de novembre Comissió coordinació 

 Visita del balte als barris del centre 

21 de novembre Comissió Centre Històric 

22 de novembre Visita a Cort taller de ciutadania 

27 de novembre Comissió coordinació 

 Visita a Sa Calatrava amb Benestar Animal 

 
Precs i Preguntes. 
 
Per  dels representants de l'AAVV Sa Calatrava-Montision- Santa Clara, es queixen de la forma 
de pagar el rebut de l'IBI, entre altres, al haver-se de fer tot mitjan el carter virtual i no es té en 
compte que hi ha moltes persones majors que ni tan sols tenen ordenadors. Igualment de la 
falta de policia que hi ha al barri, encara que ara que venen les festes de Nadal es nota la seva 
presència, quan hagin passat les mateixes no es veuran. Respecta a EMAYA, pensen que seria 
millor que hi hagués més dies per la recollida selectiva de plàstic i cartó. El Sr. Contreras 
contesta que es regularà  i que es farà un estudi per ampliar els dies. Es queixen de la falta de 
neteja al haver les papereres plenes. I referent a les pintades a les façanes, comenten que ara 
també es fan a les de particulars. El Sr. Contreras pensa que es podrien fer fotos i passar-les a 
la policia. Continuen manifestant les seves queixes com són els camions de gran tonelatge que 
entren i surten en direcció contraria, rajoles que es mouen, tapadores que surten més del que 
toca i això fa que la gent major caigui al carrer, etc.  
La Sra. Llull demana que ha passat amb el Consell de barri infantil. 
I per finalitzar la Sra. Álvarez pensa que s'hauria de fer una campanya de sensibilització per la 
neteja al carrer i promoure activitats veïnals. 
 

 
 
 
 
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 
 
 
 


