
Ajuntament de Palma
CONSELL TERRlTORlAL DEL DlSTRlCTE LLEVANT

CONSELLTERRlTORIAL DEL DISTRICTE DE LLEVANT

Identificació de la sessió
Acta núm.: 3/2019
Caràcter: extraordinària.
Data: 1 d’octubre de 2019.
Horari: de 19.15 h ales 21.30 h.
Lloc: Casal de barri de Pere Garau
C/ Pere Llobera, núm. 9-baixos.

Assistents:

Presidenta: Sra. Elena Navarro Duch.
,

Vocals:
Sr. Ginés Quiñonero Solano, representant de l'Associació de Veïns Orson Welles. S’absenta a les 21.20

(] ! Sr. Jordi Sastre Gelbert, representant de l’Associació de Veïns Rafal Vell.
' Sr. Carlos Aguilar Tirado, representant Col-lectiu EMBAT. S’absenta de la reunió a les 20.48 h.

Sr. José López Martínez, representant de l’Associació de Veïns Son Fuster Nou — Ses Palmeres.
S'absenta a les 21.15 h.

; Sr. Juan Montserrat Llinas, representant de l'Associació de Veïns de la Soledat. S’absenta de la reunió
a les 21.00 h
Sr. Juan Muns Barreda d'AS ESPA-SOL. S’absenta de la reunió a les 20.54 h.
Sra. Ma José García Perez, representant de l'Associació de Veïns i Gent Gran de Sant Josep Obrer —

Son Coc. S'absenta dela reunió ales 20.15 h.
Sr. Jesús Cantó Gómez, representant de l’Associació de Veïns Rafal —- Vivero — Es Molí.

També hi assisteix:
Sr. Nicolau Cañellas Serrano, coordinador general de Medi Ambient i Benestar Animal.
Sr. GabrielMassanetAndreu, cap de servei de neteja d'EMAYA.
Sra. Claudia Costa del Rio, directora general de Participació Ciutadana. S'absenta de la reunió a les
20.30 h.
Sr. Daniel Oliveira da Souza, assessor de proximitat de govern municipal.
Sr. José Martínez García, coordinador de districte.
Sra. Joana Bover Bibiloni, Auxiliar Administrativa del Districte Llevant.

També hi assisteix sense vot:
Sr. Faustino Castillo Martínez, de l’Associació de Veïns Orson Welles. S’absenta de la reunió a les 21.13
h.
Sr. Mateu Carbonell Coll, de l'Associació de Veïns dela Soledat. S’absenta a les 21.00 h.
Sr. Pedro Serra Simó, de l'Associació de Veïns Nou Llevant.
Sra. Margarita Sansó Guasp, representant de l'Associació de Personas Mayores de Son Forteza
Sra. Joana Ferra Cantera, de l'Assemblea Flipau amb Pere Garau. S'absenta de la reunió a les 20.40 h.
Sr. Raul Rejas Capo, de l'Associació de Veïns de Pere Garau.
Sr. Natanael Falo, de l'Assemblea Flipau amb Pere Garau.
Sra. Maria Angeles Bibiloni Adrover, de l'Associació de Veïns de Pere Garau. S'absenta de la reunió a
les 20.40 h.
Sra. Dolores Rojas Perez, de l'Associació de Veïns Verge de Lluc.
Sra. Ana María Ramírez Ruiz, de l’Associació de Veïns Verge de Lluc.
Sra. Angels Fermoselle Paterna, representant ARCA.

Secretaria: Sra. Maria Mestre Quetglas.

Ordre del dia:



’“ Abans de començar l’ordre del dia la presidenta informa que abans de tractar el punt de precs i

preguntes s'han presentat dues propostes per via d’urgència i si els pareix bé is’aprova la seva inclusió
dins l’ordre del dia es tractaran.

En primer lloc es presenten tots els assistents al Consell Territorial.

1.- Aprovació de l'acta de la sessió constitutiva de 3 de setembre de 2019.

S’aprova per unanimitat dels membres.

2.- informe de l'escrutini de resultats dels pressupostsparticipatius 2019.

El Consell Territorial es dona per assabentat:

INFORMEVOTACIÓ FINAL

Una vegada conclòs el procés de pressupostos participatius de 2018, va ser avaluat pels òrgans de
participació territorial: els consells de districte la Comissió Permanent del Consell Social de la Ciutat.

,
Recollint la valoració d'aquests òrgans es van incorporar algunes modificacions a les bases que havien
regit el procés i que es poden resumir en els punts:

- Pel que fa a la presentació de propostes es va fer un incís en les propostes de actuacions
especifiques i/o programes d’actuació sectorial, amb finalitats socials, culturals o destinades a

aconseguir Objectius de Desenvolupament Sostenible.

- Amb aquesta finalitat, es va reservar la quantitat de 100.000,00 €, amb una limitació de
30.000,00 € per proposta, per actuacions competència de les àrees de Benestar i Drets Socials,
d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics, d’Educació ide Participació Ciutadana destinades a afavorir a
col-lectius amb necessitats especials, a mesures d’igualtat i d’integració social.

— Es va posar de manifest la necessitat de que les propostes de caire territorial tinguin com a
beneficiària a la població d’aquests territoris, i si no es dona aquesta circumstància, es tractin
com a propostes de tot Palma.

Es va modificar el límit de les propostes d’àmbit de tota la ciutat, fixant-se en 250.000,00 € per
proposta.

Es va recalcar que, quan les propostes aprovades requereixin d'un període d’execució superior a
un any, es tramitaran amb els corresponents expedients de despesa pluriennals.

— Es millora la redacció del procediment mitjançant el qual els òrgans territorials proposen al
Plenari municipal les actuacions acordades per ala seva incorporació als pressuposts municipals.

Una vegada recollides aquestes propostes es va redactar les Bases del Procés de Pressupostos
Participatius 2019 que la Junta de Govern municipal va aprovar amb data 16 de gener de 2019.

Aquestes Bases tenien 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, a l’exercici de 2020 i posteriors, en cas que la durada d’execució així ho requereixi.



i

i

Ajuntament. de Palma
CONSELL TERRlTORi/XL DEL DiS'i'RlCTE LLEVANT

Inici del Procés

Aprovades les Bases per Junta de Govern el 16 de gener, es van publicar al portal web de participació
ciutadana Tufaspa/ma, en els mitjans de comunicació, opis i a les xarxes socials municipals. Aquestes
actuacions de difusió es van fer en col-laboració amb el servei de Comunicaciómunicipal.

Presentació de propostes

Dell al 23 de febrer es va obrir el termini per a la presentació de propostes.
Dins d’aquest termini es van presentar un total de 72 propostes
Les propostes presentadesestaven distribuïdes en els següents àmbits territorials:

Palma 30
Districte Ponent 10
Districte Nord 11
Districte Llevant 18
Districte Pla i Platja 3

De les propostes presentades, 47 van ser presentades per persones individuals i 25 per entitats
ciutadanes.
Les 72 propostes es van avaluar per la Comissió Tècnica per a determinar l’admissió o exclusió del
procés, d'acord amb els requisits previstos al punt 6 de les bases del procés.
En aquest tràmit, la comissió es va en va validar 42 i 30 van ser qualificades com a no favorables.

Les raons perles quals varen ser dictaminades com a no favorables són:

És una actuació que requereix d’una convocatòria de subvencions 6
És una proposta que requereix dela creació d'un servei municipal 5
Són actuacions que ja s’estan executant pels serveis competents 4
Són actuacions que van contra els criteris d’actuació municipal 3
Es tracta de bens que no són de propietatmunicipal 3
Són propostes que afecten al funcionament dels serveis municipals 2
Són propostes materialment inviables 2
És una actuació que no és de competència municipal 1
És una actuació pròpia d’una contractació directe 1
És una proposta regulada per normativa legal 1
És una proposta que no és un inversió 1
És una proposta inconcreta 1
Les 42 propostes dictaminades favorablement es van distribuir de la següent forma:

o 12 referenciades al conjunt de la ciutat

o 7 al districte de Ponent

' 9 al districte de Nord

- 11 al districte de Llevant

. 3 al districte de Pla de Sant Jordi i Platja de Palma

Atès el número de propostes presentades, es va considerar factible l’estudi i valoració de totes les
ofertes que la comissió tècnica havia dictaminat com a vàlides.



Per aquest motiu, i amb la finalitat d’assegurar la pluralitat de les propostes que concorren al procés, es
va considerar que es podia prescindir a la fase de recollida de suports, de forma que totes les propostes
dictaminades com a vàlida van passar a la fase d’informe, reformulació i valoració.

El 13 de març de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar la modificació de les Bases del Pressupostos
Participatius en el sentit de suprimir el punt 11 de les mateixes, relatiu a la recollida de suports
ciutadans, amb la conseqüentmodificaciódel calendari d'execució.
D’acord amb el nou calendari aprovat, del 13 de maig al 14 de juny es va portar a terme la fase
d’informe, reformulació i valoració de les propostes en la que es va citar als proposants per a que,
juntament amb els serveis municipals competents per raó de la matèria, van procedir al estudi de les
propostes i a una estimació econòmica del cost d'execució.

En la fase d’estudi reformulació i valoració:
« 10 propostes varen decaure
- 2 propostes es varen fusionar amb d’altres propostes
— 1 proposta va ser recuperada que inicialment havia estat exclosa en la fase anterior.

'
_m a resultat d’aquesta fase, 31 de les propostes varen passar a la fase de votació final, deles quals:

10 referenciades al conjunt de la ciutat

5 al districte de Ponent, 2 deles quals eren d’àmbit sectorial amb finalitats socials.

6 al districte de Nord

7 al districte de Llevant, 1 de la qual era d’àmbit sectorial amb finalitats socials.

3 al districte de Pla de Sant Jordi i Platja de Palma

Votació final

De|17 de juny al 15 de setembre es va realitzar la fase de votació final, através de l’aplicació de la plana
web Tufaspa/ma.

Durant el procés de votació, 3 de les propostes del districte de Ponent van ser retirades pel seu
proponent, 1 de les retirades era d’àmbit sectorial amb finalitats socials.

Les dades dela votació en relació a participants i vots emesos són:

— Total de participants: 1.384
— Número de vots emesos: 3.724

Resultats

Els resultats per a cada un dels apartats territorials són:

Propostes del conjunt de Palma: Partida assignada 500.000,00 €

Codi Proposta Cost Votsestimat
376 Césped de hierba artificial y sistema de riego en el polideportivo son Fuster 250.000,00 307
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1 €

346 Transport públic alternatiu itransversal 250.0€00,00 271

368 Palma sense llosques 10'020'00 257

342 Parcs de Palma» Gimnasos oberts i gratuïts 40'020'00 186

411 Acondicionament, catalogació i senyalització de rutes senderisme als Parcs 50.000,00 184
Agraris €

. , , . 7 . 00,00380 lnstalacron de puntos de recarga para coches electricos
0
0€ 169

387
Unificació i ampliació del carril bici des de el c. Aragó fins al terme de 100.000,00 151Marratxí €

384 Donar continuïtat al trànsit per a vianants entre el carrer dels Oms i el Jardí 120.000,00 133
Botànic €

360 Swing al carrer 15'020’00 128

_
2 .OO0,00

349 Millora de l'esplanada de la plaça intermodal
50

€ 99

En aquest apartat es poden realitzar les dues primeres propostes, que importen el total de la partida
inicialment consignada.

Propostes del districte de Ponent: Partida assignada 193.104,53 €

, Cost
Codi Proposta estimat Vots

4 . , 100.000,00370 Ampliacion skatepark Son Motx: nueva rampa pool trebol € 192

En aquest apartat es pot realitzar la proposta pel total del cost estimat, queda un romanent de
93.401,53€

Proposta d’àmbit sectorial amb finalitats socials:

Codi Proposta CPSt Votsestimat
343 Espejo para el Casal de Son Roca 3.000,00 € 54

Propostes del districte Nord: Partida assignada 188.566,75 €

_ Cost
Codi Proposta estimat Vots

100.000,00
369 Carril Bici al polígon Son Castelló €

293

Accés per vianants al c/ de la Real des del c/ dels Reis, cap al monestir de la 100.000,00
383 . , 158

Real, fins al c/ Pare J. Rosselló la. Fase €
100.000 00’ 8402

Illa accessible a Santa Pagesa € 12



386 Posar marquesinas ales parades del bus a al línia 16 30'020'00 102

374 Es CapitolArt 5.000,00 € 83

371 Marquesines línia 12 30-02030 62

En aquest apartat es pot realitzar la primera proposta, quedant un romanent de 88.566,75 €, que, amb
la participació del servei municipal competent i els proponents es podrà estudiar la possibilitat de
redimensionar la proposta següent i/o, si és possible, incrementar la dotació amb recursos propis del
servei.

Propostes del districte Llevant: Partida assignada 256.328,47 €

. Cost
Codi Proposta estimat Vots

351 Donar Continuïtat als carrils bici del Rafal i Son Malferit 100.0€O0,00
176

«405 Pista d'skate a Nou Llevant
SO'OOO'OO

€ 76

357 Millorar el parc adjacent a l'Estadi Balear 30'020'00
63

363 Diada d'art urbà al torrent den Barbara 30'020'00
63

354 Passeig saludable al passeig de George Sand 40'020'00
52

415 Arranjament tarima escenari pl. de Josep Maria Llompart. la Fase 100'020’00
26

En aquest apartat es poden realitzar les cinc primeres propostes, quedant un romanent de 6.328,47
€.

Proposta d’àmbit sectorial amb finalitats socials:

CostCod' P| roposta estimat Vots

404 Infraestructura informàtica (Nou Llevant) 15'020’00 55

Propostesdel districte Pla de Sant Jordi i Platja de Palma: Partida assignada 202.567,52 €
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. CostCodi Proposta estimat Vots

100000 0
414 Area Recreativa polivalente y multiedad en Son Gual €

' 0 128

1000416 Millores al camp municipal de futbol de Son Ferriol €OO’OO 80

554000
375 Construcción de una pista de futbito-baioncesto y petanca en S'Hostalot €

'00 48

En aquest apartat es poden realitzar les dues primeres propostes, i queda un romanent de 5.2182,31 €.

Aquestes són les dades derivades de l’execució del procés de Pressuposts Participatius 2019 que,
d’acord amb les Bases del procés, se traslladaran als òrgans de participació territorials, els consells de
districtes i la Permanent del Consell Social de la Ciutat, per a que, d’acord amb els resultats, proposar
l’elevació al Plenari municipal de les propostes que hagin tingut major número de vots, dins de les
consignacions assignades, i si escau, reajustar les consignacions econòmiques de les propostes, i

proposar sobre el destí dels possibles romanents, dins el conjunt del procés.

Així mateix, també d’acord amb les Bases dei procés, fer-ne l'avaluació pertinent i proposar les
modificacionsque es considerin adients per millorar processos futurs.

"“ intervé la Sra. Costa, directora general de Participació Ciutadana que informa que, pel que fa al
resultat de l'escrutini al districte de Llevant és que les 18 propostes que es varen presentar en un inici,
per aquests pressupostos participatius de 2019, es veu que aquest any no hi va haver recollida de
suports, va ser una novetat per aquest any, llavors es varen passar totes a la Comissió d'Avaluació per
veure eren adients i podien seguir els tràmits segons les bases, i després de passar per la Comissió en
varen passar 11 propostes, i després de fer tota la reformulació i valoració i hi ha 7 propostes del
districte Llevant que passen a votació i una inclou l'àmbit sectorial que tenia finalitats socials, que és la

proposta de Nou Llevant.

3.— Proposta de les actuacions que s'elevaran al Ple de l' Ajuntament perquè s'incorporin al
pressupost municipal i, si escau, reaiustar les consignacions econòmiquesresultants.

Es proposa:

Resultats del Procés de PressupostParticipatiu 2019. Districte de Llevant

D’acord amb el punt 3 de les Bases del Procés de Pressupost Participatiu 2019, es comunica el resultat
de la votació final al Consell de Districte de Llevant, amb la finalitat de proposar les actuacions que
s’elevaran al Ple de l’Ajuntament perquè s’incorporin al Pressupost municipal de 2020 i exercicis
posteriors, en cas que la durada d’execució així ho requereixi.

Propostesdel districte Llevant: Partida assignada 256.328,47 €

. CostCodi Proposta estimat Vots

. 00,00351 Donar Continuïtat als carrils bici del Rafal i Son Malferit 100
0€ 176



405 Pista d'skate a Nou Llevant 50'020'00 76

357 Millorar el parc adjacent a l'Estadi Balear 30'020’00 63

363 Diada d'art urbà al torrent den Barbara 30'020'00 63

354 Passeig saludable al passeig de George Sand 40'020’00 52

415 Arranjament tarima escenari pl. de Josep Maria Llompart la Fase 100.0€O0,00 26

En aquest apartat es poden realitzar les cinc primeres propostes, quedant un romanentde 6.328,47 €.

Cost
Proposta estimat Vots

. . 1 . 00,00404 Infraestructura Informatica (Nou Llevant)
5 0€ 55

D’acord amb les Bases, el resultat de la votació i les consignacions assignades, si escau, reajustar les
consignacions econòmiques de les propostes i proposar sobre el destí dels possibles romanents, dins el
conjunt del procés.

Així mateix, fervne l’avaluació pertinent i proposar les modificacions que es considerin adients per a

millorar processos futurs,

’“ intervé la Sra. Costa, directora general de Participació Ciutadana, informa que després de la votació,
que va finalitzar el dia 15 de setembre, pel districte de Llevant, en total han entrat S propostes en
assignació pressupostària, que són les que figuren a n’aquesta proposta per ordre de la més votada a la

menys votada.

A part de les propostes votades, queda un romanent de 6.328,47€, que és el que el Consell Territorial ha
de decidir que fer amb aquests doblers.

Els membres del Consell proposen fer el mateix que l’any passat, és a dir repartir el romanent a parts
iguals entre les 6 propostes que han passat i que es proposen a n’aquest Consell Territorial per fer la
valoració i després al Ple del mes d'octubre s’aprovaran, i després del Ple d’octubre ja podran continuar
amb l’execució.

"“ El Sr. Cantó, de l’Associació de Veïns Rafal — Vivero — Es Molí, demana si de les persones que han
presentat projectes no hi ha ningú que vulgui incrementar el seu projecte amb la totalitat dels 6.328,47€.
Ho diu perquè quan varen presentar l’any passat un projecte varen lluitar per incrementar el pressupost
del seu projecte. Opina que no sempre s’ha de repartir entre tots els projectes
”“ intervé la presidenta del districte Sra. Navarro contesta que això és el que primer ha demanat.

"“ intervé la secretaria del Consell Territorial i manifesta que avui es fa el Consell Territorial i tots els
membres han rebut la documentació de la convocatòria, a on hi figurava aquest romanent, i si els
representants de les associacions que han aconseguit projectes no han assistit al Consell Territorial es
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desentenen del romanent. Si el representant d'alguna de les propostes que s’han aprovat, que hagi
assistit a n'aquesta convocatòria hagués volgut que tot el romanent anas a la seva proposta s’hagués
hagut de votar i si la majoria de membres haguessin donat suport a n'aquesta proposta, no es faria el
repartiment i s’aprovaria l'altre proposta.

Sotmesa a votació la proposta es dictamina favorablementpel Consell Territoriai per 8 vots a favor i 1
vot en contra (Sr. Quiñonero, AA.VV Orson Welles) que acorda a més, repartir el romanent de
6.328,47€ entre les cinc propostes que es realitzaran, és a dir 1.265,694€ per cada una de les
propostes.

4.— Avaluació del procés de pressuposts participatius 2019 i propostes de millora per a processos
futurs.

El Consell Territorial es dona per assabentat:
"“ intervé la Sra. Costa, directora general de Participació Ciutadana, manifesta que l'avaluació del
procés , òbviament no és positiva S’han tornat a unes dades de participació que són superiors a les del
primer any, però són inferiors al segon any. Hi ha hagut una davallada enormes respecte a l’any passat,
a on òbviament no són únicament problemes tècnics, que no hi ha hagut el servei de dinamització que
hi va haver l'any passat, i que el sistema de vot podria ser més fàcil, però realment, la principal causa de
la baixa participació és la frustració i la desil-lusió que ha creat la baixa execució de tots els projectes.
Algunes projectes s’han executat, però pocs. Entén que a l’hora que els proposi recollir les valoracions
les crítiques no seran positives, però també ho troben com un punt de partida per tota la reflexió que
han de fer, millorar el funcionament i poder tornar obrir uns pressupostos participatius que realment si

funcionin i que animin a participar. Entenen que tot això ha d’anar acompanyat d’un seguiment que fan
des de Participació Ciutadana amb coordinació amb les altres àrees perquè realment es pugui arribar a
l’execució que es planteja.

’“ El Sr. Cantó, de l'Associació de Veïns Rafal — Vivero —- Es Molí, manifesta que l’execució del projectes
ha estat pràcticament nul-la.

Li agradaria saber la valoració del veïns al procés de pressuposts participatius 2019.

’“ Intervé el Sr. Quiñonero, de l'Associació Orson Welles, manifesta que no han volgut participar mai en
els processos de pressupostos participatius. Manifesta que ell ha estat a la política, i el que ha fet era
veure quines eren les necessitats de cada barri i posar fil a l’agulla i fer el més urgent immediatament i

després, durant el mandat, la resta, però mentre ell va estar a la política no va anar afer cap tipus de
negoci rar que no té res a veure amb la política, sinó que té que veure amb beneficiar a uns i perjudicar
a uns altres.

Exposa que Son Gotleu està totalment abandonat, i no precisament per ElVlAYA, ja que EMAYA està a
tope a Son Gotleu, però vigilància cap ni una, i això no és qüestió de discutir coses participatives, sinó els
problemes més greus que tenen les barriades, i a n’aquest Consell ho han demanat un munt de vegades,
ho han publicat a ”la Voz de Son Gotleu” a google i al Sr. Batle li han enviat per correu certificat el que
necessiten a la barriada, i no ho fa. Mentre ha estat a la política mai ha ajudat a uns perquè ho han
decidit pels sistemes que l'equip de govern ha volgut, que és contrari a l’autèntica política de servir al
poble. S’han de dedicar per tant, a fer que Son Gotleu sigui una barriada aixi com cal.

"“ intervé la presidenta del districte Sra. Navarro, manifesta que com que aquest punt és d’avaluació del
procés de pressupost participatiu, les intervencions siguin per valorar aquest procés i com que després
hi ha un punt de Precs i Preguntes la resta de preguntes que no tenguin a veure amb el pressupost es
tractin llavors.



"“ intervé el Sr. Aguilar, del Col-lectiu EMBAT i manifesta que la distribució del romanent sobrant, que
l’any passat es va distribuir a partir iguals, entre les propostes del districte, i creu que es podria fer el
millor.

Per altra banda, subscriu totalment el que ha manifestat el Sr, Jesús Cantó i el que ha dit la directora
general de Participació Ciutadana, i és que si no acaba de concretar—se i executar—se, produeix una
frustració extraordinària i el procés participatiu mor. Només una execució com cal del que es vagi
aprovant a cada un dels exercicis animarà a la participació.

’“ intervé el Sr. Serra, de l'Associació de Veïns Nou Llevant, volia que li aclarissin en quin estat estan les
propostes de pista d'skate infraestructura informàtica al barri de Nou Llevant.

’“ intervé la Sra. Costa, directora general de Participació Ciutadana, i’indica que són les propostes que
s’acaben de votar, llavors es passen al Consell Territorial, perquè una vegada que es posin d’acord amb
com redistribuir el romanent sobrant, una vegada aprovat passa al Ple del mes d’octubre i després ja

_

estaran aprovades i ja començaran a plantejar l'execució i les fases.

A\Intervé el Sastre, representant de l'Associació de Veïns Rafal Vell, que es queixa del sistema de
_” _v tació. És difícil, hauria de ser un sistema més senzill.

’“ intervé la presidenta del districte Sra. Navarro comparteix, tant la frustració per no veure executats
els projectes, com la dificultat. s'imagina per solucionar aquesta qüestió és que els projectes, des del
punt de partida hagin de ser executables, és a dir una selecció de projectes executables en menys de dos
anys. Per altra banda més informació, ja que quan un vota ja sap que el termini seran dos anys, el que
espera desespera però no es frustra tant. El darrer problema és la dificultat de la votació, i per
solucionar-ho se li ocorre facilitar el mecanisme i en segon lloc quedar un dia a l’oficina del districte amb
tots els que vulguin votar i ajudar—los a votar. Això està fet per no haver-se de desplaçar, però quan el
problema és fer-ho des de casa es pot quedar un dia a l'oficina del districte i tramitar—ho des d’aquí.

5.- Propostes dels anteriors pressuposts participatius pendents d’execució.

El Consell Territorial es dona per assabentat:
’“ intervé la Sra. Costa, directora general de Participació Ciutadana, per donar compte dels projectes
aprovats als pressupostos participatius de l’any 2017 del districte Llevant que encara estan pendents
d’executar, entre elles està "el Viver del Poble" i pot informar que l’any que ve estarà executada, que
s’inclou al projecte de Parcs i Jardins 2020, i els plecs s’adjudicaran el mes següent i al mes següent ja
estarà en funcionament.

Encara pendents d'execució de l'any 2017, estaria ”l'espai jove a Son Cladera”, perquè justament amb
aquesta proposta hi ha hagut alguns problemes i no s’han pogut posar en contacte amb el proposant,
perquè s’ha licitat 3 vegades, Joventut ha volgut fer la licitació i per qüestions de l’empresa han quedat
desert 3 vegades, llavors des de l'equip tècnic es volia posar en contacte amb Son Cladera per
reformular un poc la proposta i trobar una altra solució.

Pel que fa als pressupostos participatius de l’any 2018, la majoria dels projectes aprovats estan
pendents:

Hi ha el projecte de ”millora de la zona verda de Son Fuster— Ses Palmeres”. San posat en contacte amb
el departament d’infraestructures, estan en el contracte de Parcs iiardins del 2020 i es començarà a fer
aquest any. Es faran les millores i l’únic que quedarà pendent serà l’enderrocament de la caseta.

"“ intervé el Sr. Aguilar, del Col-lectiu EMBAT i manifesta que volen parlar amb el departament
d’infraestructures per concretar amb el tècnics que durant a terme aquest projecte. A més a la proposta
aprovada es preveia la rehabilitació dela caseta, no l’enderrocament.
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’“ Intervé la Sra. Costa, directora general de Participació Ciutadana, manifesta que la següent proposta
és la de ”Son Gotleu un barri entès per a tothom”, i aquest projecte ja s'ha començat a executar poc a
poc. S'està fent per fases, però des de Benestar Social ho estan fent i un dels blocs ja ha començat des
de fa uns 2 mesos i faltarien executar les altres fases.

La següent proposta és "l’espai coworking a l’obert dins el parc de Son Gibert” que des
d’lnfraestructures els han comunicat que està inclòs dins el contracte de Parcs i Jardins de l’any 2020,
per tant aquest any seria l’any de la seva execució.

Una altra proposta és la instal-lació de taules de ping pong al poliesportiu de Verge de Lluc, i a
n’aquesta proposta s'han de replantejar algunes qüestions, perquè la partida pressupostària existeix,
l’llVlE està preparat per executar-la, però com que hi ha una obra major, mentre no finalitzi l’obra major
no es poden instal-lar les taules de ping pong. Un altre qüestió es trobar una altre ubicació per les
esmentades taules, o sinó esperar que finalitzi les obres. El seu consell es pensar un canvi d’ubicació per
les obres del poliesportiu es poden torbar molt, mentre que la proposta de les taules té un cost de
5.000€.

Informa que no és que les taules de ping pong vagin dins el poliesportiu, però estarien a una zona
adjacent i es veuria afectada per les obres del poliesportiu.

"“ intervé la Sra. Ramírez, de l'Associació de Veïns Verge de Lluc, que proposa com a nova ubicació,
davant del poliesportiu o a on estan les engronsadores. Manifesta que si no poden ser aquests llocs, mai
tendran cap de futbol ni taules de ping pong.

"“ lntervé la Sra. Costa, directora general de Participació Ciutadana que proposa fer una reunió sobre el
terreny amb eis tècnics de l’lME i veure en s’ubicarien.

Una altre proposta és la de ”les grades i vestidors del club de futbol del Rafal". informa que varen parlar
amb l’llVlE, i resulta que la quantia amb la que s’havia valorat no era suficient per fer les obres de les
grades i vestidors i llavors Participació Ciutadana els varen proposar replantejar aquesta quantia
econòmica, però que els donassin un anàlisi de viabilitat Ells varen quedar amb els del club i varen
plantejar tot el projecte i de cop, es varen donar compte que també necessiten un canvi del PGOU i per
tant es torbarà una mica més. L’lME diu que es tracta d’una deles propostes prioritàries
"“ lntervé el Sr. Falo, de l’assemblea Flipau amb Pere Garau i manifesta la seva disconformitat perquè
l’Ajuntament ja dona per executada la proposta del Casal de Barri de Pere Garau de l’any 2017 i per a
ells no ho està ja que no hi biblioteca. El que volien els veïns de Son Gotleu era que l'Ajuntament
adquirís un solar per fer un Casal de Barri com cal i amb biblioteca.

"“ El Sr. Sastre, representant de l'Associació de Veïns Rafal Vell, demana si se’ls podria fer arribar un
document amb el resultat dela votació deles propostes i les que s’han aprovat.

"“ La secretària del Consell Territorial li comunica que es va enviar per correu electrònic, com a punt 3
juntament amb la convocatòria, però si vol des de l’oficina del districte li poden facilitar una còpia.

’“ lntervé la presidenta del districte Sra. Navarro, manifesta que per la propera reunió a on es tracti el
tema dels pressuposts participatius vol que es prepari una presentació en power point i mentre que es
parla, es veu la informació de forma més gràfica i visual.

6.— Compareixença de la directorgeneral de Participació Ciutadana.

Compareix:
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’“ lntervé el Sr. Serra de l’Associació de Veïns Nou Llevant, vol demanar com es troba la tramitació com
a UPM de la seva associació, ja que l’han solllicitat tres vegades, i vol saber si hi ha qualque problema o
ja s'ha aprovat.

’“ Intervé el Sr. Falo, de l’assemblea Flipau amb Pere Garau demana on troba el casal de barri de Pere
Garau, que es va aprovar pel Ple.

’“ intervé la Sra. García, representant de l’Associació de Veïns i Gent Gran de Sant Josep Obrer -— Son
Coc i manifesta que enguany varen participar en la sol-licitud de subvenció per un termini de 4 anys, i

varen quedar exclosos perquè els faltaven 4 punts. Exposa que varen a demanar explicacions i no varen
\\ ser molt ben atesos, i els varen aconsellar que es federassin en lloc d’anar per lliure.

’“ Intervé el Sr. Montserrat, representant de l'Associació de Veïns de la Soledat que es queixa del
mateix problema que la Sra. García, ja que estan exclosos de les subvencions per 4 punts. A més
manifesta que hi havia un termini d’un mes per fer un recurs i ells ho presentaren i Participació
Ciutadana encara no s'ha dignat contestarlo i opina que això és indignant.

ociación le preocupan mucho los problemas de Son Gotleu y quiere saber que tienen preparado para
solver los graves problemas de Son Gotleu, empezando por el incivismo, la delincuencia, y del

n) \ltrato, de los okupas y tampoco tiene vigilancia, ni ley ni orden. Manifiesta que el equipo de gobierno
esta íncumpliendo la legalidad vigente adrede, y esto es indiscutibles, si no actúan, ya se lo han
comunicado al Sr. Alcalde por escrito certificada y en el blog de “La Voz de Son Gotleu" que lo llevaran a
los Tribunales de Justicia. A los vecinos de Son Gotleu nos tienen abandonados, Son Gotleu es un gueto.

Se queja del ruido de los locales que cierran a horas indebidas y del equipo de gobierno lo permite,
reclama que el Ayuntamiento vaya a los negocios para ver si cumplen con la legalidad vigentes en todos
los aspectos y se encontraran con que más dela mitad no lo hace, y que tienen abierto hasta las 2 o las
3 dela madrugada. Manifiesta que la obligación del equipo de gobierno es solucionar estos problemas.

”“ intervé el Sr. Sastre, representant de l’Associació de Veïns del Rafal Vell que s’intentas fer un sistema
de votació més senzill i més a l'abast de qualsevol persona.
”“ lntervé la Sra. Bibiloni, de l'Associació de Veïns de Pere Garau, que recolza el que diu el Sr.
Quiñonero, ja que la situació que es viu a Son Gotleu és molt penosa.

"“ Intervé la Sra. Costa, directora general de Participació Ciutadana, reconeix que en la tramitació de les
UPM hi havia un retràs i aquesta setmana s’han posat al dia amb tot el que hi havia pendent i s’estan
aprovant ara, però la de Nou Llevant , no està entre les que s’aproven, però comprovarà com es troba i

es posarà en contacte amb l'associació per comunicar—lis la situació en que es troba.

Pel que fa al tema de les subvencions, és veritat que algunes associacions han quedat excloses i saben
que no era fàcil, perquè l’objectiu de garantir uns ingressos i la forma de subsistir durant 3 anys pujava
molt el llistó, saben que tots han fet un gran esforç, a vegades l'acompanyament ha estat bo, però és
que hi ha situacions en que hagués pogut estar millor. Manifesta que ella tornarà a mirar aquests
projectes, explicar quina ha estat la puntuació, per quin motiu falten aquests quatre punts, i a vegades
que això és una situació injusta, però sinó s’arriba al llistó no s’arriba, però poden intentar trobar unes
altres solucions. Perles associacions que s’han quedat fora i també perles associacions que es creen de
nou dins el termini d’aquests tres anys, s’ha de crear un altre tipus de subvencions que no siguin
aquestes de 3 anys, però si puguin facilitar el manteniment de l’associació en temes festius, en temes de
formació i en temes de diferents materials que per al dia a dia són necessaris. Estan mirant con
incrementar aquestes línies de subvencions.

’“ lntervé el Sr. Montserrat, representant de l’Associació de Veïns de la Soledat, manifesta que els veïns
no entenen que hagi sortit publicat que a una associació se li doni 100.000€ o 140.000€ de subvenció i
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unes altres no cobrin ni un real i manifesta que aquest sistema ha perjudicat a totes les associacions
petites.

"” Intervé la Sra. Garcia, representant de l’Associació de Veïns i Gent Gran de Sant Josep Obrer — Son
Coc, manifesta que els varen convidar un dissabte per anar a una formació, i hi varen anar
voluntàriament i varen escoltar l’explicació. Aquest any ho convocaren a l’edifici de la Policia Local, ella
va estar 20 minuts per poder entrar perquè al control no la deixaven passar. Les condicions de la sala no
eren molt òptimes, ella estava a la darrera fila, hi havia una dona amb un nen petit i el nen plorava tota
l'estona i ella no es va assabentarde quasi res. Encara així va demanar hora a Participació Ciutadana per
que li aclarissin la informació i li varen donar la cita ales 12.00 del mig dia i quan hi va anar no hi havia
les persones que l’havien d’atendre perquè eren a berenar i va estar una hora esperant. Després de
l'hora la varen atendre i li va comentar que si l’associació comprava un aspirador que valia 100€,
l'Ajuntament ni donaria 80€, però en 4 anys, i que si ella entenia això, entenia el projecte, i que ho sabia
però que no es podia enredarmés; i clar varen presentar el projecte el millor que varen saber. La solució
que dona Participació Ciutadana de cercar bons patrocinadors a la zona, però al seu barri no hi són
perquè la majoria de negocis són de xinesos o àrabs que no volen patrocinar res.

"“ Intervé el Sr. Faustino Castillo Martínez, de l'Associació de Veïns Orson Welles, manifiesta que es
normal que la gente se enfade porque el Sr_ Alcalde en una pagina de su iphone dice que creen en hacer
los barrios más seguros, accesibles e invierten 6,8 millones € en Rafal Vell, Fornes, Fortí y otros, y al
resto de barrios nadar Ya saben que todo va por concurso, hay mucha burocracia, pero esto hace
mucho daño, 6,23 millones € y todos los ciudadanos pagan sus impuestos, pero solo se invierte en según
que barrios y en otros no.

’“ Intervé el Sr. Montserrat, representant de l'Associació de Veïns de la Soledat, es queixa de que el
projecte de Can Ribasja ho han presentat 4 vegades, per fer diferents activitats i llavors s'atura i no es fa
res, finalment Can Ribas caurà, és un niu de rates i bé un desastre.
"” Intervé la presidenta del districte Sra. Navarro, li ofereix la seva comprensió a la Sra. Garcia,
representant de l’Associació de Veïns i Gent Gran de Sant Josep Obrer — Son Coc, perquè creu que un

[\ servei municipal ha de ser servei, sinó serveix s'ho han de fer mirar, perquè és absurd que faci falta un
' \màster per emplenar les sol-licituds de subvencions.

’“ intervé la Sra. Garcia, representant de l'Associació de Veïns i Gent Gran de Sant Josep Obrer — Son
Coc, contesta que si dels 29 punts la seva associació n'ha tret 26, tampoc van tan malament, ella creu
que tot va ser molt precipitat.
”“ Intervé la presidenta del districte Sra. Navarro, manifesta que la intenció no és que la gent no sol-liciti
la subvenció, la intenció no és que no es reparteixi, la intenció fent les fitxes un sistema de barem,
lògicament és una justicia o un repartiment equitatiu, en funció dels projectes que tenen; però si

aquesta intenció, por lloable que sigui no compleix amb les expectatives, s’ha d’anar modificant la

formació, l’atenció, etc.

Pel que fa al repartiment del romanent, és normal que es distribueixi entre les propostes que siguin
executables.

altlntervé el Sr. Rejas, de l'Associació de Veïns de Pere Garau, que demana que li aclareixin quina
diferència hi ha entre els pressupostos participatius i elements d’infraestructures que surtin d’ofici de
l’Ajuntament, perquè quan es parla de casal de barri, de parcs, no tendria perquè ser de pressupostos
participatius.

Manifesta que la intervenció que més li ha agradat és la del Sr. Quiñonero, perquè l’assignatura és tant
difícil que no sap contestar l'Ajuntament és la falta de seguretat, neteja i civisme, l'altre no serveix de
res.
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”” intervé la Sra. Fermoselle, representant ARCA, manifesta que és molt important donar participació a
la gent, és important que la gent aporti les seves idees, però creu que és injust que aquestes idees es
sotmetin a unes votacions posteriors perquè sempre guanyaran les entitats que tenguin més capacitat.,
i no s’aprovaran realment els projectes que siguin millors per la ciutat. El canal de participació és
correcta, però el canal de selecció opina que hauria de ser un Comitè lvtixte que estudies les necessitats
de la ciutat, per exemple al millor s’havia d'haver fet el Parc de les Vies i no el del Canòdrom. Les
continues votacions dona per a molt a nivell de noticia però no és tan efectiu.

’“ Intervé la presidenta del districte Sra. Navarro, contesta que faltaria encaixar la participació en la

segona fase, de les entitats i d’ells, perquè si només proposen i altres decideixen es perd aquest esperit
participatiu.

"“ lntervé el Sr. Aguilar, del Col-lectiu EMBAT que mostra la seva discrepància amb el model de
participació proposat per la Sra. Fermoseile.

Compareixen:

"“ intervé el Sr. Cañellas, coordinador general de Medi Ambient i Benestar Animal, el qual es presenta
a ell i al cap de servei d'ElVlAYASr. Massanet.

Informa que EMAYA té unes 40 persones per fer net als barris del districte. Llavors està el tema de la

recollida, que tal com han pogut veure els veïns s’han canviat els contenidors; s’estan introduint noves
fraccions per reduir els fems, dels que no saben que fer amb ells. Informa també que un 1 kg de cada 4
kg ja es recull per sistema selectiu, és a dir que es tracta de residus que ja es pot recuperar, amb el

paper es farà més paper, amb el vidre més vidre i amb el compost es produirà energia; això
s’aconsegueix gràcies ala participació dels ciutadans.

Pel que fa a l'aigua, l’esforç que està fent EMAYA a n’aquests moments és el trist tema de la depuradora.
Diu que la depuradora de Palma, que ha sortit als diaris per desgràcia de tots. És una depuradora que té
quasi 50 anys, i és una depuradora que, des de que es va fer, ha hagut de tractar un cabdal d’aigua cada
vegada major. Així i tot el control de qualitat de les platges és satisfactori, el problema ve quan plou,
perquè la majoria d’aigua dels carrers va a parar al clavegueram i el que no pot fer aquesta depuradora
és tractar tota aquesta aigua de pluja, ni aquesta ni cap, per tant , és veritat, que quan cau aigua
abundant els bombers no dona a l’abast, ala depuradora no hi pot entrar tota l’aigua i per tant l’aigua
surt als ”aliviaderos” i per això aquests dies s’han de tancar platges, però és tracta d’una qüestió de
responsabilitat.

Informa que les inversions que es faran durant aquesta legislatura tenen que veure en separar les
pluvials de les residuals, que la pluja vagi per un tub i l'aigua fecal per un altre tub i d’aquesta manera
aconseguir que a la depuradora hi arribi l'aigua que hi ha d’arribar. i l’altra gran línia és construir una
depuradora nova. A la depuradora que va es va construir fa 50 anys, no és que les màquines estiguin
velles, sinó que el formigó cau a trossos.

També es farà una aporta molt important per passar d’energies no renovables a energies renovables.
S’han aconseguit finançament via FEDER, fons europeus, per instal'lar plantes d’energia solar i també
per millorar la producció de gas de les depuradores. A n’aquests moments la depuradora núm. 1, la que
està entre s'Aranjassa i Sant Jordi, és autosuficient econòmicament, aquesta depuradora no consta un
euros d'electricitat a l’Ajuntament de Palma i per tant als ciutadans. Totes les màquines que hi ha a la

depuradora núm. 1 funcionen amb l’electricitat generada pel gas que es produeix a la planta, la idea, a
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mig i llarg termini, és expandir aquesta idea a totes les insta|»lacions d’ElVlAYA i a tots els edificis de
Palma, és a dir que Palma sigui autosuficient i es produeixi i comercialitzi la seva pròpia energia, això és
molt important perla ciutat i pel planeta.

Pel que fa al tema de benestar animal estant fent feina a Son Reus, estant fent feina en millorar el tema
d’acolliment animal , a n'aquests moments a Son Reus, amb la salvedat de casos clínics, ja no es
sacrifiquen animals, perquè realment hi ha una gran col-laboració de les associacions animalistes que
adopten la major part d’animals que arriben a Son Reus.

’“ intervé el Sr. Massanet, cap de servei de neteja d'EMAYA, informa que el problema més important a
n’aquestes zones del districte Llevant és el tema de la neteja. Els esforços que fa EMAYA a n’aquestes
zones en matèria de neteja, són importants. Diariament s’agranen tots els carrers de dilluns a dissabte i

això ho complementen amb tres màquines de recolzament, també ho combinen amb equips de recollida
de trastos, que venen amb el calendari de vespres, depèn deles zones i amb horari de dia també hi ha
recollida. Els esforços que fa EMAYA són molt importants. Els mitjans que si destinen són superiors a
altres zones de Palma, És troben amb greus problemes de civisme.

”“ Intervé el Sr. Aguilar, del Col-lectiu EMBAT, reclama solucions pel tema dels orins i brutícia dels
animals a les portes de les cases. L’altre tema és el tema dels solars privats i que no compleixen amb la

normativa de neteja, la resposta és insuficient, no només per un tema de falta de recursos, que sempre
n'hi ha, en el seu cas han hagut d’anar al Defensor del Poble, perquè ni tan sols els varen respondre,
com cal fer, és a dir que quan es fa alguna petició el que s’ha de fer és respondre, perquè és un dret del
ciutadà.

Pel que fa EIVlAYA, han reclamat més d'una vegada, una carta de serveis, que altres ajuntaments tenen
en marxa, enla qual es defineix amb claredat com presta EMAYA els servies. S’ha comentat que fa anys,
les entitats tenien un plànol a on es veia la periodicitat amb la que es feia la neteja, si era manual o amb
màquines, i d’aquesta manera es pot constatar si el que diu EMAYA que fa, veritablementho fa. També
falta la neteja de la part dura dels parcs ijardins, que teòricament ho fa EMAYA, i que al passat mandat
hi va haver conflicte, però hi ha qualque lloc que s’ha de neteja.

En relació al tema dels contenidors nous, es va dir que es mantindrien i que es netejarien dins els
contenidors, i des de que es varen col-locar ningú els ha fet net dins.

Després hi ha el tema de recollida de trastos, perquè s'hauria de meditar si és el millor sistema, perquè
clar, anar passant per tots els carrers per veure si treuen o no els trastos el dia en qüestió implica una
utilització de recursos considerable i a més, hi ha una acumulació, malgrat els repassos que es fan d'una
manera molt important. És una assignatura pendent.

Un altre tema és el tema dels graffitis, i alaba l'actuació d'ARCA amb aquest tema, però el retrocés que
s’ha nota durant el darrer mandat, en relació a l’anterior, que era netejar d’una manera sistemàtica,
també les façanes privades que donaven a la via pública ha estat brutal, basta mirar com està la ciutat,
ja que qualcú pinta i ningú ho neteja es produeix un efecte cridada. Abans hi havia 3 brigades i ho varen
reduir a 1 i sortia quan hi havia temps. Els pareix molt important recuperar el que havia estat el criteri
històric d’ElVlAYA , de que malgrat no sigui una obligació legal anar a ajudar a una comunitat de
propietaris a la via pública, si hi havia una col'laboració. Ells tenen interès en que a petició d’una
associació de veïnats, a petició d'entitats, llevar aquests graffitis.
"“ Intervé la presidenta del districte Sra. Navarro, té una pregunta a ElVlAYA sobre el tema del tanc de
laminació i al millor ells ho poden explicar, i a més que informin de quina millora suposarà això.

També pel que fa al tema de la neteja dels contenidors de fems, volia pregunta si es podria netejar per
davall dels contenidor, ja que la seva regidoria tracta el tema de les rates i altres plagues i hi ha algunes
zones a on es quadrupliquen les actuacions, i com que està tot l’hàbitat per elles allà hi seguiran. Es

demana quina mecanisme es podria utilitzari si es té previst fer aquesta neteja.
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““ Intervé el Sr. Serra, de l’Associació de Veïns Nou Llevant, manifesta que a Nou Llevant hi ha un pipi
can de 400 m2 i la gent va al parc amb cans perillosos sense morral, dons la gent no vol entrar al parc.
Els propietaris de cans perillosos van anar, amollen els cans i es despreocupen. Hi va haver un moment
que hi varen anar els controladors de Medi Ambient i com que varen els propietaris dels cans varen
pegar a n’aquestes controladores dues o tres vegades quan els reclamaven perquè havien amollat els
cans o perquè no havien recollit les merdes, des de Medi Ambientja no envien a n’aquests controladors.
La Policia Local no fa res perquè diu que no és competència seva, els de Medi Ambient no apareixen pels
fets anteriors. Hi va haver un moment que EMAYA va entrar a retirar les merdes de la paperera i com
que els va envestir un ca, la idea que va tenir EMAYA va ser treure la paperera a fora, i els propietaris del
cans, per no caminar 10 passes pengen les bosses a la reixa per no caminar 10 passes. L’Ajuntament
podria guanyar cada dia molts de doblers multant a n'aquest gent que no compleix amb la normativa i

sinó que agafin el ca.

Pel que fa als contenidors, el tema de la retirada de fems va bastant bé, ara voltant el casal de barri, la
biblioteca infantil i l’associació de veïns, hi ha un parking que hi ha el museu Krekovic, i com que hi ha
uns arbres que tiren bolletes hi ha 30 metres de voravia que la gent passar per allà i és perillós per això;
per tant, o bé el Consell lnsular ha de llevar aquests arbres o be EMAYA ho ha de fer net un pic a la
setmana. la hi ha hagut un parell d’accidents i al proper accident que hi hagi ell ja els recomanara que
denunci'in a l’Ajuntament.

““nalment, al voltant del centre de salut hi ha brutícia sempre seguit, s’ha demanat un munt de vegades
es neteja, però només ho fan poques vegades.

”“ intervé el Sr. Faustino Castillo Martínez, de l'Associació de Veïns Orson Welles, manifesta que ell fa
molts d’any que fa feina a EMAYA i ell 50 persones netejant a la zona no els veu, i les màquines de
suport no hi són sempre. Manifesta que pel matí Son Gotleu apareix impollut, però al cap de poc temps
torna a estar brut per culpa deles persones incíviques.

En relació al tema dels pipi cans, informa que a l’anterior legislatura la Sra. Inma Mayol va retirar les
bosses de recollida d’excrements dels animals i molta gent de la barriada es va queixar.

Finalment manifesta la necessitat urgent de fer la nova depuradora.

"“ intervé la Sra. Fermoselle, representant ARCA, informa que pel que fa alterna de les pintades, ARCA
continua fent feina amb EMAYA.

Respecte als orins del cans, des de l’Ajuntament es va fer un fulletó informatiu sobre drets i obligacions,
i curiosament se’ls va oblidar incloure que està prohibit que els cans pixin a les façanes, fet que és el que
més molesta a tothom. Ala gent no se l’educa i se l’ha d’informari multar si no compleixen. El servei de
l'ORA funciona i com que es multa, la gent compleix, perquè la gent necessita que els recordin
continuament les normes i sinó que se’ls multi. Des d’ARCA varen proposar que els controladors de
l'ORA complissin altres funcions i no els han fet ni cas, però els han dit que és un problema dels sindicats.

Manifesta que al mercat de Pere Garau hi ha un problema amb les rest del mercat, donat que els
mercaders que estan a fora, tiren les capses als contenidors de recollida soterrada i aquestes capses
dures com a residus és un autèntic desastre, a part alguns omplen les capses de cartó amb plàstics i ho
tiren tot al contenidor normal, no reciclen. Ella es partidària que als mercaders que van al mercat
exterior se’ls donas unes consignes molt clares.

Manifesta que així com que hi ha un whatsapp de queixes de l'Ajuntament, també seria útil que n’hi
hagués un a EMAYA, perque pots fer una foto i envies un comentari i moltes vegades s’arregla. Es queixa
de que el telèfon gratuït d’EMAYA no serveis de res, perquè fa perdre molt de temps i tenen un horari
molt limitat, per tant ella suggeriria que es fes un whatsapp.
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Finalment manifesta, que ja fa 5 anys que varen demanar que s'establís la recollida als comerços de Pere
Garau, donat que hi ha molts de comerços xinesos que produeixen molts de residus de cartró de gran
dimensions. Ells varen suggerir que es fes la recollida als comerços. Els comerços de roba i menjar
generen molts de problemes al contenidors
"“ intervé la Sra. Rojas, de l'Associació de Veïns Verge de Lluc, vol saber si el tema dels cans que portin
morral o no és competència d’EMAYA. Llavors queixar—se de la neteja dels voltants dels contenidors de
fems i reclama que fossin més regulars. Estan molt contents amb l'operari d’EMAYA que s'encarrega de
la neteja del seu barri, però es queixen de que quan està de vacances la suplència el barri és caòtic, creu
que hi ha d'haver més inspectors que supervisin la feina dels operaris.

Pel que fa al parc de Son Rullan, que només estanca al vespre, hi ha una zona verda que els propietaris
de cans se l’han adjudicada com a pipi can, ivol saber si és competència d’EMAYA.

='“Intervé el Sr. Rejas, de l'Associació de Veïns de Pere Garau, manifesta que li pareix absurd, que ja que
EMAYA té personal qualificat hagin de ser els veïns els que hagin de proposar com s’ha de fer la neteja.

/' Els contenidors del C/ Encarna Viñas plens de plàstic, això no és íncívisme, és que EMAYA no fa la

recollida amb regularitat, per tant no poden reciclar, i quan el veies queixa a l’operari d’EMAYA de que
no pot reciclar perquè el contenidor està ple, aquest l’informa que ja ha fet parts a EMAYA i no pot fer
res més, i ell mateix els diu que ho deixen al terra. Falta millorar la freqüència de retirada dels residus
dels contenidors de reciclatge. Ells han demanat que es posin càmeres per detectar els incivics, però els
han dit que no és legal, però a altres ciutats si que les han posat; que es posin sancions, ja basta de
pedagogia. Creu que ElVIAYA hauria de millorar molt més i que els operaris que recullen els fems haurien
de deixar ben col-locat els contenidors.

"“ intervé el Sr. Montserrat, representant de l'Associació de Veïns de la Soledat, manifesta que la

solució per evitar aquests problemes amb els fems és multar. Hi ha un 70 o un 80% treuen els fems quan
volen. Hi ha dies que a la pl. Francisco Javier, no sap com les operaries d’EMAYA que van a netejar no
surten corrents del mal estat en que es troba la plaça.

’“ intervé el Sr. Sastre, representant de l'Associació de Veïns del Rafal Vell, manifesta que amb el volum
d’habitants que hi ha a Palma, el que hi hagi només dos punts verds és totalment insuficient. A les
persones majors els costa desplaçar-se fins al polígon per reciclar al punt verd.

També manifesta que a l’associació de veïns li agradaria, que quan hi hagués una actuació d’EMAYA al
barri se'ls comunicas i aixi llavors no hi hauria problemes amb els veïns.

"“ intervé el Sr. Cañellas, coordinador general de Medi Ambient i Benestar Animal, informa que
EMAYA cada dia passa per Pere Garau i retiren tones de fems, EMAYA no són noticia pels fems que
retiren, sinó pels que deixen.

”“ Intervé el Sr. Massanet, cap de servei de neteja d’EMAYA,, informa que pel tema de control d’orinsi
excrement és tracta d’un tema policial, el control i aplicació de les ordenances pertany a la Policia Local.
EMAYA té controladors de medi ambient, el problema és que només poden informar, no poden
executar, poden fer foto i aixecar acta i llavors la passen a la Policia Local. Hi ha controladors a tot Palma,
si bé és conscient que no hi ha suficients controladors.

Pel que fa al tema dels solars privats, si EMAYA detecta un solar privat en mal estat, ho registra, aixeca
acta i ho enviar a la regidoria de Sanitat, ells sancionen al propietari i se I’obliga a netejar el solar, o bé
EMAYA assumeix d’ofici la neteja i llavors Ii cobra.

"“ Intervé el Sr. Cañellas, coordinador general de Medi Ambient i BenestarAnimal, manifesta que el
problema és que ni EMAYA, ni ningú pot entrar a un solar privat, el procediment de fer la neteja d’un
solar privat brut, és un procediment que dura anys, perquè gràcies a Dèu vivim a un estat de dret, per
tant des de que hi ha un denúncia d’un solar privat brut, fins que EMAYA pot entrar a fer la neteja
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passen anys, si el jutge els deixa entrar per problemes d’okupes o que hi ha hagut algun problema enla
tramitació,

" intervé el Sr. Massanet, cap de servei de neteja d’EMAYA, informa que pel que fa al tema del recinte
del parcs tancat o oberts, zones dures 0 zones blanes, els parcs tancats són competència de Parcs i

Jardins d’infraestructures, les zones blanes i enjardinades pertany també a Infraestructures. EMAYA
només s’encarrega de les zones dures dels parcs oberts.

’“ intervé el Sr. López, representant de l'Associació de Veïns Son Fuster Nou — Ses Palmeres, i

manifesta que al seu barri tenen un parc petit obert i EMAYA no fa la neteja de les zones dures. En 24
anys EMAYA només ha entrat una vegada a fer-lo net.

"“ intervé el Sr. Massanet, cap de servei de neteja d'EMAYA, informa que en quant el tema del
contenidors, no té tanta informació, ho duen els seus company de recollida i els podrà dir que hi ha
previsió de que s’ha de millorar la neteja dels contenidors. Hi ha previsió de que pròximament adquirir
una sèrie de vehicles de neteja d’interiors de contenidor.

intervé el Sr. Faustino Castillo Martinez, de l’Associació de Veïns Orson Welles, diu que EMAYA no té
ions de neteja del contenidors de recollida lateral, per això no es fan nets els contenidors.

’“ intervé el Sr. Massanet, cap de servei de neteja d'EMAYA, pel que fa al tema de recollida de trastos, i

és una metodologia que es va implantar fa uns 4 anys amb l'anterior legislatura, i com a norma general
un 75% de trastos de Palma es recullen segons la recollida programada. És cert que Son Gotleu té un
elevat de trastos i els treuen quan volen. Passen moltes vegades i continua brut.

Pel que fa al tema dels graffitis EMAYA estan coi-laborant amb les diferents entitats.
’“ intervé el Sr. Cañellas, coordinador general de Medi Ambient i Benestar Animal, manifesta que el
tema dels graffitis és un problema greu, i l'Ajuntament te' la intenció d’acabar amb ells, però el problema
per l'Ajuntament és difícil entrar en façanes privades, perquè no tenen dret a actuar a façanes privades i

tampoc es poden gastar doblers públics en façanes privades, el problema és que petits comportament,
provoquen greu despeses i danys a la comunitat. L’incivísme surt molt car.

Explica en que consisteix un tanc de laminació. Explica que quan arriba una barrumbada d’aigua i no hi
ha cap instal-lació per tractar aquesta aigua, ni per rebre ni per impulsar aquesta aigua, llavors la solució
teòrica, és tota l’aigua que cau amb la barrumbada, aquesta va un tanc de laminació, llavors, la idea és
que tota la pluja es pugui recollir a n’aquest, inclús mentre plou es pot treure aigua d’aquest tanc,
perquè si la instal-lació pot tractar 1.000m3/h i n'arriben 50.000 en un tanc de laminació i llavors la vas
traspassant i la treus a un ritme de 1.000m3/h que és el que la instal-lació pot tractar.

Quan no hi hagi grans quantitats d’aigua de pluja a n’aquest depòsits de laminació tenen idees per
reaprofitar—Ios, és a dir com sortida d'aigua depurada. Quan aquests tancs no siguin necessaris perquè
l'aigua de pluja i la residual ja estiguin separades, serviran com a depòsits d’aigua regenerada per ser
utilitzada per regar. El fet de separar l’aigua residual de l'aigua de pluja és una feina molt llarga, per s'ha
de fer, carrer per carrer, casa a casa, barri a barri, quan s’hagi fet, aquest tancs, per això serà a llarg
termini.

”“ Intervé el Sr. Massanet, cap de servei de neteja d’EMAYA, i pel que fa al tema de recollida específica
de cartrons als comerços, si que per fomentar el reciclatge, per part d’EMAYA al polígon de Son Castelló
s’ha fet una provat pilot de fer la recollida porta a porta de cartró, i si això funciona creu que s'anirà
duent a altres zones de Palma.

L’altre tema era el tema de les capses de cartró al mercat de Pere Garau i informa que des de l'estiu
EMAYA du fent molta de feina amb l'àrea de mercats de l’Ajuntament per tal de millorar aquest
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problema. Per part de l’àrea de mercats, tenen la figura d’inspectors de mercat que estan fent
campanya amb aquests assumptes.

Finalment, pel que fa al tema de posar una whatsapp per queixes a EMAYA, a ells no els resulta operatiu,
pels ciutadans sí, però a nivell d’EMAYA no, perquè no tenen una constància de seguiment d’on va
aquesta denúncia i qui la resolta, com i quan. EMAYA té el telèfon per presentar queixes itambé hi ha el

, , si hi ha problemes amb el telèfon per tema d'horaris; també es poden
presentar les queixes via twitter i sinó també presencial al C/ Joan Maragall.

”“ Intervé el Sr. Quiñonero, de l'Associació Orson Welles, manifiesta que la presidenta del distrito de
Levante, también es regidora de Turismo, de Sanidad y Consumo, y son Gotleu en tema de sanidad y
consumo esta hecho una autèntica basura. Seria preciso que ella interviniera con sus funcionarios de
consumo y sanidad y pusiera orden, el tema es fundamental. En cuanto a EMAYA conoce el tema
espléndidamente cada dia y la gente traga, pero EMAYA no tiene la culpa de nada, aunque se
equivocaran al poner la recogida un dia a la semana, EMAYA ha triplicado en personal en Son Gotleu,
están trabajando de una manera tremenda y no consiguen resolver el problema, porque no hay
vigilancia, no hay Policia Local que vigile, levante acta y sancione, es un problema gravisimo porque
ninguno de los servicios puede funcionar bien sino funciona el servicio fundamental que es la Policia
Local, y si no tiene Policia Local que pongan un servicio de seguridad y sino la Guardia Civil. Se tiene que
llegar a soluciones.

9.— Precs i Preguntes.

No hi ha precs ni preguntes.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària delegada, estenc aqu “sta acta.
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