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CONSELL TERRITORIAL DISTRICTE CENTRE 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: constitutiva  
Data: 23 de setembre de 2019  
Horari: 18.40 a 20.25 h 
Lloc: Edifici Gerència Urbanisme 4a planta 
 
Assistents: 
Alberto Jarabo Vicente   (president) 
Anna Moilanen (Defensora de la Ciutadania) 
Lina Parrón (AAVV Calatrava) 
Belen Álvarez  (AAVV Canamunt) 
Manel Domenech (AAVV Canamunt) 
Jordi Bayona (AAVV Canamunt) 
Maria Felicitas Marcos (Puig de Sant Pere- Sa Llotja- Santa Creu) 
Francina Fleixes (Puig de Sant Pere – Sa Llotja – Santa Creu) 
Miquel Llull Sarralte (Puig de Sant Pere – Sa Llotja – Santa Creu) 
Amalia Santos (AAVV Sa Calatrava-Montesión-Santa Clara) 
Joana M. Pizá (AAVV Sa Calatrava-Montesión-Santa Clara) 
Teresa Sánchez (AAVV Sa Calatrava-Montesión-Santa Clara) 
Guillermina Aguiló (coordinadora del Districte Centre) 
Aina Marimón (administrativa Districte Centre) 
Francisca Marcús Alemany (secretaria delegada) 
 
Altres: 
Luis Clar (Associació de veïnats de La Seu) 
Jaume Garau (Palma XXI)  
 
Ordre del dia i desenvolupament de la sessió: 
 
1. Constitució del Consell Territorial del Districte Centre. 
2. Donar compte del Decret de batlia núm. 201912353, de 19 de juny de 2019, de 
nomenament de presidents dels Districtes de Palma. 
3. Proposta d’acord per a establir el règim de sessions. 
4. Aprovació de l’acta de la sessió de dia 18 de març de 2019. 
5. Pressuposts Participatius 2019. D’acord amb les previsions de les Bases reguladores:  
- Informe de l’escrutini de resultats. 
- Proposta de les actuacions que s’elevaran al Ple de l’Ajuntament perquè s’incorporin 
al Pressupost municipal i, si escau, reajustar les consignacions econòmiques resultants. 
- Avaluació del procés de Pressuposts Participatius 2019 i propostes de millora per a 
processos futurs. 
6. Informe Presidència. 
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1. Constitució del Consell Territorial del Districte Centre 
 
El Sr. Jarabo, dóna la benvinguda a tots el presents, a la vegada que fa la seva 
presentació com a President del Districte Centre de la qual cosa està encantat, desitjant 
tenir una comunicació constant i seguiment de les peticions. Es dóna per constituït el 
Consell Territoral. 
 
2. Donar compte del Decret de batlia núm. 201912353, de 19 de juny de 2019, de 
nomenament de presidents dels Districtes de Palma. 
  
El Consell se’n dóna per assabentat del Decret de batlia número 201912353, de 19 de 
juny: 
 
“1.- Designar presidents dels cinc districtes del terme municipal de Palma als següents 
regidors: 
 
Districte Centre: Sr. Alberto Jarabo Vicente 
Districte Platja de Palma i Pla de Sant Jordi: Sr. Rodrigo Andrés Romero 
Districte Ponent: Sra. Angélica Pastor Montero 
Districte Nord: Sr. Llorenç Carrió Crespí 
Districte Llevant: Sra. Elena Navarro Duch 

 
2. Podran actuar com a presidents suplents els regidors dels respectius grups municipals 
als que pertanyen els presidents designats. 
 
3.- Aquest decret tendrà efectes des de la seva signatura, sense perjudici de la preceptiva 
publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, conforme al que disposa l’article 44.2 
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat per Real decret de 28 de novembre de 1986, i se’n donarà compte al Ple. 
Queden sense efecte els anteriors decrets relacionats amb la matèria.” 
 
 3. Proposta d’acord per a establir el règim de sessions. 
 
Es proposa: 
 
“Establir el règim de sessions del Consell Territorial del Districte Ponent, fixant el dia 
de la reunió, trimestralment, el tercer dilluns dels mesos de març,  juny,  setembre i 
desembre,  a les 18 h en primera convocatòria i a les 18.30 h en segona. 
 
I en el supòsit que el dia de la sessió ordinària coincideixi amb un festiu es farà el dia 
anterior hàbil a la mateixa hora.” 
 
S’aprova per unanimitat 
 
4. Aprovació de l’acta de la sessió de dia 18 de març de 2019 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió de dia 18 de març de 2019, amb una esmena 
de modificació en sentit que a la pàgina 9,  a la segona intervenció de la Sra. Marcos ha 
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de dir “que l’ocupació de la via pública hauria d’estar en favor de l’ interès general” en 
lloc de dir “hi ha una ocupació de la via pública en favor de l’ interès general”. 
 
5. Pressuposts Participatius 2019. D’acord amb les previsions de les Bases 
reguladores:  
- Informe de l’escrutini de resultats. 
- Proposta de les actuacions que s’elevaran al Ple de l’Ajuntament perquè 
s’incorporin al Pressupost municipal i, si escau, reajustar les consignacions 
econòmiques resultants. 
- Avaluació del procés de Pressuposts Participatius 2019 i propostes de millora per 
a processos futurs. 
  
En relació als pressuposts participatius, el Sr. Jarabo manifesta que no hi ha hagut cap 
proposta presentada pels membres del Consell Territorial del Districte, la qual cosa va 
cridar-li molt l’atenció i va tenir una sensació de frustració, tot i que sap perfectament 
que molts d’ells no s’han posat en marxa. Continua explicant que el posar en marxa els 
pressuposts participatius és una tasca difícil, i no hi hagut per part de l’administració 
mala voluntat. És difícil la coordinació de les àrees necessàries per dur endavant els 
projectes, però pensa que s’ha de prioritzar el que vota el ciutadà. S’ha de sol·lucionar 
aquesta coordinació perquè sinó no tenen sentit els pressuposts participatius. Tal volta 
s’haurien d’obrir unes línees de subvencions però amb molta exigència. 
El Districte Centre no té cap projecte per votar i demana als presents que es pot fer 
perquè a la propera convocatòria això no succeeixi. Els projectes pendents que hi ha al 
Districte Centre són: 
1. Un jardí urbà a la Calatrava. La contracta està en marxa i hi ha un ferm compromís 
amb l’àrea per dur endavant aquest jardí, hi haurà un canvi d’ubicació i està previst que 
es faci l’any qui ve. 
2. Colònia felina. Aquest projecte té un pressupost reduït. Es va adjudicar a una empresa 
que després ella mateixa va rebutjar i haurà s’haurà de tornar adjudicar. 
3. Refugis aeris. Aquest projecte està en mans de les àrees d’Infraestructura i l’àrea de 
Cultura i ja té les partides de pressupost assignades per dur endavant. Es començarà per 
rehabilitar-ne un com a exemple.  
4. Creació observatori gentrificació. En aquest projecte hi ha d’haver una reunió amb 
l’àrea d’Urbanisme més les entitats. Es vol mantenir l’estudi que hi ha fet però 
complementar-lo implicant a la Universitat de les Illes Balears i el Govern, ja que 
aquest problema és a tota la ciutat i no només al Districte Centre. No té una partida 
assignada però si que es vol posar en marxa abans de finalitzat el 2019. Explica una 
mica la reunió que va mantenir amb la regidora i el Districte Centre seria una prova 
pilot, on es necessiten recollir dades, parlar amb les associacions; la partida 
pressupostària seria de 2019 i hi ha dades municipals de tots els barris del Districte 
Centre. Seria una feina de camp que es faria en aquells barris que vien al Centre 
Històric, per poder fer que la gent participin de la vida del barri. L’idea ve d’un projecte 
que es va fer a la Rambla de Barcelona. 
S’obri un torn d’intervencions. 
La Sra. Marcos diu que Palma va ser molt valenta al dir no al lloguer turístic, la qual 
cosa no és fàcil; però els límits son imprescindibles pel lloguer vacacional, l’arribada de 
creuers, etc. S’hauria de  trobar un equilibri i saber quin és l’objectiu a equilibrar. Creu 
que la llei s’hauria d’aplicar així com les ordenances.  
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La Sra. Pizà comenta que  posaran 100 policies però que a la vegada se’n jubilaran 300. 
El Sr. Jarabo diu que hi haurà més policies. El Sr. Bayona manifesta que el policia de 
barri era una bona eina per filtrar problemes i evitar-ne. Sí que realment falta policia, 
però sobre tot la figura de policia de barri. 
El Sr. Garau diu que el resident té una prioritat, no és el comerciant ni el turista qui va 
davant, i sempre es deixa en un segon plànol. La Sra. Parrón manifesta que és necessari 
que el personal tècnic de l’Ajuntament inspeccioni els locals i que les actes facin el 
camí que pertoca i no quedin damunt una taula. l’Ajuntament és lent. 
Intervé la Defensora dient que els problemes saturen l’administració, però que hi ha 
molts bons funcionaris, que hi ha moltes denúncies sobre un mateix tema i el que ha 
succeït, es que el problema judicial que hi ha a la policia ha anat paralitzant els tècnics, 
però que ara ja s’està posant en marxa. 
El Sr. Domenech, en referència a la policia municipal, demana quin són els criteris que 
aplica, i sobre tot la Patrulla Verda. La seva associació va ser sancionada per la 
realització d’un concert del grup Cucorba a les 12 de mig dia als jardins de Can 
Alcover, es demana quina ordenança s’ha aplicat. El Sr. Clar comenta que si l’Obra 
Cultural no ha aplicat l’ordenança així com pertoca, ha de ser multat. 
La Sra. Álvarez demana uns documents al Districte: 
1. Quines llicències hi ha per nous hotels. 
2. Places turístiques legals. 
3. On està i quines són les delimitacions de la zona ZAC. 
El Sr. Jarabo diu que es demanarà aquesta documentació per passar-li. Manifesta que 
l’Ajuntament té unes limitacions i que el Govern Balear vol reforçar l’Ajuntament a ser 
possible per trobar un equilibri i que es torni a la figura de policia de barri o proximitat. 
Respecte a les ordenances i a la normativa, una mica és feta la llei feta la trampa i 
tothom cerca els seu beneplàcit. És veritat que el resident ha de ser el més important i 
s’ha de mirar per ell. La normativa de l’ocupació de la via pública, poc a poc es va fent, 
tot i que és cert que hi ha incompliment de la mateixa, però poc a poc es va consolidant. 
Es va avançant cap a un equilibri. 
La Sra. Santos demana que es faci una reflexió, que els veïns siguin el protagonistes i 
que puguin viure bé dins el seu barri. 
 
Reconduint el tema dels pressupost participatius, el Sr. Jarabo es demana perquè no s’ha 
presentat cap projecte, s’hauria de fer una reflexió i en primer lloc resoldre els projectes 
aprovats i posar-los en marxa. S’ha de reflexionar qui farà s’hort, qui el durà, qui 
sembrarà, etc. La Sra. Àlvarez diu que la votació telemàtica és difícil per moltes 
persones i que s’hauria de cercar una forma més senzilla de fer les coses. 
La Sra. Pizà, pensa que abans de tenir projectes dedicats als animals, que estan molt bé 
aquests projectes, s’ha de pensar amb les persones marginades i hem de procurar ajudar-
los. 
La Sra. Parrón comenta que la cooperació del ciutadà amb l’Ajuntament és positiva, el 
projecte de la Rambla de Barcelona era molt transparent, que es sabia el que passava en 
temps real. 
El Sr. Garau diu que la plataforma per votar és un impediment, a Son Busquests els 
arquitectes ho van fer d’una altra forma i van aconseguir que les persones votassin. 
El Sr. Jarabo, per tanca el punt de l’ordre del dia, manifesta que la seva sensació va ser 
que no es presentava cap projecte perquè la gent pensa que no es duria a terme. Creu 
que s’han de presentar i que a la vegada han de ser atractius. 
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6. Informe Presidència. 
 
El Consell Territorial se’n dóna per assabentat de: 
 
Durant l’any 2019 s’han tramitat un total de 65 actuacions. 
 
El llistat de peticions queda de la següent forma: 
 

 

ESTAT  ACTUACIONS 2019 

TRAMITANT 22 
 

DENEGADA 3 
 

RESOLTA 
40 

 

TOTAL 65 
 

 

 

ENT. BARRIADA SUBJECTE TEMA ÀREA ESTAT 

3-ene EL SINDICAT 
PETICIÓ 
CIUTADANA 

Mal estat del 
paviment de la plaça 
Artesania 

INFRAESTRUCTURES TRAMITANT 

3-ene EL SINDICAT 
PETICIÓ 
CIUTADANA 

Pilons arrancats que 
serveixen de jocs als 
infants 

MOBILITAT RESOLTA 

3-ene EL SINDICAT 
PETICIÓ 
CIUTADANA 

Pintades als murs de 
la plaça 

INFRAESTRUCTURES RESOLTA 

7-ene 
SA LLOTJA-

BORN 
PETICIÓ 
CIUTADANA 

Tanques sense retirar 
d'una obra vençuda a 
la pç Drassanes 

INFRAESTRUCTURES RESOLTA 

15-
ene 

SANT 
JAUME 

PETICIÓ 
CIUTADANA 

Reforçar petició 
d'associació orgull 
Llonguet de la 
reserva d'espai al 
carrer de les 
caputxines per dia 
19. 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

RESOLTA 

16-
ene 

SA 
CALATRAVA 

ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

Neteja dels 
excrements de 
coloms a sant 
Alonso, 28 abans de 

EDUCACIÓ RESOLTA 



 

6 

ENT. BARRIADA SUBJECTE TEMA ÀREA ESTAT 

la celebració del 
fogueró a la revetlla 
de Sant Sebastià. 

16-
ene 

LA SEU 
ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

Forat a l'empedrat al 
voltant d'una tapa a 
la Costa de la Seu 

INFRAESTRUCTURES RESOLTA 

16-
ene 

EL MERCAT 
PETICIÓ 
CIUTADANA 

Neteja amb aigua la 
part de la pç 
Alexandre Jaume on 
hi ha els contenidors. 
Els veïnats es 
queixen de que 
només es fa amb 
aigua la part on estan 
les terrasses. 

EMAYA RESOLTA 

17-
ene 

LA SEU 
ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

Activar el protocol 
d'aparcament Antoni 
Maura 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

RESOLTA 

17-
ene 

EL SINDICAT DISTRICTE 

Reserva d'espai pç 
Llorenç Bisbal amb 
motiu de reunió de 
les confreries a la 
revetlla de Sant 
Sebastià + el fogueró 
del Bar Rita  

SEGURETAT 
CIUTADANA 

RESOLTA 

17-
ene 

EL MERCAT 
PETICIÓ 
CIUTADANA 

Control patinets de 
lloguer estacionats a 
la plaça Alexandre 
Jaume 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

RESOLTA 

17-
nov 

JAUME III 
ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

Retirada de les 
pertinences de la 
persona sense sostre 
que roman a la 
cantonada del carrer 
Conflent amb 
passeig Mallorca. 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

RESOLTA 

24-
ene 

LA SEU 
ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

Els veïnats de la Seu 
volen saber per què 
es va ampliar l'horari 
per estacionar les 
motos a 
Conqueridor, passant 
de les 15h a les 20h. 

MOBILITAT RESOLTA 

25-
ene 

EL SINDICAT 
PETICIÓ 
CIUTADANA 

Retirar senyalització 
d'obres que ocupen 
dues places 
d'estacionament al 
carrer Hostals 
(davant l'antiga casa 
Roca) 

INFRAESTRUCTURES RESOLTA 
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ENT. BARRIADA SUBJECTE TEMA ÀREA ESTAT 

29-
ene 

EL MERCAT 
PETICIÓ 
CIUTADANA 

Consulta a EMAYA 
sobre perquè han 
eliminat els servei de 
granar els diumenges 
al districte Centre. 

EMAYA RESOLTA 

30-
ene 

JAUME III 
PETICIÓ 
CIUTADANA 

Retirar bolla de 
llums de Nadal de 
damunt la voravia, a 
Av. Jaume III, 20 
(devora Bar Rebost) 

INFRAESTRUCTURES RESOLTA 

30-
ene 

PUIG DE 
SANT PERE 

DISTRICTE 

Gestions per a 
estacionament els 
dies de la Diada de 
les IB per als veïnats 
del barri 

ALTRES DENEGADA 

30-
ene 

PUIG DE 
SANT PERE 

ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

Control sobre els 
camions que a partir 
de les 18h 
descarreguen al 
carrer  Sant Joan de 
sa Llotja 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

TRAMITANT 

5-feb 
SANT 

NICOLAU 
PETICIÓ 
CIUTADANA 

Trasllat de queixa 
sobre l'excés de 
llicències atorgades 
per filmacions a la 
via pública del barri 
de Sant Nicolau. 
Concretament al 
carrer Constitució. 

COMERÇ I TURISME RESOLTA 

5-feb 
SA 

CALATRAVA 
PETICIÓ 
CIUTADANA 

Seguiment de la 
incidència sobre un 
clot molt perillós al 
carrer Bastió d'en 
Berard, del 
24/09//18. 

INFRAESTRUCTURES RESOLTA 

7-feb DISTRICTE DISTRICTE 
Tramesa borrador 
normativa artistes de 
carrer. 

ALTRES RESOLTA 

4-
mar 

MONT-SION 
VISITA A LA 
BARRIADA 

Avís paperera molt 
bruta a causa del 
coloms 

EMAYA RESOLTA 

5-
mar 

PUIG DE 
SANT PERE 

PETICIÓ 
CIUTADANA 

Comprovació de 
llicència d'activitats 
sobre pizzeria de la 
plaça Drassana, 5 

URBANISME RESOLTA 

5-
mar 

PUIG DE 
SANT PERE 

PETICIÓ 
CIUTADANA 

Petició d'inspecció 
de llicència 
d’activitats a la 
pizzeria del local 
núm. 5 de la plaça 
Drassana 

URBANISME DENEGADA 
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ENT. BARRIADA SUBJECTE TEMA ÀREA ESTAT 

12-
mar 

EL MERCAT 
PETICIÓ 
CIUTADANA 

Avís del mal estat 
del quiosc i la caseta 
municipal de la plaça 
Espanya, bruts i amb 
grafitis. 

INFRAESTRUCTURES TRAMITANT 

12-
mar 

EL MERCAT 
PETICIÓ 
CIUTADANA 

Avís reiterat del mal 
estat del paviment de 
plaça Espanya 

INFRAESTRUCTURES RESOLTA 

13-
mar 

EL MERCAT 
PETICIÓ 
CIUTADANA 

Avís del mal estat 
dels arbres i 
escocells de la plaça 
Espanya 

INFRAESTRUCTURES RESOLTA 

14-
mar 

EL MERCAT 
PETICIÓ 
CIUTADANA 

Avís de faroles 
rovellades i 
rompudes a plaça 
Espanya 

INFRAESTRUCTURES RESOLTA 

14-
mar 

EL MERCAT 
PETICIÓ 
CIUTADANA 

Queixa de neteja 
deficient i insuficient 
en general a plaça 
Espanya. 

EMAYA RESOLTA 

14-
mar 

EL MERCAT 
PETICIÓ 
CIUTADANA 

Queixa de molèsties 
generades per 
l'horari dels camions 
de recollida de fems 
a plaça Espanya 

EMAYA RESOLTA 

14-
mar 

EL MERCAT 
PETICIÓ 
CIUTADANA 

Queixa sobre la 
saturació d'activitats 
i concerts a plaça 
Espanya 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

TRAMITANT 

14-
mar 

EL MERCAT 
PETICIÓ 
CIUTADANA 

Queixa de la brutor 
generada pels 
comerços, gelateries, 
fastu food o take 
away, xurreries, i 
olis que vessen de les 
furgonetes que 
descarreguen 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

TRAMITANT 

15-
mar 

EL MERCAT 
PETICIÓ 
CIUTADANA 

Queixa sobre la falta 
de seguerat a plaça 
Espanya, bregues 
constants, robatoris, 
grups de joves fent 
botellot i consum 
d'altres substàncies, 
sobretot de falta de 
presència policial. 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

TRAMITANT 
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ENT. BARRIADA SUBJECTE TEMA ÀREA ESTAT 

14-
mar 

EL MERCAT 
PETICIÓ 
CIUTADANA 

Queixa sobre els 
transportistes que 
entren pel carrer 
Marie Curie i 
aparquen enmig de la 
plaça per 
descarregar. 
Espenyen el 
paviment, embruten i 
impedeixen el pas als 
vianants i sobretot 
als veïnats que es 
troben les furgonetes 
aturades davant els 
portals. I a més ho 
fan fora els horaris 
establerts. 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

TRAMITANT 

14-
mar 

EL MERCAT 
PETICIÓ 
CIUTADANA 

Queixa reiterada 
sobre el conflicte 
entre ciclistes i 
vianants al tram de 
carril bici que 
travessa plaça 
Espanya. 

MOBILITAT RESOLTA 

15-
mar 

SA 
CALATRAVA 

PETICIÓ 
CIUTADANA 

Avís de falta de 
contenidor a las 
18:30h en el carrer 
Morei 

EMAYA RESOLTA 

18-
mar 

CORT DISTRICTE 

Petició de reunió 
dels comerciants del 
carrer Fideus amb 
l’Àrea de Mobilitat 

MOBILITAT DENEGADA 

18-
mar 

EL SINDICAT 
PETICIÓ 
CIUTADANA 

Petició informació 
sobre edifici protegit 
amb tanques del 
carrer Posada de 
Lluc, 10 

URBANISME RESOLTA 

18-
mar 

EL SINDICAT 
PETICIÓ 
CIUTADANA 

Petició de control al 
carrer de'n Bosch a 
causa de afluència de 
persones consumint 
estupefacients. 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

RESOLTA 

25-
mar 

SA 
CALATRAVA 

ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

Petició reunió dels 
veïnats del Centre 
amb Urbanisme per 
informar-se del 
projecte de la 
remodelació de la 
plaça Porta del Camp 

URBANISME TRAMITANT 

2-abr EL SINDICAT 
PETICIÓ 
CIUTADANA 

Reiteració de més 
vigilància al carrer 
d'en Bosch per evitar 
el pas de vehicles 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

RESOLTA 
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ENT. BARRIADA SUBJECTE TEMA ÀREA ESTAT 

4-abr 
SA LLOTJA-

BORN 
ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

Nova petició de 
control dels locals 
Why not i Etiqueta 
negra del carrer 
Apuntadors 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

TRAMITANT 

8-abr CORT 
PETICIÓ 
CIUTADANA 

Sol·licitud 
informació al 
departament d'Obres 
sobre les llicències 
del carrer Fideus, 1 i 
12 per informació 
rebuda dels 
comerciants del 
carrer. 

URBANISME TRAMITANT 

8-abr CORT 
PETICIÓ 
CIUTADANA 

Sol·licitud de 
informació sobre 
l'autorització de via 
pública per obres al 
SACOV, del carrer 
Fideus, 1 i 12. 

URBANISME TRAMITANT 

10-
abr 

DISTRICTE DISTRICTE 

Avís a la companyia 
elèctrica de cable 
penjant al carrer 
Apuntadors 
(incidència ja 
comunicada a la cia) 

INFRAESTRUCTURES RESOLTA 

15-
abr 

LA SEU 
ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

Avís d'activar 
protocol 
d'aparcament Av. 
Antoni Maura degut 
a les processons 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

RESOLTA 

15-
abr 

DISTRICTE DISTRICTE 

Informació 
d'aprovació de 
Decret sobre el canvi 
de sentit del carrer 
Mar 

ALTRES RESOLTA 

17-
abr 

EL SINDICAT 
ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

Petició control al 
barri del Sindicat, 
darrerament hi ha 
molts de robatoris 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

TRAMITANT 

6-
may 

SANT 
JAUME 

ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

Treure el piló de 
control de pas al 
carrer Jardí Botànic 

MOBILITAT RESOLTA 

9-
may 

DISTRICTE 
PETICIÓ 
CIUTADANA 

Tramesa de 
informació sobre el 
nou decret d'artistes 
de carrer 

ALTRES RESOLTA 

17-
may 

JAUME III 
PETICIÓ 
CIUTADANA 

Avís de manipulació 
de voravia d'un 
particular per 
adaptar-la al seu 
requeriment 
d'accebilitat. 

INFRAESTRUCTURES TRAMITANT 
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ENT. BARRIADA SUBJECTE TEMA ÀREA ESTAT 

27-
may 

SA 
CALATRAVA 

PETICIÓ 
CIUTADANA 

Avís de dos poals 
plens d'excrements al 
carrer Sant Alonso 

EMAYA RESOLTA 

25-
jun 

LA SEU DISTRICTE 

Avís autorització 
sessió fotogràfica al 
voltant de la Seu, el 
dia 3 de juliol 

ALTRES RESOLTA 

25-
jun 

EL SINDICAT 
PETICIÓ 
CIUTADANA 

S'adreça a 
Infraestructures a un 
grup de comerciants 
de la plaça d'en Coll 
que volen col·locar 
unes jardineres a la 
plaça al seu càrrec. 

ALTRES RESOLTA 

11-
jul 

EL SINDICAT 
PETICIÓ 
CIUTADANA 

Petició de neteja 
intensa i regular a  la 
plaça nova de la 
Ferreria, exigida pels 
pares i mares 
d’infants que juguen 
al parc infantil. A la 
plaça es troben cada 
dia  xeringues, sang i 
altres residus que 
causen els 
drogadictes que 
freqüenten aquest 
indret. 

EMAYA TRAMITANT 

11-
jul 

EL SINDICAT 
PETICIÓ 
CIUTADANA 

Petició de presència i 
control regular i 
especial a  la plaça 
nova de la Ferreria, 
exigida pels pares i 
mares d’infants que 
juguen al parc 
infantil. A la plaça es 
troben cada dia  
xeringues, sang i 
altres residus que 
causen els 
drogadictes que 
freqüenten aquest 
indret. 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

TRAMITANT 

25-
jul 

EL SINDICAT 
PETICIÓ 
CIUTADANA 

Petició de control de 
la ruta martiana al 
bar Molta barra del 
carrer Pes de sa 
Palla, originada per 
la queixa reiterada 
dels veïnats sobre 
l'estat de brutor en 
que queda al carrer 
després de les nits de 
dimarts. 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

TRAMITANT 
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ENT. BARRIADA SUBJECTE TEMA ÀREA ESTAT 

26-
jul 

SA LLOTJA-
BORN 

ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

Petició de control i 
vigilància terrasses 
de sa Llotja que no 
tanquen dins l'horari 
establert. 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

TRAMITANT 

30-
jul 

EL MERCAT 
PETICIÓ 
CIUTADANA 

Petició que s'informi 
a la empresa 
constructora que 
executa les obres de 
Velázquez que s'ha 
d'ajustar a la 
normativa de horaris 
de obres marcades 
per l'Ajuntament. 

MOBILITAT TRAMITANT 

30-
jul 

PUIG DE 
SANT PERE 

DISTRICTE 

Avís a l'AVV Puig 
de Sant Pere de 
l'autorització sessió 
fotogràfica a Porta 
de Santa Catalina, els 
dies 30 i 31 de juliol. 

ALTRES RESOLTA 

2-ago DISTRICTE DISTRICTE 

Informació sobre les 
actuacions que 
s'estan practicant 
sobre els graffitis al 
centre històric per 
part de l'Ajuntament. 

EMAYA TRAMITANT 

2-ago 
SA 

CALATRAVA 
DISTRICTE 

Sol·licitud 
informació 
autorització de OVP 
als hotels Es Princep, 
La Boutique Sa 
Calatrava i hotel 
Llorenç. 

FUNCIÓ PÚBLICA I 
GOVERN INTERIOR 

TRAMITANT 

2-ago 
SA 

CALATRAVA 
DISTRICTE 

Atès que ja hi ha 
sentència ferme 
sobre la recollida 
neumàtica, es 
presenta la 
proposició de Junta 
de Govern de 4 de 
desembre de 2017 
per llevar les plaques 
de ferro de Porta del 
Camp. 

EMAYA TRAMITANT 

5-ago MONT-SION DISTRICTE 

Avís empedrat de la 
plaça Sant Jeroni en 
mal estat, risc de 
caigudes 

INFRAESTRUCTURES TRAMITANT 

14-
ago 

SA 
CALATRAVA 

DISTRICTE 

Avís a les AVV de 
Sa Calatrava de 
l'autorització de 
filmació a la Porta 
des Camp el proper 
dia 15 d'agost  

ALTRES RESOLTA 
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Visites i reunions 

15-mar Coordinació expedients enderrocs EMAYA 

18-mar 
Comissió coordinació 

Consell Territorial Districte Centre 

19-mar 
Coordinació expedients denúncies cans EMAYA 

Comissió centre històric 

21-mar Jornades Participació Consell de Mallorca 

22-mar Visita amb Batlia als comerços 

25-mar Comissió coordinació 

26-mar Comissió Tècnica Ciutat Amigues de la Infància 

1-abr 
Junta Municipal de Districte 

Comissió de Coordinació 

2-abr 

Reunió amb la Regidora de Participació Ciutadana reglament 
artistes 

Comissió de centre històric 

4-abr 
Reunió amb la Regidora de Participació Ciutadana i entitats del 
Centre reglament artistes 

8-abr 
Comissió coordinació 

Coordinació territorial 

10-abr Reunió reglament artistes  

11-abr Associació Amics dels Llaços Grisos 

12-abr Reunió Pressupostos Participatius i IME 

15-abr Comissió de Coordinació 

16-abr Comissió de C entre Històric 

16-jul Comissió de centre històric 

29-jul 
Junta Municipal de Districte 

Comissió de Coordinació 

31-jul Reunió amb associació de veïnats del barri Sa Calatrava 

1-ago 

Reunió amb Direcció general del Participació Ciutadana 

Reunió amb direcció d'hotel de Sa Calatrava 

Visita al barri de Sa Calatrava amb membre de l'AVV (tema finca 
amb ocupas) 

13-ago Visita al barri de La Seu amb membre de l'AVV 

16-ago Reunió amb Direcció general d'arts escèniques i musicals 
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22-ago Reunió amb Direcció general de Sanitat 

 
 
Precs i preguntes.- 
 
Inicia el torn de paraula la Sra. Álvarez, demanant  què succeirà amb l’aparcament de la 
Plaça Major. A la finalització de la concessió serà de titularitat municipal? Tendrán 
prioritat els veïns a preus assequibles? Referent a les terrasses autoritzades, seria 
possible tenir un mapa d’elles? La Sra. Santos recolza la petició efectuada. També es 
demana si seria possible que hi hagués una instal·lació d’audímetres pels renous que 
generen certs locals. La Sra. Moilanen contesta que, respecte a als mesuraments, s’han 
fet en part, hi ha un projecte presentat a Sanitat, relatiu als renous i a la contaminació, ja 
que a Palma no tenim cap estudi de contaminació, però si que es té un estudi de trànsit 
rodat realitzat l’any 2017. L’origen dels renous és molt variat i molt contaminant. És un 
projecte amb fons de l’Oficina de la Defensora de la Ciutadania però que no té 
competències en audiometria, per la qual cosa es va haver de tornar endarrere i hi ha 
una empresa que sí farà aquest estudi de forma gratuïta a “Sa Gerreria” i després passarà 
el mapa. En aquests moments es troben 5 medidors ubicats a la Plaça de la Quartera, 
Mercadal, Cordelleria, Mirall i Plaça de’n Coll. S’ha hagut que fer una pausa per motius 
professionals, però és un projecte que per poder realitzar bé l’estudi s’hauria de fer 
durant un any. La Universitat de les Illes Balears s’ha interessat molt en aquest projecte, 
queda pendent un reunió. 
La Sra. Marcos comenta que l’Ajuntament de Palma, per normativa europea, té 
l’obligació de confeccionar aquest mapa i que els problemes derivats de l’oci tan sols 
afecten a Espanya. Falta voluntat municipal. 
El Sr. Garau comenta que turisme és igual a problemes. Els hotels, els pisos turístics, tot 
això no ajuda als veïns i provoca conflictes de mobilitats als residents, s’ha de tenir molt 
en compte els veïns i s’ha de mirar per ells, que són prioritaris davant qualsevol 
circumstància externa. S’hauria de confeccionar un pla d’actuació per a l’any 2020 i ser 
presentat al Districte Centre. 
La Sra. Fleixes comenta reiteradament la problemàtica dels veïns de la Llonja, que 
sofreixen aquesta contaminació acústica des de fa més de 30 anys, que ells mateixos han 
pres les mesures necessàries, que tenen els estudis, però el problema continua sent el 
mateix. Creu que s’hauria de posar en marxa el tema de ZAC, així com el control de  
l’ocupació de la via pública, l’horari de les terrasses, els músics, els pintors, una revisió 
de l’estat de les llicències dels locals, etc. I la problemàtica social que hi ha al Puig de 
San Pere. Demanen ajuda, que la llei es compleixi perquè ells volen continuar vivint al 
barri. 
El Sr. Clar, referent als aparcaments de la Seu, comenta que s’han llevat 6 aparcaments 
al posar la parada del taxi tour, estan més temps estacionats del que permet l’ordenança, 
així com les motos, que ocupen l’espai d’un cotxe. 
Per finalitzar, la Sra. Santos demana a ser possible un mapa de les terrasses autoritzades 
i les llicències d’activitats si són correctes. Referent al cablejat que hi ha al carrer, no 
s’ha fent fins ara res del que varen proposar com a zona pilot. I la seguretat durant 
l’estiu ha estat difícil, perquè hi ha hagut robatoris, pintades, incivisme en general. I per 
acabar, demana que es faci qualque cosa perquè hi ha hagut plagues d’escarabats i els 
excrements dels coloms, que han ajudat a que diverses persones ho sofreixin físicament, 
resultant malaltes. 
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El Sr. Jarabo, dóna les gràcies a tots per les observacions realitzades i que intentarà anar 
solucionant els problemes que té el Districte Centre. 
 
I sense més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió, de la qual com a secretaria estenc 
aquesta acta  
 
El President,       La secretaria  delegada 
 
 
 
Alberto Jarabo Vicente     Francisca Marcús Alemany 
 

 
 


