
Ajuntament && Paima
Junta Municipal Districte Centre

ACTA DELA SESSIÓ DEL DISTRICTECENTRE

ldentiñcació de la sessió
Núm: 7/2019
Carácter: ordinária
Data: 4 de novembre de 2019
Horari: 10.42 a 10.59 h
Lloc: Sala de reunions regidoria d“Hisenda

Assistents:
Alberto Jarabo Vicente (President)
Francese Josep Dalmau Fonuny (PSlB—PSOE)
Llorene Carrió Crespi (MES — Estimam Palma
Fulgencio Coll Buclier ( VOX ACTUA * PALMA)
David Díez Hen“eros (PP)
Eva Maria Pomar Juan (Cs)
Miquel Ballester Oliver, secretari adjunt

Ordre del dia ¡ desenvolupamentde la sessió:

1. Aprovació de l”acta de la sessió anterior, de dia 30 de setembre de 2019

S'aprova per unanimitat l"aeta de la sessió anterior, de dia 30 de setembre de 2… 9.

2. Proposició del Grup Municipal VOX—ACTUA PALMA relativa al mal estat de
les boques de reg per als bombers

El Sit Coll explica la proposició. Li contesta el Sr. Jarabo que s'enviaran a EMAYA per
la seva reparació.

Es proposa:

"La Junta Municipal del Distrito de Centro insta al equipo de Gobierno a que se ponga
en condiciones dicha boca y se compruebe el estado general de las bocas de este
distrito.“

S"aprova per unanimitat.

3. Proposició del Grup Municipal VOX—ACTUA PALMA relativa a la caiguda del
mur a Can Bordils

El Si: Coll explica la proposició. Contesta el Si: Carrió que s"ha comunicat al
departament d'1nfraestructures ¡ estan pendent de les empreses privades per actuar.

Es proposa:

"La Junta Municipal del Distrito Centro insta al equipo de Gobierno a retirar el muro
caido en Can Bordils.“
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Ajuntament © de Palma
S“aprova per unanimitat la segtient transaccional:
"La Junta Municipal del Distrito Centro insta al equipo de Gobierno a facilitar la
retirada del muro caido en Can Bordils“.

4. Proposieió del Grup Municipal VOX-ACTUA PALMA relativa a la barriada de
la Seu.

El Sr, Coll explica la proposieió en els seus termes. El Sr. Dalmau anuncia el vot en
contra de l'Equip de Govern ja que la intenció es limitar aquest aparcamcnt i que s“ha
treballat altres opcions pels residents de la zona.
El Sr. Coll diu que s“ha ofen l'aparcament d"Antoni Maura i demana a quin preu.
Contesta el Sr. Dalmau que no li pot contestar al no tenir l"ínfbrmaeió pero que ho
consultará. El Sr. Coll sol*lieita que els abonaments per residents tenguin un preu
especial, d'acord amb la seva condició de residents. El Sr. Dalmau diu que de moment
no está previst donar cap abonament ja que l”oferta está esgotada.

Es proposa:

"La Junta Municipal del Distrito de Centro insta al equipo de Gobierno a dar una
autorización a los vecinos para poder aparcar al menos en horario nocturno, mediante
una autorización por vehiculo, quedando despejada la ocupación durante el día.

Es rebutja per 15 vots en contra (PSlB—PSOE, UN1DES PODEM i MES— Estima Palma)
¡ 14 vots a favor (PP, VOX—ACTUA PALMA i Cs), d"acord amb el criteri del V0t
ponderat.

5. informe de Presidencia.

La Junta Municipal del Districte Centre se'n dona per assabentat de:

“Durant l'any 2019 s'han tramitat un total de l25 actuacions.

El llistat de peticions queda de la segúent forma:

ESTAT ACTUACIONS 2019

TRAMITANT 46

DENEGADA 4

RESOLTA 75

TOTAL 125

BARRIADA %SUBJECTE TEMA iÁREA %ESTAT
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Ajuntament && ?alma
ÁREABARRIADA SUBJEC'I'E TEMA ES'1'A'I'

_ __ ¡ ¡ “¿ …y … ¿I'l(“lÓ AMal cslal del paviincnl idol ¡ 5 ¿

,

… …3—Lliu LLSIM)ILA1
CIU'I'ADANA; la plzi<;iyiyyArlcsalyiiél INIRAI,SIRL:(,1UR14S-HIRAMIIANI

Plº'l'lClÓ _

Pilons zin'zincals que
3-cnc l;l. SINDK Al CIU'I'ADANA _$Ciív01xcn de pcs als MOBII,IIA1 Rl15()l.l A

i ,
”?…ll?

… …… .

V_ … … Plí'l'lClÓ Piniadcs als murs de la ,¡ ¡ .… ¡ ¡ …3—pn<… H, SlNI)ICA1 CIUTADANA placa
l.Nl RALSIRUQ [ URI.S RLSOLIA

1 , Tanques sense retirarSA LL()1JA- PI:HUO , ' _, ] 1 … , _ ;… :: … 7 _… …7—cnc
BORN CIUTADANA

(1 und obra xenouda ¿ la po INI RALS 1 RUC ILRLS R],SOLI A
“ _

Dmssancs
Reforgar pelició

15— SANT PI€'1“ICIÓ ffjlíºzlíºl%c …
_?Ííº“3” SEGURETAT RFSOI…enc JAUME CIUTADANA ', º.“ lº… a CIUTADANA ' '

(1051)… al cane] (le les
capulxincs perdia l9.
Neleja dels cxcrcmenls de

16» SA ASSOCIACIÓ coloms a sam Alonso, 28
“ ,

cnc CALATRAVA DE VEÍNATS filians (le la cclcbracm del EDUCACIO RI:SOI.IA
loguei'o a la i'evella dc

_

Sam Sebaslizi

16— ASSOCIACIÓ Forat a l'cmpcdral al ¿'

LA SEU “
' voltanl d'una lapa a la

_¿
INT-“RAES'I“RUC'I'URIZS RESOLTA

CDC : )1;; Vi;—1'i'NATS
Costa de la Seu
Nelch amb aigua la pzn1f
de la po Alexandre Jaume”
on hi ha els contenidors.) 1

(1:20 EL MERCAT i'iiiiC/igAN/x Els veinai.¡9 es qucixen de EMAYA RESOLTA
¿ ,que nomas es la amb

¿aigua la pan on eslan les
3 lerrasses.
'

. … ' Activar el protocol ¿ 1 ¿…
¿EL LA SEU €ÍSVOEC'Iix/JXACIE(SJ d'aparcainenl Antoni Í%SFÁ%ÁQÁ RESOL'I'A

Maura
Reserva d'espai p<;

*

Lloreno Bisbal amb inotiu
l7- … … … … 1 _ de reunió (le las confrarícs SEGURETAT < 7 .
cnc

LL SINDILA1 DISIRILTI:
a la revetlla de Sam CIUTADANA ¿RLSOL FA

Sebastiá + el fogueró del
*

BarRila
,y¡… , Control patineis de ¿ _ ¿, . …

¿Zé EL MERCAT I(Ílllljll(ngN/X lloguer estacionals & la 21l3iJ/ÍSAQA RESOLTA
placa Alexandre Jaume
Retirada de los

,
periinonccs de la persona

17—
¿ ASSOCIACIO sense sostre que roman a SEGURETAT ¿ …

nov
JAUML …

DE VEÍNATS la cantonada del carrer CIUTADANA RLSO…A

Conllent amb passcig
Mallorca.
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Ajuntament © de Palma

BARRIADA

I.A SEU

EL SINDICAT

S UBJECTIC

ASSOC_1ACIÓ
D15VIEINATS

Plfi'l'lClÓ
CIU'I'ADANA

Í Retirar

TEMA

volen saber per que es va
ampliar l'liorari per
estacionar Ies motos a
Conquericlor_ passant de
les 15h a lesy20hy,y

d'obres que ocupen dues
places d'estacionzmient al
carrer Ilostals (davant
I'antiga casa Roca)

AREA

VIiIS ve'1'nats (le la Seu»

MOBILITAT

scnyalització

INI'”RAI£STRUCI'URIEZS

ICSTAT

RI£S()LTA

RIZSOI.TA

29-
: cnc

¿

1—1L MERCAT
PETICIÓ
CIUTADANA

Consulta a EMAYA sobre
parqué han eliminar els
servei de granar
(liumcnges al distriete
Centre.

els; ISMAYA RI'5SOLTA

30—
' enc

º

30-
;

ene
_

SANT PERE

JAUME III …,
PETICIÓ
CIU'I'ADANA

Retirar bolla de lIums de
Nadal de damum la
voravia, a Av_ Jaume III,
20 (devora Bar Rcbost)

INFRAESTRUCTURES RI€S()I.'I'A

PUIG DE
DISTR1C'I'Ií

' Gestions per a
estacionamcnt els dies de
la Diada de les IB per als
vc'1'nats del barri

: ALTRES DENEGADA “

30—

ene
PU IG DE
SANT PERE

ASSOQIACIÓ
DE VEINATS

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

SE(iURIÁTAT
CIUTADANA TRAMITANT

5-t'eb SANT
NIC ()LAU

PETICIÓ
C IUTADANA

¿Trasllat de queixa sobre
l'excés
atorgades per tilmacions a
Ia vía pública del barri de;

de Ilicéncies

Nicolau
carrer

Sant
Concretament
Constitució.

al

COMI¿RC [ 'I'URISMIÍ5 RI£SOLTA

SA
CALATRAVA

' PETICIÓ
CIUTADANA Bastíó d'en

f 24/09//18.

Seguiment de la
incidéncia sobre un 0101.

molt pcriilós al carrer
Berard, del

INFRAESTRUCTURES RESOLTA

7-feb DISTRICTE DISTRICTE
Tramcsa
normativa
carrer

esborrany
artistes de ALTRES RISSOLTA

4—mar MONT-SION VISITA A LA
BARRIADA

Avís paperera molt bruta a
causa de! eoIoms

EMAYA RESULTA

5—ma r
PUIG DE
SANT PERE

PE'I'ICIÓ
CIUTADANA

Comprovació de Ilicéncia
d'activitats sobre pizzeria
de la plaga Drassana, 5

URBANISME RESOLTA

5-mar PUIG DE
SANT PI£RIE

PETICIÓ
CIUTADANA

Petició d'inspccció de
Hicéncia d'activitats a la
pizzeria del local núm. 5

de la plaga Drassaiia_

URBANISME RIES()LTA
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Ajuntament ria ?añma

ÁREA

ma 1“

pas als víanants i sobretot
als ve'ínats que es troben
les furgonetes
davant els portalsl I a més
ho fan fora els horaris
cstablerts.

aturades :

ENT. BARRIADA SUBJEC'I“E TEMA ES'I”A'I'
' H … '

"AVÍS del ma! estat deL

17— Plº'l'lClÓ : quiosc ¡ la caseta
_ : '? “'* J ' ": 1 4 tu ¡Í ?" I“" J '" " '“
mar

LL MLRLAI ('IU'I'ADANA 1numc1pdl dt. la. plaga INI RALSIRL( ¡URLS IRAMI ] ANI
:l:spanya, bruts 1 amb

_

gra_t“1tis.
__

l7- PIº'I“ICIÓ Avís rciterat de! ma] estat;
……

I:LMI:R(AI ('IUTADANA del pavtmenl de placa INI*RAI;SIRUCIURLS R]:SOLIA
_ ;

I:spanya
…_ Plº"l"lClÓ Avís del mal estat dels

_

mar
I:LML:RLAI CIUTADANA arbresn escocclls de la INLRA1:SIRULIURI:S RL:SOLIA

plaga I,:spanya
....... - V

14. ¡ PFTICIÓ Avís de faroles rovelladcs

mar LL MLRCAI CIUTADANA 14 rompudcs a placa INFRAI*.SIRUC FURILS RIL:SOLIA
I:span_xa

14_ Plº'l“lClÓ Queixa de neteja deñcient

mar . MI:RCA1 CIUTADANA
1 1115uírc1cnt en gcnerat a 11MAYA RI:SOLIA

_

______ , ,
placa I:spanya.

¿ Qucixa de molésties
14- €

¡ ¡ …, … PETICIÓ generades per I'horari dels; ¿ 7 ¡ …

Imar …' MLR('A]
¿CIUTADANA ¿camions de recollída de: LMAYA ¿RLSO… A

i fems a plaq:a Espanya
¡ , "Qucixa sobre la saturació … … … J 1

]4—
… 71 … … PHILIO ,

N
. [. .

_ … , PARIIUPA(.IO …

mar
LL MLRCAI CIUTADANA

(! aettx1_tats 1 con<.etts ¿ CIUTADANA IRAM] ] ANI
placa l:spanya
Qucixa de la brutor

(
generada pels comemos, ¡

14- 1 . … , . PETICIO gelaterics, fast food () take SEGURETAT … … .

¡mar
L MLRLAI CIUTADANA away, xurreries, i olís que _,

CIUTADANA
_

1RAMHANI
vcssen de los furgonetesé

*

que descarreguen
Queíxa sobre la faita de
seguretat & plaga Espanya,

,
brcgues constants,

15—
¿ : PE'I'ICIO robat0ris, grups de joves SIZGUR]£'I“AT … … …

mar
LL MLRLAI CIUTADANA fent botellot i consum CIUTADANA IRAMHANI

d'altres substáncies,
sobretot de falta de
presencia polieiaL
Queixa sobre els
transportistes que entren
pel carrer Marie Curie i

apat“quen enmíg de la
placa por desear-regar.

… , Espenyen e! paviment, 7_ “ ..14- ¡ ¿ , PI:IIUO
_ … ), v

SI:GURI:IAI … …LL MLRCAF CIUTADANA cmbtuten 1 1mpeduxcn el CIU'I'ADANA IRAM] [ ANI
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5—
mar

1 8-
mar

SA
CALATRAVA '

“com

&&

Ajuntament && ?alma
BARRIADA

líl, MERCAT

Plí'1“lClÓ

SUBJECTIE TEM A ÁREA

manero
CIU'I'AI)ANA

Quuixa reiterada sobre el
cunllictc cntrc ciclistcs i

vianants al [ram de carril
bici que travessa plata
Espanya

MOBILITAT

CIUTADANA

I

DIS'I'RICTIZ

Avis (le falta de
contenidor a las 18130h cn
el carrer Mo_yy4'

_____

Petició de ! dels
comerciants del carrer
lºideus amb l'Area de
Mobilitat

IjMAYA

MOBILITAT

ICSTA'I"

RI£SOI .TA

RI€S()I ,TA

DENEGAI)A

,

18—

mar
EL SINDICAT

Pli'1'iCló
CIU'I'ADANA

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

URBANISMIB ; RESOI.TA

l 8-
mar

EL SINDICAT
PETICIÓ

¿
CIUTADANA

Petició de control al carrerí
de'n Bosch a causa de
alluéncia de persones
consumint estupefacients.

SEGURI: [ AT
CIUTADANA RI€SOLTA

25-
mar

SA
CAIATRAVA

ASSOCIAC¡Ó='
DIE VEINA'I”S

Petició reunió dels vei'nats
del Centre amb
Urbanisme per informan

remodelació de la placa
Porta del Camp

se del projecte de lagURB/INISMIL TRAMITANT

2—abr EL SINDICAT
' PE'I'ICIÓ
CIU'TADANA

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

SEG URIETAT
CIUTADANA R I£SOLTA

4—abr
SA LLOTJA»
B()RN

ASSOQIACIÓ
mv: VI'£INATS

Nova petició de control
dels locals Why not i

Etiqueta negra del carrer
Apuntadors

SIEGU RE'I'AT
CIUTADANA TRAMITAN'T

8-abr CORT
PIÍ¿TICIÓ
CIUTADANA

Sol*licitud informació al
departament d'()bres sobre
les llicéncies del carrer

informació rcbuda dels
comerciants del carrer.

ideus, ] i 12 perº
URBANISle€ TRAMITAN'T

8—abr CORT
PETICIÓ
CIUTADANA

Sol*licitud (le informació
sobre l'autorització de via
pública per obres al
SACOV, del carrer
Fidcus, l i 12.

URBANISME TRAMITANT

10»
abr DISTRICTE DISTRICTI£

Avis a la companyia
eléctrica de cable pcnjant
al carrer Apuntadors
(incidencia ja comunicada
a la cia)

IN FRAESTRUCTURES RESOLTA
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ENT. BARRIADA SUBJEC'I'IC 'I'ICMA ÁREA ICS'I'AT

,
Avís d'aclivar protocol

15—
¿,

ASSOCIACIO d'aparcamenl Av4 Antoni SEGURE'I“AT
_… …

abr LA SLU Dlí Vl'3ÍNA'1"S Maura degul a los (“IU'I"ADANA RLSO… A

!
processons

_ _

]5_ Informació (l'elpi'ovzició de

¿abr DIS'1'RIC'I'15 DISTRICTIS —l)ecrel sobre el canvi de ALTRES RESOL'I"A
… ,

vscnlíl del cyayner_Mar
'

… … — , Petició control al barri del … , …
21lZi' liL SINDICAT

_

í;ISSX(/)lgílX/lx/thig , Sindical, deu*reranienl hi EIIJL(JJlJ/illl)/rlxlfl/Ix 'I"RAMI'I'AN'I'

“
…

¡_ ,
lia molts de iobaloris

Í

… i
1 , Trcurc ci píló de control

iiiay ÍÁXSIJ“ SISSX(/)l(ll5/EIIS ¿de “pelis al carrer Jardí MOBILI'I“AT RESOLTA
¿

…

;

__

zBolamc
¿

9_ … … *
EPIETICIÓ Tramcsa de informació

… — “ …
_¿

may
DISIRI( II:: %CIUTADANA , sob.ro el

nou— decrel ALIRI:S RILSOLlA
¿ si en listes de caiici

“
¿

:
Avís dc manipulació de “'

17_ < PE'I'IC1Ó vorzivia d'un particular per
» 1 , V _ 1 “ v “

may
JAUMI: … ECIUTADANA a<laplai'—la al seu INI*RAI:S [ RUC IURhS [RAMI l ANI

¿ i'cqucr1mcnt :

_ d'acccssibililgl. ;

“

) :… …
' “¿Avis de dos poals plcnsí

iiíiy Í"?XLA'1“RAVA l?lllllC/XISANA d'excremcnts al carrerl EMAYA RESOL'I'A
…

Sant Alonso

”_ Avis autorització sessió
.” LA SEU DISTRICTE folográíica al voltanl (le la ALTRES RI£SOLTA
jun . . .Seu, el dia 3 de )uhol

S'adrcoa a Infracslructures
,

a un grup de comercianls
25-

¡ 1 .… PETICIO de la placa d'en Coll que … ¡ ¿¡ 1

jun
LL SINDKAI CIUTADANA volen c()l'locar unes

ALIRI"S RLSO…A

jardinerºs a la placa al seu
_____

cái'rec.
…

Petició de neteja intensa i

regular a la placa nova de
la Ferrcria, exigida pels

(
paros i mares d'infants quo

. … s …… PETICIO 'u"ucn al parc infantil. A w x …
,
l 1-Jul ¿ I:L SINDILAI CIUTADANA laí)laqa es 1roben cada dia EMAYA RhSOLI A

:

xeringucs, sang i altres
resídus que causen els
drogoaddicles que
l'reqúcntenaquest indret.
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Ajuntament: da P&Irna

ENT. BARRIADA SUBJEC'I'IC TEMA ÁREA ICS'I”A'I'

¿l)ctició dc prcséncia il
control regular i especial a
la placa nova (le la
Ferreria, exigida pels
pares i mares d'infants que
juguen al parc infantil, A
la placa es [roben cada dia
xcringucs, sang i altres
grcsidus que causen els
drogoaddictcs que
lreqúenten aquest indrct.

__ … ,

Pctició de control (lc la
ruta martiana al bar Mella º

barra del carrer Pes de sa
¿ ¡ _ … : Palla, originada per la 7 i ¡… …

LSiND1CA'1“&E'£,HBANA quuixa reiteracla dels ÍII&UÍ¿ÁQÁ “I“RAMI'I'AN'I'
vc1nats sobre lcstat dc
¿brutor en que queda al
íczirrcr després de les nits
; de dimarts.

VSlí(iURlí'l“/X'l'
CIU'1“ADANA

Pli'l“lt?lÓ
ll—_]ul lal. SIM)IL Al CIU'I“AI)ANA

'1”RAMI'I'AN'I“

Petició de control i—

SA Il.(')'l'.lA— ASSOCIACIÓ vigíl'ancia terrasses de sa SIZGURETA'I'
BURN DE VI£INAIS Llotja que no tanquen dins CIU'I'AI)ANA

l'horari establext

_

26—le "I'RAMI'I"ANT

Petició que s'informi & la

¿ empresa constructora que
=PFTICIÓ executa les obres de

30-qu EL MERCAT ”
,. Velázquez que s'ha MOBILITAT RESOLTACIUIADANA . .

_
. ,

degustar a la normativa de —'

horaris dc obres marcados
por l'Ajuntament.
Avís a l'AVV Puig de
Sant Pere de l'autoriizació

DIS'I'RIC'TE sessió fotográfica a Porta ALTRES RESOI.TA
de Santa Catalina, els dies

3

30 i 31 dejuli0l

PUIG DE
30'J“l SANT PERE

Informació sobre les
actuacions que s'esian

2»ago DIS'I'RICTE DISTRICTE practicant sobre els EMAYA TRAMITANT
? grafñtis al centre históric

per part de l'Ajuntament.
Sol“ licítud informació
autorització de OVP als : !

, ),
¿2-ago

SA DIS'I“RIC'I'E hotels If:'s Príncep, I,a IUNCIO IUBUCA [

RES()LTACALATRAVA GOVERN INTERIOR
Boutique Sa Calatrava i

hotel Llorch

/—-<
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ENT.

2-zi go

5—ago

BARRIADA

SA
CALATRAVA

SUBJECTIC

DISTRI(ÍT15

TEMA

— Atés queja hi ha sentencia
Terme sobre la rccollida
neumática. cs presenta la
proposició de Junta de
Govern de 4 de desembre
de 2017 por llevar los
plaqucs de ferro de Porta

_
glel Camp.

3”…

Ajuntament © ele %Ema

ÁREA ESTA'I'

EMAYA L'I'RAMI'I'ANT

íMONT-SION — DISTRICT]?
Avís empedrat (le la plaga
Sant Jeroni en mal estat,
risa de caigudcs

INFRAESTRUCTURES TRAMITAN'I'

; 14-

gago
SA
“ALA'1'RAVA DIS'I'RICTl—Z

Avís a les AVV de Sa
Calatrava de l'autorització
de lilmació ¿¡ la Porta des
Camp el proper día 1555

d'agost

ALTRES RESOLTA

3—sep LA SEU ASSOQIACIÓ
nr; VI$lNATS

Avís tanques grogues
sense retirar al carrer Sant
Bernat i carrer del
Mirador

lNFRAESTRUCTURES ¿ RESOL'I"A

5-sep DIS'I'RICTE DISTRICTE

Avis lilmació el día 10 al
1 les
Espanya, Rambles, placa

; Mercal i mercat de l'olivar

zones de placa ALTRES RESOLTA

6-sep DISTRICTE DISTRICTI:I
>AvAi—lsiililmació del 5 al l5
de setembre a
Calatrava

Sa ALTRES RESOLTA

6—sep LA MISSIÓ DISTRICTL
i'l"ramcsa d'informació per
“ crear una AVV al barri de
la Missió sol-licitada per
una vc'inada del barri

ALTRES RESOLTA

9—scp LA MISSIÓ PETICIÓ
CIUTADANA

Petícíó normativa
reguladora de Mobilitat al
carrer ()ms sobre
bicicletes ¡ patinets

MOBILITAT TRAMITANT

9—sep
SA
CALATRAVA

PETICIÓ
CIUTADANA

Petícíó de poda dels
arbres de la platea Llorene
Villalonga

INFRAESTRUCTURES TRAMITANT

9—sep EL SINDICAT PETICIÓ
£

CIUTADANA

Petició de neteja del paro
infantil de la placa Nova
de la Feireria

INFRAESTRUCTURES TRAMITANT

9-sep EL SINDICAT
PETICIÓ
CIUTADANA

Petició de cura als arbrcs
de placa Raimundo Clar INFRAESTRUCTURES TRAMITANT

10—

sep
EL MERCAT DISTRICTE

Difusió canvi
circulació
Velazquez

temporal
obres ALTRES RESOLTA

] 1-

sep
EL SINI)ICAT PETICIÓ

ClU'I“ADANA

Posar a l'altrc costat del
carrer. per millor
vísíbilitat del conductor,
la senyal dc proliibit tráíie
rodat a la placa Nova de la
Ferreria

¡ MOBILITAT TRAMITANT
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Ajuntament do Palma

l<lN'l'. BARRIADA SUBJECTE TEMA ÁREA 1¿srAr
II— …SA

,

… … … -chosició debollaid a.
. ,, . , t 7 …, …

< ' r *. I :… :. ,sep CALATRAVA …MRK ] ¡'
pc Llorens; Villalonga. 12

!… RALS!RU( ]…L,……g,
_

… 301 [A

13— SA Pli'l'lClÓ Piló arracant al carrer Pere … v . . , .

¿sep CALATRAVA CIU'I“ADANA _Qytyrctglas Xam
¡_ ,

…“M(í)BII,IIAI
'

RLSO…A

thcja de los cscalcs de la
… 7 , Costa de la Seu estan

l6—
… ¡ ¡ ASSOCIAL'IO

_ __ … "¡ 3 ¡ … …

sep
I.A SIL

_DI'3 VI€INATS molt brntcs (I<,but ¿ quu I,MAX A IRAMII,le
sha anosscgat qualquc

'
tipus de bossa amb fº'1?5…_

“ v 7 … … 7 " "
Ió—

: ,
ASSOCIACIÓ charztció del mur de la

¿. ¡ … ¿ … … …

sep
LA SLU I)Ií VI£INA'I'S costa de La Seu INI RALS I RUC. IURI.SV IRAMI I ANI

Í

Ió- … ASSOCIACIÓ —; Herbcs a les cscales (le la y. y . … …

sep ¿LA SLU DE VEINA'I'S ' costa dt: La Seu ¿ LMAYA IRAM! ] ANI

(
I€mpcdrat en mal estat

I7— “ ASSOCIACIO Pcdrcs amolladades als . t … …… ¡_ … … …

sep
LA SLU

¿DE VEINATS carrch Sant Pere Nolasc INIRALSIRUC lURLS ¡RAMHANI
¿ 7, Miramar i Almudaina

Sol-Iicitud informe &

Urbanisme, sobre la]
17"

LA SEU DISTRICTE iºl”“…ººlº …… ºsººlº aliURB/XNISMIE TRAMITAN'I'
sep Ecarrcr Sant Bernat por _

poder obtenir una placa
més d'aparcamcnt

ÍI8—
¿

ASSOCIACIÓ Restituir el mirall que 7 … , … …

sep
LA SLU

_,

DI? VISINATS falta al carrer de'n Morgi
MOBIL… Al FRAMI I AN ]

i

I"—
…: ¡

SSOCIACIÓ thcjar pintada al carrer ¿ ¡
sep

LA SLU DE VIZINATS Palau Reial LMAYA
,

RLSOL1A

( ¿Vi('iláncia ¡ controI a …
t

18- < ASSOCIACIO" , º_ _. , [_ SEGURI3IAI
, …

sep
¿ LA SLU

DIE VEINATS Ilioran (le la parada de CIUTADANA IRAM] I ANI
laxt lo… de La Seu

,
Informació sobre la

í19_ GRUP proposició de nctejar ()

¡sep DISIRI( ll: ¿MUNICIPAL strsttluri' Ies scnyals (lo MOBILIIAI 'IRAMIIANI
tialic que estan en males
condicions

%
Control de plaga de

I9- ;

SA ASSOCIACIÓ coloms a l'ediñci ca'l Baró … … … … … …
sep CALATRAVA DEVEINATS de Pinopar, al carrer SANHAI [CONSUM 1RAMHANI

Crianca 18
Gestió amb el Bisbat de
Mallorca i amb les

_
… “ , mongcs de les Jcrónimcs19 MONT-SION AS?O€_IACIO per aconseguir Ies Claus ALTRES TRAMITANT

sep Dl: VI…:INAI S .
_ _del monestn pe1

solucionar el problema
que hi ha de rates i coloms

________

19_ SANT Avís sessió fotográfica cl

“ DISTRICTE dia 23 amb reserva d'ospai ALTRES RESOI,,TA
sep NICOLAU

__ _
. …

; ,al C'dll€l Constrtucro
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Ajuntament de Palma
ENT. BARRIADA SUBJECTE TEMA ÁREA ICSTAT

…—
Avis sessió l'oiográiica elSANI DlS'l'RIC'H-Í dia 23 amb reserva (l'cspai Al.'l'Rl-IS RlZSOL'1A

SCP
'

íiAUM1: "al carrer Jardí Boiánic, l2
charació voravia AV.

7¡_ SA Gabriel roca, El 145 mts,
"'

… I)lS'I"RIC'I“E de l'Avinuuda Gabriel ' lNl"RA|¿S'I'RUCTURES 'l“RAMITAN'I”
sep CALAIRAVA

_
T . ,Alomai. l'allcn ra_iolesi

_
ylícrill

?

'

73_ SA Branca : (
V_—

L. … DIS'1'RICTF bici de baixada (lc lNl'RAES'1'RUCTURES TRAMI'I'ANT
sep (.ALA ] RAVA . .

_

_ _
av1nguda Gabriel Alomar

,
Sol licitud d'cducador

74_ fl)l¡'l'lCl(') social por a les persones“ EL SINDICATÍ ( … sense soslre que romanen BIENI€S'1'AR SOCIAL 'l“RAMI'l“/XN'I'
scp , (1U1ADANA

¿¡ la placa Nova de la
Ferreria
Avis lilmació spol

74 A publicilari & placa Sama
Í; :'

… … DlS'I'RICTE Fc, amb reserva d'espai a ALTRES ÍRESOL'l'A
>Lp CALAIRAVA

“Porta del Camp i Ad. '

__ , “Gabriel Alomar
24- ¡ … PETICIÓ ¿Neieja pintados a la placa '
sep “' SINDICA1 CIUTADANA3MCi—cadai

AYA

24— SA … …: Avis sessió fotográfica … ¿ ¿. … …

sep CALATRAVA DIS] R]C I L
_E'per sa Calatrava

Al…l RLS RLS()L [ A

Visites ¡ reunions a 29/10/2019
25—sep Reunió amb associació animalista de Canamunt

27—scp Reunió amb associació de vei'nats del barri de Puig de Sant Pere
Jornada solidária per rccaptar fons per la colonia de moixos de28»sep Canamunt
Comissió de Coordinació

30-sep Junta Municipal de Districte

Avaluació i planificació UOM

Reunió representar convent Les Jerónimos
l-oct

_ 4 . _Connssro de centre liistóric

7-oct Reunió amb veinadcs de la placa nova de la Fcrrcria i el policia de
“ barri
3—oct Visita al Casal del barri de Puig de Sant Pere

Reunió amb el director gcncral d'Urbanismc
7—oct

Comissió de Coordinació
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Ajuntament de palma

8—oct Visita al barri del Puig de Sant Pere amb els ve'inats
Reunió amb rcpresentant de l'associaeió de vei'nats del barri demi… Sant Nicolau

14»oct Comi o de Coordinació

lS-oet Comissió de centre liistóric

16—oct Reunió de dinamitzaeió amb associació (le veinals

lS-oct Reunió de dinamitaeió

Comissió de Coordinació
21—oct

_ _ _ 'Coordinac¡o territorial

Taula Intersectorial
22—oct

_ 4 _Vls1ta al convent santa Elisabet amb responsable Son Reus

23 oct Reunió al barri de La Seu amb el policia de ban'i i l'associació (le
vc'inats

6. Tom obert de paraules.

— El Sr. Coll comenta que l“aparcament del costat de la clinica Rotger el cap de setmana
té poca ocupació La seva proposta és fer una oferta económica per promocionar els
caps de setmana.
El Sr. Dalmau explica les iniciatíves que es duen a terme, com dues hores gratui'tes pel
petit comere dela zona des de l' 1 d'octubre de cada any.
— La Sra Pomar, en relació a la desgracia per la caiguda d'una palmera, demana
informació i si tenim coneixement de com está la nina. El President informa que s'está
parlant amb l"hospital i seguint la informació médica.
— El Sr. Coll explica que el rise tal vegada es podria minvar… fent un estudi sobre las
palmeres que tenen aquest estrenyiment al trono.
Contesta el Sr. Jarabo que es te informació molt exhaustiva sobre l'estat de cada un dels
arbres que hi ha a la ciutat.

El president aixee_a_. ' sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

Vist ¡ plau
EL president

Alberto Jarabo Vicente
/
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