Junta Municipal Districte Centre
ACTA DE LA SESSIÓ DEL DISTRICTE CENTRE
Identificació de la sessió
Núm.: 2/2020
Caràcter: ordinària
Data: 2 de març de 2020
Horari: 10.46 a 11.25 h
Lloc: Sala de reunions regidoria d’Hisenda
Assistents:
Alberto Jarabo Vicentre (President)
Francesc Josep Dalmau Fortuny (PSIB-PSOE)
Llorenç Carrió Crespí (MÉS - Estimam Palma)
Maria de las Mercedes Celeste Palmero (PP)
Fulgencio Coll Bucher ( VOX ACTUA – PALMA)
Juana Maria Capó Navarro (Cs)
Guillermina Aguiló Soler (coordinadora Districte Centre)
Francisca Marcús Alemany, secretaria
Ordre del dia i desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de dia 3 de febrer de 2019
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior de dia 3 de febrer de 2019.
2. Proposició del Grup Municipal Cs relativa als aparcaments de bicicletes en el
centre de Palma.
La Sra. Capó explica la proposició.
El Sr. Dalmau li contesta que sembla perfecte i s’adequarà l’estructura
Es proposa:
“La Junta Municipal del Distrito Centro insta al Ayuntamiento de Palma a:
1. Adecentar, limpieza y pintura de los aparca bicis (para bicis particulares).
2. Retirar los restos de bicicletas que quedan en los aparca bicis.
3. No permitir el amarre de bicicletas en farolas, que sólo se pueda amarrar una bici en
los aparca bicis destinados a ello.”
S’aprova per unanimitat
3. Proposició del Grup Municipal Cs relativa a la reparació d’una antiga fontal carrer
Portella
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La Sra. Capó explica la proposició.
El Sr. Jarabo contesta que estan d’acord i que a partir del dia 15 de març es netejarà i
es conservarà la font.
Es proposa:
“La Junta Municipal del Distrito Centro insta al Ayuntamiento de Palma a:
Recuperar la fuente antigua del Carrer Portella, justo delante del Museo de Mallorca
que aunque no se le de uso, se recupere su apariencia estética y pueda seguir dando
carácter al barrio del Centro de Palma.”
S’aprova per unanimitat
4. Proposició del Grup Municipal VOX relativa a la retirada de runa en el pati de
l’Arxiu Municipal
El Sr. Coll explica la proposició.
Contesta la Sra. Aguiló que es varen posar en contacte amb Cultura i aquest va dir que
era d’Infraestructures. Al mantenir converses amb el departament d’Infraestructures,
s’ha sabut que qui ha de retirar les runes és un particular que intentarà fer-ho el més
aviat possible.
Es proposa:
“La Junta Municipal del Distrito de Centro insta al equipo de Gobierno a que sean
retirados los escombros del patio del Archivo Municipal de la calle Almunia a la mayor
brevedad, al objeto de evitar la imagen impropia que produce de una ciudad turística.”
S’aprova per unanimitat.
5. Proposició del Grup Municipal VOX relativa a la zona de Jaume III
El Sr. Coll explica la proposició.
Contesta el Sr. Jarabo que es varen posar en contacte amb el departament
d’Infraestructures i són conscients del perill que hi ha, però que no es poden posar
cintes adhesives perquè no és una bona solució, s’ha de trobar una altra alternativa.
Es proposa:
“La Junta Municipal del Distrito de Centro insta al equipo de Gobierno a que instale
cintas adhesivas antideslizantes para evitar las caídas y daños mayores en la calle
Jaime III a la altura de los pasos de peatones de la calle Protectora y Bonaire.”
Es rebutja per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma), 4
vots a favor (VOX-ACTUA PALMA) i 10 abstencions (PP i Cs), d’acord amb el criteri del
vot ponderat.
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6. Proposició del Grup Municipal VOX relativa al paviment lliscant de la plaça Santa
Eulàlia
El Sr. Coll explica la proposició.
Diu el Sr. Jarabo que es varen fer proves però no varen tenir un bon resultat, per la
qual cosa, s’intenta una millor solució per no tenir aquest problema.
Es proposa:
“La Junta Municipal del Distrito de Centro insta al equipo de Gobierno a que a la mayor
brevedad se realice un tratamiento antideslizante al suelo de la Plaza Santa Eulalia a
fin de evitar resbalones.”
S’aprova per unanimitat.
7. Proposició del Grup Municipal VOX relativa al mal estacionament de les galeres al
carrer Palau Reial
El Sr. Coll explica la proposició.
El Sr. Jarabo contesta que la policia controla l’estacionament de les galeres, però
comenta que les hi farà un recordatori.
Es proposa:
“La Junta Municipal del Distrito de Centro insta al equipo de Gobierno al objeto de
evitar los aparcamientos temporales de las calesas fuera de la zona permitida que
dificultan seriamente la movilidad, la vigilancia por parte de la policía local de forma
esporádica y que se comunique por parte del Ayuntamiento al gremio de las calesas
que corrijan este comportamiento.”
Es rebutja per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma), 4
vots a favor (VOX-ACTUA PALMA) i 10 abstencions (PP i Cs), d’acord amb el criteri del
vot ponderat.
8. Proposició del Grup Municipal VOX relativa a que es mantengui la normativa de
Participació Ciutadana, decret d’instrucció per a la realització d’activitats artístiques
al carrer
El Sr. Coll explica la proposició.
El Sr. Jarabo comenta que hi ha un decret però que s’haurien de fer unes petites
reformes, com per exemple quins horaris, quines rotacions, etc., s’està treballant amb
els veïnats i els artistes i en tenir un preacord, les passarà a tots els grups polítics per
arribar a un acord.
Es proposa:
“La Junta Municipal del Distrito de Centro insta al equipo de Gobierno a mantener la
normativa en vigor definida por el Artículo 42. Normas de conducta sobre las
actuaciones musicales en la vía pública del Decreto de instrucción para la realización
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de actividades artísticas en la calle. BOIB 64 de fecha 11 de mayo de 2019, así como la
vigilancia para su cumplimiento.”
Es rebutja per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma), 14
vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs), d’acord amb el criteri del vot ponderat.
9. Proposició del Grup Municipal PP relativa a la reposició de la senyalització del
carril bici al carrer Mateu Enric Lladó
La Sra. Celeste, explica la proposició.
El Sr. Dalmau manifesta la seva aprovació.
Es proposa:
“La Junta Municipal del Distrito Centro insta a la reparación de los elementos de
señalización que se encuentran en mal estado o a la reposición de dichos elementos
inexistentes de la calle Mateu Enric Lladó.”
S’aprova per unanimitat.
10. Proposició del Grup Municipal PP relativa a la retirada d’una bicicleta a la
barriada de la Llonja
Es proposa:
“La Junta Municipal del Distrito Centro insta a la retirada de la bicicleta que se
encuentra ubicada en el parking de bicicletas de la calle de Sant Pere nº 6.”
S’aprova per unanimitat.
11. Informe Presidència
Durant l’any 2020 s’han tramitat un total de 48 actuacions.
El llistat de peticions queda de la següent forma:

ESTAT ACTUACIONS

2020

TRAMITANT

23

DENEGADA

0

RESOLTA

25

TOTAL

48
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ENT.

BARRIADA

7-ene

LA SEU

Es sol·licita senyalitzar l'amplària del carrer Almudaina per evitar que els vehicles
més grans quedin encallats al final del carrer

TRAMITANT

7-ene

LA SEU

Es sol·licita mirall al carrer de l'Almudaina, a l'alçada de Can Bordils, perquè millor
visibilitat pels vehicles que s'hi incorporen des del carrer de Can Anglada

TRAMITANT

7-ene

SA LLOTJABORN

Es sol·licita una càmera de control d'ACIRE Sa Llotja, a l'accés del carrer Vallseca
perquè és un carrer que fan servir molts de conductors per accedir a la zona sense
ser detectats.

TRAMITANT

8-ene

CORT

Comunicació incidència caixetí telefònica romput al carrer d'en Morei, 1

TRAMITANT

8-ene

EL SINDICAT

Repintar el pas de vianants del carrer Travessia d'en Ballester, cantonada Forn
d'en Vila

TRAMITANT

8-ene

LA SEU

Es sol·licita reducció d'horari de l'aparcament de motos del carrer Conqueridor

TRAMITANT

8-ene

EL SINDICAT

Es sol·licita l'estudi de la proposta dels veïnats sobre canviar de sentit el carrer
Forn d'en Vila

TRAMITANT

9-ene

TEMA

ESTAT

SA CALATRAVA Avís de reserva d'espai per filmació a la Porta del Camp, dia 19 de gener

RESOLTA

14-ene

DISTRICTE

Difusió activitats culturals festes Sant Sebastià

RESOLTA

15-ene

CORT

16-ene

SANT NICOLAU

21-ene

SA LLOTJABORN

Es sol·licita que la càmera de control d'ACIRE Drassana es col·loqui al principi del
Passeig Sagrera per captar els vehicles no autoritzats que entren per l'Avinguda
Antoni Maura i giren pel carrer de la Mar

21-ene

EL MERCAT

Es sol·licita als responsables de l'obra de Velazquez que retiri els enderrocs ubicats
al carrer Sant Felip Neri

21-ene

CORT

Es sol·licita ampliació de zona ACIRE per als veïnats de plaça Major ja que
consideren que estan molt limitats amb la zona per poder aparcar

TRAMITANT

21-ene

CORT

Els veïnats residents a la plaça Major, sol·liciten poder optar a places de
l'aparcament de la plaça amb el preu que se'ls va oferir als veïnats de la plaça
Mercat però sense termini.

TRAMITANT

Es sol·licita la neteja dels fanals que pengen de les arcades de la plaça Major

TRAMITANT

Control i vigilància dels camions que carreguen i descarreguen damunt la voravia a
la plaça de Mercat

RESOLTA

TRAMITANT

RESOLTA
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ENT.

21-ene

BARRIADA

TEMA

ESTAT

Els veïns de la Plaça del Mercat demanen l’ampliació del seu ACIRE cap a Sant
Jaume (per poder passar pel carrer Caputxines) i ACIRE Sant Nicolau per poder
SANT NICOLAU
passar per correus.
Només demanen poder passar, no estacionar

TRAMITANT

21-ene

EL SINDICAT

Es sol·licita la retirada de plataforma de fusta al portal d'activitat al carrer Socorrs
degut a la irregularitat a la seva col·locació

22-ene

SA LLOTJABORN

Es sol·licita control de compliment del PGOU i l'OM de publicitat respecte als
rètols i cartells de les activitats comercials d'Avinguda Antoni Maura

23-ene

DISTRICTE

Informació sobre el pressupost del districte 2020 i informació sobre el
procediment per presentar els projectes de dinamització.

RESOLTA

23-ene

EL SINDICAT

Avís de reserva d'espai per filmació a la plaça Mercadal i al carrer Pes de la farina,
dia 27 de gener

RESOLTA

23-ene

SA CALATRAVA

Avís de reserva d'espai per filmació als carrers del Temple i Santa Clara, dia 28 de
gener

RESOLTA

23-ene

EL MERCAT

Es sol·licita als responsables de l'obra de Velázquez que repleguin els cables que
varen deixar penjant la façana, entre núm. 6 i 8, després d'emprar-los per
endollar maquinaria per l'obra.

RESOLTA

23-ene

PUIG DE SANT
PERE

Es sol·licita neteja del parc del carrer de la Polvora (part d'accés restringit
provisionalment degut al mal estat de la plataforma)

RESOLTA

3-feb

EL SINDICAT

Avís de reserva d'espai per filmació a la plaça Mercadal i al carrer Pes de la farina,
dia 7 de febrer

RESOLTA

3-feb

SA LLOTJABORN

Avís de reserva d'espai per filmació al passeig del Born, plaça Drassana i passeig
Sagrera el proper dia 7 de febrer

RESOLTA

3-feb

EL SINDICAT

Avís a Disciplina Urbanística de la continuïtat d'obres a l'obra suspesa del carrer
Socorrs, 62

RESOLTA

4-feb

SA CALATRAVA

Tramesa de proposició aprovada per unanimitat per reparar els desperfectes que
hi ha a LesVoltes, tant l'embornal de ciment com les pintades de les portes

TRAMITANT

4-feb

SANT JAUME

Tramesa de proposició aprovada per unanimitat la transaccional de rehabilitar de
manera prioritària l'edifici de can Serra.

TRAMITANT

5-feb

CORT

Tramesa de proposició aprovada per unanimitat per reparar el paviment de la
plaça de Cort

TRAMITANT

5-feb

DISTRICTE

Des del Districte se convida a les aavv a participar a la dinamització de la plaça del
Mercat, aportant les seves pròpies propostes.

RESOLTA

RESOLTA

TRAMITANT
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ENT.

BARRIADA

TEMA

ESTAT

5-feb

DISTRICTE

Contactes amb les entitats del RMEC per a animar-los a presentar projectes de
dinamització del Districte

RESOLTA

5-feb

SA CALATRAVA

Tramesa proposició aprovada per unanimitat per desratitzar la zona de Dalt
Murada

RESOLTA

5-feb

SANT JAUME

Tramesa proposició aprovada per unanimitat per requerir a la comunitat de
propietaris de la finca que fa cantonada Sant Jaume, plaça de Joan Carles I, perquè
garanteixi l’accessibilitat en aquest indret.

TRAMITANT

6-feb

SA LLOTJABORN

Sol·licitud d'informe sobre tres activitats del carrer Apuntadors, núms. 20, 20A i 22

TRAMITANT

6-feb

EL SINDICAT

Es sol·licita una resposta del per què no funcionen les fonts d’aigua potable del
centre, per referència la de plaça den Coll

TRAMITANT

Es trasllada informació al SACOV sobre la no reposició dels pilons de Mobilitat per
SA CALATRAVA part de l'hotel Es Llorenç al carrer Bastió den Berard, una vegada finalitzades les
obres

TRAMITANT

6-feb

Es sol·licita informació sobre el tancament del funcionament de les escales
mecàniques de pl. Major.

RESOLTA

Gestió sobre l'aparcament pel cap de setmana de la Diada de les Illes Balears

RESOLTA

Avís filmació dia 10 de febrer a Bala Roja, Av.Gabriel Alomar, Plaça Quadrado i
Plaça Sant Francesc

RESOLTA

EL SINDICAT

Avís de piló arrancat al carrer l'hostal de Santanyí

RESOLTA

EL SINDICAT

Es trasllada queixa veïnal sobre la recollida de fems de dia 11 al mati, al carrer
Enric Lladó, perquè els operaris d'EMAYA s'encarreguen de buidar els contenidors
però totes les bosses que estan en terra no les recullen .

RESOLTA

6-feb

CORT

6-feb

SA LLOTJABORN

7-feb

SA CALATRAVA

10-feb

12-feb

13-feb

SANT NICOLAU Es sol·licita la reparació del paviment de l'escales de la costa de la seu.

17-feb

EL SINDICAT

17-feb

LA SEU

18--02

EL SINDICAT

TRAMITANT

Queixa per falta de resposta i actuació de denúncia presentada per comunitat de
veïnats sobre l'excés d'ocupació de la terrassa del restaurant Gaudí de la plaça
Quartera

TRAMITANT

Avís de llamborda fora de lloc al carrer del Mirador, a la placeta

RESOLTA

Es sol·licita la neteja d'excrements de coloms al carrer Ramon Llull, a la voravia de
l'Arxiu del Regne de Mallorca

RESOLTA
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ENT.

BARRIADA

TEMA

ESTAT

18-feb

SANT JAUME

Avís filmació dia 21 de febrer al barri de Sant Jaume

19-feb

EL SINDICAT

Es sol·licita senyal de limitació d'alçada de vehicles a l'entrada del carrer Esperit
direcció plaça Banc de l'Oli, tal com n'està col·locada una al principi del carrer
Vallori direcció plaça de la Mercè.

TRAMITANT

24-feb

DISTRICTE

S'informa a les associacions de veïnats del Puig de Sant Pere i Sant Nicolau de
l'oferta que ha previst l'SMAP per als dies de la Diada de les Illes Balears

RESOLTA

RESOLTA

Visites i reunions
31-ene

Reunió Coordinació de Districtes i Defensora de la Ciutadania
Comissió de Coordinació

3-feb

Junta municipal de Districte
Reunió d'àrea

4-feb

Comissió de centre històric

5-feb

Reunió dinamització de districte

6-feb

Reunió dinamització de districte
Comissió de coordinació

10-feb
Reunió convent Ses Jerònimes
11-feb

Reunió d'àrea

13-feb

Visita del regidor al barri d'El Sindicat

14-feb

Reunió comerciant del carrer Fideus
Comissió de coordinació

17-feb
Reunió d'àrea
18-feb

Comissió de centre històric

23-feb

Jurat Rua Palma 2020
Comissió de coordinació

24-feb

Coordinació territorial
Reunió Coordinació de Districtes i PalmaActiva

25-feb

Reunió comerciant del barri Sant Nicolau

Pàgina 8 de 9

11. Torn obert de paraules. No se’n formulen.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
La secretaria

Vist i plau
EL president

Francisca Marcús Alemany

Alberto Jarabo Vicente
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