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CONSELL TERRITORIAL DISTRICTE CENTRE 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinària   
Data: 16 de desembre 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) 
Belen Álvarez  (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) 
Amalia Santos (AAVV Sa Calatrava-Montesión-Santa Clara) 
Joana M. Pizá (AAVV Sa Calatrava-Montesión-Santa Clara) 
Baltasar Morell (AAVV San Nicolau) 
Jeroni Morell (AAVV San Nicolau) 
Margarita Ques (AAVV San Nicolau) 
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. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 23 de setembre de 2019 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió de dia 23 de setembre de 2019. 
 
2. Informe Presidència 
 
El Consell Territorial se n’assabenta de: 
 
Durant l’any 2019 s’han tramitat un total de 140 actuacions. 
 
El llistat de peticions queda de la següent forma: 
 
 

ESTAT  ACTUACIONS 2019 

TRAMITANT 34 



 

2 

DENEGADA 
 

6 
 

RESOLTA 

 

100 
 

TOTAL 
 

140 
 

 
 

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 la celebració del 
fogueró a la revetlla de Sant Sebastià. 

EDUCACIÓ RESOLTA 

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 confraries 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 veÍnats 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 filmacionsa 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 esborrany 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 RESOLTA 

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, fast 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 seguretat 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 RESOLTA 

2-abr EL SINDICAT 
PETICIÓ 

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

SEGURETAT 
CIUTADANA 

RESOLTA 

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 RESOLTA 

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 RESOLTA 

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 RESOLTA 

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 

RESOLTA 

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 

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 RESOLTA 

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 RESOLTA 

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 

RESOLTA 

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 RESOLTA 

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 

3-sep LA SEU 
ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

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

INFRAESTRUCTURES RESOLTA 
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ENT. BARRIADA SUBJECTE TEMA ÀREA ESTAT 

5-sep DISTRICTE DISTRICTE 
Avís filmació el dia 10 a les zones de 
plaça Espanya, Rambles, plaça Mercat i 
mercat de l'olivar 

ALTRES RESOLTA 

6-sep DISTRICTE DISTRICTE 
Avís filmació del 5 al 15 de setembre a Sa 
Calatrava 

ALTRES RESOLTA 

6-sep LA MISSIÓ DISTRICTE 
Tramesa d'informació per crear una AVV 
al barri de la Missió sol·licitada per una 
veïnada del barri 

ALTRES RESOLTA 

9-sep LA MISSIÓ 
PETICIÓ 

CIUTADANA 
Petició normativa reguladora de Mobilitat 
al carrer Oms sobre bicicletes i patinets 

MOBILITAT TRAMITANT 

9-sep 
SA 

CALATRAVA 
PETICIÓ 

CIUTADANA 
Petició de poda dels arbres de la plaça 
Llorenç Villalonga 

INFRAESTRUCTURES TRAMITANT 

9-sep EL SINDICAT 
PETICIÓ 

CIUTADANA 
Petició de neteja del parc infantil de la 
plaça Nova de la Ferreria 

INFRAESTRUCTURES RESOLTA 

9-sep EL SINDICAT 
PETICIÓ 

CIUTADANA 
Petició de cura als arbres de plaça 
Raimundo Clar 

INFRAESTRUCTURES RESOLTA 

10-
sep 

EL MERCAT DISTRICTE 
Difusió canvi temporal circulació obres 
Velazquez 

ALTRES RESOLTA 

11-
sep 

EL SINDICAT 
PETICIÓ 

CIUTADANA 

Posar a l'altre costat del carrer, per millor 
visibilitat del conductor, la senyal de 
prohibit tràfic rodat a la plaça Nova de la 
Ferreria 

MOBILITAT RESOLTA 

11-
sep 

SA 
CALATRAVA 

DISTRICTE 
Reposició  de bol·lard a pc Llorenç 
Villalonga, 12 

INFRAESTRUCTURES RESOLTA 

13-
sep 

SA 
CALATRAVA 

PETICIÓ 
CIUTADANA 

Piló arracant al carrer Pere Quetglas Xam MOBILITAT RESOLTA 

16-
sep 

LA SEU 
ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

Neteja de les escales de la Costa de la 
Seu, estan molt brutes degut a que s'ha 
arrossegat qualque tipus de bossa amb 
fems 

EMAYA RESOLTA 

16-
sep 

LA SEU 
ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

Reparació del mur de la costa de La Seu INFRAESTRUCTURES TRAMITANT 

16-
sep 

LA SEU 
ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

Herbes a les escales de la costa de La Seu EMAYA TRAMITANT 

17-
sep 

LA SEU 
ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

Empedrat en mal estat. Pedres 
amolladades als carrers Sant Pere Nolasc 
7, Miramar i Almudaina 

INFRAESTRUCTURES TRAMITANT 

17-
sep 

LA SEU DISTRICTE 

Sol·licitud informe a Urbanisme, sobre la 
eliminació d'un escaló al carrer Sant 
Bernat per poder obtenir una plaça més 
d'aparcament 

URBANISME DENEGADA 

18-
sep 

LA SEU 
ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

Restituir el mirall que falta al carrer de'n 
Morei 

MOBILITAT RESOLTA 

18-
sep 

LA SEU 
ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

Netejar pintada al carrer Palau Reial EMAYA RESOLTA 

18-
sep 

LA SEU 
ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

Vigilància i control a l'horari de la parada 
de Taxi Tour de La Seu 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

RESOLTA 

19-
sep 

DISTRICTE 
GRUP 

MUNICIPAL 

Informació sobre la proposició de netejar 
o substituir les senyals de tràfic que estan 
en males condicions 

MOBILITAT RESOLTA 
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ENT. BARRIADA SUBJECTE TEMA ÀREA ESTAT 

19-
sep 

SA 
CALATRAVA 

ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

 Control de plaga de coloms a l'edifici ca'l 
Baró de Pinopar, al carrer Criança 18  

SANITAT I CONSUM TRAMITANT 

19-
sep 

MONT-SION 
ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

Gestió amb el Bisbat de Mallorca i amb 
les monges de les Jerònimes per 
aconseguir les claus del monestir per 
solucionar el problema que hi ha de rates 
i coloms 

ALTRES RESOLTA 

19-
sep 

SANT 
NICOLAU 

DISTRICTE 
Avís sessió fotogràfica el dia 23 amb 
reserva d'espai al carrer Constitució 

ALTRES RESOLTA 

19-
sep 

SANT 
JAUME 

DISTRICTE 
Avís sessió fotogràfica el dia 23 amb 
reserva d'espai al carrer Jardi Botánic, 12 

ALTRES RESOLTA 

23-
sep 

SA 
CALATRAVA 

DISTRICTE 
Reparació voravia Av. Gabriel roca, a 
145 mts. de l'Avinguda Gabriel Alomar. 
Falten rajoles. Perill de caigudes. 

INFRAESTRUCTURES TRAMITANT 

23-
sep 

SA 
CALATRAVA 

DISTRICTE 
Branca envaeix el carril bici de baixada 
de avinguda Gabriel Alomar 

INFRAESTRUCTURES RESOLTA 

24-
sep 

EL SINDICAT 
PETICIÓ 

CIUTADANA 

Sol·licitud d'educador social per a les 
persones sense sostre que romanen a la 
plaça Nova de la Ferreria 

BENESTAR SOCIAL  DENEGADA 

24-
sep 

SA 
CALATRAVA 

DISTRICTE 
Avís filmació spot publicitari a plaça 
Santa Fe, amb reserva d'espai a Porta del 
Camp i Ad. Gabriel Alomar 

ALTRES RESOLTA 

24-
sep 

EL SINDICAT 
PETICIÓ 

CIUTADANA 
Neteja pintades a la plaça Mercadal EMAYA TRAMITANT 

24-
sep 

SA 
CALATRAVA 

DISTRICTE Avís sessió fotogràfica per sa Calatrava ALTRES RESOLTA 

25-
sep 

LA SEU 
ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

Neteja pintades al carrer Almudaina, 
números  

EMAYA TRAMITANT 

25-
sep 

SA 
CALATRAVA 

ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

Reparació paviment al carrer Bastió den 
Berad, 22. Falten les rajoles que 
substituïen una tapa. 

INFRAESTRUCTURES TRAMITANT 

1-oct EL SINDICAT DISTRICTE 

Sol·licitud de informació sobre la 
possible edificació en el carrer Hostal de 
l'estel, 9, actualment aparcament irregular 
i que causa problemes de transit als 
usuaris i residents de la plaça nova de la 
Ferreria 

URBANISME RESOLTA 

1-oct 
PUIG DE 

SANT PERE 
ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

Sol·licitud educador de carrer pel barri 
Puig de Sant Pere 

BENESTAR SOCIAL  DENEGADA 

3-oct DISTRICTE DISTRICTE 

Avís de filmació als barris de sant 
Nicolau i Calatrava, els dies 8, 9 i 10 
d'octubre amb reserva d'espai a 
Conqueridor 

ALTRES RESOLTA 

3-oct EL SINDICAT 
CONSELL 

TERRITORIAL 

Sol·licitud a l'Associació hotelera de 
Mallorca del nombre de places hoteleres 
hi ha al districte. 

ALTRES RESOLTA 

7-oct LA SEU 
ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

Senyal de prohibit estacionament caiguda 
al carrer sant Gaietà 

MOBILITAT TRAMITANT 

8-oct 
SA 

CALATRAVA 
PETICIÓ 

CIUTADANA 
Piló arracant al carrer Pere Quetglas Xam, 
una altra vegada 

MOBILITAT RESOLTA 

9-oct 
SANT 

NICOLAU 
PETICIÓ 

CIUTADANA 

Diversos veïnats es queixen de la manca 
de informació sobre els tall de carrers 
quan es fa un esdeveniment organitzat per 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

TRAMITANT 
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tercers, es sol·licita informació al respecte 

10-
oct 

SA 
CALATRAVA 

DISTRICTE 
Gestió per a la desratització i control de 
plaga de coloms del convent de les 
Jerònimes.  

ECOLOGIA, 
AGRICULTURA I 

BENESTAR ANIMAL 
RESOLTA 

11-
oct 

LA SEU 
ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

Reclamació de la col·locació dels 
contenidors de recollida mòbil al carrer 
Mirador durant dos dies. 

EMAYA RESOLTA 

14-
oct 

CORT 
PETICIÓ 

CIUTADANA 

Queixes pel trànsit i accés de les 
motocicles a la zona ACIRE, es considera 
que hi ha un gran nombre d'elles que 
dificulta la circulació i que aparquen als 
llocs de cotxes reduint així les poques 
places que hi ha al barri. 

MOBILITAT RESOLTA 

14-
oct 

SA 
CALATRAVA 

DISTRICTE 
Sol·licitud de convertir en doble sentit de 
circulació la plaça Llorenç Villalonga, en 
consens dels veïnats, hotels i ajuntament. 

MOBILITAT RESOLTA 

14-
oct 

SA 
CALATRAVA 

DISTRICTE 
Sol·licitud de càrrega i descàrrega a la 
plaça Llorenç Villalonga, núm. 2 

MOBILITAT RESOLTA 

14-
oct 

DISTRICTE 
CONSELL 

TERRITORIAL 
Sol·licituds registre d'activitats celebrades 
al Districte Centre 

FUNCIÓ PÚBLICA I 
GOVERN INTERIOR 

TRAMITANT 

14-
oct 

EL SINDICAT DISTRICTE 
Avís filmació amb reserva d'espai públic 
al carrer Fra Cuñado el dia 1 de novembre 

ALTRES RESOLTA 

16-
oct 

SANT 
JAUME 

JUNTA 
MUNICIPAL 

Es sol·licita informació sobre l'estat i el 
projecte de rehabilitació de l'edifici de la 
Misericòrdia. 

ALTRES RESOLTA 

16-
oct 

PUIG DE 
SANT PERE 

PETICIÓ 
CIUTADANA 

Visita amb el policia de barri per detectar, 
juntament amb alguns veïnats, les 
necessitats del servei 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

RESOLTA 

17-
oct 

PUIG DE 
SANT PERE 

DISTRICTE 
Avís filmació amb reserva d'espai públic 
a la plaça porta de santa Margalida dia 2 
de desembre 

ALTRES RESOLTA 

21-
oct 

DISTRICTE 
PETICIÓ 

CIUTADANA 

Cura de les palmeres situades enmig de 
l'Avinguda Gabriel Alomar i el palmito a 
l'entrada del pàrquing a l'avinguda 
Alexandre Rosselló cantonada en carrer 
Manacor 

INFRAESTRUCTURES TRAMITANT 

21-
oct 

EL MERCAT DISTRICTE Difusió tall de trànsit a Tous i Ferrer ALTRES RESOLTA 

23-
oct 

LA SEU 
ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

Informar de l'ordenança de mobilitat 
respecte els vehicles que poden estacionar 
a les zones d'àrea restringida ZAR 

ALTRES RESOLTA 

23-
oct 

SA LLOTJA-
BORN 

ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

Informació sobre projectes futurs a la 
plaça de les tortugues 

MOBILITAT RESOLTA 

24-
oct 

LA SEU 
ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

Es repeteix la falta de contenidors de 
recollida mòbil al mirador de La Seu 

EMAYA RESOLTA 

24-
oct 

SA LLOTJA-
BORN 

PETICIÓ 
CIUTADANA 

Queixa dels mercadets de gastronomia del 
passeig  Sagrera 

SANITAT I CONSUM TRAMITANT 

24-
oct 

LA SEU 
JUNTA 

MUNICIPAL 

Proposició sol·licitant autorització per als 
veïnats per poder estacionar a l'entorn de 
La Seu durant la nit 

MOBILITAT DENEGADA 

25-
oct 

LA SEU 
JUNTA 

MUNICIPAL 

Proposició sol·licitant la reparació o 
restitució de la boca d'incendis del carrer 
Can Anglada cantonada Estudi General i 
revisió de la resta de boques del Districte 

BOMBERS RESOLTA 
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25-
oct 

LA SEU 
JUNTA 

MUNICIPAL 
Proposició sol·licitant la retirada dels 
enderrocs del pati de can Bordils 

CULTURA TRAMITANT 

25-
oct 

LA SEU 
PETICIÓ 

CIUTADANA 

Sol·licitud d'informació sobre l'accés dels 
vehicles de premsa com ACIRE especial 
al barri de La Seu 

MOBILITAT RESOLTA 

5-
nov 

JAUME III 
ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

Sol·licitud reunió amb el policia de barri 
per exposar-li el problema que tenen amb 
un "aparcacoches" que torba la 
convivència del barri 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

TRAMITANT 

6-
nov 

EL SINDICAT 
ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

Recabar informació sobre places 
turístiques, llicències d'hotels, normativa 
ZAC, aparcaments i galeries plaça Major. 

SANITAT I CONSUM RESOLTA 

8-
nov 

SA 
CALATRAVA 

DISTRICTE 
Avís filmació programa de televisió a Ses 
Voltes, els dies 9 i 11  

ALTRES RESOLTA 

12-
nov 

EL SINDICAT 
PETICIÓ 

CIUTADANA 
Avís de branca rompuda al carrer Forn 
d'en Vila, 5 

INFRAESTRUCTURES RESOLTA 

12-
nov 

SANT 
NICOLAU 

ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

Es sol·licita que substitueixin les 
bufadores de combustió per les 
elèctriques que fan menys renou, i que es 
posin més agranadores 

EMAYA TRAMITANT 

13-
nov 

SANT 
NICOLAU 

ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNATS 

Es sol·licita que la línia 19 de l'EMT que 
va a la Universitat, torni passar pel Centre 
ja que facilita la vida de la gent del centre 
i evitaria que anassin a viure a altres 
barris 

EMT RESOLTA 

13-
nov 

DISTRICTE 
CONSELL 

TERRITORIAL 
Sol·licitud sobre les llicències d'hotels 
atorgades abans i durant la moratòria  

URBANISME RESOLTA 

14-
nov 

PUIG DE 
SANT PERE 

CONSELL 
TERRITORIAL 

Petició sobre l'expedient de declaració de 
zona acústicament contaminada de la 
Llotja 

SANITAT I CONSUM RESOLTA 

15-
nov 

DISTRICTE 
PETICIÓ 

CIUTADANA 
Es sol·licita informació sobre els 
escocells enrajolats 

INFRAESTRUCTURES RESOLTA 

15-
nov 

DISTRICTE DISTRICTE 
Informació sobre l'actuació de la banda de 
música municipal dia 21 al mercat de 
l'Olivar 

CULTURA RESOLTA 

18-
nov 

LA MISSIÓ 
PETICIÓ 

CIUTADANA 

Veïnats del carrer Francesc de Borja Moll 
volen saber per què el tram del carrer 
entre els carrers Reina Esclaramunda i 
Oms només es pot estacionar a un costat 
del carrer. 

MOBILITAT TRAMITANT 

20-
nov 

EL SINDICAT 
PETICIÓ 

CIUTADANA 
Avís proliferació de coloms a les places 
J.M. Quadrado i Artesania 

ECOLOGIA, 
AGRICULTURA I 

BENESTAR ANIMAL 
TRAMITANT 

21-
nov 

DISTRICTE DISTRICTE 
Difusió convocatòria de noves 
conferències de la Universitat per a 
Majors 

JUSTICIA SOCIAL, 
FEMINISME I LGTBI 

RESOLTA 

22-
nov 

MONT-SION 
JUNTA 

MUNICIPAL 

Tramesa proposició sobre millora de 
recollida selectiva als carrers Montision i 
Call 

EMAYA TRAMITANT 

26-
nov 

DISTRICTE DISTRICTE 

Avís filmació als carrers Passeig Sagrera, 
Passeig Mallorca i Plaça Porta del Camp, 
els dies 26 i 27 de novembre, i 2 i 3 de 
desembre. 

ALTRES RESOLTA 
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Visites i reunions 

23-sep 
Comissió de Coordinació 

Consell Territorial Districte Centre 

24-sep 
Reunió mapa de recursos comunitaris 

Reunió amb associació de veïnats del barri del Sindicat 

25-sep Reunió amb associació animalista de Canamunt 

27-sep Reunió amb associació de veïnats del barri de Puig de Sant Pere 

28-sep Jornada solidària per recaudar fons per la colònia de moixos de Canamunt 

30-sep 

Comissió de Coordinació 

Junta Municipal de Districte 

Avaluació i planificació UOM 

1-oct 
Reunió representat convent Les Jerònimes 

Comissió de centre històric 

2-oct Reunió amb veïnades de la plaça nova de la Ferreria i el policia de barri 

3-oct Visita al Casal del barri de Puig de Sant Pere 

7-oct 

Reunió amb el director general d'Urbanisme 

 

Comissió de Coordinació 
 

8-oct Visita al barri del Puig de Sant Pere amb els veïnats 

10-oct Reunió amb representant de l'associació de veïnats del barri de Sant Nicolau 

14-oct Comissió de Coordinació 

15-oct Comissió de centre històric 

16-oct Reunió de dinamització amb associació de veïnats 

18-oct Reunió de dinamitació 

21-oct 
Comissió de Coordinació 

Coordinació territorial 

22-oct 
Taula Intersectorial 

Visita al convent santa Elisabet amb responsable Son Reus 

23-oct Reunió al barri de La Seu amb el policia de barri i l'associació de veïnats 

28-oct Comissió de Coordinació 

31-oct Reunió per a la dinamització 
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Visites i reunions 

11-nov Comissió de Coordinació 

12-nov 

Visita conjunta amb tècnic de plagues al convent de les Jerònimes 

Reunió amb comerciants i direcció de Govern Interior 

Reunió amb regidoria de Mobilitat i de Districte Centre 

Reunió de presentació de projecte galeria pç Major per part d'AVV 

18-nov 
Comissió de Coordinació 

Coordinació territorial 

19-nov 
Visita de la comissió de centre històric 

Comissió de centre històric 

21-nov 
Reunió amb presidenta d'associació de veïnats 

Reunió Serveis Socials 

25-nov 
Comissió de Coordinació 

Reunió informativa de Mobilitat i Districte Centre als veïnats 

26-nov Reunió informativa de Mobilitat i Districte Centre als comerciants 

 Reunió amb les veïnades del barri de Puig de Sant Pere i el policia de barri 

 
El Sr. Jarabo explica l’informe que s’ha presentat. S’està intentant des bloquejar els 
pressuposts participatius i  ja s’ha instal·lat les cases pels moixos construïts amb 
contenidors d’EMAYA. En relació als horts urbans es preveu un canvi d’ubicació per a 
2020. 
Referent al projecte de refugis antiaeris, se li ha assignat una partida pressupostària i es 
farà publicació d’un llibre. 
Respecte a l’observatori de gentifricació, es troba encarrilat, però no basta, està en 
marxa i s’espera que tengui una partida pressupostària assignada. Ens demanam que és 
el que passa a cada barri i el que es veu es que hi ha una transformació social però no es 
sap que realment el passa. Es va plantejar a la Sra. Truyol que aquest projecte es faci 
sigui pel Centre i que sigui una base per després poc a poc, anar fent altres barriades per 
saber que és el que realment està passant. S’insisteix bastant en que sigui només pel 
Centre i després ja es vorà el que es pot fer, però que ara són els veïns del Centre els que 
ho estan patint. 
 
La Sra. Aguiló, fa una petita exposició dels hotels, places hoteleres i demés que hi ha al 
Districte Centre: 
 
2016 (des): 38 hotels autoritzats per turisme. El total d’hotels 

existents+tramitació+obra en el 2016 (des) eren:101 

2018 (gen): 83 hotels autoritzats per turisme 

2019 (set): 89 hotels autoritzats per turisme 
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Hotels amb llicencia per fer l’obra: 7 

Hotels pendent de llicència: 8 

El total d’hotels existents+tramitació+obra serien:104 

 

Tot Palma: 

2018 (gen): 198 hotels autoritzats per turisme 

2019 (set): 212 hotels autoritzats per turisme 

Hotels amb llicencia per fer l’obra: 21 

Hotels pendent de llicència: 32 

 
3. Precs i preguntes 

  
S’obre un torn  als veïns per exposar les seves demandes: 
En primer lloc intervenen els veïns del Puig de San Pere i Sa Llonja: 
Demanen com està la resolució de ZAC de Sa Llonja, volen saber com esta el tema. Es 
demana a l’Ajuntament com està la situació del ZAC i la contesta que tenen es que són 
ells que saben com està i sa veritat es que és una zona molt contamina, que els veïns poc 
a poc abandones les cases i cada cop hi ha menys residents. Aquest problema ve d’anys 
endarrere i no es pren seriosament la resolució d’aquest expedient. S’ha fet medicions 
pagades pels veïns, pensen que ara ja s’ha de denunciar a l’Ajuntament. 
 
El Sr. Bayona, respecte a Sa Gerreria comenta que a aquella zona els hi va passar les 
delimitacions però el que hi ha és una aglomeració de persones, cada vegada més 
terrasses... es demanen quines actuacions s’han duit a terme. 
 
Continua la Sra. Marcos, demanant un reducció d’horari, que hi ha una sentència del 
Tribunal Suprem de Madrid que diu que tenen dret a aquesta reducció. No es just que 
els restaurant estiguin fins les 3 de la matinada i no les hi passi absolutament res. Tot 
seria més fàcil d’arreglar si hi hagués voluntat política perquè els drets prevaleixen 
davant tot. No tenen els veïns confiança amb l’Ajuntament pensen que aquest s’hauria 
de posar de costat dels ciutadans de Palma perquè sigui més fàcil viure al barri. 
 
El Sr. Bayona, referent als músics al carrer, comenta que hi havia un projecte en marxa 
a l’anterior legislatura que no deixa que al Centre hi hagués músics, i la sorpresa ha 
estat que es troba aturat aquest projecte. 
 
Diu la Sra. Marcos que els músics no poden tocar amb amplificadors i ara resulta que sí, 
que poden dur amplificadors de 35 decibels. El que està clar es que el carrer és el major 
patrimoni dels ciutadans, però no sembla que sigui així. Respecte a l’ocupació de la via 
pública, hi havia una prohibició de mobiliari fixo i resulta que ho deixen tot al carrer i 
això s’hauria de corregir, a pesar d’un decret de batlia, que diu de manera excepcional 
es poden deixar les taules i cadires al carrer. 
 
Contesta el Sr. Jarabo, en relació als músics, es va fer un decret impossible d’executar, 
es va paralitzar per no poder aplicar-se. Es fa una ronda de contactes, per intentar 
regularitzar els músics al carrer. Hi ha un model que és el de València que s’intenta dur 
a terme entre tots els partits polítics i s’espera tenir abans de Setmana Santa on indiquin 
els llocs, horaris, grups solistes, fora amplificadors o reducció d’amplificadors per no 
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generar problemes amb els veïns, etc. Es regularà la restricció al Centre. Es parlarà amb 
les entitats veïnals per concretar horaris i llocs. Es vol intentar descentralitzar. 
Referent a les terrasses, és un tema que té difícil solució. Es va aprovar l’Ordenança 
d’ocupació de la via pública i ara ens trobam en un període de consolidació. Es cert que 
els restaurants no compleixen la normativa i també és cert que s’ha de fer qualque 
concessió i a la vegada actuar contra l’incompliment. No es té en compte que hi hagi 
cap moratòria en l’apartat de mobiliari. L’han de recollir i amagar-lo, hi ha molts 
d’incompliments que es persegueixen. A Palma ens trobam que tenim 1.024 terrasses i 
hi ha aproximadament 1.000 sancions. El carrer és del ciutadà, hi ha un abús per part 
dels restauradors i mesures perquè es compleixin. S’ha de trobar un equilibri i tenir 
capacitat per complir la normativa. 
 
El Sr. Clar, comenta  respecte als artistes del carrer que es duen mesos negociant unes 
mesures que es va arribar a un acord i ara es torna endarrere. 
La Sra. Navarra diu que no entén si hi havia un decret, perquè ara es torna endarrere.a  
Contesta el Sr. Jarabo que era inassumible, que per aquesta raó s’ha tornat endarrere.  A 
València també es troben amb molts de problemes. 
Diu el Sr, Bayona, els músics són pocs i els veïnats molts. 
El Sr, Garau fa referència a l’incompliment de l’ordenança i troba que els bars tenen 
massa permissivitat, tenen unes taxes que són ridícules i troba que haurien de ser iguals 
que l’IBI. Hi hauria d’haver més accessibilitat, més informació, mes transparència, dret 
dels ciutadans a la informació. 
El Sr. Morell, respecte a la zona de San Nicolau, respecte al ZAC no s’ha explicat res de 
les actuacions de l’Ajuntament. Hi hauria d’haver transparència i informació als 
ciutadans i l’Ajuntament no s’hauria de obtenir lucre. No es donen solucions, 
m’agradaria que es comprometés a no fer cap actuació si abans no ha parlat amb els 
veïns. 
El Sr. Jarabo comenta que hi ha un pla específic per la Plaça  del Mercat, Banc de s’Oli, 
carrer Velàzques, etc. 
La Sra. Pizà comenta que els cotxes de l’Ajuntament poden passar per l’ACIRE, i els 
altres no. 
La Sra. Flexes, respecte als aparcaments de la plaça del Mercat, comenta que n’hi ha 
poc i això fa que treguin als veïnats i que les motos poden fer i aparcar allà on vulguin, 
fins i tot hi ha una reserva d’estacionament al jutjat pels cotxes oficials. Això no és una 
bona fórmula pels veïns i crec que s’hauria de trobar solucions i facilitar-les la vida, 
quan abans podien aparcar 30 cotxes. A sa Llonja va passar el mateix i  en canvi els bars 
o restaurants poden tenir tolts fixos que després amb una taula ja tenen la multa pagada. 
S’hauria de fer un replantejament a la plaça del Mercat.  
El Sr. Clar es demana perquè els cotxes d’IB3 i TV3 si poden aparcar a la zona de la 
Seu. Contesta la Sra. Moilanen que en ares del servei públic, poden aparcar, que és una 
excepció.  
El Sr. Jarabo comenta que cada tema té les seves mirades. El PMUS va fer que de 
manera progressiva es retiressin els cotxes en superfície al Centre de Palma. Es vol tenir 
un model de ciutat diferent al que es tenia fins ara i s’intentarà que es redueixin els 
cotxes i aquests aparcaments no es substituiran per terrasses. 
Comenta la Sra. Moilanen que va ser molt difícil arribar a tenir una ordenança i al 
compliment de la mateixa. Ens trobam amb espais privat d’ús públic, on l’horari de 
tancament no és el mateix (públic les 24 h, privat les 3 de la matinada) per la qual cosa a 
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la part privada suposa un gran problema. Es van revocant llicències per incompliment 
de la normativa. 
El Sr. Morell li demana al President, que és el que pensa fer. Li demana que es 
comprometi per escrit i així quedarà constància. 
La Sra. Navarro demana, respecte a l’ACIRE de la Plaça del Mercat, les quotes 
d’EMAYA i les parades de bus de la Rambla. Opina que hi ha d’haver una real 
participació per parts dels veïns. 
El Sr. Jarabo explica el perquè dels canvis de les parades del bus i pensa que una bona 
opció, seria ampliar els aparcaments subterranis perquè aquest equip de govern vol 
acabar amb la gentifricació. No entén la Sra, Navarro, com es que ofereixen durant un 
any poder aparcar als aparcaments de la Plaça Major, pagant una quota de 65€ per 
després el segon any passar a pagar 130€. 
La Sra. Santos parla de la sensació que té que és mai arribar a avançar en res, li 
agradaria que el Consistori es possessiones al costat dels veïns i que ells tenguessin la 
força que les hi pertoca. 
La Sra. Marcos comenta el tema de les motos, als espais ACIRE hi ha estacionament de 
motos per funcionaris, els agradaria saber que és el passa, quins són els bars que tenen 
llicència, quins no, es demana una càmera.... La Defensora li diu que les llicències són 
públiques. continua la Sra. Marcos dient que a vegades es concedeixen les llicències 
d’activitat per silenci administratiu i els que volen és informació. 
El Sr. Clar manifesta que les veïnats de la Seu varen demanar per aparcar davant el que 
era la Casa de Socorros i la contesta va ser no. També varen demanar per poder circular 
pel carrer Unió per no haver de fer tanta volta. Esta pendent de contestar per part de 
mobilitat. Manifesta que si es van eliminant places d’aparcament en superfície, el que 
s’hauria de fer és ampliar aparcaments. Demana el perquè l’increment de taxes en 
billets de bus i EMAYA. Li contesta la Sra. Moilanen que és una pujada raonable, 
encara que no ho sembli, tot i que si s’utilitza la tarjeta, no és tan l’increment del billet 
de bus. 
El Sr. Clar, troba que s’ha de donar “un tirón de orejas” per la sentència del taxi tour, 
perquè no es fa el que diu la sentència? 
El Sr. Garau manifesta que el que s’hauria de fer es una fulla de ruta per el Consell 
Territorial, incloure dins ella el tema dels creuers, que no sabem com es troba i volem 
saber si es farà una regulació i a la vegada s’encaixa amb el tema de mobilitat i per 
afegir també el da la vivenda. 
El Sr. Baltasar Morell, demana si serveis aquesta fulla de ruta pel Consell. Referent al 
PMUS, si es volen eliminar aparcaments, ofereixen alternatives, solucions? Al estar 
rodejats d’ACIRES no hi ha aparcaments. 
La Sra. Marcos demanar desplaçar una càmara carrer del Mar cap a Antoni Maura i 
respecte a la zona ZAC quan es declararà ZAC? 
La Sra. Álvarez, respecte a la Plaça Major en els processos participatiu es varen 
presentar propostes per part de Pimeco; AFEDECO; PIMEN que fos un gran centre 
comercial. ARCA demanava que fossin espais d’ús municipal. Els veïns no les hi 
agrada la proposta d’un mercat gastronòmic, volen que sigui un espai d’ús social de 
veïns i residents i fer coses per ús social, tal com a la part central mercadets, activitats 
cogestionades, projecció de documentals, centre d’interpretació, museu de la ciència, 
comerç just (Cáritas, Fundació Vicenç Ferrer), un gran supermercat cooperatiu, s’han de 
realitzar ofertes per les persones que viuen a Palma, etc. 
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El Sr, Jarabo pensa que es posi el que es posi ha de ser autofinançat. Un model gestió 
que sigui totalment públic es complicat, l’ideal seria co-gestió amb una inversió inicial 
en solitari o a través d’un concessionari. 
Els veïns manifesten que es vol tornar a recuperar la plaça Major, és una plaça de 
turistes i ens trobam que les galeries estan totalment degradades i que hi ha 600 
aparcaments que si s’oferissin a 65€ al mes, estarien ocupats, no pot sortir a concurs les 
galeries de la plaça Major perquè els grans comerços es presentarien. El que volem és 
recuperar la plaça, hi ha que utilizar el que es té pels ciutadans. 
El Sr. Clar diu que no estaria malament que hi hagués aparcament i un supermercats 
pels veïns del Centre. 
La Sra. Pizà, troba que no es pot estar molt de temps d’aquesta manera perquè acabarà 
per haver-hi rates i okupes. 
Com diu la Sra. Álvarez, que la gent torni a la plaça Major, amb ganes, amb projecte de 
gent d’aquí com el del grup d’arquitectes que pensen que seria una bona iniciativa 
juntar la part de d’alt amb la de baix, que hi tornes haver l’EROSKI i aparcaments a 
preu accessible pels residents. 
Per final la Sra. Moilanen parla de la proliferació de cases d’apostes a la ciutat i 
presenta el comunicat que s’ha presentat i es transcriu a continuació: 
 
“Les entitats signants volem manifestar la nostra preocupació i el nostre rebuig a l’increment 
descontrolat de cases d’apostes a les nostres barriades i pobles. La proliferació de cases 
d’apostes, de “betting corners” o de màquines escurabutxaques a altres locals, així com la 
constant i agressiva publicitat del joc d’atzar i afectant cada vegada a edats més joves. 
 
Ens preocupa que aquestes cases d’apostes tenguin una implantació molt intensa a certes 
barriades amb una població desfavorida econòmicament. 

 

Ens preocupa la seva presència propera a espais freqüentats per infants i joves, com centres 
educatius o espais d’oci juvenil, que actua com a un element molt potent de promoció d’una 
pràctica nociva i no recomanable. 

 

Ens preocupa la publicitat constant i agressiva de les apostes i el joc online, amb la participació 
de personatges públics i de referència per al més joves, que incentiva i normalitza aquestes 
pràctiques com una activitat d’entreteniment de baix risc. Tenint en compte l¡especial  empredre 
mesures per a prevenir i evitat la seva exposició als jocs d’atzar i d’apostes. 

 

Ens preocupa que ens trobem davant el que molts anomenen la nova epidèmia del segle XXI, 
l’addició al joc, i que no estam reaccionant amb la suficient rapidesa i efectivitat, ni com a 
Administracions ni com a societat. 

 
Per tot això, emplaçam a totes les entitats implicades, als professionals i a l’Administració a 
treballar més encara per aturar aquesta epidèmia abans de que sigui massa tard. 
El futur dels nostres joves està en joc!! 

 
Entitats adherides al comunicat (desembre 2019): 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears/ Col·legi Oficial de Psicòlegs de 
les Illes Balears / / FAPA Mallorca / Federació AAVV de Palma / IREFREA, Institut Europeu 
d’Estudis en Prevenció / Oficina Balear de la Infància i l’Adolescència / Oficina Defensora de la 
Ciutadania de Palma / Projecte Home Balears / UNICF  
Convidats pendents de confirmació 
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Col·legi Oficial de Treball Social Illes Balears/ Associació Balear de Salut Mental/ Col·legi 
Oficial de Metges de les Illes Balears 
 
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 
 

 
 


