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Junta Municipal Districte Centre 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL DISTRICTE CENTRE 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 4/2020 
Caràcter: ordinària  
Data: 29 de juny de 2020 
Horari: 11.15 a 11.40 h 
Lloc: Saló de Plens 
 
Assistents: 
Alberto Jarabo Vicente (President) 
Francesc Josep Dalmau Fortuny (PSIB-PSOE) 
David Díez Herreros (PP)  
Llorenç Carrió Crespí (MÉS - Estimam Palma) 
Fulgencio Coll Bucher ( VOX  - ACTUA PALMA) 
Juana Maria Capó Navarro (Cs) 
Lidia Pérez Martínez (PP) 

Guillermina Aguió 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 1 de juny de 2020 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior de dia 1 de juny de 2020. 
 
2. Proposició del Grup Municipal Cs relativa a l'adequació de la plaça dels Patins 
 
Es proposa: 
 
"La Junta Municipal del Distrito Centro insta al Ayuntamiento de Palma a: 
 
Reponer y adecentar los bordillos de la plaza de los Patines y de las calles que la 
rodean" 
 
La Sra. Capó exposa el mal estat de les vorades de les voravies a la cantonada enfront 
de la Fiscalia ja que els vehicles estacionen sobre les vorades i les espenyen. 
 
El president Sr. Alberto Jarabo contesta que ja s'ha emès l'ordre de treball perquè es 
faci la reparació. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
3. Proposició del Grup Municipal Cs relativa a l'adequació del carrer Oms 
 
Es proposa: 
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"La Junta Municipal del Distrito Centro insta al Ayuntamiento de Palma a: 
 
1-  Nivelar y adecentar las alcantarillas y trampillas con el embaldosado del suelo de la 
calle de los Olmos. 
 
2- Reparar los alcorques de los árboles y asegurarlos para no provocar caídas." 
 
La Sra. Capó  manifesta que és necessari anivellar les rajoles i les tapes, així com 
reparar els escocells dels arbres per evitar caigudes. 
 
El president Sr. Alberto Jarabo contesta que ja s'ha emès l'ordre de treball perquè es 
faci la reparació, si bé pel que fa al tema dels escocells s'ha d'esperar a l'aprovació del 
projecte de parcs i jardins, però esperen que s'aprovi aviat. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
4. Proposició del Grup Municipal VOX- ACTUA PALMA relativa al carrer de Sant 
Miquel, núm. 70 
 
Es proposa: 
 

"La Junta Municipal del Distrito de Centro insta al equipo de Gobierno a que se arregle 

la alcantarilla de la calle San Miguel Nº 70 para que no sobresalga del suelo y evitar 

accidentes por tropiezos y caídas." 

El Sr. Coll explica que al clavegueram del carrer Sant Miquel núm. 70 sobresurt del 
terra i necessita arreglar per evitar caigudes. 
 
El president Sr. Alberto Jarabo contesta que ja s'ha emès l'ordre de treball perquè es 
faci la reparació. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5. Proposició del Grup Municipal VOX - ACTUA PALMA relativa al carrer de Sant 
Miquel, núm. 52 
 
Es proposa: 
 

"La Junta Municipal del Distrito de Centro insta al equipo de Gobierno a que se tomen 

las medidas oportunas para el arreglo de este tramo de acera evitando posibles 

accidentes." 

 
El Sr. Coll exposa el mal estat del carrer Sant Miquel en el tram del núm. 52, on estava 
el sortidor de benzina i reclama que s'arregli. 
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El president Sr. Jarabo contesta que ja s'ha emès l'ordre de treball perquè es faci la 
reparació, si bé explica que es revisaran totes les benzineres urbanes ja que s'han de 
retirar i eliminar la tapa, però això ho ha de fer l'empresa concessionària, mentre que 
el que es refereix a la voravia ho farà l'Ajuntament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6. Proposició del Grup Municipal VOX - ACTUA PALMA relativa a la retirada de 
banderes no oficials de l'edifici Flassaders segons la sentència del Tribunal Suprem 
 
Es proposa: 
 
"La Junta Municipal del Distrito de Centro insta al equipo de Gobierno a la retirada de 

banderas no oficinales del edificio municipal de la C. Flassaders tal y como determina 

la sentencia del Tribunal Supremo por no ser compatible con el marco constitucional y 

legal vigente." 

El Fulgencio Coll Bucher del Grup Municipal VOX ACTUA – PALMA reclama que se 
retiren las banderas no oficiales del edificio municipal C. Flassaders en cumplimiento 
de la sentencia del Tribunal Supremo. 
 
El president Sr. Alberto Jarabo li contesta que l'equip de govern rebutjarà la proposta 
pels motius que ja varen explicar al plenari. 
 
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. 
 
7. Proposició del Grup Municipal VOX - ACTUA PALMA relativa al carril bici de la 
plaça Espanya 
 
Es proposa: 
 
"La Junta Municipal del Distrito de Centro insta al equipo de Gobierno a que proceda al 

repintado para que quede bien señalizado el carril bici en la Plaza de España." 

 
El Sr. Dalmau manifesta que han valorat la petició i creu que ja tenen previst solucionar 
el problema, si bé el tipus de trespol que hi ha a la plaça fa que es despinti amb molta 
facilitat. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
8. Proposició del Grup Municipal VOX - ACTUA PALMA relativa a queixes per 
problemes en el pagament d'una multa per infracció a la zona ACIRE. 
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Es proposa: 
 
"La Junta Municipal del Distrito de Centro insta al equipo de Gobierno a que mejore la 

atención al ciudadano y que actúe de oficio ante este tipo de problemas." 

 
El Sr. Coll explica els problemes que va tenir un ciutadà que va voler pagar una multa 
d'ACIRE perquè el codi de la notificació no es llegia bé i que a n'aquest casos no hauria 
de ser el ciutadà el que fes una instància reclamant que s'arregli, sinó que hauria de 
ser l'administració, a n'aquest cas l'Ajuntament, el que d'ofici ho solucionas. 
 
El president Sr. Jarabo explica que són conscients que hi ha problemes amb la lectura 
del codi de barres de les notificacions de multes i ho han passat a l'IMI perquè ho 
revisin. 
 
Explica que el funcionari que atén a l'OAC informa al ciutadà del que passa però ell no 
pot fer res mes que informar-lo dels tràmits a seguir. 
 
El Sr. Dalmau que el departament de Qualitat ha de recollir la informació del ciutadà. 
 
El president Sr. Jarabo explica que totes les consultes queden enregistrades i el  
departament de Qualitat el que fa es reiterar-les< 
 
La Sra. Pérez manifesta que quan el ciutadà fa la queixa arriba a Qualitat i després 
arriba al departament. 
 
El president Sr. Jarabo manifesta que a n'aquests casos les queixes que per aquest 
motiu arriben a Qualitat es deriven a l'IMI. 
 
Es rebutja per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma), 14 
vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) i cap abstenció, d’acord amb el criteri del vot 
ponderat. 
 
9. Proposició del Grup Municipal PP relativa a la barriada de la Llotja 
 
Es proposa: 
 
"La Junta Municipal de Distrito de Centre insta al equipo de gobierno a la eliminación 
urgente de la pintada turismofóbica ubicada en la calle dels Apuntadors, 36 de la 
barriada de la Llotja." 
 
El president Sr. Jarabo manifesta que s'ha procedit a comprovar aquestes pintades i 
l'equip de govern també està interessats en que es retirin el més aviat possible. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
10. Proposició del Grup Municipal PP relativa a al Passeig Dalt de Murada 
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Es proposa: 
 
"La Junta Municipal de Distrito de Centre insta al equipo de gobierno a la retirada 
inmediata de las vallas que se hallan abandonadas en el Passeig Dalt de Murada." 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
11. Proposició del Grup Municipal PP relativa al Passeig Sagrera 
 
Es proposa: 
 
"La Junta Municipal de Distrito de Centre insta al equipo de gobierno a la reposición 
de los bancos que han desaparecido del Passeig de Sagrera." 
  
El president Sr. Jarabo exposa que els bancs es varen espenyar quan hi va haver el 
temporal que va provocar la caiguda d'arbres, però és complicat la seva reparació i 
reposició pel material del que estan fets i això suposarà un retràs en la seva reparació i 
reposició. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
12. Proposició del Grup Municipal PP relativa al Passeig Sagrera 
 
Es proposa: 
 
"La Junta Municipal de Distrito de Centre insta al equipo de gobierno a la reposición 
del panel informativo que corresponda o a la retirada del poste metálico que se halla 
en el Passeig de Sagrera a la altura del torrent de Sa Riera." 
 
El president Sr. Jarabo manifesta que es retirarà. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
13. Proposició del Grup Municipal PP relativa a la plaça Porta Pintada 
 
Es proposa: 
 

"La Junta Municipal de Distrito de Centre insta al equipo de gobierno a la retirada de 
las bicicletas en estado de abandono del aparcamiento de bicicletas de la Plaça de la 
Porta Pintada." 
 
El president Sr. Jarabo informa que és la Policia Local la que s'encarrega de retirar les 
bicicletes en mal estat i que ho van fent. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
14. Proposició del Grup Municipal PP relativa a la plaça Bisbe Berenguer i Palou 
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Es proposa: 
 

"La Junta Municipal de Distrito de Centre insta al equipo de gobierno a la reparación 
urgente del vallado perimetral de “La Pista de los Patines” ubicada en la plaza del 
Bisbe Berenguer i Palou." 
 
El president Sr. Jarabo informa que aquesta reparació no pertany a l'IME, sinó a l'àrea 
d'Infraestructures i que aquesta àrea està pendent de l'aprovació del projecte de parcs 
i jardins que aviat s'aprovarà. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
15. Informe Presidència 
 
La Junta Municipal del Districte Centre se n’assabenta de: 
 
Durant l’any 2020 s’han tramitat un total de  actuacions. 
 
El llistat de peticions queda de la següent forma: 
 
 

ESTAT  ACTUACIONS 2020 

TRAMITANT 
 

55 
 

DENEGADA 
 

4 
 

RESOLTA 

 

62 
 

TOTAL 
 

121 
 

 

ENT. BARRIADA NOM TEMA ÀREA ESTAT 

7-ene LA SEU AVV LA SEU 
Es sol·licita senyalitzar l'amplària del carrer 
Almudaina per evitar que els vehicles més grans 
quedin encallats al final del carrer 

MOBILITAT RESOLTA 

7-ene LA SEU AVV LA SEU 

Es sol·licita smirall 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 

MOBILITAT DENEGADA 

7-ene 
SA LLOTJA-

BORN 
ALTRES 

Es sol·licita una càmara 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. 

MOBILITAT 
TRAMITAN

T 
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ENT. BARRIADA NOM TEMA ÀREA ESTAT 

8-ene CORT AVV LA SEU 
Comunicació incidència caixetí telefònica 
romput al carrer d'en Morei, 1 

INFRAESTRUCTURES 
TRAMITAN

T 

8-ene 
EL 

SINDICAT 
ALTRES 

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

MOBILITAT RESOLTA 

8-ene LA SEU AVV LA SEU 
Es sol·licita reducció d'horari de l'aparcament de 
motos del carrer Conqueridor  

MOBILITAT 
TRAMITAN

T 

8-ene 
EL 

SINDICAT 
ALTRES 

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

MOBILITAT DENEGADA 

9-ene 
SA 

CALATRAV
A 

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

ALTRES RESOLTA 

14-ene DISTRICTE DISTRICTE Difusió activitas culturals festes Sant Sebastià ALTRES RESOLTA 

15-ene CORT ALTRES 
Es sol·licita la neteja dels fanals que pengen de 
les arcades de la plaça Major 

INFRAESTRUCTURES 
TRAMITAN

T 

16-ene 
SANT 

NICOLAU 
ALTRES 

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

SEGURETAT 
CIUTADANA 

RESOLTA 

21-ene 
SA LLOTJA-

BORN 

AVV PUIG 
DE SANT 

PERE 

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 

MOBILITAT 
TRAMITAN

T 

21-ene EL MERCAT ALTRES 
Es sol·licita als responsables de l'obra de 
Velazquez que retiri els enderrocs ubicats al 
carrer Sant Felip Neri 

MOBILITAT RESOLTA 

21-ene CORT ALTRES 

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 

MOBILITAT 
TRAMITAN

T 

21-ene CORT ALTRES 

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. 

MOBILITAT DENEGADA 

21-ene 
SANT 

NICOLAU 
ALTRES 

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 passar per correus.  
Només demanen poder passar, no estacionar 

MOBILITAT 
TRAMITAN

T 

21-ene 
EL 

SINDICAT 
ALTRES 

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 

GOVERN INTERIOR RESOLTA 

22-ene 
SA LLOTJA-

BORN 
DISTRICTE 

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 

URBANISME 
TRAMITAN

T 

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

ALTRES RESOLTA 

23-ene 
EL 

SINDICAT 
DISTRICTE 

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

ALTRES RESOLTA 

23-ene 
SA 

CALATRAV
A 

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

ALTRES RESOLTA 



 

  8 de 13 

ENT. BARRIADA NOM TEMA ÀREA ESTAT 

23-ene EL MERCAT ALTRES 

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. 

MOBILITAT RESOLTA 

23-ene 
PUIG DE 

SANT PERE 
ALTRES 

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

INFRAESTRUCTURES RESOLTA 

3-feb 
EL 

SINDICAT 
DISTRICTE 

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

ALTRES RESOLTA 

3-feb 
SA LLOTJA-

BORN 
DISTRICTE 

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

ALTRES RESOLTA 

3-feb 
EL 

SINDICAT 
ALTRES 

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

URBANISME RESOLTA 

4-feb 
SA 

CALATRAV
A 

GRUP M. 
CIUTADANS 

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 

EMAYA RESOLTA 

4-feb 
SANT 

JAUME 
GRUP M. 

PP 

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

Cultura 
TRAMITAN

T 

5-feb CORT 
GRUP M. 

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

INFRAESTRUCTURES 
TRAMITAN

T 

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

ALTRES RESOLTA 

5-feb DISTRICTE DISTRICTE 
Contactes amb les entitats del RMEC per a 
animar-los a presnetar projectes de dinamització 
del Districte 

ALTRES RESOLTA 

5-feb 
SA 

CALATRAV
A 

GRUP M. 
CIUTADANS 

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

SANITAT I CONSUM RESOLTA 

5-feb 
SANT 

JAUME 
GRUP M. 

PP 

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'accesibilitat en 
aquest indret. 

INFRAESTRUCTURES 
TRAMITAN

T 

6-feb 
SA LLOTJA-

BORN 

AVV PUIG 
DE SANT 

PERE 

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

URBANISME 
TRAMITAN

T 

6-feb 
EL 

SINDICAT 

AVV 
CANAMUN
T-CIUTAT 
ANTIGA 

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

EMAYA RESOLTA 

6-feb 
SA 

CALATRAV
A 

ALTRES 

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

INFRAESTRUCTURES 
TRAMITAN

T 

6-feb CORT ALTRES 
Es sol·licita informació sobre el tancament del 
funcionament de les escales mecàniques de pl. 
Major. 

GOVERN INTERIOR RESOLTA 

6-feb 
SA LLOTJA-

BORN 
DISTRICTE 

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

MOBILITAT RESOLTA 

7-feb 
SA 

CALATRAV
A 

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

ALTRES RESOLTA 
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ENT. BARRIADA NOM TEMA ÀREA ESTAT 

10-feb 
EL 

SINDICAT 
ALTRES 

Avís de piló arrancat al carrer l'hostal de 
Santanyí 

MOBILITAT RESOLTA 

12-feb 
EL 

SINDICAT 
ALTRES 

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 . 

EMAYA RESOLTA 

13-feb 
SANT 

NICOLAU 
ALTRES 

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

INFRAESTRUCTURES 
TRAMITAN

T 

17-feb 
EL 

SINDICAT 
VISITA AL 

BARRI 

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 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

TRAMITAN
T 

17-feb LA SEU AVV LA SEU 
Avís de llamborda fora de lloc al carrer del 
Mirador, a la placeta 

INFRAESTRUCTURES RESOLTA 

18--02 
EL 

SINDICAT 

AVV 
CANAMUN
T-CIUTAT 
ANTIGA 

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

EMAYA RESOLTA 

18-feb 
SANT 

JAUME 
DISTRICTE 

Avís filmació dia 21 de febrer al barri de Sant 
Jaume 

ALTRES RESOLTA 

19-feb 
EL 

SINDICAT 
AVV BANC 
DE S'OLI 

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. 

MOBILITAT DENEGADA 

24-feb DISTRICTE 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 

ALTRES RESOLTA 

3-mar JAUME III ALTRES 
Control sobre el local de passeig Mallorca, 34, 
perquè deixen les taules, cadires i para-sols a la 
voravia durant la nit. 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

TRAMITAN
T 

3-mar 
EL 

SINDICAT 

AVV 
CANAMUN
T-CIUTAT 
ANTIGA 

Sol·licitud de neteja a l'entrada de l'aparcament 
de la plaça Major per la plaça den Coll 

SMAP RESOLTA 

4-mar 
SANT 

NICOLAU 
DISTRICTE 

Es sol·licita control sobre activitat de menjar per 
endur-se'n del carrer Costa den Brosa perquè 
també serveix al propi local. 

URBANISME 
TRAMITAN

T 

4-mar DISTRICTE DISTRICTE 
Avís sessió fotogràfica dia 10 de març a les 
places Santa Eulàlia i Sant Jeroni, i el carrer 
Constitució 

ALTRES RESOLTA 

5-mar 
EL 

SINDICAT 
AVV BANC 
DE S'OLI 

Es sol·licita control dels renous que ocasiona el 
Bar Hat (carrer St. Esperit, 18) sobretot els 
dimarts i divendres a partir de les 23.00 fins a les 
2.30.  

SANITAT I CONSUM 
TRAMITAN

T 

12-mar 
EL 

SINDICAT 
ALTRES 

Es sol·licita inspecció de instal·lacions de sortida 
de fums als restaurants de la plaça Major: Los 
Arcos, La Bodeguita i Fonda España. 

SANITAT I CONSUM 
TRAMITAN

T 

13-mar DISTRICTE DISTRICTE 
Avís filmació al carrer Constitució i plaça de la 
Reina, els dies 16, 17 i 18 de març 

ALTRES RESOLTA 

13-mar DISTRICTE DISTRICTE 
Difusió sobre la convocatòria de subvencions 
per dinamització dels barris amb activitats 
socioculturals a les associacions de veïnats 

ALTRES RESOLTA 

16-mar DISTRICTE DISTRICTE 
Avís filmació a les següents ubicación: carrer 
Contramollet, plaça de la Reina, passeig Sagrera, 

ALTRES RESOLTA 
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ENT. BARRIADA NOM TEMA ÀREA ESTAT 

Palau Reial i plaça de la Seu, els dies 17 i 18 de 
març i 3 d'abril. 

16-mar 
EL 

SINDICAT 
ALTRES 

Vigilància persona sense sostre a la plaça 
Artesania 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

RESOLTA 

16-mar 
EL 

SINDICAT 

AVV 
CANAMUN
T-CIUTAT 
ANTIGA 

Avísde problema de coloms a l'edifici de l'Arxiu 
del Regne de Mallorca 

SANITAT I CONSUM RESOLTA 

19-mar 
ZONA 

PORTUÀRIA 
ALTRES 

Es sol·licita informació sobre la normativa 
d'horaris d'activitats de restauració a la zona 
portuària. 

SANITAT I CONSUM RESOLTA 

25-mar 
EL 

SINDICAT 
ALTRES 

Neteja voltant Jutjats: Carrer Travessia de’n 
Ballester, carrer Socors i Gerreria 

EMAYA RESOLTA 

25-mar 
PUIG DE 

SANT PERE 
GRUP M. 

PP 
Retirar xassis bicicleta anclada a l'aparcament de 
bicicletes del carrer de sant Pere 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

RESOLTA 

25-mar 
EL 

SINDICAT 
GRUP M. 

PP 
Proposició  reposició de la senyalització del carril 
bici al carrer mateu Mateu Enric Lladó 

MOBILITAT RESOLTA 

25-mar CORT 
GRUP M. 

VOX 

Proposició perquè es repari el paviment de 
Santa Eulàlia perquè rellisca molt i hi ha risc de 
caigudes 

INFRAESTRUCTURES 
TRAMITAN

T 

25-mar 
SA 

CALATRAV
A 

GRUP M. 
CIUTADANS 

Proposició per reparar l'antiga font del carrer 
Portella 

INFRAESTRUCTURES 
TRAMITAN

T 

25-mar DISTRICTE 
GRUP M. 

CIUTADANS 
Proposició per millorar els aparcaments de 
bicicletes 

MOBILITAT 
TRAMITAN

T 

6-abr 
EL 

SINDICAT 
ALTRES 

Sol·licitud de informació sobre els programes de 
netetges amb aigua 

EMAYA 
TRAMITAN

T 

14-abr 
EL 

SINDICAT 
ALTRES 

Tramesa de informació sobre lesactuacions que 
s'estan duent a terme per solucionar la 
problemàtica de la plaça nova de la Ferreria 

ALTRES RESOLTA 

16-abr DISTRICTE ALTRES 
Tramesa de dades sobre la població del Districte 
Centre 

ALTRES RESOLTA 

18-abr 
EL 

SINDICAT 
ALTRES 

Es sol·licita control i vigilància sobre infracció 
diaria dels proveïdors del supermercat BIT en el 
carrer Hostal de Santanyi, el qual fan servir de 
zona de càrrega i descàrrega 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

RESOLTA 

18-abr LA SEU AVV LA SEU 
Es sol·licita recollida de fems de la paparera que 
hi ha al carrer 

EMAYA RESOLTA 

18-abr DISTRICTE ALTRES 
Difusió nova pàgina web Casals de barri (estat 
d'alarma) 

ALTRES RESOLTA 

22-abr 
SA 

CALATRAV
A 

ALTRES 
Tramesa d'informació sobre els tancaments i 
canvis de circulació de la plaça Porta del Camp a 
causa de les obres del Bastió del Príncep 

ALTRES RESOLTA 

6-may 
EL 

SINDICAT 
ALTRES 

Es sol·licita col·locar tornar a col·locar la  
jardinera al seu lloc al carrer Hostal de Santanyi 

INFRAESTRUCTURES RESOLTA 

7-may 
EL 

SINDICAT 
ALTRES 

Es sol·licita es reposi al piló arracant i 
desaparegut al carrer Can Salat (demanat per 
error a Hostal de Santanyi) 

MOBILITAT RESOLTA 

11-may 
EL 

SINDICAT 
ALTRES 

Es sol·licita gestió entre el camió desinfectant 
d'EMAYA i Mobilitat  per aconseguir una clau 
per llevar els pilons per entrar al carrer Hostal de  
Santanyí 

EMAYA 
TRAMITAN

T 
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12-may LA SEU AVV LA SEU 
Els veïnats es queixen de la falta de neteja del 
barri i sol·liciten es faci una neteja general ja que 
el barri és molt petit. 

EMAYA RESOLTA 

13-may 
EL 

SINDICAT 
ALTRES 

Es sol·licita informació sobre l'estat urbanístic 
del edificis del carrer den Bosch, números 2 i 2A 

URBANISME 
TRAMITAN

T 

13-may 
SA 

CALATRAV
A 

AVV 
CALATRAV

A - 
MONTISIÓ
N - SANTA 

CLARA 

Es sol·licita informació sobre els mesuraments 
d'obres públiques per part de Sanitat i Patrulla 
verda 

SANITAT I CONSUM RESOLTA 

15-may 
EL 

SINDICAT 
ALTRES 

Es sol·licita reposició de pilons al carrer Hostal 
de Santanyi cantonada amb carrer Socorrs. Els 
proveÇidors del supermercat aprofiten aquesta 
entrada per accedir al carrer Can Salat, que ara 
ja tçe els pilons posats 

MOBILITAT RESOLTA 

15-may 
SA 

CALATRAV
A 

ALTRES 

Es sol·licita informació sobre el projecte de 
rehabilitació del Bastió del Príncep per donar 
resposta a l'escrit d'un veïnat que manifesta la 
seva preocupació pels arbres tallats i les zones 
verdes un cop finalitzada la restauració. 

URBANISME RESOLTA 

19-may 
PUIG DE 

SANT PERE 

AVV PUIG 
DE SANT 

PERE 

Es sol·licita comprovació d'autorització de l'espai 
d'ocupació de via pública del bar El Coto de la 
plaça Adressanes 

GOVERN INTERIOR RESOLTA 

19-may CORT ALTRES 
Es sol·licita comprovació d'autorització d'OVP 
per obra menor al carrer Fideus, 12 

INFRAESTRUCTURES RESOLTA 

22-may 
SA 

CALATRAV
A 

GRUP M. 
VOX 

Es sol·licita informe previ sobre la proposició 
dels desperfectes de les zones de vianants del 
Parc de la Marc i l'avinguda Adolf Suarez 

INFRAESTRUCTURES 
TRAMITAN

T 

22-may 
SA 

CALATRAV
A 

GRUP M. 
VOX 

Es sol·licita infomre previ sobre la proposició del 
mal estat de les palmeres del parc de la mar i la 
Llotja, perquè tenen perill de caiugda 

INFRAESTRUCTURES 
TRAMITAN

T 

22-may DISTRICTE 
GRUP M. 

VOX 
Es sol·licita informe previ sobre la reparació del 
paviment del centre històric 

INFRAESTRUCTURES 
TRAMITAN

T 

22-may DISTRICTE 
GRUP M. 

VOX 

Es sol·licita informe previ sobre la proposició de 
garantir que les obres duites a terme per 
empreses externes al subsol del centre deixen el 
paviment manipulat amb les mateixes 
condiciones que abans de l'obra. 

INFRAESTRUCTURES 
TRAMITAN

T 

22-may LA SEU 
GRUP M. 

VOX 
Es sol·licita retirada dels enderrocs del pati de 
Can Bordils 

URBANISME RESOLTA 

22-may DISTRICTE 
GRUP M. 

VOX 

Es tramet proposició sobre la falta de 
supermercat als barris del centre des de que es 
varen tancar les galeries de la plaça major 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

TRAMITAN
T 

22-may 
PUIG DE 

SANT PERE 
GRUP M. 

PP 

Es tramet proposició sobre l'estudi per 
regularitzar la circulació a l'accés al carrer de 
Sant Llorenç per vehicles pesats i llargs per 
evitar mals a les facanes i embossaments de 
trànsit. 

MOBILITAT 
TRAMITAN

T 

22-may 
PUIG DE 

SANT PERE 
GRUP M. 

PP 

Es tramet proposició sobre la col·locació 
correcta del senyal davant l'esglèsia de Santa 
Creu perquè crea confusió 

MOBILITAT 
TRAMITAN

T 

22-may 
PLAÇA DELS 

PATINS 
GRUP M. 

PP 
Es tramet proposició sobre les herbes de Pere 
Descallar i Net 

EMAYA 
TRAMITAN

T 

22-may 
PLAÇA DELS 

PATINS 
GRUP M. 

PP 

Es tramet proposició sobre la reparació de les 
voravies Pere Descallar i Net cantonada amb 
Avingudes 

INFRAESTRUCTURES 
TRAMITAN

T 
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22-may 
PLAÇA DELS 

PATINS 
GRUP M. 

PP 

Es tramet proposició sobre la reparació de la 
voravia que hi ha davant el celler  Sa Premssa a 
la plaça dels Patins 

INFRAESTRUCTURES 
TRAMITAN

T 

22-may 
PUIG DE 

SANT PERE 
GRUP M. 

PP 

Es tramet proposició sobre la reparació d'un 
forat a la calçada de la plaça Porta de Santa 
Catalina 

INFRAESTRUCTURES 
TRAMITAN

T 

22-may DISTRICTE 
GRUP M. 

CIUTADANS 
Es tramet proposició sobre la neteja dels senyals 
de trànsit del centre històric 

MOBILITAT 
TRAMITAN

T 

27-may 
EL 

SINDICAT 
ALTRES 

Els veïnats del barri es queixen de les condicions 
que es troba el solar privat del carrer Hostal den 
Bauló, 10. Sol·liciten actuació. 

SANITAT I CONSUM 
TRAMITAN

T 

2-jun 
SANT 

JAUME 
AVV SANT 

JAUME 
Es sol·licita es comprovi si l'ampliació de terrassa 
del Periquete s'ajusta a la norma 

GOVERN INTERIOR RESOLTA 

2-jun 
EL 

SINDICAT 
ALTRES 

Es sol·licita es comprovi si l'ampliació de terrassa 
del bar Entre Mares del carrer Socorrs s'ajusta a 
la norma 

GOVERN INTERIOR 
TRAMITAN

T 

4-jun 
PUIG DE 

SANT PERE 

AVV PUIG 
DE SANT 

PERE 

Sol·liciten intervenció amb la problemàtica amb 
els okupes del carrer Pòlvora, 6A, baixos i Can 
Curt, 4 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

RESOLTA 

4-jun 
SA LLOTJA-

BORN 
AVV SA 
LLOTJA 

Sol·liciten siguin retirats els tancaments que 
resten a Avinguda Antoni Maura 

INFRAESTRUCTURES RESOLTA 

8-jun 
EL 

SINDICAT 
ALTRES 

Sol·licitam informació a Patrimoni sobre el 
caràcter del pas per accedir a l'edifici municipal 
del Temple 

GOVERN INTERIOR RESOLTA 

10-jun 
PUIG DE 

SANT PERE 

AVV PUIG 
DE SANT 

PERE 

Es sol·licita actuació de vigilància i control a la 
plaça Drassana per consumició d'alcohol per 
menors i per confluència de gent sense 
respectar les mesures de seguretat sanitàries. 

SEGURETAT 
CIUTADANA 

TRAMITAN
T 

10-jun CORT ALTRES 
Els comerciants del carrer Fideus reiteren la 
petició de convertir el carrer en zona de vianants 

MOBILITAT 
TRAMITAN

T 

10-jun DISTRICTE DISTRICTE Difusió cursos d'estiu per a persones adultes ALTRES RESOLTA 

15-jun DISTRICTE DISTRICTE 
Difucisio convocatoria subencions de la CAIB per 
federacions, associacions i entitats sense anim 
de lucre amb programes d.accio social. 

ALTRES RESOLTA 

17-jun DISTRICTE DISTRICTE 
Avís filmació espot publicitari a la plaça Major i 
al Born, dia 18 de juny 

ALTRES RESOLTA 

18-jun EL MERCAT ALTRES 
Es sol·licita inspecció d'OVP per terrassa al bar 
La Primavera a la plaça Mare de Deu de la Salut 

GOVERN INTERIOR 
TRAMITAN

T 

19-jun 
SA LLOTJA-

BORN 
GRUP M. 

PP 
Turismofobia ALTRES 

TRAMITAN
T 

19-jun 
SA 

CALATRAV
A 

GRUP M. 
PP 

Proposició per retirar tanques a Dalt Murada INFRAESTRUCTURES 
TRAMITAN

T 

19-jun 
SA LLOTJA-

BORN 
GRUP M. 

PP 
Proposició per reposar els bancs que falten a 
Passeig Sagrera 

INFRAESTRUCTURES 
TRAMITAN

T 

19-jun 
SA LLOTJA-

BORN 
GRUP M. 

PP 
Proposició per retirar pal que resta d'un senyal 
que va ser eliminat 

MOBILITAT 
TRAMITAN

T 

19-jun EL MERCAT 
GRUP M. 

PP 

Proposició per retirar les restes de bicletes que 
queden anclades a l'aparcament de bicicletes de 
la Porta Pintada 

MOBILITAT 
TRAMITAN

T 

19-jun 
PLAÇA DELS 

PATINS 
GRUP M. 

PP 
Proposició perquè sigui reparada la reixa que 
delimita la pista de hockei 

IME 
TRAMITAN

T 
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19-jun DISTRICTE 
GRUP M. 

VOX 
Proposició de millora els sistema i atenció a la 
ciutadania per pagar una sanció de tràfic 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

TRAMITAN
T 

19-jun EL MERCAT 
GRUP M. 

VOX 
Proposició per arreglar paviment a Sant Miquel 
52 

INFRAESTRUCTURES 
TRAMITAN

T 

19-jun EL MERCAT 
GRUP M. 

VOX 
Proposició per repintar el carril bici de plaça 
Espanya 

MOBILITAT 
TRAMITAN

T 

19-jun DISTRICTE 
GRUP M. 

VOX 
Proposició per retirar banderes no oficials del 
centre Flassaders 

ALTRES 
TRAMITAN

T 

19-jun EL MERCAT 
GRUP M. 

VOX 
Proposició per arreglar tapa que sobresurt al 
carrer Sant Miquel 70 

INFRAESTRUCTURES 
TRAMITAN

T 

19-jun 
PLAÇA DELS 

PATINS 
GRUP M. 

CIUTADANS 
Proposició per arreglar el paviment del carrer 
del Olms 

INFRAESTRUCTURES 
TRAMITAN

T 

19-jun 
PLAÇA DELS 

PATINS 
GRUP M. 

CIUTADANS 
Proposició per arreglar el paviment de la plaça 
dels patins 

INFRAESTRUCTURES 
TRAMITAN

T 

 
 
16. Torn obert de paraules.  
 
El president Sr. Jarabo exposa que algunes de les propostes que es presenten a la Junta 
es podrien fer a través del sistema de comunicació del GIN i es podrien tramitar per 
aquesta via. 
 
El Sr. Coll manifesta que hi ha temes com el de les pintades i graffittis a zones 
històriques de Palma on s'han torbat 8 o 9 mesos només per retirar uns carretons de 
runes i per això duen aquests temes a  la Junta de Districte. 
 
El president Sr. Alberto Jarabo contesta que ell també té molt d'interès en que es 
retirin aquestes pintades i graffittis i insistiran en que les actuacions necessàries es 
facin en el més curt termini. 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
La secretaria delegada suplent         Vist i plau 
          EL president 
 
 
 
 
 
Maria Mestre Quetglas           Alberto Jarabo Vicente 
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