Junta Municipal Districte Centre
ACTA DE LA SESSIÓ DEL DISTRICTE CENTRE
Identificació de la sessió
Núm.: 01/2015
Caràcter: ordinària
Data: 2 de febrer de 2015
Horari: 9’05 a 9’15 h.
Lloc: Sala de Reunions Regidoria d’Hisenda
Assistents:
Joan Pau Reus Frontera, President
Francisco J Hila Vargas (PSIB-PSOE)
Neus Truyol Caimari (MÉS)
Francisca Marcús Alemany, secretaria delegada

Ordre del dia
1. Aprovació acta anterior de dia 22 de desembre de 2014
2. Informe Presidència
PRECS i PREGUNTES.
Desenvolupament de la sessió.
1. Aprovació acta anterior de dia 22 de desembre de 2014
S’aprova per unanimitat de tots els presents, l’acta de dia 22 de desembre de 2014
2. Informe Presidència
Per part del Sr. President, dóna compte de les peticions realitzades els mes de desembre i
gener i les resolucions formulades

Nº

DATA

ÀREA

Adreça/ TEMA

ESTAT

OBSERVACIONS

8-ene Emaya

L’Ajuntament de Palma demanarà a EMAYA i al departament de mobilitat
que defineixin una millor disposició dels contenidors i d’espai per
TRAMITANT mail Emaya
aparcament de motocicletes de la Plaça Sant Francesc, per tal de garantir
l’accessibilitat als contenidors de residus.

002

8-ene MOBILITAT

L’Ajuntament de Palma demanarà a EMAYA i al departament de mobilitat
que defineixin una millor disposició dels contenidors i d’espai per
TRAMITANT correu a Mobilitat
aparcament de motocicletes de la Plaça Sant Francesc, per tal de garantir
l’accessibilitat als contenidors de residus.

003

8-ene MOBILITAT

Pl. Artesania: La Junta Municipal del Districte Centre acorda eliminar una
TRAMITANT correu a Mobilitat
plaça d’aparcament amb la finalitat de millorar la circulació

001

correu a Urbanisme. Resp: en cap moment
s’han produït despreniments; els enderrocs
que s’observen a les fotografies que
acompanyen a la proposta a la junta de
districte es corresponen al resultat de la
demolició controlada que amb caràcter
preventiu realitzaren els bombers el dia sis
de novembre, baix la direcció dels tècnics
d’aquest servei.
La cornisa del mateix edifici que també
s’esmenta a dita proposta fou demolida
preventivament pel servei de manteniment
del Patronat Municipal de l’Habitatge,
també baix la direcció dels tècnics d’aquest
servei.
Quan a la tramitació de la ruïna de l’edifici
aquesta esta en tràmit a hores d’ara i podrà
esser declarada amb la corresponent ordre
de demolició en un breu espai de temps.
Resp 12/1: S’ha passat al Servei de
Protecció de l’Edificació, per fer el
seguiment de l’expedient.

004

8-ene URBANISME

Edifici municipal en ruïnes al carrer Capellans: La Junta de Districte
Centre insta a l’equip de govern a que actuï de manera urgent sobre
l'estat d'aquest edifici amb la intenció de minimitzar al màxim el perill de
despreniment o l'ensorrament de la seva façana.

005

8-ene MOBILITAT

La Junta de Districte Centre insta a l’Àrea de Mobilitat a senyalitzar la
prohibició d’accés de camions d’alt tonelatge, per no impedir l’accés de
vianants a l’ascensor de la Plaça Major”

TRAMITANT correu a Mobilitat

006

8-ene INFRAESTRUCTURES

La Junta de Districte Centre acorda:
Podar els arbres de Plaça Quadrado per evitar que colpegin els vidres
dels edificis.

RESOLTA

RESOLTA

correu a Infraestructures. Mail 15/1: está
programada la poda de los plátanos de
sombra para el próximo día 26 de enero.

IMATGES

007

9-ene INFRAESTRUCTURES

La Junta de Districte Centre insta a l’equip de govern a que afronti d’una
vegada la neteja i manteniment de la senyalització turística de la ciutat

008

9-ene INFRAESTRUCTURES

La Junta de Districte Centre insta a l’equip de govern a que d’una vegada
per totes sigui solucionada aquesta situació i es tranqui adequadament el RESOLTA
registre telefònic al carrer Posada de Montserrat

Imov. Resp mail 9/1: Colocación de puerta
empotrada en fachada en la calle Posada
de Monserrat

9-ene Població

La Junta de Districte Centre insta a l’equip de govern a que reposi el més
RESOLTA
aviat possible la placa identificativa del carrer Can Gater

correu a Població. Resp: es procedeix a la
comanda d’una nova placa de retolació que
será col.locada tan aviat com es lliuri
l’encàrrec.

010

9-ene URBANISME

correu a Urb.Resp: es tracta d’un solar urbà
amb tancament d’obra que correspon al
tancament de la planta baixa de l’edifici
preexistent si be visualment esta en mal
Mur en mal estat del carrer Can Gater: La Junta de Districte Centre insta a
estat aquest només es refereix a la
l’equip de govern a: Qui correspongui, repari el tancament d'aquest solar
TRAMITANT visualització del mateix, aparentment no hi
per evitar futurs despreniments que puguin suposar un perill per als que
problema quan a l’estabilitat estructural i
per allà circulen
que es produeixin despreniments amb
entitat suficient per produir danys a
persones o bens. Resp 12/1: S’ha passat al
Servei de Protecció de l’Edificació

011

12-ene SEGURETAT CIUTADANA

Augment robatoris i pintades a la zona

012
013
014

12-ene Emaya
12-ene SANITAT i CONSUM
12-ene SEGURETAT CIUTADANA

Problemes coloms als c/ Vent, Criança, Seminari i Pare Nadal
Problemes coloms als c/ Vent, Criança, Seminari i Pare Nadal
Pl. Mercat: queixa per us del contenidor de vidre de matinada

Enviat correu a Policia Centre i Reg. Seg.
Ciut.
TRAMITANT Petició a Emaya
TRAMITANT Petició a Salut
TRAMITANT Enviat correu a Seguretat ciutadana

015

12-ene SEGURETAT CIUTADANA

Pl. Mercat: queixa per indigent que moleta e insulta a totes hores

TRAMITANT Enviat correu a Policia Centre

016

22-ene INFRAESTRUCTURES

Pl. Olivar 3: Reparar forat voravia plaça

TRAMITANT Vialitat 343398

017

22-ene INFRAESTRUCTURES

Josep A. Clave 2: Reparar enfonsament voravia

TRAMITANT Vialitat 343399

009

DENEGADA correu a Infraestructures. No compet

TRAMITANT

018

22-ene INFRAESTRUCTURES

Pl. Alexandre Jaume 7: Reparar arqueta ferro aixecat

TRAMITANT Imov 343400

019

22-ene MOBILITAT

Pl. A. Jaume 9: Reparar balises carril bici

TRAMITANT Mobilitat 343404

020

23-ene Població

Bosc final-Gerereria: Reposar placa nom carrer

TRAMITANT Població correu

021

23-ene INFRAESTRUCTURES

Previsió 3: Reparar paviment de pedra

TRAMITANT Vialitat 343408

022

27-ene INFRAESTRUCTURES

Comtat del Rossello: Reparar desperfecte vorada

TRAMITANT Vialitat 343691

023

27-ene INFRAESTRUCTURES

Comtat del Rossello: Reparar enfonsament calçada

TRAMITANT Vialitat 343694

024

27-ene INFRAESTRUCTURES

Comtat del Rossello: Reparar desperfecte paviment

TRAMITANT Vialitat 343695

025

27-ene INFRAESTRUCTURES

Passatge d'Eduardo Bonnin: Reparar enfonsament paviment

TRAMITANT Vialitat 343697

026

27-ene INFRAESTRUCTURES

Oms 50: Reparar enfonsament paviment

TRAMITANT Vialitat 343700

027

27-ene INFRAESTRUCTURES

Rambla 28: Reparar pedra solta vorada

TRAMITANT Vialitat 343707

028

27-ene INFRAESTRUCTURES

Tereses 5-6: Reparar clot a la calçada

TRAMITANT Vialitat 343708

029

27-ene INFRAESTRUCTURES

Can Berga 8: Reparar arquet Gesa en molt mal estat

TRAMITANT Imov 343709

I sense més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió de la que, com a secretaria,
estenc la present acta

