El grup municipal MÉS a l’Ajuntament de Palma presenta a la propera Junta de districte de
Nord la següent PROPOSICIÓ relativa a:

Hipòdrom: abocadors incontrolats
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Veïnats i veïnades ens ha fet arribar una denúncia, que també es publicà a la premsa local,
d’un abocador il·legal al voltant de l’hipòdrom de Palma. Aquí adjuntam unes fotografies
fetes el 12 de març de 2014 de l’estat de l’abocador.

Davant l’hipòdrom

San Francisco de Sales
MÉS per Palma sempre ha denunciat aquests abocadors per a que Cort hi posi les mesures
necessàries per a eradicar aquest problema que s’estén per tot el municipi. El abocadors
incontrolats a més de ser un focus de contaminació per l’aigua, la terra i l’aire, són un risc
per a la salut pública. Per tant, és una clara vulneració de l’article 1 de l’ordenança municipal
de neteja, deixalles i residus sòlids urbans que té per objecte: “La protecció, a l’àmbit dels
mitjans i els instruments proposats per aquesta ordenança, de la salut i la higiene públiques,
del medi ambient i l’entorn urbanístic”. Sense cap dubte aquesta és una pràctica incívica e
irresponsable, a més d’il·legal, per part d’aquelles persones que aboquen residus provinents
de la construcció, alguns d’ells tòxics i perillosos, i altres tipus d’objectes: electrodomèstics,
pots de pintura, rodes de goma, mobles, fustes, canonades de PVC, bateries, vidres,
etcètera.

Al marge d’exigir la responsabilitat que pertoca als propietaris dels terrenys, el govern
municipal ha de posar tots els mitjans suficients per impedir que es perpetuí en el temps
aquestes il·legalitats i no donar la sensació, a tots els ciutadans, que aquesta pràctica està
consentida.
Per tot això, el grup municipal MÉS presenta la següent
PROPOSTA D’ACORD
L’Ajuntament de Palma acorda que es prenguin les mesures següents en relació a
l’abocador situat als voltants de l’hipòdrom, tant davant com a San Francisco de Sales:
1. Es prenguin les mesures immediates per dificultar l’accés de vehicles als llocs
d’abocament.
2. Es prenguin les mesures pertinents perquè els propietaris d’aquests terrenys
compleixin amb les seves obligacions.
3. Es procedeixi de manera immediata a la neteja de tots els abocaments, en funció de
la disponibilitat pressupostària.
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