
GESTIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I

 

 

MEMÒRIA 

ANUAL 201

AJUNTAMENT DE 

 

GESTIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DE LES ALINEACIONS ARBÒRIES

 

MEMÒRIA  

ANUAL 2014-2015

 

 

 

AJUNTAMENT DE POLLENÇA

 

TEGRAL DE LES ALINEACIONS ARBÒRIES 

 

 

2015 

 

POLLENÇA 



GESTIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I

 

 

 

INTRODUCCIÓ.......................................................................................1

ARBRAT VIARI.......................................................................................2

Manteniment de

Manteniment de l’arbrat

Plantació i reposició d’elements vegetals

Neteja general

RECURSOS HUMANS.............................................................................12

INFORMATITZACIÓ DEL SERVEI

Software utilitzat

Hardware proposat

INCIDÈNCIES..........................................

Mòdul d’incidències

Aplicació incidències “LINEA VERDE”

MILLORES..............................................................................................18

Inclusió en el servei dels elements omesos en l’in

inclòs en els Plecs 

Sembra de 20 pins a l’avinguda Cavall Bernat de Cala Sant 

Vicenç 

Inventari detallat en format cartogràfic en l’inici del servei

Implantació del les ISOs 9.000 i 14.000 al servei

EL SERVEI EN XIFRES

CONCLUSIONS..................................................................

 

GESTIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DE LES ALINEACI

ÍNDEX 

.......................................................................................1

.......................................................................................2

Manteniment de la vegetació  

Manteniment de l’arbrat 

Plantació i reposició d’elements vegetals 

eteja general 

.............................................................................12

INFORMATITZACIÓ DEL SERVEI.........................................................13

Software utilitzat 

Hardware proposat 

....................................................................................16

Mòdul d’incidències 

Aplicació incidències “LINEA VERDE” 

..............................................................................................18

Inclusió en el servei dels elements omesos en l’inventari 

inclòs en els Plecs  

Sembra de 20 pins a l’avinguda Cavall Bernat de Cala Sant 

Inventari detallat en format cartogràfic en l’inici del servei

Implantació del les ISOs 9.000 i 14.000 al servei 

EL SERVEI EN XIFRES....................................................................................19

................................................................................................19

TEGRAL DE LES ALINEACIONS ARBÒRIES 

.......................................................................................1 

.......................................................................................2 

.............................................................................12 

.........................................................13 

..............................16 

..............................................................................................18 

ventari  

Sembra de 20 pins a l’avinguda Cavall Bernat de Cala Sant 

Inventari detallat en format cartogràfic en l’inici del servei 

..............................19 

..............................19 



GESTIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I

 

 

1. INTRODUCCIÓ 

La present memòria anual 

renovació, condicionament i/o millora i remodelaci

son titularitat de l’Ajuntament de Pollença, 

detallats en el PPT. 

La conservació i el manteniment de les Alineacions Arbòries tenen com a objecte mantenir 

l'ordenat creixement i el màxim valor ornamental

perfecte estat les instal·lacions d'obra hidràulica i els serveis dels quals estiguin dotats.

Aconseguint l’objecte descrit es millorarà la imatge 

del T.M de Pollença, reduint també les molèsties als veïnats i usuaris de la via pública.

Com marca el PPT, el contracte objecte de la present memòria

la gestió sostenible dels jardins i espais verds de la següent manera:

- Aplicant els conceptes de
hídriques, automatització i optimització de l’ús de l’aigua, etc.

- Substituint progressivament les espècies al·lòctones i problemàtiques per altres més 
adaptades al clima i a les afeccions autòcton

- Agrupant les espècies per a realitzar les tasques de forma més econòmica, i millorant 
també així el control de malalties i malures, unificar regs, etc.

- Simplificant i mecanitzant el màxim possible totes les tasques.

 

Durant els primers mesos del primer any de contracte,

funcionament els vehicles, maquinària i personal proposats per COEXA S.A en la seva oferta 

tècnica presentada durant la licitació. A més, es varen

en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP), per tal d’actuar sobre els arbres i 

espècies més debilitats per la climatologia i falta de manteniment

part de comprar els diferents productes necessaris per realitz

manteniment, també es varen

per donar una imatge clara i cuidada
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 detalla i justifica els treballs de conservació i manteniment, 

renovació, condicionament i/o millora i remodelacions de les Alineacions Arbòries, les 

titularitat de l’Ajuntament de Pollença, intentant sempre seguir la pauta dels treballs 

La conservació i el manteniment de les Alineacions Arbòries tenen com a objecte mantenir 

l'ordenat creixement i el màxim valor ornamental de la vegetació existent i mantenir en 

perfecte estat les instal·lacions d'obra hidràulica i els serveis dels quals estiguin dotats.

Aconseguint l’objecte descrit es millorarà la imatge dels carrers, parcs infantils i zones verdes 

uint també les molèsties als veïnats i usuaris de la via pública.

el contracte objecte de la present memòria ha de constituir un exemple de 

la gestió sostenible dels jardins i espais verds de la següent manera: 

Aplicant els conceptes de la xerojardineria: usant espècies amb poques necessitats 
hídriques, automatització i optimització de l’ús de l’aigua, etc. 

Substituint progressivament les espècies al·lòctones i problemàtiques per altres més 
adaptades al clima i a les afeccions autòctones o invasores, etc. 

Agrupant les espècies per a realitzar les tasques de forma més econòmica, i millorant 
també així el control de malalties i malures, unificar regs, etc. 

Simplificant i mecanitzant el màxim possible totes les tasques. 

os del primer any de contracte, es varen adquiri

funcionament els vehicles, maquinària i personal proposats per COEXA S.A en la seva oferta 

presentada durant la licitació. A més, es varen realitzar les principals tasques indi

en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP), per tal d’actuar sobre els arbres i 

espècies més debilitats per la climatologia i falta de manteniment durant els darrers anys. A 

els diferents productes necessaris per realitzar una correcta actuació de 

manteniment, també es varen proporcionar a qualsevol treballador la vestimenta necessària

per donar una imatge clara i cuidada, i es varen serigrafiar els vehicles utilitzats en el servei

 

 

Imatge d'un vehicle utilitzat per a

servei, el qual porta serigrafiat els logotips 

corresponents a l'empresa contractista i a 

l'Ajuntament de Pollença i el nom del servei.
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conservació i manteniment, 

ons de les Alineacions Arbòries, les quals 

la pauta dels treballs 

La conservació i el manteniment de les Alineacions Arbòries tenen com a objecte mantenir 

de la vegetació existent i mantenir en 

perfecte estat les instal·lacions d'obra hidràulica i els serveis dels quals estiguin dotats. 

dels carrers, parcs infantils i zones verdes 

uint també les molèsties als veïnats i usuaris de la via pública. 

ha de constituir un exemple de 

la xerojardineria: usant espècies amb poques necessitats 

Substituint progressivament les espècies al·lòctones i problemàtiques per altres més 

Agrupant les espècies per a realitzar les tasques de forma més econòmica, i millorant 

adquirir i posar en 

funcionament els vehicles, maquinària i personal proposats per COEXA S.A en la seva oferta 

les principals tasques indicades 

en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP), per tal d’actuar sobre els arbres i 

durant els darrers anys. A 

orrecta actuació de 

a qualsevol treballador la vestimenta necessària, 

, i es varen serigrafiar els vehicles utilitzats en el servei.  

Imatge d'un vehicle utilitzat per al present 

servei, el qual porta serigrafiat els logotips 

corresponents a l'empresa contractista i a 

l'Ajuntament de Pollença i el nom del servei. 
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Imatge d'un moment en que es realitzen tasques del 

contracte amb el personal adscrit i la vestimenta 

entregada al personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir dels principis bàsics descrits anteriorment i indicats en el PPTP del contracte de 

“GESTIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DE LES ALINEACIONS ARBÒRIES”

S.A. ha gestionat el present contracte tal i com es podrà observar en 

annexes. 

 

2. ARBRAT VIARI 

Per espècie, l’inventari realitzat 

COEXA S.A es el següent: 

Espècie 

Acer negundo 

Araucaria excelsa

Brachynchiton 

Catalpa bignonioides

Celtis australis 

Ceratonia siliqua

Chamaerops 

Citrus sinensis 

Cupressus 

Cupressus macrocarpa

Cupressus sempervirens

Dracaena draco

Eucalyptus 

Evonymus japonicus

Ficus elastica 
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Imatge d'un moment en que es realitzen tasques del 

contracte amb el personal adscrit i la vestimenta 

A partir dels principis bàsics descrits anteriorment i indicats en el PPTP del contracte de 

“GESTIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DE LES ALINEACIONS ARBÒRIES”

S.A. ha gestionat el present contracte tal i com es podrà observar en els següents apartats i 

Per espècie, l’inventari realitzat durant l’estudi de l’oferta tècnica de la licitació

Alta Mitja Baixa Total general

 98 1 

Araucaria excelsa 1 

 53 

Catalpa bignonioides 8 

 41 125 455 

Ceratonia siliqua 1 1 

6 4 1 

 4 28 

2 1 1 

Cupressus macrocarpa 1 1 

Cupressus sempervirens 21 1 

Dracaena draco 6 

2 

Evonymus japonicus 16 

 9 
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A partir dels principis bàsics descrits anteriorment i indicats en el PPTP del contracte de 

“GESTIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DE LES ALINEACIONS ARBÒRIES”, COEXA 

els següents apartats i 

durant l’estudi de l’oferta tècnica de la licitació presentada per 

Total general 

99 

1 

53 

8 

621 

2 

11 

32 

4 

2 

22 

6 

2 

16 

9 
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Ficus nitida 

Jacaranda mimosifolia

Lagerstroemia indica

Laurus nobilis 

Ligustrum 

Melia 

Mimosa 

Morus fruitless 

Myoporum laetum

Espècie 

 
Nerium oleander

Olea europaea 

Phoenix 

Phoenix canariensis

Phoenix Dactilyfera

Pinus halepensis

Pinus pinea 

Pistacia lentiscus

Pittosporum tobira

Platanus orientalis

Populus 

Quercus Ilex 

Robinia pseudoacacia

Salix babilonica

Schinus molle 

Tammarix 

Thuja orientalis

Tilia 

Tipuana tipu 

Ulmus pumilla 

Washingtonia 

- 

Total general 

Inventari 

 

Dels 3.378 arbres que existeixen en el T.M de Pollença, 

anualment una tercera part de la totalitat, aproximadament. La resta d’arbres que COEXA S.A. 

no s’hagi d’encarregar del manteni

Pollença o s’esperarà a que el següent any COEXA S.A. hi realitzi les pertinents actuacions de 

manteniment. 

COEXA S.A., a través dels serveis tècnics municipals de Pollença, va rebre a 

2014 i 2015 un atles on hi apareixien els arbres

en els que a partir de la seva espècie i prioritat s’hi han realitzat diferents actuacions, 
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30 11 2 

Jacaranda mimosifolia 134 4 

Lagerstroemia indica 11 

 1 

56 1 

4 13 

6 4 

 112 119 227 

Myoporum laetum 1 

Alta Mitja Baixa Total general

Nerium oleander 1 107 7 

 6 2 1 

8 

Phoenix canariensis 57 113 9 

Phoenix Dactilyfera 124 5 2 

Pinus halepensis 49 102 114 

1 

Pistacia lentiscus 2 

Pittosporum tobira 2 1 

Platanus orientalis 70 83 137 

52 65 21 

1 3 

Robinia pseudoacacia 19 34 

 10 2 

 8 12 1 

103 50 11 

Thuja orientalis 8 

7 9 

26 29 123 

 68 

 21 43 

3 22 

 933 1184 1261 3378

Inventari d’arbrat viari per espècie i prioritat. 

Dels 3.378 arbres que existeixen en el T.M de Pollença, COEXA S.A. només ha

a tercera part de la totalitat, aproximadament. La resta d’arbres que COEXA S.A. 

no s’hagi d’encarregar del manteniment, seran mantinguts per la brigada municipal de 

Pollença o s’esperarà a que el següent any COEXA S.A. hi realitzi les pertinents actuacions de 

COEXA S.A., a través dels serveis tècnics municipals de Pollença, va rebre a 

un atles on hi apareixien els arbres que havia de mantenir durant cada any

en els que a partir de la seva espècie i prioritat s’hi han realitzat diferents actuacions, 
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3 

43 

138 

11 

1 

57 

17 

10 

458 

1 

Total general 

115 

9 

8 

179 

131 

265 

1 

2 

3 

290 

138 

4 

53 

12 

21 

164 

8 

16 

178 

68 

64 

24 

3378 

COEXA S.A. només ha de mantenir 

a tercera part de la totalitat, aproximadament. La resta d’arbres que COEXA S.A. 

ment, seran mantinguts per la brigada municipal de 

Pollença o s’esperarà a que el següent any COEXA S.A. hi realitzi les pertinents actuacions de 

COEXA S.A., a través dels serveis tècnics municipals de Pollença, va rebre a principi dels anys 

que havia de mantenir durant cada any, arbres 

en els que a partir de la seva espècie i prioritat s’hi han realitzat diferents actuacions, 
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aconseguint així bons resultats pel que fa a la salut, estètica i cons

arbres que integren el present contracte.

Cal destacar que COEXA S.A. s’ha basat en tot moment en els criteris d’actuació i tasques 

descrites en el PPTP per a realitzar les distintes tasques de manteniment de cada arbre i 

espècie. 

A continuació, i de manera 

operaris de COEXA S.A. durant el 

 

2.1. Manteniment de

Inspecció Tècnica 

COEXA S.A realitza, de manera contínua i durant tot l’any, inspeccions per mitjà 

l’encarregat del servei, els quals t

futures operacions que s’hagin de fer en c

A la vegada, s’identifiquen 

actualitzat l’inventari tècnic (baixes, transplantaments, canvis d’esp

es registrarà en la plataforma informàtica per dur un seguimen

verda o grup d’alineació. Aquesta plataforma, la qual es descriurà en pun

implantada i en procés d'enregistrament de dades.

 

Reg 

Per evitar les evaporacions, els regs es realitz

d’aquesta manera s’eviten les hores de màxima calor. 

A les zones amb reg automàtic, aquest 

reg es revisat amb cura per evitar pèrdues, canvis d’orientació dels aspersors i difusors, actes 

vandàlics, etc. 

 

Tractaments Fitosanitaris

Els tractaments fitosanitaris inclouen totes les operacions necessàries per a una aplicació 

plaguicida correcta, encaminades a la prevenció i contr

operacions son considerades 

realitzada pel cap o l’encarregat del servei i pels serveis tècnics municipals de Pollença.

Cal recalcar que COEXA S.A. ha disposat, durant aquest 

productes, eines i maquinària 
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aconseguint així bons resultats pel que fa a la salut, estètica i conservació de cada un dels 

arbres que integren el present contracte. 

Cal destacar que COEXA S.A. s’ha basat en tot moment en els criteris d’actuació i tasques 

descrites en el PPTP per a realitzar les distintes tasques de manteniment de cada arbre i 

 resumida, es descriuran les principals tasques realitzades pels 

operaris de COEXA S.A. durant el segon any de contracte: 

Manteniment de la vegetació  

, de manera contínua i durant tot l’any, inspeccions per mitjà 

, els quals tenen per objectiu la identificació bàsica de possibles perills o 

futures operacions que s’hagin de fer en cada exemplar o grup d’exemplars a man

també les operacions de manteniment necessàries i 

actualitzat l’inventari tècnic (baixes, transplantaments, canvis d’espècies). A més, la informació 

es registrarà en la plataforma informàtica per dur un seguiment inividualitzat de cada zona 

Aquesta plataforma, la qual es descriurà en punts posteriors, està 

da i en procés d'enregistrament de dades. 

Per evitar les evaporacions, els regs es realitzen sempre a primera hora del m

les hores de màxima calor.  

A les zones amb reg automàtic, aquest es controlat amb un programador. Aquest sistema de 

revisat amb cura per evitar pèrdues, canvis d’orientació dels aspersors i difusors, actes 

Tractaments Fitosanitaris 

Els tractaments fitosanitaris inclouen totes les operacions necessàries per a una aplicació 

plaguicida correcta, encaminades a la prevenció i control de les plagues i malalties. 

operacions son considerades necessàries i son realitzades a partir de la inspecció tècnica 

realitzada pel cap o l’encarregat del servei i pels serveis tècnics municipals de Pollença.

COEXA S.A. ha disposat, durant aquest segon any de c

quinària  adient per a la manipulació i aplicació de productes fitosanitaris, 
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ervació de cada un dels 

Cal destacar que COEXA S.A. s’ha basat en tot moment en els criteris d’actuació i tasques 

descrites en el PPTP per a realitzar les distintes tasques de manteniment de cada arbre i 

resumida, es descriuran les principals tasques realitzades pels 

, de manera contínua i durant tot l’any, inspeccions per mitjà del cap i de 

per objectiu la identificació bàsica de possibles perills o 

exemplar o grup d’exemplars a mantenir.  

també les operacions de manteniment necessàries i es manté 

. A més, la informació 

t inividualitzat de cada zona 

ts posteriors, està 

sempre a primera hora del matí, ja que 

controlat amb un programador. Aquest sistema de 

revisat amb cura per evitar pèrdues, canvis d’orientació dels aspersors i difusors, actes 

Els tractaments fitosanitaris inclouen totes les operacions necessàries per a una aplicació 

ol de les plagues i malalties. Les 

necessàries i son realitzades a partir de la inspecció tècnica 

realitzada pel cap o l’encarregat del servei i pels serveis tècnics municipals de Pollença. 

any de contracte, dels 

ació de productes fitosanitaris, 
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així com disposa de personal format i experimentat per a la realització d'operacions que 

inclouen manipulació de productes fitosanitaris.

Imatge del carnet d'usuari profess

Mostra de la correcta aplicació de productes fitosanitaris en els casos necessaris es la 

inexistència d’arbres morts per plagues i el reduït nombre d’incidències per requeriment de 

tractament per l’aparició de plagues i/o malalties.

Imatges d’exemple de la manipulació i aplicació de productes fitosanitaris
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així com disposa de personal format i experimentat per a la realització d'operacions que 

inclouen manipulació de productes fitosanitaris. 

 

Imatge del carnet d'usuari professional de productes fitosanitaris del cap de servei del present contracte

Mostra de la correcta aplicació de productes fitosanitaris en els casos necessaris es la 

inexistència d’arbres morts per plagues i el reduït nombre d’incidències per requeriment de 

actament per l’aparició de plagues i/o malalties. 

Imatges d’exemple de la manipulació i aplicació de productes fitosanitaris
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així com disposa de personal format i experimentat per a la realització d'operacions que 

ional de productes fitosanitaris del cap de servei del present contracte 

Mostra de la correcta aplicació de productes fitosanitaris en els casos necessaris es la 

inexistència d’arbres morts per plagues i el reduït nombre d’incidències per requeriment de 

 

Imatges d’exemple de la manipulació i aplicació de productes fitosanitaris 
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Desherbat 

L’objectiu d’aquesta tasca es la d’aconseguir que els vegetals presentin un aspecte sa i net al 

voltant del tronc, per tal d’evitar crear competències de nutrients.

Aquesta tasca es realitza manualment i en els escocells dels arbres que es mantenen, 

procedint posteriorment a l’aplicació d’herbicides en els mateixos per evitar un ràpid 

creixement de les herbes reduir la

COEXA S.A. ha realitzat aquesta operació en les èpoques de major creixement i d’inici de la 

temporada turística, repetint

dels serveis tècnics municipals de P

       

      Imatge d’exemple 

 

2.2. Manteniment de l’arbrat

Inspecció Tècnica 

Igualment que per al manteniment de la vegetació, 

durant tot l’any, inspeccions per mitjà 

objectiu la identificació bàsica de possibles perills o futures operacions que s’hagin de fer en 

cada exemplar o grup d’exemplars a man
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L’objectiu d’aquesta tasca es la d’aconseguir que els vegetals presentin un aspecte sa i net al 

per tal d’evitar crear competències de nutrients. 

Aquesta tasca es realitza manualment i en els escocells dels arbres que es mantenen, 

procedint posteriorment a l’aplicació d’herbicides en els mateixos per evitar un ràpid 

creixement de les herbes reduir la periodicitat d’aquesta tasca. 

COEXA S.A. ha realitzat aquesta operació en les èpoques de major creixement i d’inici de la 

temporada turística, repetint-la en arbres puntuals a partir de les indicacions rebudes a través 

dels serveis tècnics municipals de Pollença i d’algunes incidències rebudes.  

        

d’exemple del moment de realització de tasques de desherbat 

 

Manteniment de l’arbrat 

Igualment que per al manteniment de la vegetació, COEXA S.A realitza, de manera contínua i 

durant tot l’any, inspeccions per mitjà del cap i de l’encarregat del servei, els quals t

objectiu la identificació bàsica de possibles perills o futures operacions que s’hagin de fer en 

ada exemplar o grup d’exemplars a mantenir.  

TEGRAL DE LES ALINEACIONS ARBÒRIES 
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L’objectiu d’aquesta tasca es la d’aconseguir que els vegetals presentin un aspecte sa i net al 

Aquesta tasca es realitza manualment i en els escocells dels arbres que es mantenen, 

procedint posteriorment a l’aplicació d’herbicides en els mateixos per evitar un ràpid 

COEXA S.A. ha realitzat aquesta operació en les èpoques de major creixement i d’inici de la 

la en arbres puntuals a partir de les indicacions rebudes a través 

 

, de manera contínua i 

, els quals tenen per 

objectiu la identificació bàsica de possibles perills o futures operacions que s’hagin de fer en 
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A la vegada, s’identifiquen 

actualitzat l’inventari tècnic (baixes, transplantaments, canvis d’esp

es registrarà en la plataforma informàtica per dur un seguimen

verda o grup d’alineació.  

 

Reg 

Per evitar les evaporacions, els regs es realitz

d’aquesta manera s’eviten les hores de màxima calor. 

A les zones amb reg automàtic, aquest 

reg es revisat amb cura per evitar pèrdues, canvis d’orientació dels aspersors i difusors, actes 

vandàlics, etc. 

 

Poda  

La poda de les branques sanes es fa en èpoques de poca activitat fisiològica, evitant e

períodes crítics de la brotada i de la senesc

mesos de novembre a abril, tot i que la poda de les branques mortes, dèbils o afectades per 

plagues o malalties es pot fer en qualsevol època de l’any. 

En el cas de les palmeres, la poda es limita a l’eliminació de les fulles seques i es realitza 

únicament durant l’hivern (de desembre a febrer)

COEXA S.A., per a la realització d’aquesta tasca, ha utilitzat tots els mitjans necessaris per a la 

seva correcta execució: cistelles elevadores, podadores manuals i automàtiques, compressors, 

trituradores, camions, tractors o remolcs de transport, 
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també les operacions de manteniment necessàries i 

actualitzat l’inventari tècnic (baixes, transplantaments, canvis d’espècies). A més, la informació 

es registrarà en la plataforma informàtica per dur un seguiment individualitzat de cada zona 

Per evitar les evaporacions, els regs es realitzen sempre a primera hora del matí, ja que 

les hores de màxima calor.  

A les zones amb reg automàtic, aquest es controlat amb un programador. Aquest sistema de 

revisat amb cura per evitar pèrdues, canvis d’orientació dels aspersors i difusors, actes 

La poda de les branques sanes es fa en èpoques de poca activitat fisiològica, evitant e

períodes crítics de la brotada i de la senescència foliar. Aquesta època està compresa entre els 

mesos de novembre a abril, tot i que la poda de les branques mortes, dèbils o afectades per 

plagues o malalties es pot fer en qualsevol època de l’any.  

el cas de les palmeres, la poda es limita a l’eliminació de les fulles seques i es realitza 

l’hivern (de desembre a febrer).  

COEXA S.A., per a la realització d’aquesta tasca, ha utilitzat tots els mitjans necessaris per a la 

cistelles elevadores, podadores manuals i automàtiques, compressors, 

trituradores, camions, tractors o remolcs de transport, etc. 
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també les operacions de manteniment necessàries i es manté 

A més, la informació 

ividualitzat de cada zona 

sempre a primera hora del matí, ja que 

controlat amb un programador. Aquest sistema de 

revisat amb cura per evitar pèrdues, canvis d’orientació dels aspersors i difusors, actes 

La poda de les branques sanes es fa en èpoques de poca activitat fisiològica, evitant els 

compresa entre els 

mesos de novembre a abril, tot i que la poda de les branques mortes, dèbils o afectades per 

el cas de les palmeres, la poda es limita a l’eliminació de les fulles seques i es realitza 

COEXA S.A., per a la realització d’aquesta tasca, ha utilitzat tots els mitjans necessaris per a la 

cistelles elevadores, podadores manuals i automàtiques, compressors, 
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Imatges d’exemple d’abans i després de les tasques de 

 

Sosteniment artificial 

La tasca de sosteniment artificial consisteix en l'

escanyin, abrasin o malmetin l’arbre. 

mantinguts amb els tutors en correcte estat per a que c

Arbre tutoritzat i mantingut en el T.M de Pollença

GESTIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DE LES ALINEACIONS ARBÒRIES

               

Imatges d’exemple d’abans i després de les tasques de poda realitzades

Sosteniment artificial  

La tasca de sosteniment artificial consisteix en l'ajustament dels tutors i tensors per evitar que 

escanyin, abrasin o malmetin l’arbre. Tots els arbres que es trobin tutoritzats han estat

els tutors en correcte estat per a que compleixi amb la seva funció.

 

Arbre tutoritzat i mantingut en el T.M de Pollença 
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realitzades 

els tutors i tensors per evitar que 

que es trobin tutoritzats han estat 

mpleixi amb la seva funció. 
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Plantació, reposició de baixes i ampliació de zones 

COEXA S.A, com a empresa contr

restituirà, al seu càrrec, les baixes ocasionades per un manteniment inadequat (falta de reg, 

tractaments fitosanitaris, poda inadequada, etc.). 

que, a la finalització del segon

de manteniment. 

 

Situacions d’Emergència

Durant el primer any de contracte, i 

d’emergència i d’urgència, causats 

pública i zones de trànsit de vianants en època de forts temporals.

Abans de l’inici del treball, COEXA S.A. ha rebut, en cada ocasió, la notificació d’actuació per 

part dels serveis tècnics municip

contracte es trobaven en la zona d’actuació. La primera tasca a realitzar fou

d’establir una zona de seguretat i d’accés tancat al públic, vianants i vehicles. Posteriorment, 

s’ha procedit a la retirada d’arbres i branques morts i/o perillosos.

Cal indicar que totes les actuacions d’emergència han estat realitzades sempre mantenint 

informada a la Policia Local, per tal d’actuar de manera segura i coordinada.

  

Imatges d’exemple de situacions d’emergència viscudes durant el 

 

2.3. Plantació i reposició d’elements vegetals

A causa de la seva importància

anteriors, COEXA S.A ha adopta

d’elements vegetals. Aquestes mesures es

Cal recalcar que, a causa del correcte manteniment de l'arbrat sembrat i a mantenir, la 

reposició d'elements existents ha estat ins
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Plantació, reposició de baixes i ampliació de zones  

, com a empresa contractista encarregada del manteniment de l'arbrat viari,

restituirà, al seu càrrec, les baixes ocasionades per un manteniment inadequat (falta de reg, 

tractaments fitosanitaris, poda inadequada, etc.). Des de COEXA S.A. es vol informar i destacar 

segon any de contracte, no s’ha hagut de reposar cap arbre per falta 

Situacions d’Emergència 

Durant el primer any de contracte, i en vàries ocasions, s’han hagut de realitzar treballs 

d’emergència i d’urgència, causats principalment per la caiguda d’arbres i branques a la via 

i zones de trànsit de vianants en època de forts temporals. 

Abans de l’inici del treball, COEXA S.A. ha rebut, en cada ocasió, la notificació d’actuació per 

part dels serveis tècnics municipals i, en un període inferior a 30 minuts, els operaris del 

contracte es trobaven en la zona d’actuació. La primera tasca a realitzar fou, en cada ocasió,

d’establir una zona de seguretat i d’accés tancat al públic, vianants i vehicles. Posteriorment, 

’ha procedit a la retirada d’arbres i branques morts i/o perillosos. 

Cal indicar que totes les actuacions d’emergència han estat realitzades sempre mantenint 

informada a la Policia Local, per tal d’actuar de manera segura i coordinada. 

    

de situacions d’emergència viscudes durant el segon any de contracte

Plantació i reposició d’elements vegetals 

A causa de la seva importància, i a més de les especificacions detallades en els apartats 

adoptat determinades mesures pel que fa a la plantació i reposició 

d’elements vegetals. Aquestes mesures es detallen a continuació. 

Cal recalcar que, a causa del correcte manteniment de l'arbrat sembrat i a mantenir, la 

reposició d'elements existents ha estat insignificant. 
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actista encarregada del manteniment de l'arbrat viari, 

restituirà, al seu càrrec, les baixes ocasionades per un manteniment inadequat (falta de reg, 

Des de COEXA S.A. es vol informar i destacar 

any de contracte, no s’ha hagut de reposar cap arbre per falta 

han hagut de realitzar treballs 

principalment per la caiguda d’arbres i branques a la via 

Abans de l’inici del treball, COEXA S.A. ha rebut, en cada ocasió, la notificació d’actuació per 

als i, en un període inferior a 30 minuts, els operaris del 

, en cada ocasió, la 

d’establir una zona de seguretat i d’accés tancat al públic, vianants i vehicles. Posteriorment, 

Cal indicar que totes les actuacions d’emergència han estat realitzades sempre mantenint 

 

 

any de contracte 

i a més de les especificacions detallades en els apartats 

la plantació i reposició 

Cal recalcar que, a causa del correcte manteniment de l'arbrat sembrat i a mantenir, la 
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Obertura de forats  

El forat de plantació s’ha realitzat

folgadament el pa de terra de l’arbre a plantar. Les mesures mínimes del forat de plantació per 

a l’arbrat i palmàcies d’alineació se

de terra.  

En alguns casos, s’han detecta

qual ha quedat obert i s’ha notifica

la alineació varis arbres per tal de no afectar a les canalitzacions

A més, i relacionat amb l’obertura de forats, e

palmera, atesa la gran quantitat d’aquests exemplars existents al mun

Vermell. En alguns d’ells, COEXA 

una destoconadora mecànica en forma de barrina de grans dimensions

 

Plantació  

Per a la plantació de les diferents espècies acordades amb els servei

l’Ajuntament de Pollença, COEXA S.A ha 

compost, fertilitzants, tutors i terra vegetal, materials indispensables per a realitzar una 

correcta plantació. 

Tots els arbres plantats han estat

el tutor quedi correctament clavat dins l’escocell.

Una vegada realitzada la plantació i sempre en finalitzar la jornada laboral

neteja de tota la superfície de

més, s’ha procedit al seu reg, manual, 

 

2.4. Manteniment de palmeres

Les operacions que s’inclouen dins el manteniment de les palmeres son gairebé idènti

les requerides per altres espècies vegetals, exceptuant les possibles aparicions de plagues, le

quals requeriran un manteniment específic i independent segons quina sigui l’espècie 

afectada. 
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s’ha realitzat manualment i suficientment gran com per a que entri 

folgadament el pa de terra de l’arbre a plantar. Les mesures mínimes del forat de plantació per 

a l’arbrat i palmàcies d’alineació seran l’amplada de l’escocell i 1'5 vegades la fondària del pa 

detectat canalitzacions de serveis públics que travessaven

notificat als serveis municipals, amb els quals s’ha optat 

la alineació varis arbres per tal de no afectar a les canalitzacions.  

A més, i relacionat amb l’obertura de forats, en el T.M de Pollença existeixen varis

palmera, atesa la gran quantitat d’aquests exemplars existents al municipi a ca

COEXA S.A. s’ha encarregat de l’eliminació dels tocons mitjançant 

una destoconadora mecànica en forma de barrina de grans dimensions. 

Per a la plantació de les diferents espècies acordades amb els serveis tècnics municipals de 

l’Ajuntament de Pollença, COEXA S.A ha subministrat i aportat una quantitat adequada de 

compost, fertilitzants, tutors i terra vegetal, materials indispensables per a realitzar una 

estat tutoritzats convenientment, comprovant en tot moment que 

el tutor quedi correctament clavat dins l’escocell. 

Una vegada realitzada la plantació i sempre en finalitzar la jornada laboral, s’ha procedit a la 

neteja de tota la superfície de via pública, deixant-la lliure de terres, restes vegetals i residus

seu reg, manual, durant els primers mesos posteriors a la sembra

Manteniment de palmeres 

Les operacions que s’inclouen dins el manteniment de les palmeres son gairebé idènti

les requerides per altres espècies vegetals, exceptuant les possibles aparicions de plagues, le

uals requeriran un manteniment específic i independent segons quina sigui l’espècie 
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manualment i suficientment gran com per a que entri 

folgadament el pa de terra de l’arbre a plantar. Les mesures mínimes del forat de plantació per 

5 vegades la fondària del pa 

canalitzacions de serveis públics que travessaven l’escocell, el 

, amb els quals s’ha optat per variar 

T.M de Pollença existeixen varis tocons de 

icipi a causa del Becut 

S.A. s’ha encarregat de l’eliminació dels tocons mitjançant 

s tècnics municipals de 

quantitat adequada de 

compost, fertilitzants, tutors i terra vegetal, materials indispensables per a realitzar una 

, comprovant en tot moment que 

, s’ha procedit a la 

lliure de terres, restes vegetals i residus. A 

durant els primers mesos posteriors a la sembra. 

Les operacions que s’inclouen dins el manteniment de les palmeres son gairebé idèntiques a 

les requerides per altres espècies vegetals, exceptuant les possibles aparicions de plagues, les 

uals requeriran un manteniment específic i independent segons quina sigui l’espècie 
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Imatge d’exemple 

 

2.5. Neteja general

La conservació i el manteniment de les alineacions arbòries 

mantenir en perfecte estat de neteja 

Coneixedors d’aquest fet, COEXA

de les alineacions arbòries. Aquesta tasca de neteja general 

inspeccions rutinàries i constants al llarg de l’any per tots els arbres, i 

vegetació de creixement espontani (males herbes, per exemple)

residus de les tasques de sega, retalls i podes, així com del rebuig i objectes (papers, draps, 

vidres, metalls, fustes, taques o restes de defecacions, vòmits, substàncies vessad

de qualsevol procedència hagués pogut arribar 

o sobre els mateixos. 
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Imatge d’exemple de poda de palmeres realitzada a Cala Sant Vicenç 

eteja general 

La conservació i el manteniment de les alineacions arbòries va lligat, entre d’altres

mantenir en perfecte estat de neteja els escocells i arbres inclosos en el contracte.

COEXA  S.A ha dedicat una atenció constant i meticulosa a la neteja 

de les alineacions arbòries. Aquesta tasca de neteja general ha consistit

inspeccions rutinàries i constants al llarg de l’any per tots els arbres, i en l’eliminació, tant de la 

reixement espontani (males herbes, per exemple) com de les fulles caigudes i 

residus de les tasques de sega, retalls i podes, així com del rebuig i objectes (papers, draps, 

vidres, metalls, fustes, taques o restes de defecacions, vòmits, substàncies vessad

de qualsevol procedència hagués pogut arribar a l’interior dels escocells, al voltant dels arbres 
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entre d’altres coses, a 

els escocells i arbres inclosos en el contracte. 

una atenció constant i meticulosa a la neteja 

ha consistit en les visites i 

en l’eliminació, tant de la 

de les fulles caigudes i 

residus de les tasques de sega, retalls i podes, així com del rebuig i objectes (papers, draps, 

vidres, metalls, fustes, taques o restes de defecacions, vòmits, substàncies vessades, etc.), que 

a l’interior dels escocells, al voltant dels arbres 
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 Imatges d’exemple

 

3. RECURSOS HUMANS

Un dels objectius principals de COEXA

temporada turística, pel que 

subjeccions del PPT en quant a calendarització de les operacions, 

següent: 

 

 
Oficial podador

Total 
mesos/personal 

3 

Gener 0,5 

Febrer 0,5 

Març 
 

Abril 0,5 

Maig 0,5 

Juny 
 

Juliol 
 

Agost 
 

Setembre 
 

Octubre 
 

Novembre 0,5 

Desembre 0,5 

Quadre de la calendarització aplicada durant el 
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d’exemples d'escocells del Port de Pollença en correcte estat de netedat

RECURSOS HUMANS 

de COEXA S.A era evitar que es duguessin a terme actuacions en 

pel que la dedicació dels operaris adscrits al servei, atenent 

subjeccions del PPT en quant a calendarització de les operacions, ha estat aproximadament

Oficial podador AUX podador Oficial jardiner AUX jardiner

3 2 5 

0,5 0,5 0,5 

0,5 0,5 0,5 

  
0,5 

0,5 0,5 0,5 

0,5 0,5 0,5 

  
0,5 

  
0,5 

  
0,5 

  
0,5 

  
0,5 

0,5 
  

0,5 
  

Quadre de la calendarització aplicada durant el segon any de contracte
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d'escocells del Port de Pollença en correcte estat de netedat 

duguessin a terme actuacions en 

, atenent també a les 

estat aproximadament la 

AUX jardiner Oficial conductor 

3 

0,5 

0,5 

 
0,5 

0,5 

 

 

 

 

 
0,5 

0,5 

any de contracte 



GESTIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I

 

 

S’han realitzat les actuacions

recursos humans referits, amb una dedicació 

completa. Cal recalcar que, 

mitjans mecànics, manuals i materials

resoldre les incidències sorgides durant 

 

4. INFORMATITZACIÓ DEL SERVEI

El sistema que COEXA S.A proposà en la licitació i que ha implantat

real totes les feines que s’estan realitzant per part de qualsevol dels equips de treball adscrits 

al servei (emmagatzemant les dades i 

incidències i la seva resolució, i també de 

realitzats. Tot això visualitzant

d’aquestes funcions o característiques addicionals són:

• Inventariat de tots els elements, incloent la seva visualitzac
Aquesta actuació s’està executant actualment i es la que ha provocat el retràs en la 
implantació del servei informàtic, ja que s’han hagut d’aconseguir els TAG’s adequats pel 
sistema creat. 

• Operacions o tasques de manteniment de l
alineació d’arbrat viari. Permet visualitzar sobre cartografia SIG les operacions 
realitzades sobre cada zona verda (p.e., poda, sega, reg, etc...), coneixent en quin 
moment exacte s’ha realitzat l’operació.
correctament, però a causa de no haver col·locat els TAG’s no s’ha pogut enregistrar les 
tasques realitzades per poder ser visualitzades. 

• Informació i comunicació bidireccional d’incidències, entre COEXA S.A. i l’
Pollença, així com la resolució d’aquestes incidències. D’aquesta manera COEXA S.A. pot 
comunicar incidències que afecten a altres contractes que presta l’ajuntament (p.e. 
fanals que no s’encenen, contenidors de residus fora de la seva ubicac
que no s’han recollit). D’altra banda l’ajuntament pot comunicar una incidència a COEXA 
S.A. i conèixer després, en quin moment s’ha resolt aquesta incidència o en quina fase 
de resolució és troba. La present funció està disponible i en func
de la implantació per part de l’Ajuntament de Pollença d’una aplicació de generació i 
resolució d’incidències, anomenada LINEA VERDE, la funció d’incidències no s’utilitza.

• Generació d’informes de totes les tasques realitzades, el qu
responsable del seguiment del servei realitzar un anàlisi detallat i continu de les 
necessitats o mancances del servei, permetent una millora continuada d’aquest.
de la instal·lació dels TAG’s i el registrament de les tasques r
generació d’informes. 

 
El sistema informàtic implantat es pot subdividir en software i hardware, els quals es troben 
vinculats i coordinats per facilitar la seva compatibilitat.
 

4.1. Software utilitzat

El software de gestió de serv

desenvolupat per l'empresa LIMIT 
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actuacions pròpies de manteniment durant els mesos esmentats i

recursos humans referits, amb una dedicació mitja de 2 setmanes mensuals a jornada 

completa. Cal recalcar que, a més de la dedicació indicada, COEXA S.A ha utilit

i materials que han estat necessaris en qualsevol moment per a 

resoldre les incidències sorgides durant aquest segon any de contracte. 

INFORMATITZACIÓ DEL SERVEI 

proposà en la licitació i que ha implantat, permet conèixer en temps 

real totes les feines que s’estan realitzant per part de qualsevol dels equips de treball adscrits 

ervei (emmagatzemant les dades i permetent consultes posteriors), així  com de les 

incidències i la seva resolució, i també de la generació d’informes de seguiment dels treballs 

realitzats. Tot això visualitzant-ho sobre un Sistema d’Informació Geogràfica. Algunes 

d’aquestes funcions o característiques addicionals són: 

Inventariat de tots els elements, incloent la seva visualització sobre cartografia SIG.
Aquesta actuació s’està executant actualment i es la que ha provocat el retràs en la 
implantació del servei informàtic, ja que s’han hagut d’aconseguir els TAG’s adequats pel 

Operacions o tasques de manteniment de l’arbrat, realitzades sobre una zona verda o 
alineació d’arbrat viari. Permet visualitzar sobre cartografia SIG les operacions 
realitzades sobre cada zona verda (p.e., poda, sega, reg, etc...), coneixent en quin 
moment exacte s’ha realitzat l’operació. Les operacions de manteniment s’han realitzat 
correctament, però a causa de no haver col·locat els TAG’s no s’ha pogut enregistrar les 
tasques realitzades per poder ser visualitzades.  

Informació i comunicació bidireccional d’incidències, entre COEXA S.A. i l’
Pollença, així com la resolució d’aquestes incidències. D’aquesta manera COEXA S.A. pot 
comunicar incidències que afecten a altres contractes que presta l’ajuntament (p.e. 
fanals que no s’encenen, contenidors de residus fora de la seva ubicac
que no s’han recollit). D’altra banda l’ajuntament pot comunicar una incidència a COEXA 
S.A. i conèixer després, en quin moment s’ha resolt aquesta incidència o en quina fase 

La present funció està disponible i en funcionament, però a causa 
de la implantació per part de l’Ajuntament de Pollença d’una aplicació de generació i 
resolució d’incidències, anomenada LINEA VERDE, la funció d’incidències no s’utilitza.

Generació d’informes de totes les tasques realitzades, el qual permet al tècnic 
responsable del seguiment del servei realitzar un anàlisi detallat i continu de les 
necessitats o mancances del servei, permetent una millora continuada d’aquest.
de la instal·lació dels TAG’s i el registrament de les tasques realitzades, serà possible la 

 

El sistema informàtic implantat es pot subdividir en software i hardware, els quals es troben 
vinculats i coordinats per facilitar la seva compatibilitat. 

Software utilitzat 

El software de gestió de serveis implantat en el servei contractat per COEXA S.A. 

desenvolupat per l'empresa LIMIT TECNOLOGIES, els qual s'està utilitzant també 

TEGRAL DE LES ALINEACIONS ARBÒRIES 
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pròpies de manteniment durant els mesos esmentats i amb els 

es mensuals a jornada 

S.A ha utilitzat tots els 

que han estat necessaris en qualsevol moment per a 

permet conèixer en temps 

real totes les feines que s’estan realitzant per part de qualsevol dels equips de treball adscrits 

permetent consultes posteriors), així  com de les 

la generació d’informes de seguiment dels treballs 

ho sobre un Sistema d’Informació Geogràfica. Algunes 

ió sobre cartografia SIG. 
Aquesta actuació s’està executant actualment i es la que ha provocat el retràs en la 
implantació del servei informàtic, ja que s’han hagut d’aconseguir els TAG’s adequats pel 

’arbrat, realitzades sobre una zona verda o 
alineació d’arbrat viari. Permet visualitzar sobre cartografia SIG les operacions 
realitzades sobre cada zona verda (p.e., poda, sega, reg, etc...), coneixent en quin 

operacions de manteniment s’han realitzat 
correctament, però a causa de no haver col·locat els TAG’s no s’ha pogut enregistrar les 

Informació i comunicació bidireccional d’incidències, entre COEXA S.A. i l’Ajuntament de 
Pollença, així com la resolució d’aquestes incidències. D’aquesta manera COEXA S.A. pot 
comunicar incidències que afecten a altres contractes que presta l’ajuntament (p.e. 
fanals que no s’encenen, contenidors de residus fora de la seva ubicació o romputs o 
que no s’han recollit). D’altra banda l’ajuntament pot comunicar una incidència a COEXA 
S.A. i conèixer després, en quin moment s’ha resolt aquesta incidència o en quina fase 

ionament, però a causa 
de la implantació per part de l’Ajuntament de Pollença d’una aplicació de generació i 
resolució d’incidències, anomenada LINEA VERDE, la funció d’incidències no s’utilitza. 

al permet al tècnic 
responsable del seguiment del servei realitzar un anàlisi detallat i continu de les 
necessitats o mancances del servei, permetent una millora continuada d’aquest. A partir 

ealitzades, serà possible la 

El sistema informàtic implantat es pot subdividir en software i hardware, els quals es troben 

per COEXA S.A. es el 

també en els serveis 
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de neteja viària i jardineria 

Capdepera, amb un notable èxit pel que fa al grau d'informació que facilita, la visualització de 

les dades, la seva senzillesa d'ús i la seva gran possibilitat d'adaptació a les necessitats futures 

que puguin sorgir durant el desenvolupament del servei. 

A part del software de gestió, 

complementari per als dispositius mòbils 

software complementari inclou dos aspectes fonamentals, que s

desenvolupament i control del servei:

• Inventari: el software inclou
després es puguin visualitzar a través del software de gestió del servei.
 

Imatge del menú principal de l’aplicació per a mòbils per a realitzar l’inventari

 

• Notificació de tasques o operacions realitzades
quines tasques o operacions s’han realitzat 
tractaments fitosanitaris, esbrossada d’escocell, etc...)

 

Imatge del menú principal de l’aplicació per a mòbils per a realitzar el seguiment de tasques
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de neteja viària i jardineria dels municipis de Son Servera, Sant Llorenç des Cardassar

, amb un notable èxit pel que fa al grau d'informació que facilita, la visualització de 

les dades, la seva senzillesa d'ús i la seva gran possibilitat d'adaptació a les necessitats futures 

que puguin sorgir durant el desenvolupament del servei.  

software de gestió, COEXA S.A. també ha implantat un sistema de software 

per als dispositius mòbils que utilitzaran els operaris del servei. Aquest 

software complementari inclou dos aspectes fonamentals, que son

t i control del servei: 

ware inclou un apartat per donar d’alta elements a l’inventari per a que 
després es puguin visualitzar a través del software de gestió del servei. 

 
Imatge del menú principal de l’aplicació per a mòbils per a realitzar l’inventari

Notificació de tasques o operacions realitzades: el software inclou un apartat per indicar 
quines tasques o operacions s’han realitzat sobre els elements inventariats
tractaments fitosanitaris, esbrossada d’escocell, etc...). 

 
Imatge del menú principal de l’aplicació per a mòbils per a realitzar el seguiment de tasques

TEGRAL DE LES ALINEACIONS ARBÒRIES 
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Sant Llorenç des Cardassar i 

, amb un notable èxit pel que fa al grau d'informació que facilita, la visualització de 

les dades, la seva senzillesa d'ús i la seva gran possibilitat d'adaptació a les necessitats futures 

un sistema de software 

que utilitzaran els operaris del servei. Aquest 

on necessaris pel 

un apartat per donar d’alta elements a l’inventari per a que 
 

Imatge del menú principal de l’aplicació per a mòbils per a realitzar l’inventari 

un apartat per indicar 
sobre els elements inventariats (p.e. poda, 

Imatge del menú principal de l’aplicació per a mòbils per a realitzar el seguiment de tasques 
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Actualment, les aplicacions descrites per a la realització de l'inventari i per a enregistrar 
seguir les tasques executades, ja estan en funcionament i en procés d'introducció de dades per 
a completar l'inventari i poder plasmar
 
Per a que aquest software complementari instal·lat 
missió, es necessari instal·lar TAGs a tots els elements que s’hagin d’inventariar
indicat anteriorment.  
 
 

4.2. Hardware proposat

Per a la completa informatització del servei amb les característiques i funcionalitats
anteriorment, i poder desenvolupar 
instal·lar o dotar de tota una sèrie d’elements de hardware, com son els dispositius mòbils 
amb GPS i TAG’s. 

 
Els elements indicats i que transmeten informaci
GPRS / 3G per enviar les dades al servidor en temps real, per tant tots els dispositius 
d’una targeta SIM associada a una línea de comunicació de dades. 
 

Imatge d’exemple de Smartphone

Per al contracte que ens ocupa, ja es dispos

actualment es troben en procés de col·locació de TAG's i enregistrament de cada

cada TAG a un arbre, de manera que es disposarà de t

ubicació, estat, etc.) en la base de dades del sistema informàtic, així com s'aniran indicant i 

enregistrant les tasques de manteniment realitzades sobre cada arbre.
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Actualment, les aplicacions descrites per a la realització de l'inventari i per a enregistrar 
seguir les tasques executades, ja estan en funcionament i en procés d'introducció de dades per 
a completar l'inventari i poder plasmar-ho en un Sistema d’Informació Geogràfica

Per a que aquest software complementari instal·lat a dispositius mòbils pugui complir la seva 
missió, es necessari instal·lar TAGs a tots els elements que s’hagin d’inventariar

Hardware proposat 

completa informatització del servei amb les característiques i funcionalitats
, i poder desenvolupar el software proposat per COEXA S.A., 

na sèrie d’elements de hardware, com son els dispositius mòbils 

que transmeten informació (Smartphone’s), dispos
GPRS / 3G per enviar les dades al servidor en temps real, per tant tots els dispositius 

una targeta SIM associada a una línea de comunicació de dades.  

 

Imatge d’exemple de Smartphone amb tecnologia NFC i 3g 

Per al contracte que ens ocupa, ja es disposen dels smartphone's i TAG's necessaris i 

actualment es troben en procés de col·locació de TAG's i enregistrament de cada

, de manera que es disposarà de tota la informació de l'arbre (espècie, 

ubicació, estat, etc.) en la base de dades del sistema informàtic, així com s'aniran indicant i 

enregistrant les tasques de manteniment realitzades sobre cada arbre. 
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Actualment, les aplicacions descrites per a la realització de l'inventari i per a enregistrar i 
seguir les tasques executades, ja estan en funcionament i en procés d'introducció de dades per 

Sistema d’Informació Geogràfica. 

pugui complir la seva 
missió, es necessari instal·lar TAGs a tots els elements que s’hagin d’inventariar, tal i com s’ha 

completa informatització del servei amb les característiques i funcionalitats descrites 
oftware proposat per COEXA S.A., serà necessari 

na sèrie d’elements de hardware, com son els dispositius mòbils 

s), disposen de tecnologia 
GPRS / 3G per enviar les dades al servidor en temps real, per tant tots els dispositius disposen 

dels smartphone's i TAG's necessaris i 

actualment es troben en procés de col·locació de TAG's i enregistrament de cada un vinculant 

ota la informació de l'arbre (espècie, 

ubicació, estat, etc.) en la base de dades del sistema informàtic, així com s'aniran indicant i 
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5. INCIDÈNCIES 
 

5.1. MÒDUL D’INCIDÈNCIES

Dins el conjunt de possibilitats que ens permet 

tasques programada, hi existeix 

ser utilitzada de forma continua i que ens permet de forma bidirecciona

la comunicació, el seguiment

generades. 

Imatge d’exemple del mòdul d’incidències, a la finestra de generació d'incidència

 

Imatge d’exemple del mòdul d’incidències, a la finestra de 

 

El mòdul d'incidències descrit, i proposat en l'oferta de COEXA de la licitació del contracte, es 

troba en funcionament des dels primers mesos del servei, però actualment no és utilitzat a 
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MÒDUL D’INCIDÈNCIES 

Dins el conjunt de possibilitats que ens permet la plataforma informàtica de seguiment de 

hi existeix el mòdul de control d'incidències, el qual és una eina 

de forma continua i que ens permet de forma bidireccional (Ajuntament

la comunicació, el seguiment, la resolució i l'emmagatzematge de totes les incidències 

Imatge d’exemple del mòdul d’incidències, a la finestra de generació d'incidència

 

Imatge d’exemple del mòdul d’incidències, a la finestra de recerca d'incidències

El mòdul d'incidències descrit, i proposat en l'oferta de COEXA de la licitació del contracte, es 

troba en funcionament des dels primers mesos del servei, però actualment no és utilitzat a 
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a de seguiment de 

, el qual és una eina que pot 

l (Ajuntament-COEXA) 

i l'emmagatzematge de totes les incidències 

 

Imatge d’exemple del mòdul d’incidències, a la finestra de generació d'incidència 

recerca d'incidències 

El mòdul d'incidències descrit, i proposat en l'oferta de COEXA de la licitació del contracte, es 

troba en funcionament des dels primers mesos del servei, però actualment no és utilitzat a 
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causa de la implantació d'una aplicació d'incidències municipal, la

seguiment d'incidències de qualsevol sector i servei de l'Ajuntament de Pollença.

 

5.2. APLICACIÓ INCIDÈNCIES “LINEA VERDE”

Paral·lelament al mòdul d’incidències programat per COEXA S.A, durant 

l’Ajuntament de Pollença implantà

entre tots els serveis de que disposa l’Ajuntament o té contractats l’Ajuntament a empreses 

privades. Aquesta plataforma s’anomena LÍNIA VERDE, a la qual s’hi pot accedir via web o a 

través d’aplicació mòbil gratuïta, i permet que qualsevol persona pugui enregistrar

incidències de qualsevol servei del T.M de Pollença.

Imatge del menú principal de l’aplicació per smartphone de LINIA VERDE

 

A partir de la implantació de la
per LIMIT TECNOLOGIES va deixar de ser utilitzat, ja que la plataforma LINIA VERDE permetia 
que qualsevol veïnat, qualsevol empresa contractada per l’Ajuntament i qualsevol treballador 
del propi Ajuntament pogués tenir accés a la generació d’incidències i poder gestionar
entre els distints serveis. 
 
Durant aquest segon any de contracte, la plataforma de LINIA VERDE 
nombroses ocasions, aconseguint una ràpida gestió de les inci
usuaris de la mateixa, fet que ha millorat notablement la intercomunicació entre veïnats i 
Ajuntament de Pollença i ha reduït les molèsties per desperfectes o precarietat de serveis.
 
A l’Annex 1: Resolució d’Incidències

any de contracte i a través del mòdul d'incidències de la plataforma informàtica
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causa de la implantació d'una aplicació d'incidències municipal, la qual permet la generació i 

seguiment d'incidències de qualsevol sector i servei de l'Ajuntament de Pollença.

APLICACIÓ INCIDÈNCIES “LINEA VERDE” 

Paral·lelament al mòdul d’incidències programat per COEXA S.A, durant el primer

Pollença implantà una plataforma d’incidències relacionada i connectada 

entre tots els serveis de que disposa l’Ajuntament o té contractats l’Ajuntament a empreses 

privades. Aquesta plataforma s’anomena LÍNIA VERDE, a la qual s’hi pot accedir via web o a 

través d’aplicació mòbil gratuïta, i permet que qualsevol persona pugui enregistrar

incidències de qualsevol servei del T.M de Pollença. 

 

Imatge del menú principal de l’aplicació per smartphone de LINIA VERDE

A partir de la implantació de la plataforma de LINIA VERDE, el mòdul d’incidències programat 
per LIMIT TECNOLOGIES va deixar de ser utilitzat, ja que la plataforma LINIA VERDE permetia 
que qualsevol veïnat, qualsevol empresa contractada per l’Ajuntament i qualsevol treballador 

Ajuntament pogués tenir accés a la generació d’incidències i poder gestionar

any de contracte, la plataforma de LINIA VERDE ha estat usada en 
ocasions, aconseguint una ràpida gestió de les incidències i una millor res

usuaris de la mateixa, fet que ha millorat notablement la intercomunicació entre veïnats i 
Ajuntament de Pollença i ha reduït les molèsties per desperfectes o precarietat de serveis.

l’Annex 1: Resolució d’Incidències, s'adjunta la relació d'incidències resoltes durant el 

any de contracte i a través del mòdul d'incidències de la plataforma informàtica
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qual permet la generació i 

seguiment d'incidències de qualsevol sector i servei de l'Ajuntament de Pollença. 

el primer any de servei 

una plataforma d’incidències relacionada i connectada 

entre tots els serveis de que disposa l’Ajuntament o té contractats l’Ajuntament a empreses 

privades. Aquesta plataforma s’anomena LÍNIA VERDE, a la qual s’hi pot accedir via web o a 

través d’aplicació mòbil gratuïta, i permet que qualsevol persona pugui enregistrar-se i generar 

Imatge del menú principal de l’aplicació per smartphone de LINIA VERDE 

plataforma de LINIA VERDE, el mòdul d’incidències programat 
per LIMIT TECNOLOGIES va deixar de ser utilitzat, ja que la plataforma LINIA VERDE permetia 
que qualsevol veïnat, qualsevol empresa contractada per l’Ajuntament i qualsevol treballador 

Ajuntament pogués tenir accés a la generació d’incidències i poder gestionar-les 

ha estat usada en 
dències i una millor resposta als 

usuaris de la mateixa, fet que ha millorat notablement la intercomunicació entre veïnats i 
Ajuntament de Pollença i ha reduït les molèsties per desperfectes o precarietat de serveis. 

s'adjunta la relació d'incidències resoltes durant el segon 

any de contracte i a través del mòdul d'incidències de la plataforma informàtica LINEA VERDE. 
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6. MILLORES 

6.1. Inclusió en el servei dels elements omesos en l’inventari inclòs 

en els Plecs  
Com es pot veure en la cartografia presentada en 

contracte que ens ocupa, hi ha nombrosos elements d’arbrat viari que no han estat 

contemplats, fins a un total de 163 exemplars, els quals foren valorats a la lic

mateixos preus unitaris fixats pel PPT

S.A. 

COEXA S.A., com a millora del servei, ha dut i 

marcades al PPT, assimilant la intensitat del 

proximitats segons la cartografia del PPT.

 

 

6.2. Sembra de 20 pins a l’avinguda Cavall Bernat de Cala Sant 

Vicenç 
Tal i com ja es sabut, l’Avinguda Cavall Bernat té una gran 

desapareixent tota la cobertura vegetal existent històricament, especialment de pins. Des de 

COEXA S.A es proposà, a través de l’oferta tècnica de la licitació,

de la contracta de 20 pins en l’esmentada av

assumiria COEXA S.A. 

Durant els dos primers any

enretirat varis que es trobaven en molt mal estat o que han caigut amb els diversos temporals 

que han afectat a la zona. Durant els 

ofertada. 

 

6.3. Inventari detallat en format cartogràfic en l’inici del servei
Tal i com indicava el PPT (a l’Art. 3.3.9) i així com COEXA S.A es comprometé en l’oferta tècnica 

de la licitació, s’ha aconseguit un inventari digital

estàndards cartogràfics oficials i amb la IDEIB

La present millora ha facilitat

realitzades del present servei, de manera que l’inventari digital es vincularà a la posició real 

dels TAG’s a col·locar i aquests disposaran d’una major informació.

 

Prioritat 

NO INCLOSOS PLEC 
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Inclusió en el servei dels elements omesos en l’inventari inclòs 

 
Com es pot veure en la cartografia presentada en l’oferta tècnica de la licitació del present 

, hi ha nombrosos elements d’arbrat viari que no han estat 

ins a un total de 163 exemplars, els quals foren valorats a la licitació, i

mateixos preus unitaris fixats pel PPT, amb un cost de 6.614,80 € anuals que assumeix COEXA 

S.A., com a millora del servei, ha dut i durà a terme el mateix seguint les pautes 

marcades al PPT, assimilant la intensitat del manteniment als exemplars situats en les 

proximitats segons la cartografia del PPT. 

Sembra de 20 pins a l’avinguda Cavall Bernat de Cala Sant 

l’Avinguda Cavall Bernat té una gran vorera en la que ha anat

desapareixent tota la cobertura vegetal existent històricament, especialment de pins. Des de 

à, a través de l’oferta tècnica de la licitació, la sembra progressiva al llarg 

20 pins en l’esmentada avinguda, amb una valoració total de 3.823,60 

s de contracte no s’han sembrat els pins ofertats, però s’han 

ven en molt mal estat o que han caigut amb els diversos temporals 

que han afectat a la zona. Durant els dos propers anys es té previst realitzar la sembra 

Inventari detallat en format cartogràfic en l’inici del servei
Art. 3.3.9) i així com COEXA S.A es comprometé en l’oferta tècnica 

s’ha aconseguit un inventari digital amb format SIG compatible amb els 

estàndards cartogràfics oficials i amb la IDEIB. 

La present millora ha facilitat la programació del mòdul de gestió informàtica de les tasques 

realitzades del present servei, de manera que l’inventari digital es vincularà a la posició real 

dels TAG’s a col·locar i aquests disposaran d’una major informació. 

Alta Mitja Baixa 

34 29 100 
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Inclusió en el servei dels elements omesos en l’inventari inclòs 

tècnica de la licitació del present 

, hi ha nombrosos elements d’arbrat viari que no han estat 

itació, i segons els 

€ anuals que assumeix COEXA 

me el mateix seguint les pautes 

manteniment als exemplars situats en les 

Sembra de 20 pins a l’avinguda Cavall Bernat de Cala Sant 

en la que ha anat 

desapareixent tota la cobertura vegetal existent històricament, especialment de pins. Des de 

la sembra progressiva al llarg 

inguda, amb una valoració total de 3.823,60 € que 

els pins ofertats, però s’han 

ven en molt mal estat o que han caigut amb els diversos temporals 

propers anys es té previst realitzar la sembra 

Inventari detallat en format cartogràfic en l’inici del servei 
Art. 3.3.9) i així com COEXA S.A es comprometé en l’oferta tècnica 

SIG compatible amb els 

òdul de gestió informàtica de les tasques 

realitzades del present servei, de manera que l’inventari digital es vincularà a la posició real 

Total general 

163 
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6.4.  Implantació del les ISOs
Durant els dos primers anys de contract

millores ofertades en la licitació objecte del present contracte.

quan COEXA S.A ja està preparada i capa

14.000 de qualitat i medi ambient, mostrant per part de l’Ajuntament 

qualitat i amb totes les garanties ambientals i pels treballadors.

 

7. EL SERVEI EN XIFRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONS

 

En resum, i com a conclusió a la memòria anual

INTEGRAL DE LES ALINEACIONS ARBÒRIES

una gran feina per part de totes les parts implicades, complint amb els requisits i indicacions 

del PPTP del contracte i solventant les mancances que hagin pogut sorgir durant aquest 

any. En relació qualitat/cost, el contracte 

de Pollença el millor mantingut 

es disposa i l’horari que es realitza.

 

Capdepera, a 4 de maig de 2015

 

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques / Enginyer Civil

2.944 H DE FEINA A L’ANY PER PART DE TOTS ELS OPERARIS DEL SERVEI

1.126 UT D’ARBRES MANTINGUT

81 INCIDÈNCIES ENREGISTRADES I RESOLTES, SENSE COMPTAR LES INCIDÈNCIES INDICADES 

VERBALMENT 
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Implantació del les ISOs 9.000 i 14.000 al servei 
de contracte s’ha procedit a la implantació de totes les propostes i 

millores ofertades en la licitació objecte del present contracte. Es a partir d’aquest moment 

quan COEXA S.A ja està preparada i capacitada per a implantar les ISO’s proposades 9.000 i 

de qualitat i medi ambient, mostrant per part de l’Ajuntament de Pollença 

qualitat i amb totes les garanties ambientals i pels treballadors. 

EL SERVEI EN XIFRES 

CONCLUSIONS 

com a conclusió a la memòria anual del contracte de SERVEI DE MAN

INTEGRAL DE LES ALINEACIONS ARBÒRIES, des COEXA S.A. es vol destacar 

totes les parts implicades, complint amb els requisits i indicacions 

del PPTP del contracte i solventant les mancances que hagin pogut sorgir durant aquest 

any. En relació qualitat/cost, el contracte ha estat equilibrat, permetent tenir l’arbrat del

millor mantingut possible amb els mitjans mecànics, manuals i materials

es disposa i l’horari que es realitza. 

maig de 2015, 

Llorenç Bisquerra Cantallops 
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques / Enginyer Civil 

Cap de Serveis. COEXA,S.A. 

H DE FEINA A L’ANY PER PART DE TOTS ELS OPERARIS DEL SERVEI 

MANTINGUTS DURANT EL SEGON ANY DE CONTRACTE 

INCIDÈNCIES ENREGISTRADES I RESOLTES, SENSE COMPTAR LES INCIDÈNCIES INDICADES 

TEGRAL DE LES ALINEACIONS ARBÒRIES 

19 

de totes les propostes i 

Es a partir d’aquest moment 

citada per a implantar les ISO’s proposades 9.000 i 

de Pollença un servei de 

del contracte de SERVEI DE MANTENIMENT 

 que s'ha realitzat 

totes les parts implicades, complint amb els requisits i indicacions 

del PPTP del contracte i solventant les mancances que hagin pogut sorgir durant aquest segon 

, permetent tenir l’arbrat del T.M 

i materials de que 
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Codigo Fecha Direccion Observaciones Respuesta Estado Tipo Cambios Mensajes Datos

77339 26/03/2015 Avinguda Via Cintura, 07470 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.9092062221822, 3.0784808470343705)

A LA CIRCUNVALACIÓ, RODONA DE 

COLONYA AL COSTAT HI UNA BRANCA 

QUE HA DE MENESTER SER RETIRADA

En Procés

Arbrat viari

En Procés 

26-03-2015 14:37:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

77017 25/03/2015 Carrer Dones de Can Sales, 9, 07460 Pollença, Illes 

Balears, España

( 39.8741383975882, 3.01786024072001 )

Es el tercer avís que us pas, la síquia es 

plena de fems, escombros, herba i 

romagueres. Em vàreu contestar que 

estava arreglat i no es cert. El carrer torna 

ésser un torrent i la gent no pot travessar. 

Gràcies.

Pendent

Arbrat viari

IOSLineaVerde

76648 23/03/2015 Carrer de Méndez Núñez, 1, 07470 Pollença, Illes 

Balears, Espanya

(39.908896808197845, 3.084840774536133)

El 30.01.15 se envió una nota relacionada 

con los árboles muertos o en mal estado 

en la c/méndez núñez entre pº anglada 

camarasa y ctra formentor. No se ha 

solucionado nada aunque Vds. lo den por 

hecho el 09.02.15

Benvolgut/da, Per part nostra 

donam la incidència per 

solucionada. De no estar 

d'acord o observar deficiències 

en la resolució li agrairiem que 

ens ho comuniqués per a 

solventar-ho definitivament. 

Salutacions.

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

09-04-2015 17:58:00 

lorenzo@coexa.es 

Benvolgut/da, Moltes gràcies per informar la incidència, la posam com a tasca en 

procés per gestionar-la a la major brevetat possible. Salutacions. 

Solucionada 

10-04-2015 13:39:00 

lorenzo@coexa.es 

Benvolgut/da, Per part nostra donam la incidència per solucionada. De no estar 

d''acord o observar deficiències en la resolució li agrairiem que ens ho 

comuniqués per a solventar-ho definitivament. Salutacions. 

WEB

Usuario: angladacamarasa@gmail.com

75838 19/03/2015 Carrer Metge Llopis, 31, 07470 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.90973623453719, 3.0838175117969513)

AL CARRER ATILIO BOVERI HI HA ELS 

ARBRES QUE ELS FA FALTA PODAR,HI HA 

UNA BRANCA ROMPUDA AL TERRA I SHA 

DE RECOLLIR

Solucionada

Arbrat viari

Solucionada 

20-03-2015 11:43:00 

lorenzo@coexa.es 

INTRANET

Usuario: EMISORA@AJPOLLENCA.NET

75521 17/03/2015 Carrer Atilio Boveri, 1, 07470 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.90720969473774, 3.0830222368240356)

DOS BRANCAS SUELTAS EN LA CALLE 

ATILO BOVERI FRENTE TIENDA OLIMPO

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

17-03-2015 16:55:00 

lorenzo@coexa.es 

Solucionada 

20-03-2015 12:13:00 

lorenzo@coexa.es 

INTRANET

Usuario: EMISORA@AJPOLLENCA.NET

75423 17/03/2015 Plaça Miguel Capllonch, 13, 07470 Pollença, Illes 

Balears, Espanya

(39.90762530459341, 3.0822551250457764)

PAREIX SER QUE AL CARRER ATILIO 

BOVERI UN CAMIÓ HA ROMPUT UNA 

BRANCA D'UN ABRE, CONVE RETIRAR-LA

Solucionada

Arbrat viari

Pendent 

17-03-2015 12:29:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

canviada tipologia d via pública a arbrat viari. és entre ctra formentor i ps anglada 

camarasa. La delegada d''eu moll francisca cerdà demana si podeu repasar 

aquests arbres i arreglar-los perq no peguin a les façanes. Gràcies, m antonia 

Pendent 

17-03-2015 12:32:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

enviat correu a lorenzo d coexa 

En Procés 

18-03-2015 10:04:00 

lorenzo@coexa.es 

Solucionada 

20-03-2015 12:14:00 

lorenzo@coexa.es 

17-03-2015 12:33:29 

lorenzo@coexa.es 

INTRANET

Usuario: EMISORA@AJPOLLENCA.NET

75169 15/03/2015 Via Argentina, 7, 07460 Pollença, Illes Balears, Espanya

(39.87678514654667, 3.0193492770195007)

AL CARRER VIA ARGENTINA DAVANT EL 

NUMERO 5 HI HA UN ARBRE QUE ESTA 

PER CAURE,S'HAURIA DE REVISAR. POLICIA 

Pendent Pendent 

17-03-2015 13:57:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: EMISORA@AJPOLLENCA.NET

GESTIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DE LES ALINEACIONS ARBÒRIES

PER CAURE,S'HAURIA DE REVISAR. POLICIA 

LOCAL

Arbrat viari

areaserveis@ajpollenca.net 

canviada tipologia d via pública a arbrat viari 

Pendent 

17-03-2015 16:22:00 

lorenzo@coexa.es 

Si l''arbre es troba a Via Argentina, passat el carrer Reina Maria Cristina cap a 

l''interior del municipi, on hi ha l''aparcament soterrat, es JARDINERIA 

MUNICIPAL. Si està entre el carrer Reina Maria Cristina i la cta cap a Sa Pobla es de 

COEXA. 

74331 11/03/2015 Carrer de l'Almirall Cervera, 30-38, 07470 Pollença, Illes 

Balears, Espanya

(39.90961279013241, 3.081091046333313)

Al parking de Vicenç Buades, davant el 

poliesportiu; c/Almirall Cervera, hi ha un 

arbre que té un ferro posat i és perillós 

pels vianants. Convendria arreglar-ho el 

més aviat possible.

Solucionada

Arbrat viari

Pendent 

11-03-2015 18:24:00 

lorenzo@coexa.es 

JARDINERIA MUNICIPAL 

En Procés 

12-03-2015 07:30:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

Solucionada 

26-03-2015 14:34:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

73625 09/03/2015 Carrer de Cala Sant Vicenç, 9, 07470 Pollença, Illes 

Balears, España

( 39.9054429265148, 3.0771204302063 )

Al carrer Cala Sant Vicenç del Port de 

Pollença, per segon any consecutiu i 

després d'avisar amb temps han tornat a 

oblidar la poda dels pocs arbres q queden 

al carrer, l'estat dels quals és penos.

Solucionada

Arbrat viari

Pendent 

09-03-2015 08:59:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

enviat correu a lorenzo@ coexa.es 

Pendent 

09-03-2015 11:08:00 

lorenzo@coexa.es 

Benvolgut/da, Moltes gràcies per informar la incidència, la posam com a tasca 

pendent per gestionar-la a la major brevetat possible. Salutacions. 

Ja estic rebent amb normalitat les incidències a partir de la configuració del 

correu per part de l''informàtic de COEXA. Ara ja confio respondre amb més 

rapidesa. 

Solucionada 

18-03-2015 10:03:00 

lorenzo@coexa.es 

09-03-2015 09:00:38 

lorenzo@coexa.es 

bon dia, pensam q aquesta incidència no us ha 

arribat a vosaltres. Gràcies, m antonia 

IOSLineaVerde

73447 07/03/2015 Avinguda Cavall Bernat, 2-8, 07469 Cala Sant Vicenç, 

Illes Balears, Espanya

(39.91592462889624, 3.047686815261841)

A L'ENTRADA DE LA CALA, A L'AVINGUDA 

CAVALL BERNAT, ELS PINS QUE ESTAN A 

L'ESQUERRRA TOMBEN DAMUNT LA 

CARRETERA, I ELS CAMIONS I AUTOBUSES 

I COPETJEN, CONVENDRIA TALLAR LES 

RAMES QUE ESTAN DINS LA CARRETERA. 

SI NO PERTANY A L'AJUNTAMENT 

S'HAURIA D'AVISAR A CARRETERES. 

POLICIA LOCAL.

En Procés

Arbrat viari

Pendent 

09-03-2015 11:25:00 

lorenzo@coexa.es 

Benvolgut/da, Moltes gràcies per informar la incidència, la posam com a tasca 

pendent per gestionar-la a la major brevetat possible. Salutacions. 

JARDINERIA MUNICIPAL 

En Procés 

10-03-2015 12:29:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net



Codigo Fecha Direccion Observaciones Respuesta Estado Tipo Cambios Mensajes Datos

GESTIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DE LES ALINEACIONS ARBÒRIES

72084 02/03/2015 Carrer dels Foners, 1-3, 07470 Pollença, Illes Balears, 

España

( 39.9102096557617, 3.09525537490845 )

poda molt necessària. fa anys que no es 

poden aquests dos exemplars

En Procés

Arbrat viari

Pendent 

09-03-2015 11:26:00 

lorenzo@coexa.es 

Benvolgut/da, Moltes gràcies per informar la incidència, la posam com a tasca 

pendent per gestionar-la a la major brevetat possible. Salutacions. 

JARDINERIA MUNICIPAL 

En Procés 

10-03-2015 12:33:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

AndroidLineaVerde

71458 27/02/2015 Carrer de la Gola, 5, 07470 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.90372011847555, 3.0805009603500366)

AL CARRER TEMPLE FIELDING NUMERO 5 

HI HA UNA RAMA D'ÀRBRE A LA VIA 

PUBLICA. S'HA DE RETIRAR

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

27-02-2015 09:29:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

Solucionada 

02-03-2015 14:18:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

70903 25/02/2015 Camí de Siller 25, 07460 Pollensa (Bl)

( 39.904914855957, 3.06995248794556 )

porfavor que quiten estos arboles que 

planto un vecino. porque solo levantan el 

asfalto que pagamos y las aceras

Benvolgut/da, Moltes gràcies 

per informar la incidència, la 

posam com a tasca pendent per 

gestionar-la a la major brevetat 

possible. Salutacions.

Pendent

Arbrat viari

Pendent 

26-02-2015 08:33:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

enviat a toni march 

Pendent 

09-03-2015 11:28:00 

lorenzo@coexa.es 

Benvolgut/da, Moltes gràcies per informar la incidència, la posam com a tasca 

pendent per gestionar-la a la major brevetat possible. Salutacions. 

JARDINERIA MUNICIPAL 

26-02-2015 08:37:57 

mediambient_tecnic@ajpollenca.net 

bon dia toni. No sé si ets tu qui pot contestar 

res a aquest/a usuari/a. Gràcies, m ant 

AndroidLineaVerde

68838 16/02/2015 Carrer Atilio Boveri, 7, 07470 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.9074062, 3.082407099999955)

En la Avenida Alemania 26 hay un rama de 

un pino que se cae.

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

17-02-2015 07:07:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

Solucionada 

02-03-2015 07:44:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

67038 07/02/2015 Carrer Dones de Can Sales, 1, 07460 Pollença, Illes 

Balears, Espanya

(39.8745228, 3.017447700000048)

En la calle cecilio metelo a la altura de tito 

citadini hay una rama de un arbol a punto 

de caerse.

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

09-02-2015 11:46:00 

lorenzo@coexa.es 

Benvolgut/da, Moltes gràcies per informar la incidència, la posam com a tasca en 

procés per gestionar-la a la major brevetat possible. Salutacions. 

Solucionada 

13-02-2015 16:31:00 

lorenzo@coexa.es 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

66719 05/02/2015 Avinguda de l'Argentina 9, 07460 Pollensa (Bl)

( 39.8767057883276, 3.01932493668351 )

Hola, els voldria informar que al carrer Via 

Argentina, degut a aquestes darreres 

ventades, alguns arbres han tombat 

perque els tutors han escapat o s'han 

romput. Gràcies

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

06-02-2015 10:08:00 

lorenzo@coexa.es 

Benvolgut/da, Moltes gràcies per informar la incidència, la posam com a tasca en 

procés per gestionar-la a la major brevetat possible. Salutacions. 

Solucionada 

09-02-2015 11:50:00 

lorenzo@coexa.es 

IOSLineaVerde

Solucionada 

09-02-2015 11:50:00 

lorenzo@coexa.es 

65409 30/01/2015 Carrer de Méndez Núñez, 1, 07470 Pollença, Illes 

Balears, Espanya

(39.90902848359796, 3.084883689880371)

los árboles de la c/ méndez núñez en pto. 

pollença se encuentran en mal estado o 

muertos. Reclamamos por favor q los 

cambien lo antes posible ya q da una muy 

mala imagen

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

06-02-2015 10:03:00 

lorenzo@coexa.es 

Benvolgut/da, Moltes gràcies per informar la incidència, la posam com a tasca en 

procés per gestionar-la a la major brevetat possible. Salutacions. 

En Procés 

09-02-2015 11:51:00 

lorenzo@coexa.es 

Solucionada 

09-02-2015 11:51:00 

lorenzo@coexa.es 

WEB

Usuario: angladacamarasa@gmail.com

62686 14/01/2015 Carrer del Xaloc, 14, 07470 Pollença, Illes Balears, 

España

( 39.906729545858, 3.07934732883068 )

Adjunt foto del pi q es va tallar les 

branques, aquest es el seu estat actual, 

com se veu está al carrer falco i tomba cap 

al edifici, a mes esta mig subjectat pel 

cable de telefon.

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

16-01-2015 07:12:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

Benvolgut/da, prenem nota de la incidència remesa i la incorporam al llistat de 

tasques pendents. Serà resolta el més aviat possible. Gràcies per emprar aquest 

servei. 

Solucionada 

29-01-2015 14:41:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

IOSLineaVerde

61991 09/01/2015 Avinguda Guillem Colom Geòleg, 80, 07470 Pollença, 

Illes Balears, España

( 39.8901547305657, 3.07640036036834 )

Transitando por la Avda Guillem Colom al 

intentar acceder a la calle Fonoll Mari, la 

visibilidad es completamente nula por 

culpa de las adelfas que se encuentran en 

el centro de dicha Avda, obligando al 

conductor a ir asomando e invadir la 

calzada con importante riesgo de colisión. 

En la foto adjunta se aprecia como el 

conductor debe ocupar por completo un 

carril para lograr visibilidad. También se 

observa como alguien ha podado el árbol 

con el fin de ganar más campo de visión. 

Esta incidencia ya fue comunicada, meses 

atrás, a un miembro de la policial local. 

Gracias

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

12-01-2015 07:19:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

Benvolgut/da, prenem nota de la incidència remesa i la incorporam al llistat de 

tasques pendents. Serà resolta el més aviat possible. Gràcies per emprar aquest 

servei. 

Solucionada 

28-01-2015 13:43:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

IOSLineaVerde

61742 08/01/2015 Avinguda de Bocchoris, 51, 07470 Pollença, Illes 

Balears, Espanya

(39.9110391, 3.085184799999979)

EN LA AVDA BOCCHORIS CON BOQUER 

HAY UNA RAMA QUE ESTA A PUNTO DE 

CAERSE.

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

08-01-2015 14:11:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

Solucionada 

28-01-2015 07:13:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net



Codigo Fecha Direccion Observaciones Respuesta Estado Tipo Cambios Mensajes Datos

GESTIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DE LES ALINEACIONS ARBÒRIES

61724 08/01/2015 Carrer Metge Llopis, 27, 07470 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.9095046, 3.0834769000000506)

al carrer metge llopis 6 a davan el local nº 

4 de l'edifici Ventura, hi falta un arbre , 

convendria senyalitzar-lo

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

08-01-2015 14:11:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

Solucionada 

12-01-2015 07:27:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

61644 07/01/2015 Paseo Anglada Camarasa, 19-45, 07470 Pollença, Illes 

Balears, Espanya

(39.90733314347296, 3.083735704421997)

tamarell partido en el Paseo Anglada 

Camarasa nº83

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

08-01-2015 07:10:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

Solucionada 

08-01-2015 14:16:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: EMISORA@AJPOLLENCA.NET

61385 05/01/2015 Paseo Anglada Camarasa, 65-83, 07470 Pollença, Illes 

Balears, España

( 39.9087742204218, 3.08499366045285 )

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

05-01-2015 13:34:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

Benvolgut/da, prenem nota de la incidència remesa i la incorporam al llistat de 

tasques pendents. Serà resolta el més aviat possible. Gràcies per emprar aquest 

servei. 

Solucionada 

08-01-2015 14:18:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

IOSLineaVerde

61383 05/01/2015 Polígon Vora Mar, 51, 07470 Pollença, Illes Balears, 

España

( 39.9101765547319, 3.08673491701771 )

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

05-01-2015 13:35:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

Benvolgut/da, prenem nota de la incidència remesa i la incorporam al llistat de 

tasques pendents. Serà resolta el més aviat possible. Gràcies per emprar aquest 

servei. 

Solucionada 

16-01-2015 14:39:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

IOSLineaVerde

61343 05/01/2015 Paseo Anglada Camarasa, 65-83, 07470 Pollença, Illes 

Balears, Espanya

(39.908308380660834, 3.084489405155182)

AL PASSEIG ANGLADA CAMARASSA, 

DAVANT EL Nº 83. HA CAIGUT UN 

TAMARELL, BLOQUETJA UN DELS 

ACCESSOS A LA PLATJA.

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

05-01-2015 13:34:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

Solucionada 

08-01-2015 14:17:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

61071 02/01/2015 Carrer Temple H. Fielding, 30, 07470 Pollença, Illes 

Balears, España

( 39.9051840417459, 3.07798588648725 )

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

13-01-2015 15:28:00 

lorenzo@coexa.es 

Benvolgut/da, Moltes gracies per informar la incidència, la posam com a tasca 

pendent per gestionar-la a la major brevetat possible. Salutacions. 

Solucionada 

13-02-2015 16:32:00 

lorenzo@coexa.es 

IOSLineaVerde

60489 26/12/2014 Paseo Vora Mar, 83-103, 07470 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.9108101914723, 3.088228404521942)

FRENTE AL Nº57 DEL PASEO VORAMAR 

DEL PTO. DE POLLENSA, HAY UN 

TAMARELL QUE TIENE LAS RAMAS ROTAS.

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

29-12-2014 09:34:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

Solucionada 

08-01-2015 14:18:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: EMISORA@AJPOLLENCA.NET

60303 22/12/2014 Passeig Saralegui, 70, 07470 Pollença (Mallorca), Illes 

Balears, España

( 39.9042495626306, 3.08139072756106 )

Porfavor si se puede poner el arbol en 

posicion vertical, si hace viento se va a 

carr. Gracias

Benvolgut/da, prenem nota de 

la incidència remesa i la 

incorporam al llistat de tasques 

pendents. Serà resolta el més 

aviat possible. Gràcies per 

emprar aquest servei.

En Procés

Arbrat viari

En Procés 

23-12-2014 07:07:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

Benvolgut/da, prenem nota de la incidència remesa i la incorporam al llistat de 

tasques pendents. Serà resolta el més aviat possible. Gràcies per emprar aquest 

servei. 

IOSLineaVerde

59575 16/12/2014 Carrer del Xaloc, 16, 07470 Pollença, Illes Balears, 

España

( 39.906529041275, 3.07943094032025 )

En el carrer falcó altura numero 7 la 

setmana passada els bombers varen tallar 

un pi que estava al carrer del nostro edifici 

i totes les branques han quedat al nostro 

aparcament i ara comença a desprenda 

retina

Solucionada

Arbrat viari

Pendent 

16-12-2014 15:47:00 

toliver@urbanserveis.com 

En Procés 

18-12-2014 14:21:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

Benvolgut/da, prenem nota de la incidència remesa i la incorporam al llistat de 

tasques pendents. Serà resolta el més aviat possible. Gràcies per emprar aquest 

servei. 

Solucionada 

22-12-2014 14:25:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

IOSLineaVerde

59406 15/12/2014 Carrer Gànguil, 7, 07470 Pollença, Illes Balears, España

( 39.9017508356694, 3.07452423547302 )

Carrer del ganguil Benvolgut/da, prenem nota de 

la incidència remesa i la 

incorporam al llistat de tasques 

pendents. Serà resolta el més 

aviat possible. Gràcies per 

emprar aquest servei.

En Procés

Arbrat viari

En Procés 

16-12-2014 07:10:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

Benvolgut/da, prenem nota de la incidència remesa i la incorporam al llistat de 

tasques pendents. Serà resolta el més aviat possible. Gràcies per emprar aquest 

servei. 

IOSLineaVerde

58985 11/12/2014 Urbanització Boquer I, 83A, 07470 Pollença, Illes 

Balears, Espanya

(39.910756699762864, 3.0801308155059814)

EN EL VIAL DE VIA DE CIRCUNVALACION 

DEL PORT DE POLLENÇA JUSTO DETRAS 

DEL INSTITUTO HAY UN ARBOL TUMBADO 

Y ESTE IMPIDE EL PASO POR LA ACERA.

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

12-12-2014 07:10:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

Solucionada 

15-12-2014 10:44:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

58724 10/12/2014 Paseo Anglada Camarasa, 47-63, 07470 Pollença, Illes 

Balears, Espanya

(39.90801622245355, 3.0842024087905884)

EN EL PASSEIG ANGLADA CAMARASSA 

DAVAN EL " PASCALINO " HI HA UNA 

BRANCA D'UN ARBRE QUE ESTA 

TRENCADA I ESTA EN LA VIA PUBLICA

Solucionada

Arbrat viari

Solucionada 

10-12-2014 14:19:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net



Codigo Fecha Direccion Observaciones Respuesta Estado Tipo Cambios Mensajes Datos

GESTIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DE LES ALINEACIONS ARBÒRIES

58627 09/12/2014 Carrer del Llevant, 34, 07470 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.90902025389284, 3.083134889602661)

avisen q davant restaurant naciente hi ha 

un arbre a punt de caure

Solucionada

Arbrat viari

Solucionada 

15-12-2014 10:45:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: areaserveis@ajpollenca.net

58515 08/12/2014 Carrer de la Xarxa, 17, 07470 Pollença, Illes Balears, 

España

( 39.8998716031089, 3.07573485737165 )

Branques rompudes. Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

09-12-2014 07:36:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

Benvolgut/da, prenem nota de la incidència remesa i la incorporam al llistat de 

tasques pendents. Serà resolta el més aviat possible. Gràcies per emprar aquest 

servei. 

Solucionada 

09-12-2014 14:28:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

IOSLineaVerde

58177 04/12/2014

( 0, 0 )

Fa uns mesos a primera linea du Moll 

(desde Llenaire a Can Pescador) varen 

retirar les violes de dàtils a les palmeres i 

per alguna extranya raò s'en deixaren 

algunes tan al Passeig Anglada Camarassa 

com a la resta. A dia d'avui els dàtils que hi 

ha a terra presenten un perill pels 

viananrs a més de una imatge 

d'abandonament penosa per la bruticia. La 

temporada turistica haacabat però encara 

hi hagent que hi viu al Moll i no se 

mereixen aquest tracte

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

04-12-2014 16:56:00 

lorenzo@coexa.es 

Benvolgut/da veinat/da, Moltes gracies per informar de la incidència, la posam 

com a tasca en procés per a gestionar-la en la major brevetat possible. Disculpi les 

molèsties ocasionades. 

Solucionada 

13-01-2015 15:26:00 

lorenzo@coexa.es 

IOSLineaVerde

58056 03/12/2014 Carrer Metge Llopis, 27, 07470 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.9095046, 3.0834769000000506)

EN EL PARQUE INFANTIL DE LAS OFICINAS 

MUNICIPALES DEL PUERTO HAY UN 

ARBOL A PUNTO DE CAERSE.

Solucionada

Arbrat viari

Pendent 

03-12-2014 17:04:00 

lorenzo@coexa.es 

JARDINERIA MUNICIPAL 

En Procés 

04-12-2014 07:14:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

Solucionada 

04-12-2014 14:39:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

57825 02/12/2014 Plaça Pasqual Roch Minue, 07470 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.909650852180924, 3.083672672510147)

METGE LLOPIS- PLAÇA ROC MINUE. HI HA 

UN ARBRE QUE HA CAIGUT I S'HAURIA DE 

RETIRAR. POLICIA LOCAL

Solucionada

Arbrat viari

Pendent 

02-12-2014 13:01:00 

lorenzo@coexa.es 

JARDINERIA MUNICIPAL 

Solucionada 

04-12-2014 07:23:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

57811 02/12/2014 Plaça Major, 2, 07460 Pollença, Illes Balears, Espanya

(39.8771939, 3.0162026000000424)

Al carrer Voramar entre els núm. 109-111 

hi ha dos pins que degut al vent han 

tombat una mica, amb el pes hi ha perill 

de que puguin caure de tot,. convendria 

revisar-ho. POLICIA LOCAL.

Solucionada

Arbrat viari

Pendent 

02-12-2014 11:44:00 

lorenzo@coexa.es 

Segons la meva interpretació de l''Atles 2014, la brigada municipal s''encarrega del 

manteniment dels pins del passeig Vora Mar i COEXA s''encarrega dels tamarells, 

pel que entenc que es una incidència dirigida a JARDINERIA MUNICIPAL. En cas de 

no ser així, avisau-nos i de seguida procedirem a l''adreçament dels pins. Llorenç 

Bisquerra. COEXA S.A. 

Solucionada 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

Solucionada 

04-12-2014 07:28:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

els serveis municipals no han vist moviments 

56451 22/11/2014 Polígono Colón Passeig, 10, 07470 Pollensa, Islas 

Baleares, España

( 39.910457611084, 3.09368014335632 )

es mou molt. no se la solució però pot 

caure qualsevol dia

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

24-11-2014 07:38:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

Benvolgut/da, prenem nota de la incidència remesa i la incorporam al llistat de 

tasques pendents. Serà resolta el més aviat possible. Gràcies per emprar aquest 

servei. 

En Procés 

27-11-2014 09:20:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

enviat correu a coexa 

En Procés 

27-11-2014 18:37:00 

lorenzo@coexa.es 

Durant el dia de demà es solucionarà. 

Solucionada 

28-11-2014 11:26:00 

lorenzo@coexa.es 

http://www.lineaverdemunicipal.com/files/ArchivosAdjuntosCambios/56451/im

age.jpg 

CAMBIOSINTERNO 

27-11-2014 09:24:16 

lorenzo@coexa.es 

bon dia, segons atles 2014 això us pertany. 

Gràcies, m. antonia 

AndroidLineaVerde

55776 17/11/2014 Carrer Metge Llopis, 12, 07470 Pollença, Illes Balears, 

España

(39.90890092305792, 3.0829793214797974)

c/ Metge LLopis, davant nº14. Un arbre 

que amb una branca quan fa vent mou la 

farola amb la força suficient per tombar-

la.-

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

18-11-2014 07:08:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

Solucionada 

24-11-2014 08:02:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

55698 17/11/2014 Carrer del Roser Vell, 152, 07460 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.8720342081346, 3.0117130279541016)

Comunicar per el mal estat i perill d caure 

del arbre en via publica . Al costat de la 

esglesia Roservell.. davant portell petit d la 

nostra propietar. ( Abans en l 2013.. ja 

varen caure branques... ) demanam el 

posible oportunes actuaciions per no 

haver incidents greus... a la caiguda dl 

arbre cap a la carretera ...moltes gracies

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

17-11-2014 11:43:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

Benvolgut/da, prenem nota de la incidència remesa i la incorporam al llistat de 

tasques pendents. Serà resolta el més aviat possible. Gràcies per emprar aquest 

servei. 

Solucionada 

24-11-2014 13:21:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

WEB

Usuario: n.tugores@gmail.com

55520 15/11/2014 Via Argentina, 11, 07460 Pollença, Illes Balears, Espanya

(39.87656283961034, 3.019469976425171)

a via argentina hi ha dos arbres tots per 

davant casa mia

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

17-11-2014 07:39:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

Solucionada 

19-11-2014 07:14:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net



Codigo Fecha Direccion Observaciones Respuesta Estado Tipo Cambios Mensajes Datos

GESTIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DE LES ALINEACIONS ARBÒRIES

54581 09/11/2014 Carrer Metge Llopis, 12, 07470 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.908896808197845, 3.0829954147338867)

BRANCA GROSSA ROMPUDA AL TERRA AL 

CARRER METGE LLOPIS, 26

Solucionada

Arbrat viari

Pendent 

11-11-2014 09:06:00 

toliver@urbanserveis.com 

Pendent 

12-11-2014 09:46:00 

lorenzo@coexa.es 

JARDINERIA MUNICIPAL 

Solucionada 

17-11-2014 10:01:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

54299 06/11/2014 Camí de Llenaire, 33, 07460 Pollensa, Islas Baleares, 

España

( 39.8829740938171, 3.03315502591714 )

Molesta a la carretera Pendent

Arbrat viari

Pendent 

12-11-2014 09:45:00 

lorenzo@coexa.es 

JARDINERIA MUNICIPAL 

IOSLineaVerde

53791 03/11/2014 Carrer de Menéndez y Pelayo 10, 07460 Pollensa (Bl)

(39.87430679512393, 3.018321990966797)

AL CARRER VIA ARGENTINA DAVANT LA 

CROISSANTERIA ELA ARBRES ESTAN 

TOMBATS. CONVENDRIA ADECENTAR-LOS 

JA QUE HI VA FIRA.

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

12-11-2014 09:47:00 

lorenzo@coexa.es 

Solucionada 

24-11-2014 12:42:00 

lorenzo@coexa.es 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

53553 01/11/2014 Avinguda Via Cintura, 2, 07470 Pollensa, Islas Baleares, 

España

( 39.9062192067875, 3.07625879533875 )

Arbre inútil en zona pública del c/ Roses, 

Port de Pollença. Embrute la vorera i als 

vianants, amb perill de caiguda per 

relliscar.

Benvolgut/da, Moltes gracies 

per informar la incidència, la 

posam com a tasca pendent per 

gestionar-la a la major brevetat 

possible. Salutacions.

Pendent

Arbrat viari

Pendent 

12-11-2014 09:38:00 

lorenzo@coexa.es 

Benvolgut/da, Moltes gracies per informar la incidència, la posam com a tasca 

pendent per gestionar-la a la major brevetat possible. Salutacions. 

Llorenç: si l''arbre es troba al carrer Roses crec que pertany a Jardineria 

Municipal, però si es troba a l''Avinguda pertany a COEXA. Per la fotografia crec 

que es troba al carrer Roses. 

IOSLineaVerde

52560 27/10/2014 Carrer Gorrio, 7, 07470 Pollensa, Islas Baleares, España

( 39.8985176086426, 3.07539963722229 )

Unas ramas en la acera. Parece que en 

esta calle seria conveniente revisas los 

arboles. Gracias.

Benvolgut/da, prenem nota de 

la incidència remesa i la 

incorporam al llistat de tasques 

pendents. Serà resolta el més 

aviat possible. Gràcies per 

emprar aquest servei.

En Procés

Arbrat viari

En Procés 

28-10-2014 07:11:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

Benvolgut/da, prenem nota de la incidència remesa i la incorporam al llistat de 

tasques pendents. Serà resolta el més aviat possible. Gràcies per emprar aquest 

servei. 

AndroidLineaVerde

52531 27/10/2014 Carrer de Cecili Metel, 12-14, 07460 Pollença, Illes 

Balears, Espanya

(39.87693335077057, 3.021444082260132)

AL CARRER CECILI METELO DAVANT EL 

NOMBRE 4 HI HA UN ARBRE QUE 

DESPRÈN TANT DE "POI" QUE FINS I TOT 

ENTRA A LA VIVENDA DEL PIS PRIMER-A.

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

27-10-2014 11:23:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

Solucionada 

29-10-2014 07:24:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

50064 11/10/2014 Carrer Voltor, 74, 07470 Pollença, Illes Balears, Espanya

(39.89979413273051, 3.0721163749694824)

EN LA CALLE VOLTOR, FRENTE AL Nº 12 

HAY GRAN CANTIDAD DE RAMAS Y 

SUCIEDAD, SERIA NECESARIO LIMPIARLO.

En Procés

Arbrat viari

Pendent 

11-10-2014 16:41:00 

emisora@ajpollenca.net 

SE HA PRODUCIDO UN ERROR EN LA INCIDENCIA ANTERIOR, LA CALLE CORRECTA 

ES FALCO ESQUINA CON CORB MARI 

En Procés 

INTRANET

Usuario: EMISORA@AJPOLLENCA.NET

13-10-2014 07:10:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

49141 05/10/2014 Carrer Juan XXIII, 111, 07470 Pollensa, Islas Baleares, 

España

( 39.9052731447696, 3.07865099108534 )

Jardineres plenes d'herba que dinen 

imatge d'abandonament

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

06-10-2014 07:30:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

Benvolgut/da, prenem nota de la incidència remesa i la incorporam al llistat de 

tasques pendents. Serà resolta el més aviat possible. Gràcies per emprar aquest 

servei. 

Solucionada 

07-10-2014 07:34:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

IOSLineaVerde

48905 03/10/2014 Plaça Miguel Capllonch, 41, 07470 Pollensa, Islas 

Baleares, España

( 39.9077682495117, 3.08132600784302 )

a la placeta de l'esglesia d'eu moll hi ha 

aquest arbre tort s'hauria de posar una 

estaca. gracies

Benvolgut/da, prenem nota de 

la incidència remesa i la 

incorporam al llistat de tasques 

pendents. Serà resolta el més 

aviat possible. Gràcies per 

emprar aquest servei.

En Procés

Arbrat viari

En Procés 

03-10-2014 11:40:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

Benvolgut/da, prenem nota de la incidència remesa i la incorporam al llistat de 

tasques pendents. Serà resolta el més aviat possible. Gràcies per emprar aquest 

servei. 

AndroidLineaVerde

48875 03/10/2014 Urbanización Quinto Cecilio Metelo, 6-12, 06411 

Urbanización Quinto Cecilio Metelo, Badajoz, Espanya

(38.9743396, -5.963469700000019)

AL CARRER CECILIO METELO A L'ALTURA 

DEL BAR L'ENTRADA HI HA UN ARBRE AMB 

UNA RAMA ROMPUDA . S'HAURIA DE 

TALLAR.

Solucionada

Arbrat viari

Pendent 

03-10-2014 11:38:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

canviada tipologia d via pública a arbrat viari 

En Procés 

06-10-2014 07:31:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

Solucionada 

08-10-2014 07:32:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

48764 02/10/2014 Via Argentina, 12, 07460 Pollença, Illes Balears, Espanya

(39.876509321166175, 3.0194485187530518)

Els arbres joves de Via Pollentia estan tors, 

les estructures de subjecció no aguanten, i 

no es cenyeixen al Plec (estructures de 

tres peus, d'altura suficient perquè no 

passi el que succeeix ara). Preg reposeu 

les subjeccions abans que es rompin els 

arbres i els hagueu de reposar de nou. 

Gracies Antoni March

Solucionada

Arbrat viari

Solucionada 

24-11-2014 12:43:00 

lorenzo@coexa.es 

INTRANET

Usuario: mediambient_tecnic@ajpollenca.net

48677 01/10/2014 Carrer de la Reina Maria Cristina 3, 07460 Pollensa (Bl)

(39.87689629974464, 3.019217848777771)

BONES TARDES, TENIM QUEIXES AL 

CARRER VIA ARGENTINA, DAVANT EL BAR 

AVENIDA I VOLTANTS HI HA ARBRES AMB 

PANALS. PER FAVOR SI ES PODEN PODAR 

O TRACTAR.

Benvolgut/da, prenem nota de 

la incidència remesa i la 

incorporam al llistat de tasques 

pendents. Serà resolta el més 

aviat possible. Gràcies per 

emprar aquest servei.

En Procés

Arbrat viari

En Procés 

06-10-2014 07:33:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

Benvolgut/da, prenem nota de la incidència remesa i la incorporam al llistat de 

tasques pendents. Serà resolta el més aviat possible. Gràcies per emprar aquest 

servei. 

WEB

Usuario: info@siquiergestions.com

48408 30/09/2014 Camí de Can Bosc, 07460 Pollença, Islas Baleares, 

España

( 39.8633720689201, 3.00958948937328 )

Bones el cami de can Bosch hi ha moltes 

ramas fins enmig del cami desde las 

voreres Llevan molte visibilitat i el cami es 

molt estret Gracias

Benvolgut/da, prenem nota de 

la incidència remesa i la 

incorporam al llistat de tasques 

pendents. Serà resolta el més 

aviat possible. Gràcies per 

emprar aquest servei.

En Procés

Arbrat viari

En Procés 

01-10-2014 07:19:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

Benvolgut/da, prenem nota de la incidència remesa i la incorporam al llistat de 

tasques pendents. Serà resolta el més aviat possible. Gràcies per emprar aquest 

servei. 

IOSLineaVerde



Codigo Fecha Direccion Observaciones Respuesta Estado Tipo Cambios Mensajes Datos

GESTIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DE LES ALINEACIONS ARBÒRIES

48246 29/09/2014 Carrer del Pescador, 43, 07470 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.9105136, 3.086778900000013)

Al carrer Pescador davant el núm. 37 hi ha 

una figuera que tapa una senyal de trànsit.

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

30-09-2014 07:07:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

Solucionada 

15-12-2014 14:18:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

46802 20/09/2014 Carrer Atilio Boveri, 5, 07470 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.9073453, 3.0827626999999893)

al carrer Atilio boveri cantonada amb 

carretera formentor hi ha una jardinera 

sense senyalitzar i algunes persones han 

caigut a dintre.

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

22-09-2014 07:25:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

Solucionada 

07-10-2014 09:34:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

46612 19/09/2014 Carrer Atilio Boveri, 1, 07470 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.9071068206218, 3.0831295251846313)

telefonen d'hotel daina i diuen q les 

branques d l'arbre q està al c/ atilio boveri 

ja empenyen els vidres dl menjador

Solucionada

Arbrat viari

Pendent 

19-09-2014 13:07:00 

lorenzo@coexa.es 

JARDINERIA MUNICIPAL 

En Procés 

23-09-2014 07:11:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

Solucionada 

23-09-2014 14:17:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: areaserveis@ajpollenca.net

46553 19/09/2014 Carrer del Pescador 8, 07470 Pollensa (Bl)

( 39.9089508056641, 3.0851833820343 )

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

19-09-2014 11:53:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

Benvolgut/da, prenem nota de la incidència remesa i la incorporam al llistat de 

tasques pendents. Serà resolta el més aviat possible. Gràcies per emprar aquest 

servei. 

Solucionada 

22-09-2014 08:01:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

AndroidLineaVerde

46082 16/09/2014 Carrer de la Gola, 15, 07470 Pollensa, Islas Baleares, 

España

( 39.9039638881012, 3.07992914691854 )

Falta árbol Pendent

Arbrat viari

Pendent 

19-09-2014 13:11:00 

lorenzo@coexa.es 

JARDINERIA MUNICIPAL 

IOSLineaVerde

45609 12/09/2014 Avinguda de Joan XXIII, 57, 07470 Pollença, Balearic 

Isles, Espanya

(39.90593404478138, 3.080441951751709)

Seria convenient anar a llevar les fustes 

que estan a l'arbre del carrer Joan XXIII, 

125. Aquestes ja no fan la seva funció 

d'adreçament.

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

15-09-2014 08:40:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

En Procés 

19-09-2014 13:07:00 

lorenzo@coexa.es 

JARDINERIA MUNICIPAL 

Solucionada 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

Solucionada 

22-09-2014 08:02:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

45246 10/09/2014 Carrer de l'Almirall Cervera, 3, 07470 Pollença, Balearic 

Isles, Espanya

(39.90817258897299, 3.0833280086517334)

En la calle Almirant Cervera los setos y 

arbustos se debería poder porque la gente 

debe bajarse de la acera para poder 

circular

En Procés

Arbrat viari

En Procés 

11-09-2014 08:02:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

En Procés 

19-09-2014 13:07:00 

lorenzo@coexa.es 

JARDINERIA MUNICIPAL 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

44265 03/09/2014 Carrer de Cecili Metel, 31, 07460 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.87559126750611, 3.0193305015563965)

avisen q l'arbre q hi ha a pl pou dels 

tiradors té polls

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

03-09-2014 12:12:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

En Procés 

19-09-2014 13:05:00 

lorenzo@coexa.es 

JARDINERIA MUNICIPAL 

Solucionada 

01-10-2014 16:01:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

el 04.09.14 vaig enviar correu elec a jardinsfasser@hotmail.com. Ho donarem per 

fet diu tolo 

INTRANET

Usuario: areaserveis@ajpollenca.net

44121 02/09/2014 Carrer de Formentor, 146, 07470 Pollensa, Islas 

Baleares, España

( 39.9117059586941, 3.08943506330539 )

Alzina morta damunt voravia carretera 

Formentor altura c/ del Bosquet. Dona 

molt mala imatge

La incidència sobre la qual ens 

informàreu ja està resolta.

Solucionada

Arbrat viari

Solucionada 

05-09-2014 11:56:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

La incidència sobre la qual ens informàreu ja està resolta. 

diu joan torres 

IOSLineaVerde

43246 27/08/2014 Polígon Londres, 2, 07470 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.90220160349612, 3.079937696456909)

CARRE DE LA GOLA, HI HA UNA FAROLA 

ROMPUDA

En Procés

Arbrat viari

En Procés 

28-08-2014 08:07:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

enviat correu a electrica.bahia@gmail.com 

28-08-2014 08:07:33 

electrica.bahia@gmail.com 

INTRANET

Usuario: EMISORA@AJPOLLENCA.NET

43137 27/08/2014 Avinguda Cavall Bernat, 43, 07469 Pollença, Illes 

Balears, Espanya

(39.91785015882485, 3.051323890686035)

martí roca diu q hauríeu d llevar les 

palmes d les washintonies davant hotel 

moraleja (les petites) a la cala sant vicenç

Solucionada

Arbrat viari

Pendent 

27-08-2014 09:28:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

enviat correu a lorenzo@coexa.es 

En Procés 

10-09-2014 12:11:00 

lorenzo@coexa.es 

Solucionada 

19-09-2014 13:05:00 

lorenzo@coexa.es 

27-08-2014 09:29:07 

lorenzo@coexa.es 

INTRANET

Usuario: areaserveis@ajpollenca.net



Codigo Fecha Direccion Observaciones Respuesta Estado Tipo Cambios Mensajes Datos

GESTIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DE LES ALINEACIONS ARBÒRIES

43117 27/08/2014 Carrer del Gregal, 07470 Pollença, Illes Balears, Espanya

(39.91067851949701, 3.087702691555023)

al carrer Gregal, cap de cantó amb 

voramar hi ha una palmera pressuntament 

afectada pel becut vermell, si l´esquiten 

escara pot tenir cura.

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

27-08-2014 08:59:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

canviada tipologia a arbrat viari. li donarem a jardiner municipal q miri 

Solucionada 

23-09-2014 14:18:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

42934 26/08/2014 Carrer Roger de Flor 32, 07470 Pollensa (Bl)

(39.9091339, 3.0817438000000266)

SEÑAL DE PROHIBIDO GIRAR A LA 

IZQUIERDA SITUADA EN PASO DE 

PEATONES DE C/ROGER DE FLOR CON 

C/ALMIRALL CERVERA, ESTÁ TAPADA POR 

RAMAS DE ARBOL Y NO SE VE. POLICÍA 

LOCAL

Pendent

Arbrat viari

En Procés 

26-08-2014 07:44:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

Pendent 

26-08-2014 07:50:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

canviada tipologia a arbrat viari 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

42530 22/08/2014 Carrer Nuredduna, 2, 07470 Pollensa, Islas Baleares, 

España

( 39.9096260070801, 3.09593367576599 )

7 abres morts suposadament per falta de 

reg son sembrats d'aquest any

Benvolgut/da Aquests arbres 

han estat morts per causes no 

naturals, és a dir, han estat 

enverinats. La resta d'arbrat de 

la zona, sembrat en les 

mateixes condicions, manté la 

vigorositat esperada. En la 

propera temporada de sembra 

(desembre-febrer) seran 

reposats de nou. Gracies per 

emprar aquest servei

En Procés

Arbrat viari

En Procés 

25-08-2014 08:36:00 

lorenzo@coexa.es 

Benvolgut/da, Moltes gracies per informar la incidència, la posam com a tasca en 

procés per gestionar-la a la major brevetat possible. Salutacions. 

En Procés 

27-08-2014 11:12:00 

mediambient_tecnic@ajpollenca.net 

Aquests arbres (7 platers) molt probablement han estat morts pels particulars de 

la zona. Deman informe al respecte per determinar responsabilitats. A finals 

d''any s''hauran de reposar, amb el material (arbres) a càrrec de l''Ajuntament, 

atenent que la reposició a fer en el total del contracte està exhaurida en la 

temporada passada. 

27-08-2014 11:15:31 

martiroca@ajpollenca.net 

Aquests arbres (7 platers, carrer nuredduna) 

molt probablement han estat morts pels 

particulars de la zona. Deman informe al 

respecte per determinar responsabilitats. (no 

podrem trobar als culpables, es molt 

improbable) A finals d'any s'hauran de reposar, 

amb el material (arbres) a càrrec de 

l'Ajuntament, atenent que la reposició a fer en 

el total de

27-08-2014 11:15:42 

mariabuades@ajpollenca.net 

Aquests arbres (7 platers, carrer nuredduna) 

molt probablement han estat morts pels 

particulars de la zona. Deman informe al 

respecte per determinar responsabilitats. (no 

podrem trobar als culpables, es molt 

improbable) A finals d'any s'hauran de reposar, 

amb el material (arbres) a càrrec de 

l'Ajuntament, atenent que la reposició a fer en 

el total d

AndroidLineaVerde

42379 21/08/2014 PMV-2201, 07460 Pollença, Illes Balears, Espanya

(39.87048617098581, 3.036346435546875)

ES PERSONA VEI DIENT QUE A LA MA2201 

AL PONT DE CAN XANET HI HA ARBRES AL 

TORRENT QUE DIFICULTA LA VISIBILITAT

En Procés

Arbrat viari

Pendent 

21-08-2014 13:16:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

enviat a mediambient@ajpollenca.net 

En Procés 

21-08-2014 13:54:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

no és mediambient. Toni march diu q deu ser àrea serv 

En Procés 

27-08-2014 12:24:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

joan torres diu q és carreteres. He donat avís al tel 971 219 902 

21-08-2014 13:16:38 

mediambient@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

42238 20/08/2014 Polígon Londres, 64, 07470 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.89584322818285, 3.0785536766052246)

bon dia, s'haurien d llevar els dàtils d 1ª 

línia port d pollença. Gràcies

Solucionada

Arbrat viari

Pendent 

20-08-2014 11:27:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

enviat a lorenzo@coexa.es 

En Procés 

25-08-2014 08:39:00 

lorenzo@coexa.es 

20-08-2014 11:27:41 

lorenzo@coexa.es 

27-08-2014 11:08:53 

lorenzo@coexa.es 

Bones Correu recordatori de la incidència 

oberta, en els termes comentats per telèfon. 

gracies 

INTRANET

Usuario: areaserveis@ajpollenca.net

En Procés 

27-08-2014 11:08:00 

mediambient_tecnic@ajpollenca.net 

Remès recordatori a COEXA 

Solucionada 

10-09-2014 12:12:00 

lorenzo@coexa.es 

42110 19/08/2014 Passeig Saralegui, 86-104, 07470 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.903761270174634, 3.0809569358825684)

AL PASSEIG SARALEGUI DAVANT EL 

NOMBRE 134 HI HA UNA GARANGOLA 

D'ARBRAT A LA QUAL LI FALTA L'ARBRE I 

HA QUEDAT AMB ESCALÓ. CALDRIA 

EMPLANAR-LO O SI NO S'HA DE REPOSAR 

L'ARBRE DE NOU ENRATJOLAR EL BUIT 

PER EVITAR ENSURTS.

Denegada

Arbrat viari

Denegada 

19-08-2014 14:37:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

joan torres diu q el q es posa es provisional ja q s''ha d replantar l''arbre 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

41908 18/08/2014 Paseo Anglada Camarasa, 19-45, 07470 Pollensa, Islas 

Baleares, España

( 39.9072267585283, 3.08345719991552 )

El arbol de delante del iru en la terrza 

vuelve a tener pulgones q caen sobre las 

mesas y clientes

La incidència sobre la qual ens 

informàreu ja està resolta.

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

19-08-2014 07:51:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

Benvolgut/da, prenem nota de la incidència remesa i la incorporam al llistat de 

tasques pendents. Serà resolta el més aviat possible. Gràcies per emprar aquest 

servei. 

Solucionada 

05-09-2014 12:00:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

La incidència sobre la qual ens informàreu ja està resolta. 

diu joan torres 

IOSLineaVerde

41794 17/08/2014 Polígono Colón Passeig, 10, 07470 Pollença, Illes 

Balears, Espanya

(39.91076492925933, 3.0928444862365723)

En el paseo colon hay ramas y algas 

amonyonadas encima de la acera

Pendent

Arbrat viari

Pendent 

21-08-2014 16:44:00 

toliver@urbanserveis.com 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

41679 16/08/2014

( 0, 0 )

cal beato amb camí de 

ternelles...branques tapant senyalització.

La incidència sobre la qual ens 

informàreu ja està resolta.

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

18-08-2014 09:07:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

Benvolgut/da, prenem nota de la incidència remesa i la incorporam al llistat de 

tasques pendents. Serà resolta el més aviat possible. Gràcies per emprar aquest 

servei. 

Solucionada 

19-08-2014 09:13:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

La incidència sobre la qual ens informàreu ja està resolta. 

diu joan torres 

AndroidLineaVerde

41678 16/08/2014

( 0, 0 )

al camí de cal beato arribant a la Ma 10, les 

branques de la figuera tapen la senyal 

d'stop. Afecta al crever, fa uns dies un 

vehicle va travessar i es va produir un 

accident.

La incidència sobre la qual ens 

informàreu ja està resolta.

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

18-08-2014 09:06:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

Benvolgut/da, prenem nota de la incidència remesa i la incorporam al llistat de 

tasques pendents. Serà resolta el més aviat possible. Gràcies per emprar aquest 

servei. 

Solucionada 

19-08-2014 09:10:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

La incidència sobre la qual ens informàreu ja està resolta. 

AndroidLineaVerde



Codigo Fecha Direccion Observaciones Respuesta Estado Tipo Cambios Mensajes Datos

GESTIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DE LES ALINEACIONS ARBÒRIES

41620 15/08/2014 Carrer del Migjorn, 2, 07470 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.90669943760553, 3.0819976329803467)

AL CARRER MITJORN, DAVANT DEL 

RESTAURANT NEPTUNO, HI HAN UNS 

ARBRES DELS QUE CAU MOLTA BRUTOR, 

INSECTES I FULLES, ES TINDRIEN QUE 

RETALLAR UN POC I POSAR INSECTICIDES 

O LO QUE CALGUI.-

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

18-08-2014 08:58:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

Solucionada 

05-09-2014 12:01:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

diu joan torres 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

41605 15/08/2014 Passeig Saralegui, 25, 07470 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.90459070000001, 3.0815864999999576)

EN EL PASSEIG SARALEGUI, ALTURA 

HOTEL UYAL, HAY VARIAS HOJAS DE 

PALMERAS QUE MOLESTAN A LOS 

TRANSEUNTES. CONVENDRIA UNA PODA

En Procés

Arbrat viari

En Procés 

18-08-2014 08:57:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

canviada tipologia d via publica a arbrat viari 

En Procés 

19-08-2014 09:03:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

enviat a lorenzo@coexa.es 

19-08-2014 09:04:36 

lorenzo@coexa.es 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

41197 12/08/2014 Carrer Bisbe Desbach, 12, 07460 Pollensa, Islas 

Baleares, España

( 39.8744397633752, 3.01627524803367 )

La figuera de la fotografia està envaint el 

carrer i embruta de figues carret i cotxes. 

S'hauria de podar. Gràcies.

La incidència sobre la qual ens 

informàreu ja està resolta.

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

12-08-2014 12:09:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

Benvolgut/da, prenem nota de la incidència remesa i la incorporam al llistat de 

tasques pendents. Serà resolta el més aviat possible. Gràcies per emprar aquest 

servei. 

Solucionada 

18-08-2014 08:48:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

La incidència sobre la qual ens informàreu ja està resolta. 

diu joan torres 

IOSLineaVerde

41074 11/08/2014 Carrer de Formentor, 41, 07470 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.908468861399456, 3.083767890930176)

la sra concepción, de restaurant gurú a c/ 

llevant port d pollença, es queixa d q 

l'arbre devora la terrassa fa molta 

porqueria a les taules i ningú es vol seure

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

11-08-2014 13:58:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

En Procés 

11-08-2014 13:58:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

telèfon sra concepción 682 390 099 o restaurant 971 865 927 

En Procés 

11-08-2014 14:30:00 

lorenzo@coexa.es 

JARDINERIA MUNICIPAL 

Solucionada 

25-08-2014 11:35:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

diu joan torres 

INTRANET

Usuario: areaserveis@ajpollenca.net

40505 06/08/2014 Carrer Gambi, 8, 07470 Pollença, Illes Balears, Espanya

(39.90272423982104, 3.078145980834961)

toni march diu q els jardiners municipals 

haurien d netejar d rames i mates alguns 

trams dls camins dl parc d la gola

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

06-08-2014 15:01:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

Solucionada 

11-08-2014 09:27:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

diu joan torres 

INTRANET

Usuario: areaserveis@ajpollenca.net

39687 31/07/2014 Polígono Colón Passeig, 3, 07470 Pollença, Illes Balears, BRANCA DE PI, QUE S'HA ROMPUT I Solucionada Pendent INTRANET39687 31/07/2014 Polígono Colón Passeig, 3, 07470 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.91088837158785, 3.092007637023926)

BRANCA DE PI, QUE S'HA ROMPUT I 

CAIGUT. , AL PASSEIG COLON, (DAVANT EL 

Nº3 ). LA BRANCA ES MOLT GROSSA I HA 

CAIGUT DINS LA MAR.

Solucionada

Arbrat viari

Pendent 

31-07-2014 10:40:00 

lorenzo@coexa.es 

Si la branca es de pi, i segons l''atles de 2014, crec que es jardineria municipal. 

Solucionada 

10-09-2014 12:13:00 

lorenzo@coexa.es 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

39200 28/07/2014 Carrer Murta, 6, 07470 Pollença, Illes Balears, Espanya

(39.891826241725596, 3.077845573425293)

avisa un sr q a avinguda llenaira (a la 

banda prop d la platja) hi ha dos palmeres 

q pareix q estan infectades pel becul

Pendent

Arbrat viari

Pendent 

28-07-2014 14:24:00 

lorenzo@coexa.es 

ACTUACIONS MUNICIPALS 

INTRANET

Usuario: areaserveis@ajpollenca.net

39158 28/07/2014 Paseo Anglada Camarasa, 19-45, 07470 Pollensa, Islas 

Baleares, España

( 39.9071377485492, 3.083450935268 )

Estado lamentable de los tamarells del 

paseo anglada

La incidència sobre la qual ens 

informàreu ja està resolta.

Solucionada

Arbrat viari

Pendent 

28-07-2014 14:51:00 

lorenzo@coexa.es 

Benvolgut/da, Moltes gràcies per informar de la incidència observada, la posam 

com a tasca pendent per a gestionar-la a la major brevetat possible. Salutacions. 

ACTUACIONS MUNICIPALS 

Solucionada 

11-08-2014 09:29:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

La incidència sobre la qual ens informàreu ja està resolta. 

diu joan torres 

IOSLineaVerde

38966 25/07/2014 Carrer Cirerer, 124, 07470 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.892951927144594, 3.0739054083824158)

AL CARRER CIRERER CANTONADA AMB LA 

VIA DE CIRCUMVALACIÓ HI HA UN SOLAR 

(ES JUST DAVANT LA RESIDÈNCIA DE LA 

TERCERA EDAD KM 60´200) ON HI HA UN 

PI MOLT GROS. LES RAMES D'AQUEST PI 

INVADEIXEN EL JARDÍ I FINS I TOT JA 

PEGUEN A LA FINESTRE DE LA PLANTA 

BAIXA DE L'EDIFICI "VISTA MONTE I" QUE 

ES TROBA AL CARRER NOGUER, 4 

PROVOCANT MOLÉSTIES I QUEIXES DE LA 

PROPIETARI DE LA PLANTA BAIXA 

D'AQUEST EDIFICI. S'HAURIA DE 

COMPROVAR SI AQUESTA ZONA PERTANY 

A L'AJUNTAMENT, O SI ES DEL CONSELL 

PER INTENTAR SOLVENTAR EL PROBLEMA. 

POLICIA LOCAL

Pendent

Arbrat viari

Pendent 

10-09-2014 12:14:00 

lorenzo@coexa.es 

JARDINERIA MUNICIPAL 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

38939 25/07/2014 Paseo Anglada Camarasa, 19-45, 07470 Pollensa, Islas 

Baleares, España

( 39.9071667457028, 3.08350838935724 )

El arbol delante del restaurante iru esta 

lleno de pulgone

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

28-07-2014 07:29:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

Benvolgut/da, prenem nota de la incidència remesa i la incorporam al llistat de 

tasques pendents. Serà resolta el més aviat possible. Gràcies per emprar aquest 

servei. 

En Procés 

28-07-2014 14:55:00 

lorenzo@coexa.es 

JARDINERIA MUNICIPAL 

Solucionada 

29-07-2014 14:43:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

IOSLineaVerde



Codigo Fecha Direccion Observaciones Respuesta Estado Tipo Cambios Mensajes Datos

GESTIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DE LES ALINEACIONS ARBÒRIES

38918 25/07/2014 Paseo Anglada Camarasa, 19-45, 07470 Pollença, Illes 

Balears, Espanya

(39.90746482187865, 3.083682060241699)

avisa el sr d rest iru a ps anglada camarasa 

q l'arbre q té davant té polls. Demana 

actuació urgent

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

25-07-2014 13:31:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

hem mirat amb toni march i és jardineria municipal 

Solucionada 

29-07-2014 14:45:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: areaserveis@ajpollenca.net

38352 22/07/2014 Carrer Dones de Can Sales, 7, 07460 Pollensa, Islas 

Baleares, España

( 39.8741691585384, 3.01767119909488 )

Les plantes ja ni es veuen...i entramat en 

festes!!!

Solucionada

Arbrat viari

Pendent 

22-07-2014 13:03:00 

lorenzo@coexa.es 

JARDINERIA MUNICIPAL 

Solucionada 

29-07-2014 07:40:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

IOSLineaVerde

38298 22/07/2014 Paseo Anglada Camarasa, 15-1, 07470 Pollença, Illes 

Balears, Espanya

(39.90650603269929, 3.082963228225708)

toni march diu q davant gelats valls a eu 

moll hi ha 5 palmeres infectades pel becut

Pendent

Arbrat viari

Pendent 

22-07-2014 09:47:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

enviat correu a lorenzo@coexa.es 

Pendent 

22-07-2014 13:03:00 

lorenzo@coexa.es 

JARDINERIA MUNICIPAL 

22-07-2014 09:47:40 

lorenzo@coexa.es 

INTRANET

Usuario: areaserveis@ajpollenca.net

37899 18/07/2014 Paseo Vora Mar, 83, 07470 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.9106394293306, 3.0877281725406647)

AL PASSEIG VORAMAR AMB CARRER 

GREGAL DEL PORT DE POLLENÇA HI HA UN 

ARBRE AMB UNA BRANCA ROMPUDA. 

CONVENDRIA MIRAR-HO PER EVITAR 

QUALSEVOL TIPUS D'ACCIDENT.

En Procés

Arbrat viari

En Procés 

21-07-2014 09:07:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

canviat tipologia d via pública a arbrat viari 

En Procés 

10-09-2014 12:14:00 

lorenzo@coexa.es 

JARDINERIA MUNICIPAL 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

37522 16/07/2014 Gole, Masovian Voivodeship 13, 96-314 Gole, 

Masovian Voivodeship, Polònia

(52.16588789999999, 20.49194)

HA CAIGUT UNA RAMA BASTANT GROSSA 

AL CARRER GOLA 13 DEL PORT DE 

POLLENÇA

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

17-07-2014 09:00:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

tolo ha dit a jaume llompart 

Solucionada 

18-07-2014 07:14:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

37471 16/07/2014 Carrer de Cecili Metel, 26, 07460 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.875991, 3.0199271999999837)

avisa un sr q a via argentina hi ha rames 

d'arbres q fan nosa per passar

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

17-07-2014 08:59:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

tolo ha dit a jaume llompart 

En Procés 

22-07-2014 12:59:00 

lorenzo@coexa.es 

JARDINERIA MUNICIPAL 

Solucionada 

29-07-2014 14:46:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: areaserveis@ajpollenca.net

tolocerda@ajpollenca.net 

37025 13/07/2014 Carrer de Cecili Metel, 12-20, 07460 Pollensa, Islas 

Baleares, España

( 39.8766319740845, 3.02103974175799 )

Els arbres de la voravia del carrer cecili 

metel, des de l'inici fins a colonya, tenen 

rames baixes que topen amb els vianants. 

Es podrien podar aquestes branques?

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

14-07-2014 11:15:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

Benvolgut/da, prenem nota de la incidència remesa i la incorporam al llistat de 

tasques pendents. Serà resolta el més aviat possible. Gràcies per emprar aquest 

servei. 

En Procés 

21-07-2014 08:29:00 

lorenzo@coexa.es 

JARDINERIA MUNICIPAL 

Solucionada 

29-07-2014 14:47:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

IOSLineaVerde

36516 09/07/2014 Plaça Joan Cerdà, 7, 07470 Pollensa, Islas Baleares, 

España

( 39.9000362965453, 3.07884148885723 )

Plaça Joan Cerdà Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

09-07-2014 14:34:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

Benvolgut/da, prenem nota de la incidència remesa i la incorporam al llistat de 

tasques pendents. Serà resolta el més aviat possible. Gràcies per emprar aquest 

servei. 

toni march diu q és jardineria municipal 

Solucionada 

10-07-2014 14:38:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

IOSLineaVerde

36037 05/07/2014 Avinguda de Bocchoris, 52A, 07470 Pollensa, Islas 

Baleares, España

( 39.9110832214355, 3.08592987060547 )

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

07-07-2014 11:19:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

Benvolgut/da, prenem nota de la incidència remesa i la incorporam al llistat de 

tasques pendents. Serà resolta el més aviat possible. Gràcies per emprar aquest 

servei. 

En Procés 

07-07-2014 11:38:00 

lorenzo@coexa.es 

JARDINERIA MUNICIPAL 

Solucionada 

08-07-2014 07:13:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

AndroidLineaVerde



Codigo Fecha Direccion Observaciones Respuesta Estado Tipo Cambios Mensajes Datos

GESTIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DE LES ALINEACIONS ARBÒRIES

35659 02/07/2014 Carrer Atilio Boveri, 3, 07470 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.907294051397535, 3.0828326940400075)

AL CARRER ATILIO BOVERI, CANTONADA 

FORMENTOR, FRENTE A LA TENDA 

D'ESPORTS OLIMPO, HI HA UN ARBRE QUE 

TE LA BASE METALICA AIXECADA I LES 

PERSONES HI TREBALEN.

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

03-07-2014 07:07:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

En Procés 

03-07-2014 08:23:00 

lorenzo@coexa.es 

JARDINERIA MUNICIPAL 

Solucionada 

14-07-2014 13:39:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

35071 27/06/2014 Passeig Saralegui, 21-25, 07470 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.90465656041175, 3.081718683242798)

FORAT D'UN ARBRE SENSE TAPAR 

DAVANT EL Nº 70 DEL PASSEIG LONDRES 

AMB PERILL PER ELS VIANANTS

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

30-06-2014 07:14:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

Solucionada 

08-07-2014 07:16:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: EMISORA@AJPOLLENCA.NET

34416 22/06/2014 Carrer de Gruat, 8-12, 07460 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.881856842365835, 3.013873100062483)

SE QUEJA UNA ALEMANA VECINA QUE EN 

CALLE GRUAT Nº 22 HAY UNA HIGUERA 

QUE MOLESTA PARA LA CIRCULACION

Solucionada

Arbrat viari

Pendent 

23-06-2014 08:04:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

En Procés 

26-06-2014 07:16:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

Solucionada 

27-06-2014 07:29:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

34408 22/06/2014 Camí del Cementeri, 07460 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.878291874565925, 3.02114009813522)

EN EL CAMINO DE JOAN MAS SE HA 

CAIDO UNA RAMA DE UN ALGARROBO 

TENDRIA QUE MIRARSE LA QUE QUEDA 

YA QUE ESTA MUY CARGADA DE 

ALGARROBAS

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

26-06-2014 07:17:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

Solucionada 

07-07-2014 09:57:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

ho diu tolo 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

33990 18/06/2014 Carrer Metge Llopis, 27, 07470 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.9095046, 3.0834769000000506)

Al carrer Metge Llopis davant les oficines 

municipals ha caigut un arbre.

Pendent

Arbrat viari

Pendent 

22-07-2014 12:57:00 

lorenzo@coexa.es 

JARDINERIA MUNICIPAL 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

33901 18/06/2014 Carrer Metge Llopis, 2, 07470 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.908057371572205, 3.082011938040523)

EN LA CALLE METGE LLOPIS A LA ALTURA 

DEL NÚMERO 2 HA CAIDO UN ÁRBOL 

PLANTADO RECIENTEMENTE.

Pendent

Arbrat viari

Pendent 

18-06-2014 07:50:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

Pendent 

22-07-2014 12:57:00 

lorenzo@coexa.es 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

lorenzo@coexa.es 

JARDINERIA MUNICIPAL 

33673 16/06/2014 Carrer de l'Almirall Cervera, 41, 07470 Pollença, Illes 

Balears, España

(39.9091339, 3.0817438000000266)

A la zona verda ubicada a la cantonada del 

carrer Ruben Dario amb el carrer Roger de 

Flor, hi ha un garballó de dos metros 

d'altaria que ha caigut.

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

17-06-2014 07:20:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

Solucionada 

17-06-2014 14:35:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

33294 12/06/2014 C/ Joan XXIII, 07470 Port de Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.905294, 3.078184999999962)

En la calle joan XXIII junto a la zona 

arbolada del eroski del puerto de pollença 

hay un árbol que está torcido e invade la 

calzada

En Procés

Arbrat viari

En Procés 

13-06-2014 11:44:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

En Procés 

22-07-2014 12:51:00 

lorenzo@coexa.es 

JARDINERIA MUNICIPAL 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

32614 08/06/2014

( 0, 0 )

Els arbres de davant la plaça Major nº 15 

tenen polls i amollen resina que s'aferra 

enterra

En Procés

Arbrat viari

En Procés 

09-06-2014 08:18:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

Benvolgut/da, prenem nota de la incidència remesa i la incorporam al llistat de 

tasques pendents. Serà resolta el més aviat possible. Gràcies per emprar aquest 

servei. 

En Procés 

10-06-2014 13:07:00 

lorenzo@coexa.es 

JARDINERIA MUNICIPAL 

AndroidLineaVerde

32460 06/06/2014 Travessia Munar, 2, 07460 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.8773319, 3.018142600000033)

toni march diu q a munar, 23 els arbres 

entren dins propietat municipal. És 

jardineria municipal

En Procés

Arbrat viari

En Procés 

06-06-2014 13:44:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: areaserveis@ajpollenca.net

32315 05/06/2014 Carrer Ecònom Torres, 15, 07470 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.907012176298686, 3.0821532011032104)

EL SR PERE JOAN (647 579 875)D C/ 

ECONOM TORRES DAVANT MANDUCA 

DIU Q L'ARBRE D'ALLA TE FORMIGA 

BLANCA (TERMITA)

En Procés

Arbrat viari

En Procés 

05-06-2014 12:33:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

PERTANY A ARBRAT MUNICIPAL. HO COMENTO AMB JARDINER MUNICIPAL 

INTRANET

Usuario: areaserveis@ajpollenca.net

30631 22/05/2014 Carrer Ramon Valenilla, 12, 07470 Pollensa, Islas 

Baleares, España

( 39.9064759025722, 3.07650639675844 )

Señal tapada por ramas del árbol Benvolgut/da, Moltes gràcies 

per informar la incidència, la 

posam com a tasca en procés 

per resoldre-la en la major 

brevetat possible. Salutacions.

En Procés

Arbrat viari

Pendent 

22-05-2014 14:18:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

En Procés 

27-05-2014 12:37:00 

lorenzo@coexa.es 

Benvolgut/da, Moltes gràcies per informar la incidència, la posam com a tasca en 

procés per resoldre-la en la major brevetat possible. Salutacions. 

IOSLineaVerde



Codigo Fecha Direccion Observaciones Respuesta Estado Tipo Cambios Mensajes Datos

GESTIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DE LES ALINEACIONS ARBÒRIES

30120 17/05/2014 Carrer de Cecili Metel, 20, 07460 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.875064307387596, 3.0180788031429984)

al carrer via pollentia, davant del num.-23, 

hi ha una enredadera que tapa la 

visibilitat, es tindria que tallar.-

Solucionada

Arbrat viari

Pendent 

27-05-2014 12:46:00 

lorenzo@coexa.es 

Benvolgut/da, Moltes gràcies per informar la incidència, la posam com a tasca 

pendent per gestionar-la a la major brevetat possible. Salutacions. 

JARDINERIA MUNICIPAL 

Solucionada 

16-06-2014 07:57:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

29734 14/05/2014

( 0, 0 )

Cecili Metel 129. La incidencia segueix, 

només tallaren la rama que nava per 

amunt, segueix sortint i de cada dia mes 

tort. L'arbre de davora que estava millor el 

tallaren i sembraren un de nou, podrien 

fer lo mateix.

Benvolgut/da Els nostres 

tècnics han visitat la zona i 

estudiat l'arbre. A partir de 

l'estat en que han vist que es 

troba l'arbre han optat per 

mantenir-lo tal i com està. En el 

cas d'empitjorar, hi acturarem 

d'inmediat. Gràcies per la seva 

preocupació. Salutacions.

Solucionada

Arbrat viari

AndroidLineaVerde

28637 06/05/2014 Carrer d'Alacantí, 58-66, 07460 Pollença, Illes Balears, 

España

( 39.8758276500489, 3.01233770998445 )

Tercer mensaje pidiendo algo que deberia 

estar hecho.... Se pueden podar los 

arboles????

Solucionada

Arbrat viari

Pendent 

06-05-2014 10:32:00 

areaserveis@ajpollenca.net 

enviat correu elect. a lorenzo@coexa.es demanat quan ho podran fer 

Pendent 

06-05-2014 12:30:00 

mediambient_tecnic@ajpollenca.net 

Reenviat correu a lorenzo@coexa.es "Llorenç, Encara tenim aquesta incidència 

en marxa. Ho podeu executar? Està al vostre atles 2014. Gracies. Toni" 

Solucionada 

12-06-2014 17:31:00 

lorenzo@coexa.es 

IOSLineaVerde

28347 02/05/2014 Carrer Temporal, 9, 07469 Cala Sant Vicenç, Illes 

Balears, Espanya

(39.91887873168737, 3.054671287536621)

La veïnada de damunt Colonya té un pi 

que li dona prejudicis amb les fulles a les 

aigües pluvials de la seva teulada. Demana 

que es retiri la branca de damunt ca seva. 

Jardineria municipal

Benvolgut/da, Moltes gracies 

per informar la incidència, la 

posam com a tasca pendent per 

gestionar-la a la major brevetat 

possible. Salutacions.

Pendent

Arbrat viari

Pendent 

27-05-2014 12:59:00 

lorenzo@coexa.es 

Benvolgut/da, Moltes gracies per informar la incidència, la posam com a tasca 

pendent per gestionar-la a la major brevetat possible. Salutacions. 

JARDINERIA MUNICIPAL 

INTRANET

Usuario: mediambient_tecnic@ajpollenca.net

27526 24/04/2014 Carrer Alacantí, 60, 07460 Pollença, Illes Balears, 

Espanya

(39.87592061552413, 3.0123621225357056)

EN LA CALLE ALICANTI, EN LA ZONA 

DONDE SE HAYA UNA PEQUEÑA 

PLAZUELA, SE TENFRIAN QUE POPDAR LOS 

ARBOLES, POR DIFICULTAR EL PASO, YA 

QUE LAS RAMAS ESTAN CASIA RAS DEL 

SUELO

Solucionada

Arbrat viari

Solucionada 

12-06-2014 17:28:00 

lorenzo@coexa.es 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

27118 21/04/2014 Carrer de Cecili Metel, 83, 07460 Pollença, Illes Balears, 

España

( 39.8739081096346, 3.01652298046547 )

Forat perillós, no hi ha arbre!! I al costat 

n'hi ha un altre amb arbre pero sense 

terra i tambe molt perillós!! Carrer cecilio 

metelo davant la Fiat.

Solucionada

Arbrat viari

Solucionada 

06-05-2014 07:58:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

En Procés 

27-05-2014 07:16:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

Solucionada 

27-05-2014 13:03:00 

lorenzo@coexa.es 

IOSLineaVerde

25465 06/04/2014 Carrer Bartomeu Aloy, 11, 07460 Pollença, Illes Balears, 

España

( 39.8814052551803, 3.01554507483795 )

Arbre cecilio metelo davant restaurant 

xinès esta mig tombat, posar tutor per 

favor!!

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

07-04-2014 09:06:37 

areaserveis@ajpollenca.net 

Benvolgut/da, prenem nota de la incidència remesa i la incorporam al llistat de 

tasques pendents. Serà resolta el més aviat possible. Gràcies per emprar aquest 

servei. 

Solucionada 

11-04-2014 07:51:05 

tolocerda@ajpollenca.net 

IOSLineaVerde

25295 04/04/2014 Carrer Alacantí, 79, 07460 Pollença, Illes Balears, 

España

( 39.8755925524786, 3.01251090494518 )

Podrian acercarse a podar los arboles de la 

calle alicanti porfavor que hace mucho 

tiempo que nadie se cuida de ellos al no 

eatar en un lugar transitable y visible del 

pueblo????

Solucionada

Arbrat viari

En Procés 

04-04-2014 16:06:32 

lorenzo@coexa.es 

Benvolgut/da, Moltes gràcies per informar la incidència, la posam com a tasca en 

procés per gestionar-la a la major brevetat possible. Salutacions. 

En Procés 

06-05-2014 12:36:00 

mediambient_tecnic@ajpollenca.net 

Remes mail a Lorenzo@coexa.es: "Incidència no solventada encara., Tancau les 

incidències quan estiguin resoltes. Gracies" 

Solucionada 

12-06-2014 17:29:00 

lorenzo@coexa.es 

IOSLineaVerde

25195 04/04/2014 Passeig Saralegui, 120-132, 07470 Pollença, Illes 

Balears, España

(39.903191728864975, 3.0805106162370066)

arbre caigut al passeig saralegui davant el 

bar bistró

Solucionada

Arbrat viari

Pendent 

04-04-2014 10:38:33 

lorenzo@coexa.es 

JARDINERIA MUNICIPAL 

Solucionada 

04-04-2014 12:56:21 

tolocerda@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net

24487 30/03/2014 Passeig Saralegui, 120-132, 07470 Pollença, Illes 

Balears, España

(39.90293823149673, 3.0804677008927683)

AL PASSEIG SARALEGUI DAVANT ELS 

APARTAMENTS TORRE PLAYA HI HA UN 

ARBRE ROMPUT

Solucionada

Arbrat viari

Pendent 

31-03-2014 15:40:39 

lorenzo@coexa.es 

JARDINERIA MUNICIPAL 

Solucionada 

07-05-2014 07:41:00 

tolocerda@ajpollenca.net 

INTRANET

Usuario: emisora@ajpollenca.net




