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Identificació de la sessió 

 

Caràcter: ordinària 

Data:  31 de març de 2014 

Hora: 12:00 h.  

Lloc: Sala de reunions de la Regidoria d’Hisenda (Plaça de Cort, 1, 2a planta) 

 
ORDRE DEL DIA: 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (3 de març de 2014).  
 
2. DAMUNT LA TAULA: Proposició presentada pel grup municipal PSIB-PSOE interessant que la Junta 

Municipal del Districte dee Platja de Palma insti a l’equip de govern de l’Ajuntament a que prengui les 
mesures oportunes perque el carrer Ca Na Gabriela tingui les condicions adequades. 

 
3. Proposició presentada pel grup municipal PSIB-PSOE  interessant que la Junta Municipal del Districte de 

Platja de Palma insti a l’equip de govern de l’Ajuntament a que posi un punt d’informació turística a Can 
Pastilla durant la temporada turística. 

 
4. Proposició presentada pel grup municipal PSIB-PSOE interessant que la Junta Municipal del Districte de 

Platja de Palma insti a l’Àrea de Serveis Socials a que restitueixin els tallers socieducatius i de prevenció 
per a joves que existien a la barriada del Coll d’en Rabassa. 

 
5. Proposició presentada pel grup municipal PSIB-PSOE interessant que la Junta Municipal del Districte de 

Platja de Palma insti a l’equip de govern de l’Ajuntament a que posi en marxa els mecanismes necessaris 
per a que el Club Militar del Coll d’en Rabassa passi a ser municipal i ofereixi aquest espai als veïns i 
veïnes del Coll d’en Rabassa i Palma com equipament sociesportiu. 

 
6. Proposició presentada pel grup municipal MÉS interessant que la Junta Municipal del Districte de Platja 

de Palma insti a l’equip de govern de l’Ajuntament a que es prenguin les mesures següents en relació a 
l’abocador situat al camí de Son Antiquet, darrere el col·legi i camp de futbol, d’accés pel carrer Cal Saúl, 
al Molinar: 

 
1. Es prenguin les mesures immediates per dificultar l’accés de vehicles als llocs d’abocament. 
2. Es prenguin les mesures pertinents perquè els propietaris d’aquests terrenys compleixin amb les 

seves obligacions. 
3. Es procedeixi de manera immediata a la neteja de tots els abocaments, en funció de la 

disponibilitat pressupostària. 
 
7. Informació Presidència. 
 
8. Precs i Preguntes. 

 

Palma,  24 de març de 2014 
El president  
Joan Pau Reus Frontera 

UUnniittaatt  

ddeessttiinnaattààrriiaa::  
Membres  de la Junta municipal del 
Districte Platja de Palma 

UUnniittaatt  eemmiissssoorraa::  Districte Platja de Palma 

CCooddii  oorrggàànniicc::  33030000 


