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ACTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRICTE PLATJA DE PALMA 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
Núm. de la sessió: 3 
Tipus de sessió: ordinària 
Data: 31 de març de 2014 
Horari: de les 12:16 a les 12: 51 hores  
Lloc: Sala de reunions Plaça de Santa Eulàlia, 9, 1r pis 
 
 
ASSISTENTS: 
 
- Sr. Sr. Joan Pau Reus Frontera, president 
- Sra. María Isabel González Carrasco, representant del grup municipal PSIB-PSOE 
- Sr. Antoni Josep Verger Martínez, representant del grup municipal MÉS  
- Sra. Francisca Mas Ortiz, auxiliar administrativa de l’oficina del districte Platja de Palma 
- Sra. Francisca Arbona Serra, secretària delegada 
 
 
ABSENTS:  
 
- Sra. Belen Soto Mateu, representant del grup municipal PP 
 
 
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 de Platja de Palma insti a l’equip de govern de l’Ajuntament a que 
prengui les mesures oportunes perquè 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 
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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. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Constatada l’existència de quòrum legal seguint el criteri de vot ponderat, el president declara oberta 
la sessió.  
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (3 de març de 2014).  
 
L’acta de la sessió de dia 3 de  març 2014  es sotmet a la consideració de la Junta Municipal del Districte 
Platja de Palma i s’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
2. DAMUNT LA TAULA: 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 
prengui les mesures oportunes perquè el carrer Ca Na Gabriela tingui les condicions adequades.  
 
El president pren la paraula i explica que la realització de la voravia correspon al titular del solar en el 
moment que edifiqui i que el Servei de Vialitat d’Infraestructures farà un ordre de feina per facilitar el 
pas de vianants per l’acera, encara que sense empedrar. 
 
El president sotmet la proposició a votació i S’APROVA per UNANIMITAT dels presents. 
 
 
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. 
 
La Sra. González exposa la queixa i reivindicació dels veïns i veïnes de Can Pastilla  i del sector hoteler 
referent a la necessitat d’un punt d’Informació Turística a Can Pastilla atès que considera que es 
imprescindible a un lloc de afluència turística tan grossa, especialment durant la temporada d’estiu  on 
es d’interès la informació d’ emergències, serveis bàsics, conèixer l’oferta de la ciutat, etc. 
 
Comenta que durant l’estiu passa ja presentaren  a la Junta aquest tema  perquè no hi altre punt 
d’informació turística  llevat del punt de les Meravelles. 
 
El president contesta que aquest és un tema que ja s’ha parlat amb l’associació hotelera  i el grup  
Popular n’està en contra  atès que s’han centrat els esforços en l’Oficina de Turisme Virtual  amb 
aplicacions mòbils i xarxa wifi gratuïta perquè creuen que dóna bons resultats com són la informació 
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immediata, més comoditat i sense molèsties per l’usuari evitant els desplaçaments i temps d’espera que 
ocasionen els punts fixos, als quals se’ls ha de dotar de personal i de  la infraestructura necessària per 
operar.  
 
La Sra. González demana que al menys es col·loquin panells en el carrer per tal de que ajudin, guiïn i 
informin als turistes  especialment a les persones majors que no tenen destresa amb les tecnologies. 
 
El president contesta que aquesta informació la troben en els hotels i que els punts informatius de la 
policia està en els carrers i que no hi ha cap altre zona del municipi que la tingui, ni tampoc cap altre 
municipi d’Espanya. 
 
El president diu que votarà en contra el punt físic  d’informació turística i sí a favor d’aprofitar el sistema 
de noves tecnologies on  el turistes puguin descarregar-se la informació independentment de la situació 
física en que es trobin, les 24 hores del dia i amb comoditat. 
 
El president sotmet la proposició a votació i ES REBUTJA  per 17 vots en contra del grup municipal del 
PP i 12 vots a favor, (9 vots del  grup municipal PSIB-PSOE : i 3 vots del grup municipal MÉS), seguint el 
criteri del vot ponderat. 
 
 
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. 
 
La Sra. González considera que els tallers i alternatives socioeducatives i de prevenció per a joves de la 
barriada del Coll d’en Rabassa són imprescindibles per donar resposta a molts de joves que es troben en 
risc social ja que constitueixen una eina molt eficaç per reconduir situacions d’hàbits de consum de 
drogues i altres comportaments perillosos i que aquesta legislatura ha suprimit programes de prevenció 
de drogodependències que s’impartien entre els Serveis de Joventut i Serveis Socials a través dels 
educadors de carrer. Les associacions de veïns reivindiquen que es reprenguin els projectes o que es 
presenti alguna oferta perquè la problemàtica és greu. 
 
El  president respon que la Regidoria de Serveis Socials no ha deixat de prestar cap servei dels que es 
realitzaven  anteriorment amb la legislatura passada i demana a la Sra. González que li especifiqui el 
programa. 
 
La Sra. González diu que localitzarà el nom exacte del programa.  
 
La proposició es deixa DAMUNT LA TAULA amb la conformitat dels presents per tractar-la a la propera 
Junta Municipal atès que la Sra. González indicarà el programa o programes que manifesta 
s’impartien a la passada legislatura.  
 
 
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. 
 
El president li sorprèn aquesta proposició atès que el Ple del passat dia 31 d’octubre de 2013,  es va 
aprovar per unanimitat la transaccional següent: “El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip del 
govern a iniciar conversacions formals amb el Ministeri de Defensa  per tal d’estudiar fórmules de gestió 
futura per aquest espai en benefici dels ciutadans de Palma”.  
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El president indica que aquest tema que en principis el portava el Sr Valls , el passat divendres 
Urbanisme el hi va contestat que l’han derivat a Govern Interior  i aquest a  Patrimoni i que ara amb lo 
compromesos que estan els pressuposts és inasumible.  
 
La Sra.Gonzáles contesta que en aquests moments la seva pretensió  és que aquest tema es reactivi i no 
cagui en el oblit, atès que són conscients de que no hi ha pressupost però també són conscients que es 
un terme que s’allargarà i que és de gran importància per la zona del Coll d’en Rabassa  i per a tota la 
ciutat per tal de donar continuïtat als espais naturals i patrimonials protegits de la Torre d’en Pau id’Es 
Carnatge  fins arribar al Portixol.  
 
El president contesta que farà les gestions però el compromís adquirit en el Ple reglamentàriament té 
més pes que el que ara es pugui votar en aquesta Junta amb un vot ponderat. 
 
El president demana als regidors presents quin valor li posarien en aquest espai.  
 
La Sra. González respon que no estam en el punt de fer cap valoració.  
 
El Sr. Verger contesta  que l’acord del Ple que procedeix d’una proposició del grup municipal MËS és un 
tema d’interès polític i que s’han de fer les passes necessàries per negociar amb el Ministeri de Defensa 
altres opcions  diferents a la compra o l’expropiació. 
 
El president respon que al Ministeri li interessa liquiditat. 
 
La proposició es deixa DAMUNT LA TAULA amb la conformitat dels presents per tractar-la a la propera 
Junta Municipal pendent de que es tracti per la regidoria competent. 
 
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: 
 

Es prenguin les mesures immediates per dificultar l’accés de vehicles als llocs d’abocament. 
Es prenguin les mesures pertinents perquè els propietaris d’aquests terrenys compleixin amb les 
seves obligacions. 
Es procedeixi de manera immediata a la neteja de tots els abocaments, en funció de la 
disponibilitat pressupostària. 

 
Els propietaris ja han abonat la taxa pel tancament del solar  i presentat els plànols corresponents el 
qual evitar`pa els abocaments. 
 
El president explica que l’Ajuntament pretén que els veïns de la zona  no perdin el pas per accedir al 
camp de futbol i que el que s’està negociant, amb bona disponibilitat per part dels propietaris, és la 
obertura d’un camí o passarel·la que travessi el solar, a càrrec dels propietaris, per poder accedir  
caminant  al camp de futbol. El president mostra un plànol del solar indicant els accessos i el lloc on 
interessa a l’Ajuntament que facin el camí. 
 
El president, manifesta que està a favor d’una transaccional. 
  
S’APROVA per UNANIMITAT dels presents la següent transaccional: 
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“La Junta Municipal del Districte de Platja de Palma acorda que es prenguin les mesures següents en 
relació a l’abocador situat en el camí de Son Antiquet, darrere el col·legi i camp de futbol, d’accès pel 
carrer Cal Saúl, al Molinar: 
 
 1.  Es continuï el procediment per dificultar l’accés de vehicles als llocs d’abocament. 
 2. Es continuïn prenent les mesures pertinents perquè els propietaris d’aquests terrenys 
compleixin amb les seves obligacions. 
 3. Es continuï el procediment ja iniciat el mes de novembre per a la neteja de l’abocament.” 
 
 
7. Informació Presidència. 
 
El president  informa de l’estat de les 55 actuacions del Districte durant el mes de març en relació a les 
sol·licituds rebudes per diferents vies, amb el següent resultat: 
 

(A) Actes            0   

(I)  Informe   5 

(R) Resolt 24 

(P) Pendent 16 

(T) En tràmit   5  

(NC) No és competent   5   

Total Peticions 55 

 
P=Pendent,    R=Resolt,    I=Informe,   T=En tràmit,    NC=No és competent 
 
Distribució  i estat de les actuacions: 
 

NÚM./DATA 
D’ENTRADA 

ÀREA DESTINATÀRIA EXP. PETICIONARI ASSUMPTE  SOL·LICITAT BARRI  ESTAT 

1 
03/03/13 

Infraestructures 49 
Districte Platja de 
Palma 

Se sol · licita revisar 
oficina de policia de les 
meravelles que té goteres 

Les 
Maravelles 

T 

2 
04/03/14 

Infraestructures 50 
Grupo Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la Junta de Districte PdP 
del 3 de març, relativa als 
desperfecte que hi ha al 
voltant de la piscina de 
Cala Estància a Can 
Pastilla/276 

Can Pastilla R 

3 
04/03/14 

Seguretat Ciutadana 51 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana la retirada de 
vehicle en estat abandono 
al c/ Jose Vargas Ponce 
altura n.5 d'es Coll/DMI 
416 

Coll d'en 
Rebassa 

R 

4 
07/03/14 

Infraestructures 52 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la Junta de Districte PdP 
del 3 de març, relativa al 
pèssim estat del carrer Ca 
Na Gabriela a s'Arenal de 
Palma/432 

s'Arenal NC 
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5 
07/03/14 

Infraestructures 52 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la Junta de Districte PdP 
del 3 de març, relativa al 
pèssim estat del carrer Ca 
Na Gabriela a s'Arenal de 
Palma/434 

s'Arenal R 

6 
07/03/14 

Benestar Social 53 
AVV Districte Platja de 
Palma 

La presidenta sra. Carmen 
Nogueira demana una 
reunió per tractar el tema 
de la xarxa d'aliments 

s'Arenal R 

7 
07/03/14 

EMT 54 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana quins busos 
s'han de agafar des de 
s'Arenal per arribar a fer 
el transbordament a Can 
Pastilla per agafar la línia 
28 cap a Son Llàzter/433 

s'Arenal R 

8 
07/03/14 

Districte Platja de 
Palma 

55 Seguretat Ciutadana 
Informe relatiu a ocupació 
de la via pública primera 
línea platja 

Platja de 
Palma 

I 

9 
11/03/14 

Infraestructures 56 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana reconstruir 
pedra en muret de la pl. 
entre Ancora y Xabec de 
Can Pastilla/320189 

Can Pastilla R 

10 
11/03/14 

Districte Platja de 
Palma 

57 AHPP 

Es sol·licita comuniquin als 
seus socis que no deixin 
que els seus clients 
treguin begudes al carrer 
o a la platja 

Platja de 
Palma 

R 

11 
11/03/14 

Infraestructures 58 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana que es revisi 
parc a Can Pastilla, entre 
Ancora i Xabec, que diuen 
que fa mala olor i mes a 
s'estiu 

Can Pastilla P 

12 
12/03/14 

Districte Platja de 
Palma 

59 Seguretat Ciutadana 
Sol·licitud repoblar arbrat 
primera línia Platja de 
Palma 

Platja de 
Palma 

P 

13 
12/03/14 

Infraestructures 60 Vogar i Ciar AV 

Demanen saber el per què 
d'unes obres al jardí que 
separa l'autopista amb el 
carrer de Joan Maragall 

Es Molinar R 

14 
12/03/14 

EMAYA 61 Vogar i Ciar AV 

Demanen saber per què 
s'han caviar de lloc els 
contenidors de rebuig 
d'uns quants carrers 

Es Molinar R 

15 
12/03/14 

IMOV 62 Vogar i Ciar AV 

Demanen posar uns 
cèrcols de bàsquet a Son 
Perera i a la pista de 
bàsquet davant del club 
de 3ª edat 

Es Molinar T 

16 
13/03/14 

EMAYA 63 
Es Born del Molinar 
AV 

Reforçar neteja al Passeig 
d'Es Molinar, que fa de 
Can Pere Antoni fins 
Ciutat Jardí, incloses les 
platges 

Es Molinar P 
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17 
13/03/14 

Sanitat 64 
Es Born del Molinar 
AV 

Posar bosses i papereres 
per les mascotes al 
Passeig d’es Molinar/586 

Es Molinar NC 

18 
13/03/14 

EMAYA 64 
Es Born del Molinar 
AV 

Posar bosses i papereres 
per les mascotes al 
Passeig d’es Molinar/611 

Es Molinar R 

19 
13/03/14 

EMAYA 65 
Es Born del Molinar 
AV 

Neteja del solar de Repsol Es Molinar T 

20 
13/03/14 

Sanitat 66 
Es Born del Molinar 
AV 

Indicador i barreres 
caniparc de Son Perera 

Es Molinar T 

21 
13/03/14 

Seguretat Ciutadana 67 
Es Born del Molinar 
AV 

Continuar la vigilància i 
control de circulació i 
bicicletes al passeig d'es 
Molinar 

Es Molinar R 

22 
14/03/14 

IMOV 68 
Districte Platja de 
Palma 

Es demanar arreglar 
cables que pengen en un 
edifici al carrer Bartomeu 
Castell altura n.41 /DMI 
515 

Coll d'en 
Rebassa 

R 

23 
14/03/14 

IMOV 69 
Districte Platja de 
Palma 

Demanen posar porteries i 
cistelles que diuen que 
havia abans al Parc de Son 
Perera d'es Molinar 

Es Molinar R 

24 
14/03/14 

IME 70 
Districte Platja de 
Palma 

Demanen posar porteries i 
cistelles que diuen que 
havia abans al Parc de Son 
Perera d'es Molinar 

Es Molinar R 

25 
14/03/14 

Infraestructures 71 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana revisar baranes 
passeig d'es Molinar/ 
320457 

Es Molinar P 

26 
14/03/14 

Infraestructures 72 
Districte Platja de 
Palma 

Col·locar rajoles que estan 
soltes a Mar d'Aral altura 
n.14/320458 

Les 
Meravelles 

P 

27 
18/03/14 

Districte Platja de 
Palma 

73 
S'Arenal-Platja de 
Palma AV 

Llistat peticions per al 
nostre Consell Territorial 
de dia 18 de març de 2014 

s'Arenal R 

28 
19/03/14 

Mobilitat 74 
S'Arenal-Platja de 
Palma AV 

Diu que hi ha un antic pas 
de vianants que no ha 
quedat ben anul·lat a 
Trasime 28/320861 

s'Arenal P 

29 
19/03/14 

Seguretat Ciutadana 75 
S'Arenal-Platja de 
Palma AV 

Diu que hi ha que recordar 
a les bicicletes que no 
poden anar per la vorera a 
primera línia de platja 

s'Arenal R 

30 
19/03/14 

Infraestructures 76 
S'Arenal-Platja de 
Palma AV 

Demana tancar el jardí de 
la plaça Toquio 

s'Arenal R 

31 
19/03/14 

Mobilitat 77 
S'Arenal-Platja de 
Palma AV 

Diu que hi ha un tipus de 
vandalisme en contra dels 
senyals de trànsit 

s'Arenal R 

32 
19/03/14 

IMOV 78 
S'Arenal-Platja de 
Palma AV 

Diu que es revisi cablejat 
de Telefonia i electricitat a 
Amilcar i Militar/584 

s'Arenal P 
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33 
19/03/14 

Sanitat 79 
S'Arenal-Platja de 
Palma AV 

Posar bosses i papereres 
per les mascotes primera 
línia de Platja de 
Palma/586 

s'Arenal NC 

34 
20/03/14 

EMAYA 79 
S'Arenal-Platja de 
Palma AV 

Posar bosses i papereres 
per les mascotes primera 
línia de Platja de 
Palma/611 

s'Arenal R 

35 
19/03/14 

EMAYA 80 
S'Arenal-Platja de 
Palma AV 

Demana controladors 
mediambiental en llocs 
estratègics de la zona de 
s'Arenal 

s'Arenal R 

36 
19/03/14 

EMAYA 81 
Es Born del Molinar 
AV 

Demana neteja al camí de 
Can Viquet/588 

Es Molinar P 

37 
20/03/14 

Infraestructures 82 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana podar arbre al 
carrer Bailen n.22 

Coll d'en 
Rebassa 

R 

38 
20/03/14 

Infraestructures 83 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana podar 
palmeres a Can Pere 
Antoni/321232 

Can Pere 
Antoni 

P 

39 
20/03/14 

Turisme 84 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la Junta de Districte PdP 
del 31 de març, relativa a 
la necessitat d'un punt 
d'informació turística a 
Can Pastilla 

Can Pastilla P 

40 
20/03/14 

Joventut 85 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició presentada pel 
grup municipal PSIB PSOE 
interessant que la JM del 
Districte PdP insti a lÀrea 
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 

Coll d'en 
Rebassa 

NC 

41 
20/03/14 

Benestar Social 85 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició presentada pel 
grup municipal PSIB PSOE 
interessant que la JM del 
Districte PdP insti a lÀrea 
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 

Coll d'en 
Rebassa 

R 

42 
20/03/14 

Urbanisme 86 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la Junta de Districte PdP 
del 31 de març, relativa al 
club militar de la Torre 
d'en Pau al Coll d'en 
Rabassa 

Coll d'en 
Rebassa 

NC 
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43 
20/03/14 

Govern interior 86 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la Junta de Districte PdP 
del 31 de març, relativa al 
club militar de la Torre 
d'en Pau al Coll d'en 
Rabassa 

Coll d'en 
Rebassa 

P 

44 
20/03/14 

Sanitat 87 MÉS 

Proposició que presenta el 
grup municipal MÉS a la 
Junta de Districte PdP del 
31 de març, relativa al 
abocadors incontrolats en 
el Molinar 

Es Molinar R 

45 
24/03/14 

Districte Platja de 
Palma 

88 IME 
Informe i conclusions 
condicionament pistes a 
Torre d'en Pau 

Coll d'en 
Rebassa 

I 

46 
25/03/14 

Infraestructures 89 
Can Pastilla-Sant 
Antoni de la 
Platja,AVV 

Demanen canvi de lloc de 
jardineres de la plaça Pius 
IX/321096 

Can Pastilla P 

47 
25/03/14 

Districte Platja de 
Palma 

90 
Campos Calvo, Mª 
José 

Demana millora les 
instal·lacions de Torre 
d’en Pau/DMS 50949/DMI 
662 

Coll d'en 
Rebassa 

P 

48 
26/03/14 

EMAYA 90 
Districte Platja de 
Palma 

Demana millora les 
instal·lacions de Torre den 
Pau/DMS 50949/DMI 663 

Coll d'en 
Rebassa 

R 

49 
25/03/14 

Infraestructures 91 
Districte Platja de 
Palma 

Demanen podar la zona 
verde a cra. Arenal n. 20 
/321175 

Les 
Maravelles 

P 

50 
26/03/14 

Districte Platja de 
Palma 

92 Batlia 

Criteris d'ordenació de la 
intervenció de les entitats 
als plens acordats per la 
junta de portaveus 

Platja de 
Palma 

I 

51 
27/03/14 

Urbanisme 93 ACOTUR 

Sol · liciten revisió 
d'activitat en comerç 
Supermercado Souvenir 
YO-YO de s'Arenal 

s'Arenal P 

52 
27/03/14 

Sanitat 94 
Can Pastilla-Sant 
Antoni de la 
Platja,AVV 

Sol·liciten neteja i podar al 
solar del carrer Sipia n. 3 

Can Pastilla P 

53 
27/03/14 

Govern interior 95 
Districte Platja de 
Palma 

Decret OVP de Platja de 
Palma 2013 

Platja de 
Palma 

I 

54 
28/03/14 

Seguretat Ciutadana 96 
S'Arenal-Platja de 
Palma AV 

Indigente a Bartolomé 
Calafell 

s'Arenal T 

55 
31/03/14 

Districte Platja de 
Palma 

97 EMT 

L'EMT augmenta a partir 
d'abril les freqüències de 
les línies 1, 25 i 23 de cara 
a l'inici de la temporada 
turística 

Platja de 
Palma 

I 

 
 
La Junta es dona per assabentada. 
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8. Precs i Preguntes. 
 
La sr, Gonzàlez  s’interessa pels punt 6è. i 14è. de les actuacions del mes de març.  
El punt 6è. relatiu a la petició de l’AV Districte Platja de Palma demanant una reunió per tractar el tema 
de la xarxa d’aliments. El president contesta que sembla que la Sra. Nogueira coneix casos d’usuaris de 
la xarxa d’aliments que pareix que estan en millor situació econòmica que molts d’altres que necessiten 
la mateixa ajuda i el districte derivar la petició a l’Àrea de Benetar Social,  que és la gestiona de la 
targeta d’aliments. El punt 14 è. relatiu a la petició de l’AV Vogar i Ciar  que vol saber perquè s’han 
canviat de lloc els contenidors de rebuig d’uns quants carrers; contestant el president que aquest 
assumpte s’ha derivat a Emaya  i que és cert que alguns contenidors s’han canviat de lloc i ques el veïns 
n’estan informats. 
 
El Sr. Verger demana quan començarà el reforç a la Platja de Palma. 
El president li contesta que ho esbrinarà. 
 
No havent-hi altres assumptes per a tractar el president aixeca la sessió un cop complit l’objecte de la 
convocatòria, s’estén la present acta que, trobant-la conforme, la firma el president amb mi la secretària 
delegada, que subscriu. 
  
 Vist i plau 
La secretària delegada El president                                                          
 
 
 
 
 


