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ACTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRICTE PLATJA DE PALMA 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
Núm. de la sessió: 2 
Tipus de sessió: ordinària 
Data: 3 de març de 2014 
Horari: de les 12:10 a les 12: 37 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 
- Sra. Francisca Mas Ortiz, auxiliar administrativa de l’oficina del districte Platja de Palma 
- Sra. Francisca Arbona Serra, secretària delegada 
 
 
ABSENTS:  
 
- Sr. Antoni Josep Verger Martínez, representant del grup municipal MÉS  
- Sra. Belen Soto Mateu, representant del grup municipal PP 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (3 de febrer de 2014).  
 
2. 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 repari els desperfectes del 
voltant de la Piscina de Cala Estància a Can Pastilla el més aviat possible per evitar accidents o 
problemes als veïns i veïnes així com als visitants que passen per aquesta zona.  
 
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 prengui les mesures adients perquè 
el més aviat possible es reparin els desperfectes de la passarel·la de fusta del passeig de la platja de 
Can Pastilla. 
 
4. 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 prendre totes les mesures adients per 
protegir els espais naturals de les dunes situades a l’Avinguda d’Amèrica a l’Arenal de Palma i vigilar 
que no s’incompleixi cap de les normatives mediambientals corresponents i actuar en conseqüència 
en cas de que hagi qualsevol irregularitat com a conseqüència de les obres d’urbanització que s’estan 
duen a terme a la zona. 
 
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 prengui les mesures oportunes per 
que el carrer Ca Na Gabriela tingui les condicions adequades. 
 
6. Informació Presidència. 
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7. 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 febrer de 2014).  
 
L’acta de la sessió de dia 3 de febrer es objecte d’algunes observacions i apreciacions per part del 
president per errors de fet o materials en les seves intervencions dels punts 2n, 3r  i 3t  i la Junta 
decideix les rectificacions procedents  per a l’aprovació de l’acta  a la propera sessió:  
 
Al Punt 2 
 
En el 4t paràgraf,  
 
on diu: “Encara que és el desig de que hi hagi aparcament el president manifesta que votarà en contra 
atès que ara no és un moment ni clar ni propici per a que es negociï la disponibilitat d’un solar”.; 
 
ha de dir: “Encara que és el desig de que hi hagi aparcament el president manifesta que votarà en 
contra ja que es seguirà negociant amb els propietaris dels solars.” 
 
En el 5è paràgraf,  
 
on diu: “En el cas del solar de “Verdix” el propietari creurà que té drets adquirits i en quant al solar de 
Correus necessitaria el marc d’un conveni, on les converses prèvies no han fructificat i tampoc el govern 
ha tornat insistir-hi, especialment perquè suposa una inversió de 190.000 € i el pressupost de l’any 2014 
no contempla aquesta opció, llevat que es reduís una partida pressupostària per dotar-ne un altre, la 
qual cosa no creu viable atenent a les necessitats socials que són moltes.” 
 
ha de dir: “En el cas del solar de “Verdix” el propietari vol fer ús del solar en el moment que pugi i en 
quant al solar de Correus necessitaria el marc d’un conveni, on les converses prèvies no han fructificat i 
tampoc hem mantingut més reunions, especialment perquè suposa una inversió de 190.000 € i el 
pressupost de l’any 2014 no contempla aquesta opció.”  
 
En el paràgraf 6è paràgraf, 
 
on diu: “De totes formes al president li alegre que el PSIB- PSOE  tingui aquestes inquietuds”,  
 
ha de dir: “De totes formes al president li alegre que el PSIB- PSOE  tingui les mateixes inquietuds que 
l’equip de govern” 
 
En el paràgraf 8è paràgraf, 
 
on diu: El president afegeix que amb els veïns ja s’han cercat les opcions vàlides i com ha dit abans al 
final es va centrar l’atenció amb només dos solars, i per un o altre motiu no és possible, especialment 
perquè suposa una inversió. Podria ser adequat un Conveni amb Correus però no saben que volen  si 
l’Ajuntament estaria disposat acceptar i assumir les seves condicions a més de la inversió al voltant dels 
200.000€. 
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ha de dir: “El president afegeix que amb els veïns ja s’han cercat les opcions vàlides i com ha dit abans al 
final es va centrar l’atenció amb només dos solars, i per un o altre motiu no és possible, especialment 
perquè suposa una inversió. Podria ser adequat un Conveni amb Correus però no saben si l’Ajuntament 
disposa d’una partida pressupostària del 200.000€ per aquest concepte el 2014”. 
 
Al punt 3   
 
En el 2n paràgraf,  
 
on diu: El president contesta que ha comentat aquest tema amb el gerent de la EMT i  assegura que 
aquesta línia no té un augment d’usuaris i a més han baixat el nombre de plens a l’autobús. Per tant, 
creu que l’augment de freqüència és innecessària, però de cara a la temporada turística de l’estiu, per 
tal d’evitar aquesta casuística, es reforcen com cada any les freqüències. 
 
ha de dir: “El president contesta que ha comentat aquest tema amb el gerent de la EMT i  assegura que 
aquesta línia no té un augment d’usuaris i a més han baixat el nombre de plens a l’autobús. Per tant, 
creu que l’augment de freqüència és innecessària, però de cara a la temporada turística de l’estiu, per 
tal d’evitar aquesta casuística, es reforçaran com cada any les línees de Palma. 
 
Al punt 4 
 
En el 2n paràgraf,  
 
on diu: “El president contesta que ni personalment ni com a Districte ha rebut cap queixa, i informa a la 
Sra. González que qualsevol queixa o suggeriment particular s’ha de posar en coneixement d’EMAYA a 
través del telèfon núm. 900 724 000 i s’estudiaran.  La junta municipal d’aquest districte no pot tractar 
les molèsties particulars d’un veïnat ja que l’Ajuntament ha de pensar amb l’interès públic. A més, el 
president puntualitza que la posició dels contenidors no es pot canviar amb tanta facilitat com es pot 
pensar perquè el contenidors tenen un  sistema de recollida lateral i lloc concret de recollida i si es fan 
canvis la recollida no seria possible”. 
 
ha de dir: “El president contesta que ni personalment ni com a Districte ha rebut cap queixa, i informa a 
la Sra. González que qualsevol queixa o suggeriment particular s’ha de posar en coneixement d’EMAYA a 
través del telèfon núm. 900 724 000 i s’estudiaran.  La junta municipal d’aquest districte no pot tractar 
les molèsties particulars d’un veïnat ja que l’Ajuntament ha de pensar amb l’interès públic d’aquest 
carrer en concret. A més, el president puntualitza que la posició dels contenidors no es pot canviar amb 
tanta facilitat com es pot pensar perquè el contenidors tenen un  sistema de recollida lateral per la 
dreta.” 
 
2. 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 repari els desperfectes del 
voltant de la Piscina de Cala Estància a Can Pastilla el més aviat possible per evitar accidents o 
problemes als veïns i veïnes així com als visitants que passen per aquesta zona.  
 
El president, manifesta que en lloc de deixar-la damunt la taula està a favor d’una transaccional. 
  
S’APROVA per UNANIMITAT dels presents la següent transaccional: 
 
“Junta Municipal del Districte de Platja de Palma insti a l’equip de govern de l’Ajuntament a que 
reparin els desperfectes del voltant del passeig de la piscina de Cala Estància de Can Pastilla el més 
aviat possible per evitar accidents o problemes als veïns i veïnes així com als visitants que passen per 
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aquesta zona, sempre i quan siguin de competència municipal i, en cas contrari,s’insti a la propietat o 
entitat responsable” 
 
Per altre banda, el president fa constar que totes les proposicions del grup municipal PSIB-PSOE 
contenen un error material, en el sentit de que es presenten com a  proposicions de la Junta de Districte 
de Llevant en lloc de presentar-se com a  proposicions de la Junta de Districte Platja de Palma. 
 
La Sra. González demana disculpes als 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 prengui les mesures adients perquè 
el més aviat possible es reparin els desperfectes de la passarel·la de fusta del passeig de la platja de 
Can Pastilla. 
 
El president manifesta que cada any es fan actuacions abans de la temporada d’estiu atès que en la 
època hivernal es deterioren aquests elements de la plataforma de fusta del passeig.  Així, l’any passat 
abans de l’inici de la temporada les brigades municipals realitzaren una reparació dels trams més 
deteriorats i durant els mesos de  juny  i  juliol es subcontractaren amb l’empresa NYQUIST els treballs 
de substitució dels taulons per un import de 2.061,99 €. Aquest any 2014, la idea es actuar amb el 
mateix sentit. 
 
La Sra. Gonzàlez voldria fer el seguiment de les actuacions perquè els desperfectes que es manifesten en 
el passeig són el mateixos que l’any passat. Continua dient, que els desperfectes són més nombrosos 
que els que estan recollits en les fotografies de la seva proposició  i que no va afegir més fotografies per 
motius del seu  pes a l’hora de trametre la proposició per e-mail. 
   
El president contesta que a final de temporada va fer una visita i va observar el mateixos desperfectes 
que comenta la Sra. Gonzàlez  i  va fer la petició de reparació dels desperfectes a l’Àrea d’ 
Infraestructures  
  
El president sotmet la proposició a votació i S’APROVA per UNANIMITAT dels presents. 
 
4. 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 prendre totes les mesures adients per 
protegir els espais naturals de les dunes situades a l’Avinguda d’Amèrica a l’Arenal de Palma i vigilar 
que no s’incompleixi cap de les normatives mediambientals corresponents i actuar en conseqüència 
en cas de que hagi qualsevol irregularitat com a conseqüència de les obres d’urbanització que s’estan 
duen a terme a la zona. 
  
El president manifesta que tots els elements de protecció de Medi Ambient s’estableixen  prèviament i 
de cara a les obres que es concedeixen sempre hi ha l’informe pertinent. En aquest cas, el solar pertany 
a la unitat d’execució 82/02. Això vol dir que Medi Ambiet i Urbanisme han emés l’informe pertinent  i 
els Zeladors han realitzat les comprovacions pertinents perquè les obres s’ajustin a la legalitat. 
 
 Per tant, el president demana la supressió del text de la proposició del grup municipal PSIB.PSOE 
relativa a: ”prendre les mesures adients per protegir els espais naturals de les dunes situades a 
l’Avinguda Amèrica.”El president comenta l’informe tècnic del Servei de Control d’Urbanitzacions  i 
Infraestructures de la Gerència d’Urbanisme i n’entrega una còpia a la Sra. González, el qual s’adjunta: 
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S’aprova per unanimitat la transaccional amb el text següent: 
 
“ La Junta Municipal del Districte de Platja de Palma insti a l’equip de govern de l’Ajuntament a vigilar 
que no s’incompleixi cap de les normatives mediambientals corresponents i  actuar  en conseqüència 
en cas de que hagi qualsevol irregularitat com a conseqüència de les obres  d’urbanització que s’estan 
duen a terme a la zona de l’Avinguda d’Amèrica de l’Arenal de Palma”. 
 
              
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 prengui les  mesures oportunes per 
que el carrer Ca Na Gabriela tingui les condicions adequades. 
 
La proposició es deixa DAMUNT LA TAULA amb la conformitat dels presents per a tractar-la a la 
propera Junta Municipal atès que en aquest moments no es disposa de l’informe pertinent que 
permeti aclarir si és un assumpte de competència de l’Ajuntament, d’un particular o si l’Ajuntament 
pot actuar subsidiàriament i desprès reclamar, en el seu cas, al particular responsable. 
 
 
6. Informació Presidència. 
 
El president  informa de l’estat de les 30 actuacions del Districte durant el mes de febrer en relació a les 
sol·licituds rebudes per diferents vies, amb el següent resultat: 
 

(A) Actes            0   

(I)  Informe   5 

(R) Resolt 17 

(P) Pendent   7 

(T) En tràmit   0  

(NC) No és competent   1   

Total Peticions 30 

 
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 
10/02/14 

Infraestructures 19 
Districte Platja de 
Palma 

Clots a la calçada a la PC 
Joan i Lluis Riu hotelers de 
s'Arenal/318192 

Les 
Merave-

lles 
R 

2 
10/02/14 

Mobilitat 20 
Districte Platja de 
Palma 

Redreçar senyal de Cedeix 
el pas a Ca Na Gabriela 
21A de s'Arenal/318209 

s'Arenal R 

3 
10/02/14 

Infraestructures 21 Xisco Bauzá 

Diu que aquest matí 
faltava llum a les zones de 
Ciutat Jardí, La Gruta i 
Gesa/318210 

Coll d'en 
Rebassa 

R 

4 
10/02/14 

Medi Ambient 22 
Can Pastilla- 
Sant Antoni de la 
Platja, AV 

Demanen una reunió per 
tractar tema de l'aeroport 

Can 
Pastilla 

R 

5 
11/02/14 

Districte Platja de 
Palma 

23 Mobilitat 
Plànol reforma circulatòria 
Coll d'en Rebassa 

Coll d'en 
Rebassa 

I 
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6 
17/02/14 

Infraestructures 24 
Districte Platja de 
Palma 

Enfonsament de voravia al 
carrer Acapulco n. 25 de 
les Meravelles/318745 

Les 
Merave--

lles 
P 

7 
17/02/14 

Població 25 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana que es canvii o 
repinti la placa al carrer 
Acapulco altura n.25 ja 
que es nom d'es carrer 
s'ha esborrat de la 
placa/DMI 248 

Les 
Merave-

lles 
R 

8 
17/02/14 

Infraestructures 26 
Districte Platja de 
Palma 

Posar rajola al carrer 
Canyes 22 de les 
Meravelles/318754 

Les 
Merave-

lles 
P 

9 
17/02/14 

AJ Lluchmajor 27 
Districte Platja de 
Palma 

Cartell Carnaval Platja de 
Palma 2014 

Platja de 
Palma 

I 

10 
18/02/14 

EMAYA 28 
Districte Platja de 
Palma 

Tapa de contenidor de 
paper rompuda al carrer 
Sargas 15 de Les 
Meravelles/DMI 256 

Les 
Merave-

lles 
P 

11 
18/02/14 

Infraestructures 29 
Districte Platja de 
Palma 

Posar rajola al carrer Sant 
Ramón Nonat, 7 de les 
Meravelles/318892 

Les 
Merave-

lles 
R 

12 
18/02/14 

Mobilitat 30 
Districte Platja de 
Palma 

Redreçar senyals de STOP 
i pas de vianants a 
Marbella amb Neopatria 
de les Meravelles/318893 

Les 
Merave-

lles 
R 

13 
18/02/14 

Mobilitat 31 
Districte Platja de 
Palma 

Redreçar senyal de cedeix 
el pas a Cabusso 
33/318894 

Les 
Marave-

lles 
R 

14 
19/02/14 

AJ Lluchmajor 32 
Districte Platja de 
Palma 

Bases per participar en el 
Carnaval de la Platja de 
Palma 2014 

Platja de 
Palma 

I 

15 
19/02/14 

Infraestructures 33 
Districte Platja de 
Palma 

Clot a la calçada a Samil 
n.1 de Les 
Meravelles/318966 

Les 
Merave-

lles 
R 

16 
19/02/14 

Infraestructures 34 
Districte Platja de 
Palma 

Clot a la calçada a Samil 
n.11 de Les 
Meravelles/318967 

Les 
Merave-

lles 
R 

17 
19/02/14 

Infraestructures 35 
Districte Platja de 
Palma 

Clot a la calçada a Samil 
amb Sargas de Les 
Meravelles/318969 

Les 
Meravell

es 
R 

18 
20/02/14 

Educació 36 AMIPA CP Can Pastilla 

Diu que la reixa que 
envolta el pati del col·legi 
públic de Can Pastilla està 
en mal estat 

Can 
Pastilla 

P 

19 
20/02/14 

Infraestructures 37 
Districte Platja de 
Palma 

Clots a la calçada al cí de 
Can Pastilla altura n.70 al 
pas de vianants/319047 

Can 
Pastilla 

R 

20 
21/02/14 

Infraestructures 38 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

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

Can 
Pastilla 

NC 
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21 
21/02/14 

Urbanisme 39 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la Junta de Districte 
Platja de Palma del 3 de 
març, relativa al pèssim 
estat del carrer Ca Na 
Gabriela a s'Arenal de 
Palma/277 

s'Arenal P 

22 
21/02/14 

Urbanisme 40 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la Junta de Districte 
Platja de Palma del 3 de 
març, relativa a les obres 
dels solars de l'Av. 
Amèrica que afecte a 
dunes protegides/279 

s'Arenal P 

23 
21/02/14 

Infraestructures 41 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la Junta de Districte PdP 
del 3 de març, relativa als 
desperfectes de la 
passarel·la de fusta de la 
Platja de Can Pastilla 

Can 
Pastilla 

R 

24 
24/02/14 

Districte Platja de 
Palma 

42 Mobilitat 

Informem que demà dia 
25/02/14 es convertirà en 
doble sentit de circulació 
el tram del carrer Bernat 
Rigo d'es Coll d'en 
Rebassa 

Coll d'en 
Rebassa 

I 

25 
25/02/14 

Seguretat Ciutadana 43 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana actuació per al 
Carnaval de la de Palma 
de dia 1 de març 

Platja de 
Palma 

R 

26 
25/02/14 

Infraestructures 44 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana logística  per al 
Carnaval de la de Palma 
de dia 1 de març. Posar 
tarima i un punt de llum 

Platja de 
Palma 

R 

27 
25/02/14 

EMAYA 45 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana control i neteja 
al Carnaval de la Platja de 
Palma de dia 1 de març 

Platja de 
Palma 

R 

28 
25/02/14 

EMT 46 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana canvi de ruta 
dels autobusos que 
passen per 1ª línia de 
platja el dia 1 de març per 
motiu d'es Carnaval de 
Platja de Palma 

Platja de 
Palma 

R 

29 
25/02/14 

Infraestructures 47 
Districte Platja de 
Palma 

Informació dels arbres de 
1ª línia de Platja de Palma 

Platja de 
Palma 

I 

30 
27/02/14 

EMAYA 48 
Districte Platja de 
Palma 

Demanen reubicació del 
contenidor del c/ Oblada 
de Can Pastilla/327 

Can 
Pastilla 

P 

 

La Junta es dona per assabentada. 
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6. Precs i Preguntes. 
 
No se’n formulen 
 
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                                                          
 
 
 
 
 


