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ACTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRICTE PLATJA DE PALMA 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
Núm. de la sessió: 4 
Tipus de sessió: ordinària 
Data: 28 d’abril de 2014 
Horari: de les 12:00 a les 12: 43 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 . Neus Truyols Caimari, 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 (31 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’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. 

 
3. 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 
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. 

 
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 que prengui les mesures 
adients per reparar els desperfectes del carrer Medellín. 

 
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 s’instal·lin màquines 
d’exercici físic per a majors als parcs de la barriada de Can Pastilla. 

 
6. 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 demani a EMAYA si 
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ha estat consensuat amb els veïnats la ubicació adequada dels contenidors de fems que es 
troben ubicats damunt les voreres del carrer Militar del barri de Ses Cadenes de S’Arenal.  

 
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 (31 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’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. 
 
El president informa de les activitats socioeducatives per a joves al Coll d’en Rabassa que li ha tramés la 
directora general de Benestar Social: 
  
 1. El juny de 2012, per acord de Junta de Govern, s'adjudicà el contracte del Servei de prevenció de 
drogodependències i altres conductes additives del municipi de Palma, mitjançant procediment negociat 
sense publicitat i per un import de 53.624,64 € 
  
2. El contracte s'inicià l'1 de setembre de 2012 amb una durada d'un any no prorrogable. 
  
3. Mitjançant aquest contracte, entre d'altres, es realitzava una oferta de serveis preventius als barris a 
nivell de difusió/sensibilització/informació, entre ells, el Coll d’en Rabassa. 
  
4. A partir de l'1 de gener de 2014, amb l'entrada en vigor de la Llei de Racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local, les entitats locals sols podran exercir competències diferents de les pròpies i de les 
atribuïdes per delegació quan no es posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la Hisenda 
municipal i no incorri en un supòsit d'execució simultània del mateix servei públic amb una altra 
administració pública 
  
5. Per exercir competències diferents de les pròpies i de les atribuïdes per delegació seran necessaris i 
vinculants els informes previs de l'administració competent per raó de matèria, en què s'assenyali la 
inexistència de duplicitats  

6. Per tant, qualsevol contractació en aquest sentit passa per aquesta justificació prèvia. A l'àmbit de la 
CAIB, és la Direcció General de Salut Pública i Consum depenent de la Conselleria de Salut qui 
desenvolupa el Pla d'Addicions i Drogodependències de les Illes Balears (PADIB). Aquesta Direcció 
General, a través del PADIB finança programes en prevenció de drogodependències i altres addiccions. 

7. Això no obstant, l'Àrea de Benestar Social al Pla Estratègic de Subvencions 2013 - 2015, manté la 
mesura 5.7 La prevenció del consum de drogues i altres addiccions amb entitats i serveis als barris 
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prioritzats i els d'intervenció comunitària en general. L'any 2013, darrera convocatòria, s'han atorgat les 
subvencions següents: 

METGES DEL MÓN ILLES BALEARS  Programa de reducció de danys per a persones en risc o en situació 
d'exclusió social : 17.115,49 € 

ABEX Prevenció del consum d'alcohol i altres drogues: 1.263,98€ 

FUNDACIÓ PROJECTE JOVE Actuacions de prevenció universal, escolar i familiar al municipi de Palma:  
9.500,55 € 

8. No hi ha hagut cap altre modificació en les activitats que es programen a aquesta barriada. 

Per tant, desprès de la lectura d’aquest informe el president manifesta que ha de seguir amb aquesta 
línia amb compliment de la Llei  per no incorre amb duplicitats. 

LA Sra. González  contesta que els tallers de prevenció i inserció social són una necessitat a tota la ciutat 
i especialment a la barriada del Coll d’en Rabassa  demandada pels seus veïns i veïnes, especialment per 
la seva proximitat al poblat de Son Banya, la qual cosa fa que sigui una població més vulnerable. 

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. 
 
 
3. 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 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 manifesta que el passat 12 de novembre es va publicar a Última Hora que les converses 
entre el regidor d’Urbanisme  i el delegat del Patrimoni de Defensa van dirigides a mostrar l’interès de 
Cort en gestionar les instal·lacions del Club Militat del Coll d’en Rabassa  per als ciutadans de Palma si el 
Ministeri es desprèn d’aquesta propietat. 
 
El president comenta que quan el Ministeri va declarar la seva intenció de vendre algunes propietats a 
nivell nacional es va crear confusió i es va interpretar que també es volia desprendre de la propietat de 
la Torre d’en Pau. Però resulta que a Balears no hi ha aquest interès i així li han manifestat al regidor 
d’Urbanisme  i també que quan es produeixi la intenció de desprendre’s de la seva propietat ho 
comunicaran a l’Ajuntament de Palma. 
 
El president sotmet la proposició a votació i S’APROVA per UNANIMITAT dels presents la següent 
transaccional: 
 
“La Junta Municipal del Districte de Platja de Palma acorda que es posin 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 en el moment en que el 
Ministeri de Defensa estigui disposat a desprendre's de la seva propietat”. 
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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 que prengui les mesures 
adients per reparar els desperfectes del carrer Medellín. 
 
El president informa que el Servei de Vialitat del Departament d’Infraestructures ha obert una ordre de 
treball per a la seva reparació i aquesta setmana començaran els treballs.  
 
El president sotmet la proposició a votació i S’APROVA per UNANIMITAT dels presents. 
 
 
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 s’instal·lin màquines 
d’exercici físic per a majors als parcs de la barriada de Can Pastilla. 
 
El president  indica que segons informació del Departament d’Infraestructures el Servei de Parcs i 
Jardins té instal·lats en els seus parcs dues àrees per a persones majors a Sa Feixina i a Son Gibert i dues 
zones de jocs de màquines d’exercici físic en el Districte Platja de Palma. (Bosc de la Ribera i Ciutat 
Jardí.)  Per tant, disposen de màquines d’exercici físic les barriades de Can Pastilla i del Coll d’en Rabassa 
i no en tenen el Molinar,  les Meravelles i l’Arenal i considera s’haurien de valorar els llocs més idonis 
per a la seva instal·lació. 
 
El president sotmet la proposició a votació i S’APROVA per UNANIMITAT dels presents la següent 
transaccional: 
 
“La Junta Municipal del Districte de Platja de Palma acorda que s’instal·lin màquines d’exercici físic 
per a majors a alguns parcs del Districte Platja de Palma amb l’estudi previ dels llocs idonis par a la 
seva ubicació i tenint en compte la disponibilitat pressupostaria”. 
 
 
6. 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 demani a EMAYA si ha 
estat consensuat amb els veïnats la ubicació adequada dels contenidors de fems que es troben ubicats 
damunt les voreres del carrer Militar del barri de Ses Cadenes de S’Arenal.  
 
El president  manifesta que el Servei de Recollida d’EMAYA informa que aquests contenidors estan 
ubicats damunt la voravia des de fa bastant de temps, concretament des de l’any 2003, any que es va 
començar amb la càrrega lateral.  S’ha tingut que anar incrementant el nombre de contenidors per la 
demanda dels propis usuaris, EMAYA no ha tingut reclamacions o suggeriments per part dels veïns per la 
col·locació dels contenidors. En els carrers confrontants no es viable aquest tipus de contenidors a causa 
de la configuració dels carrers i la mida dels contenidors  Per la qual cosa no hi ha altre alternativa. 
 
La Sra. González contesta que si està consensuat amb els veïns no hi ha res que objectar. 
 
El PSIB-PSOE  RETIRA la proposició. 
 
 
7. Informació Presidència. 
 
El president  informa de l’estat de les 27 actuacions del Districte durant el mes d’abril en relació a les 
sol·licituds rebudes per diferents vies, amb el següent resultat: 
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(A) Actes            0   

(I)  Informe   1 

(R) Resolt 11 

(P) Pendent 14 

(T) En tràmit   0  

(NC) No és competent   1   

Total Peticions 27 

 
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 
01/04/14 

Benestar Social 98 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

DAMUNT TAULA: 
Proposició presentada pel 
grup municipal PSIB 
PSOE interessant que la 
Junta Municipal del 
Districte 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 

Coll d'en 
Rebassa R 

2 
01/04/14 

Govern Interior 99 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

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

Coll d'en 
Rebassa 

R 

3 
01/04/14 

Seguretat ciutadana 100 Grup Municipal MÉS 

Al torn de Precs i 
preguntes de la passada 
Junta Municipal de data 
31.03.14 varen demanar 
quan comença la policia 
de suport a la Platja de 
Palma 

Platja de 
Palma R 

4 
07/04/14 

Infraestructures 101 
Districte Platja de 
Palma 

Enfonsament a la calçada 
a Vicente Tofiño n. 
24/321841 

Coll d'en 
Rebassa P 

5 
08/04/14 

Mobilitat 102 Ses Cases Noves 

Ens demanen posar pas de 
vianants de Illes Pitiüses 
cap a Vicente Tofiño i cap 
a Josep Tarongi 

Coll d'en 
Rebassa 

P 

6 
08/04/14 

Infraestructures 103 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana la neteja de 
grafits a banc de la plaça a 
Pare Guiem Caselles 
/321891 

Coll d'en 
Rebassa 

P 
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7 
08/04/14 

Mobilitat 104 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana col·locar 
senyals de rotonda de Joan 
i Lluis Riu al seu 
lloc/321892 

Les 
Meravelles 

R 

8 
08/04/14 

Mobilitat 105 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana adreçar senyal 
a Manuel de los Herreros 
12 de Can Pastilla/321895 

Can Pastilla P 

9 
08/04/14 

Seguretat ciutadana 106 
Districte Platja de 
Palma 

Diuen que hi ha un 
indigent a l'entrada de 
l'Eroski 

Can Pastilla P 

10 
08/04/14 

Infraestructures 107 
A. 3ª edat Es 
Trencadors Ses 
Cadenes 

Escrit festa primavera 
2014 

S'Arenal R 

11 
09/04/14 

Seguretat ciutadana 108 
Can Pastilla-Sant 
Antoni de la 
Platja,AVV 

Demanen acompanyament 
pels carrers Dofi, Xaloc i 
Pàdua per  processó 

Can Pastilla R 

12 
09/04/14 

Població 109 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana repintar o 
canviar plaques al carrer 
Corall de s'Arenal/897 

S'Arenal R 

13 
10/04/14 

Mobilitat 110 
Districte Platja de 
Palma 

Piló inclinat al carrer 
Toquio amb Cartago 
/322074 

S'Arenal P 

14 
10/04/14 

Mobilitat 111 
Districte Platja de 
Palma 

Piló inclinat i enfonsat al 
carrer Ferran Alzamora 
amb Cartago/322075 

S'Arenal P 

15 
10/04/14 

Infraestructures 112 
Districte Platja de 
Palma 

Enfonsament a la calçada 
a Ferran Alzamora amb 
Cartago de s'Arenal 
/322077 

s'Arenal P 

16 
11/04/14 

Emaya 113 
Districte Platja de 
Palma 

Es sol·licita neteja de la 
sínia a Pare Bartomeu 
Salvà de s'Arenal/588 

S'Arenal NC 

17 
14/04/14 

Emaya 114 
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/984 

Can Pastilla P 

18 
15/04/14 

Infraestructures 115 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB-
PSOE a la Junta Municipal 
del Districte Platja de 
Palma 28.04.2014, relativa 
als desperfectes de les 
voreres del c/ Medellín 

Es Molinar R 

19 
15/04/14 

Infraestructures 116 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB-
PSOE a la Junta Municipal 
del Districte Platja de 
28.04.2014, relativa a la 
sol·licitud de màquines 
d'exercici per a majors als 
parcs de Can Pastilla 

Can Pastilla R 
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20 
15/04/14 

Emaya 117 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB-
PSOE a la Junta Municipal 
del Districte Platja de 
Palma de 28.04.2014, 
relativa a la presència de 
contenidors de fems sobre 
les voreres als carrers de 
Ses Cadenes a s'Arenal de 
Palma 

S'Arenal R 

21 
16/04/14 

Districte Platja de 
Palma 

118 Seguretat Ciutadana 

Informe ampliador damunt 
l'ocupació de la via 
pública primera línea 
platja 

S'Arenal I 

22 
16/04/14 

Govern Interior 119 
Districte Platja de 
Palma 

Sol·licitud Pla d'Ordenació 
d'Ocupació de Via Pública 
de primera línia de Platja 
de Palma al tram del 
bulevard amb doble filera 
de palmeres 

S'Arenal P 

23 
22/04/14 

Infraestructures 120 
Districte Platja de 
Palma 

Arreglar vorera a Manuela 
de los Herreros davant el 
núm. 21 del Palma 
Aquàrium/322599 

Can Pastilla P 

24 
23/04/14 

Mobilitat 121 
S'Arenal-Platja de 
Palma AV 

Senyal de tràfic a terra a 
Canonge Mateu Rotger 
amb Militar/322709 

S'Arenal P 

25 
23/04/14 

Mobilitat 122 
Districte Platja de 
Palma 

Demanen mirall al carrer 
Castillejos  a l’altura del  
núm. 13/1105 

Coll d'en 
Rebassa 

R 

26 
24/04/14 

Mobilitat 123 
Districte Platja de 
Palma 

Diuen que la senyal al 
carrer Son Rigo a l’altura 
del  núm. 4 no es 
veu/322802 

Les 
Meravelles P 

27 
25/04/14 

Seguretat ciutadana 124 
Districte Platja de 
Palma 

Cotxes abandonats a una 
parcel·la entre els carrers 
Pins i Anfós de Can 
Pastilla 

Can Pastilla P 

 
 
La Junta es dona per assabentada. 
 
8. Precs i Preguntes. 
 
La Sra. Gonzàlez  s’interessa pel punts 21 i 22 de les actuacions del mes d’abril relatius el primer a 
l’infome ampliador damunt l’ocupació de la via pública a la primera línia de la Platja de Palma i el segon 
relatiu a la sol·licitud del Pla d’ordenació d’ocupació de la vía pública de la primera línia de la Platja de 
Palma al tram del bulevard amb doble fila de palmeres.  
 
En relació al punt 21 el president explica que l’inspector cap del districte Litoral una vegada analitzada la 
problemàtica que va suscità l’ampliació de la zona d’ocupació de les terraces de la primera línia a partir 
del passat 12 de juliol, que originaren queixes de les associacipons de veïns a la taula de comerç de 17 
de setembre així com queixes de comerciants, i una vegada entrevistats veIns comerciants 
conjuntament amb el president del districte, va emetre informe ampliador del de de 7 d’abril de 2014, 
proposant un canvi de delimitació i  una reconducció de la situació plantejada a partir del passat 12 de 
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juliol , dividint la zona de primera línia de la Platja en tres sectors per l’autorització de l’ocupació, anb 
l’objectiu d’evitar la problemàtica d’accessibilitat i mobilitat dels vianants. 
 
“Primer sector: dels carrer Fita fins el carer Amilcar, manternir l’autorització d’ocupació com s’ha 
atorgat tradicionalment. 
 
Segon sector: Del carrer Amilcar fins el carrrer Ca Na Gabriela, mantenir l’autorització d’ocupació amb 
els criteris establerts abans de l’entrada en vigor del decret 12650, de 12 de juliol de 2013: 
Que es deixin 2 metres pel pas de vianants des de l’altura de la façana, seguit d’una ocupació de 1.90 
metres, respectant el 3,40 metres d’amplada lliure pel pas de vianants, situat entre el 1.90 metres 
d’ocupació i la calçada. 
 
Tercer sector: Del carrer Ca Na Gabriela fins al carrer Grua, on s’aplicaria el mateis criteri recollit en el 
Decret 12650, de 12 de juliol de 2013.” 
 
Respecte al punt 22 el president del Districte manifesta que va sol·licitar a la regidoria de Funció Pública 
i Govern Interior l’elaboració d’un Pla d’ordenació d’ocupació de la vía pública de la primera línia de la 
Platja de Palma  adjuntant l’informe tècnic de la Policia Local abans esmentat, amb la finalitat de 
permetre el màxim d’ocupació de via pública als restauradors de la zona sense perjudicar els interessos 
dels comerciants i veïns i així trobar un equilibri entre la demanda de distins sectors i teixit empresarial 
sense crear impediments al trànsit de residents, turistes i visitants. 
 
Per altre banda, el president contesta a la pregunta que va fer el Sr. Verger a la Junta de Districte del 
passat 31 de març relativa a la data de l’inici del reforç de la Platja de Palma dient que ja s’ha iniciat el 
procediment de selecció de personal i segurament aquest mes de maig  ja estigui implantat el reforç 
dels efectius a la Platja de Palma. 
 
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                                                          
 
 
 
 
 


