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CONVOCATORIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRICTE PLATJA 
DE PALMA 

 
Identificació de la sessió 
 
Caràcter: ordinària 
Data:  28 de juliol 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 (30 de juny 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 prendre les mesures oportunes per esbrinar la naturalesa 
del quiosc que hi ha al Passeig d’Es Carnatge a l’altura de Sant Joan de Déu al Coll 
d’en Rabassa i si té les corresponents autoritzacions i el permís per ocupar aquest 
espai.  
 
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 instar i demanar a GESA que prengui les mesures 
oportunes per a que es posi una pantalla verda a la piscifactoria que té a les seves 
instal·lacions a l’altura de Sant Joan de Déu al Coll d’en Rabassa.  
 
4. 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 prendre les mesures oportunes per a que s’eliminin els 
enderrocs i es cerquin responsabilitats al respecte del greu fet, que pot ser delictiu, 
de l’abocador il·legal a la zona de Bellavista a l’altura del restaurant. 
 
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 prendre les mesures oportunes per revisar, diagnosticar i actuar en conseqüència 
sobre els arbres del passeig del carrer Cardenal Rossell del Coll d’en Rabassa, que 
ocasionen perill als vianants per el despreniment de branques.  
 
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 prendre les mesures oportunes per netejar les voreres al voltant dels contenidors 
de fems i que se substitueixen els contenidors deteriorats, principalment els de paper 
i cartró del carrer Trasimé, a la segona línia de s’Arenal de Platja de Palma,  fins els 
del jardinet entre aquest carrer i el carrer Quarter.  
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7. 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 les mesures oportunes per netejar els carrers Medellín i Guayaquil i que se 
solucioni la situació de brutor que originen els fruits dels arbres.  
 
8. 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 les mesures oportunes per netejar el carreró TR B H BIANOR(N.O.) situat a 
l’altura del núm. 22 del carrer Trasimé a la segona línea de s’Arenal de Platja de 
Palma.  
 
9. 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 les mesures oportunes perquè al jardinet situat a la segona línia de 
s’Arenal de Platja de Palma, (entre el carrer Tracimé i el Quarter) es faci una 
intervenció paisatgística i presenti un aspecte més adient a una zona turística de 
primera importància.  
 
10. 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 les mesures oportunes perquè s’arreglin o se retirin els pilons enderrocats 
que hi ha al jardinet situat al carrer Trasimé a l’altura del carrer Perla.  
 
11. 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 les mesures oportunes per a la reparació del muret i resoldre el problema 
de vandalisme de la zona (camí Ca Na Gabriela – c/ Montemar)  que assetja als 
veïnats.  
 
12. 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 les mesures oportunes per procedir a la reparació de les voreres del carrer 
Guayaquil al Portixol.  
 
 13. 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 les mesures oportunes per solucionar els problemes de mobilitat del carrer 
Bailén a l’altura del Col·legi públic.  
 
14. Informació Presidència. 
 
15. Precs i preguntes. 
 
 
Palma,  21 de juliol de 2014 
El president  
 
 
 
 
Joan Pau Reus Frontera 


