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CONVOCATORIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRICTE PLATJA 
DE PALMA 

 
Identificació de la sessió 
 
Caràcter: ordinària 
Data:  3 de novembre 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 (29 de setembre de2014).  
 
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 netejar el carreró TR B 
H BIANOR (NO) situat a l’altura del núm. 22 del carrer Trasimé, a la segona línia de 
s’Arenal de Platja de Palma. 
 
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 prendre urgentment les mesures oportunes per eliminar 
l’abocador il·legal situat al passeig d’Es Carnatge.  
 
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 instar i demanar a Gesa que prengui les mesures 
oportunes perquè al voltant de les instal·lacions de la piscifactoria que té Gesa a les 
seves instal·lacions que es troben al passeig d’Es Carnatge a l’altura de Sant Joan 
de Déu s’incorporin elements verds i de millora de l’impacte visual que suposen 
aquestes instal·lacions en alguns trams del Passeig. 
 
5. 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 eliminar els abocadors i 
els assentaments il·legals situats a la carretera militar i Bellavista a l’Arenal de la 
Platja de Palma.  
 
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 què es retirin els neumàtics abandonats al 
carrer Bellavista-N a l’altura del carrer Pedreres a s’Arenal de Palma. 
 
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 
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a prendre les mesures oportunes per a que la situació de deteriorament i brutor que 
presenta el carrer Herbin Hubert del Molinar sigui corregida urgentment. 
 
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 a que la situació de deteriorament i brutor que 
presenta el solar del darrera del carrer de la Ciutat de la Plata del Molinar sigui 
corregida urgentment. 
 
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 per a que la situació de deteriorament que 
presenta la vorera i el tancament del solar situat al carrer Sant Marçal del Molinar 
sigui corregida urgentment. 
 
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 amb urgència les mesures oportunes per evitar l’aparició d’esquers 
enverinats al voltant de la Torre d’en Pau i que suposen un perill pels animals 
domèstics. 
 
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 que la imatge negativa del deteriorament i 
brutor que presenten molts de locals comercials de la zona de s’Arenal de Platja de 
Palma a causa del seu abandonament sigui corregida en la major brevetat. 
 
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 a que el deteriorament i brutor que presenten 
el solar i el local abandonats del darrera del carrer de Sant Marçal del Molinar, així 
com la proliferació de rates d’aquesta zona, sigui corregida urgentment. 
 
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 a que les administracions competents actuïn 
amb urgència per donar compliment a la normativa vigent relativa als BICs, així com 
per posar en valor el nostre patrimoni històric i salvaguardar la imatge negativa i de 
deteriorament i brutor que presenta el jaciment arqueològic de Sa Torre Redona, el 
qual pot suposar un recurs molt important per dinamitzar la oferta turística de 
qualitat de Can Pastilla . 
 
14. 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 el Parc de la Torre d’en Pau tingui la 
il·luminació necessària per a que els ciutadans i les ciutadanes puguin visitar-lo amb 
seguretat i perquè es tanqui a les hores oportunes per evitar situacions perilloses. 
 
15. 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 
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a prendre les mesures oportunes per a que el tancament del solar situat al davant 
de l’entrada de la Torre d’en Pau s’arregli i no sigui un espai perillós. 
 
16. Informació Presidència. 
 
17. Precs i preguntes. 
 
Palma,  24 de novembre de 2014 
El president  
 
 
Joan Pau Reus Frontera 


