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ACTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRICTE PLATJA DE PALMA 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
Núm. de la sessió: 5 
Tipus de sessió: ordinària 
Data: 2 de juny de 2014 
Horari: de les 12:10 a les 13: 02 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 
 
Aprovació de l’acta de la sessió anterior (28 d’abril 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 prendre les mesures oportunes 
per a que es netegin i dignifiquin els espais degradats del Passeig de Cala Gamba amb la major brevetat. 
 
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 prendre les mesures oportunes 
per a la neteja de la brutor i la retirada d’algues de la Platja del Peñón de Ciutat Jardí. 
 
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 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 una zona d’alta protecció mediambiental com és Es Carnatge. 
 
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 a que es reparin els desperfectes de la senyalètica i els elements del mobiliari urbà del Passeig d’Es 
Carnatge amb la major brevetat. 
 
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 a que es reparin els desperfectes de la senyalètica i la instal·lació elèctrica del Passeig de Cala 
Gamba amb la major brevetat possible. 
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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 a la neteja de la brutor i la retirada d’algues de la Platja de S’Areneta al Portixol del Molinar. 
 
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 demanar als responsables de la 
neteja i conservació de las platges de la nostra ciutat a que prenguin les mesures oportunes per a que la 
platja de Cala Gamba conti amb l’estat adequat i correcte per al bany i l’ús dels nostres ciutadans i 
visitants i es retirin les algues putrefactes amb la major brevetat. 
 
9. 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 pertinents 
per avaluar l’estat de les palmeres que es troben abandonades al solar situat al carrer del Violer, si es 
troben afectades pel becut vermell. 
 
10. 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 en relació als abocadors situats a l’Arenal, al 
camí d’arena que passa per darrera el Pont del Torrent des Jueus (tal com es descriu a l’exposició de 
motius): 

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. 
 

11. 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 en relació als abocadors situats a s’Arenal, 
ses Cadenes, situat a dos solars amb pinar i sense tancar, cantonada de la Carretera Militar amb 
l’Avinguda Amèrica: 
 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. 
 
12. 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 en relació a l’abocador situats a s’Arenal, 
Les Meravelles, situat al final del carrer Violer (entrada pel carrer de les Parcel·les) desprès de l’entrada 
als bungalous abandonats de “El Sosiego”. 

 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. 

 
13. 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 en relació als abocadors situats a s’Arenal, 
als carrers de la urbanització de Bellavista: 

 1. Es prenguin les mesures immediates per dificultar l’accés de vehicles als llocs 
 d’abocament. 
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 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. 
 

14. 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 en relació als abocadors situats a s’Arenal, 
al bosc de la Porciúncula. 

 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. 
 

15. Informació Presidència. 
 
16. 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 i atès que la Sra. González no és present el president proposa tractar i votar els punts 9 a 14 de 
l’ordre del dia els quals corresponen a proposicions del grup municipal MÉS. 
 
9. 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 pertinents 
per avaluar l’estat de les palmeres que es troben abandonades al solar situat al carrer del Violer, si es 
troben afectades pel becut vermell. 
 
El president dona les gràcies per haver presentat la proposició i manifesta que s’ha donat trasllat de les 
fulles de control  dels treballs de reinspecció de palmeres afectades pel bacut vermell realitzada pel 
Servei de Parcs i Jardins al Departament de Sanitat Vegetal de la Conselleria d’Agricultura on consta  que 
el propietari, no localitzat, té la parcel·la amb abocaments incontrolats de restes de palmera de diverses 
especies amb presència de símptomes clars d’afecció per plaga, sol·licitant-li a més informació del 
seguiment i resolució de l’expedient una vegada finalitzat. 
 
S’han iniciat els tràmits de recerca del titular de la parcel·la amb la col·laboració de la Policia per 
informar-li de la situació i de les mesures correctores per a la lluita i control de la plaga, atès que  
conforme a la Llei 43/2002, de sanitat vegetal el propietari és el responsable de mantenir en bon estat 
fitosanitari la seva propietat. 
 
S’APROVA per UNANIMITAT dels presents. 
 
10. 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 en relació als abocadors situats a l’Arenal, 
al camí d’arena que passa per darrera el Pont del Torrent des Jueus (tal com es descriu a l’exposició de 
motius): 

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. 
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3. Es procedeixi de manera immediata a la neteja de tots els abocaments, en funció de la 
disponibilitat pressupostària. 

 
El president manifesta que votarà: 
En contra del punt 1  perquè no es pot evitar l’accès als vehicles. 
A favor del punt 2 ja que la manera de que el propietari netegi és obrir un nou expedient de neteja  
encara que el mes de febrer es va tancar per neteja aquest solar de referència 93308.03 i per altre 
banda hi ha a devora un altre solar amb la referència 93308.06 expd. 146/13-S que està pendent d’ 
ordre de neteja.  
En contra del punt 3 perquè no es pot procedir a la neteja immediata del solar atès que és de titularitat 
privada i l’Ajuntament en primer lloc ha de requerir al propietari perquè el netegi.  
 
Es fa votació separada dels punts: 
Els punts 1 i 3, s’APROVEN per 17 vots en contra del grup municipal PP i 3 vots a favor del grup 
municipal MÉS. 
El punt 2, s’APROVA  per  unanimitat dels grups municipals presents (17 del PP i 3 de MÉS).  

 
11. 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 en relació als abocadors situats a s’Arenal, 
ses Cadenes, situat a dos solars amb pinar i sense tancar, cantonada de la Carretera Militar amb 
l’Avinguda Amèrica: 
 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. 
 
El president manifesta que votarà: 
En contra del punt 1  perquè no es pot evitar l’accès als vehicles.  
A favor del punt 2 atès que la manera de que el propietari netegi és obrir un nou expedient de neteja al 
solar de titularitat privada, de referència 92385.21  que segons informe d’EMAYA es troba brut. Per altre 
banda, hi ha un altre solar també de titularitat privada de referència 92385.25 que segons informe 
d’EMAYA de 26/05/2014 es troba amb estris i residus, no està tancat i possiblement amb “okupas”. En 
aquest cas, l’Ajuntament no accedirà ni actuarà esperant que s’inicii expedient, es presentin, en el seu 
cas, al·legacions i  la Policia Local informi.   
En contra del punt 3 perquè no es pot procedir a la neteja immediata del solar atès que és de titularitat 
privada i l’Ajuntament en primer lloc ha de requerir al propietari perquè el netegi.  
 
Es fa votació separada dels punts: 
Els punts 1 i 3, s’APROVEN per 17 vots en contra del grup municipal PP i 3 vots a favor del grup 
municipal MÉS. 
El punt 2, s’APROVA  per  unanimitat dels grups municipals presents (17 del PP i 3 de MÉS).  
 
12. 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 en relació a l’abocador situats a s’Arenal, 
Les Meravelles, situat al final del carrer Violer (entrada pel carrer de les Parcel·les) desprès de l’entrada 
als bungalous abandonats de “El Sosiego”. 

 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. 
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 3. Es procedeixi de manera immediata a la neteja de tots els abocaments, en funció de la 
disponibilitat pressupostària. 

 
El president manifesta que votarà: 
En contra del punt 1  perquè no es pot evitar l’accès als vehicles.  
A favor del punt 2 de que el propietari netegi els enderrocs que es troben a la propietat  del carrer Violer 
parcel·la 101 del polígon 57. 
A favor del punt 3  que EMAYA netegi només la resta d’enderrocs que es troben a vials públics. 
 
Es fa votació separada dels punts: 
El punt 1, s’APROVA per 17 vots en contra del grup municipal PP i 3 vots a favor del grup municipal 
MÉS. 
El punt 2, s’APROVA  per  unanimitat dels grups municipals presents (17 del PP i 3 de MÉS).  
El punt 3 , s’APROVA l’esmena d’addició del PP per 17 vots a favor del grup municipal PP i 3 vots en 
contra del grup municipal MÉS:“Es procedeixi de manera immediata a la neteja de tots els 
abocaments, en funció de la disponibilitat pressupostària només a vials públics”. 

 
13. 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 en relació als abocadors situats a s’Arenal, 
als carrers de la urbanització de Bellavista: 

 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. 

 
El president manifesta que votarà: 
En contra del punt 1  perquè no es pot evitar l’accès als vehicles.  
A favor del punt 2 atès que es una urbanització no recepcionada i correspon a la Junta de Compensació. 
s’ha sol·licitat informe d’Urbanisme per saber la titularitat dels solars.  
Atès que s’ha constatat que hi ha enderrocs en la confluència dels carrers Bellavisa B – Bellavista G, es 
deixar damunt la taula el punt 3 sol·licitant informe d’EMAYA per veure si jurídicament es pot fer alguna 
actuació, encara que probablement els vials no siguin municipals. 
  
Es fa votació separada dels punts: 
El punt 1, s’APROVA per 17 vots en contra del grup municipal PP i 3 vots a favor del grup municipal 
MÉS. 
El punt 2, s’APROVA  per  unanimitat dels grups municipals presents (17 del PP i 3 de MÉS). 
El punt 3 es deixa DAMUNT LA TAULA, pendent de l’informe d’EMAYA.   

 
14. 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 en relació als abocadors situats a s’Arenal, 
al bosc de la Porciúncula. 

 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. 

 
El president manifesta que votarà: 
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En contra del punt 1  perquè no es pot evitar l’accès als vehicles.  
A favor del punt 2  
En contra del punt 3 .  
Es tracta de la referència 84450.07 al bosc de la Porciúncula, a prop de l’aparcament. No hi ha expedient 
obert. Segons informe d ’EMAYA de 26/05/14 no s’han detectat les anomalies denunciades. 
Per altre banda hi ha altres solars confrontants amb el bosc de la Porciúncula amb referències cadastrals 
84450.21: expd. 133/11-S; 84450.23: expd. 133/11-S; 84450.23: expd. 164/11-S (arxivat); El president 
demanarà la raó de l’arxiu i si s’ha hagut sancions.   
 
Es fa votació separada dels punts: 
Els punts 1 i 3, s’APROVEN per 17 vots en contra del grup municipal PP i 3 vots a favor del grup 
municipal MÉS. 
El punt 2, s’APROVA  per  unanimitat dels grups municipals presents (17 del PP i 3 de MÉS).  
 
 
S’incorpora la Sra. González  i el president li comenta el resultat de les votacions dels punts tractats i 
sotmesos a votació amb el grup municipal MÉS. 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (28 d’abril de 2014).  
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
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 prendre les mesures oportunes 
per a que es netegin i dignifiquin els espais degradats del Passeig de Cala Gamba amb la major 
brevetat. 
 
El president manifesta que les imatges enviades amb la proposta del PSIB-PSOE no responen a l’estat de 
manteniment actual de neteja. les fotografies realitzades el passat 27 de maig demostren que l’actuació 
de neteja que va fer la brigada de neteja de zones de bany d’EMAYA el passat 12 de maig fou molt 
adequada. Des de aquell dia s’ha fet alguna passada esporàdica per recollir algun paper o residu. 
 
El PSIB-PSOE  RETIRA la proposició. 
 
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 prendre les mesures oportunes 
per a la neteja de la brutor i la retirada d’algues de la Platja del Peñón de Ciutat Jardí. 
 
El president manifesta que en el moment de la inspecció s’ha detectat que el concessionari iniciava les 
tasques de neteja ordinària de  i que el tractor anava cap EsPenyó   
 
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  vol constatar que efectivament s’ha netejat la brutor i 
retirat les algues. 
 
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 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 una zona d’alta protecció mediambiental com és Es Carnatge. 
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El president manifesta que el passat 29 de maig es va sol·licitar a EMAYA la neteja d’aquest abocador de 
propietat municipal, el qual conté residus perillosos i per tant EMAYA haurà de contactar amb un gestor 
autoritzat.    
 
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 prendre les mesures oportunes 
per a que es reparin els desperfectes de la senyalètica i els elements del mobiliari urbà del Passeig d’Es 
Carnatge amb la major brevetat. 
 
El president manifesta que respecte al cartell d’Es Carnatge el passat 16 de maig aquest es trobava en 
bones condicions i que el 20 de maig es va detectar l’acte vandàlic  i immediatament fou retirat de la via 
per procedir a la seva reparació. Atès que s’han de renovar les cames d’ancoratge, el Servei 
d’Infraestructures informa que està previst  que la nova col·locació es realitzi aquesta setmana. 
 
Pel que fa als cartells informatius s’han passat les peticions al Servei de Parcs i Jardins. 
 
Respecte a l’enllumenat s’ha demanat al contractista que revisi la zona i eliminin les coses perilloses  
atès que fa menys d’un mes que es van reposar vàries lluminàries d’Es Carnatge ser objecte d’actes 
vandàlics , essent un lloc on s’ha de fer reposició constant.  En relació a la pintura els treballs es fan per 
plans de pintura i s’incluirà en el llistat de feines. 
 
S’APROVA per UNANIMITAT dels presents. 
 
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 a que es reparin els desperfectes de la senyalètica i la instal·lació elèctrica del Passeig de Cala 
Gamba amb la major brevetat possible. 
 
El president manifesta que el cartell de Cala Gamba es objecte de grafit de forma continuada, amb la 
qual cosa s’està degradant ràpidament. Es neteja i es torna a pintar de forma immediata. Per aquest 
motiu, el passat mes de febrer es va Decretar l’adquisició de nous vinils per a reposició, conjuntament 
amb altres vinils en mal estat (entre els qual s’inclou es Carnatge). En aquests moment ja s’han entregat 
els vinils però no s’han substituïts perquè s’està a l’espera que finalitzin les tasques de retirada de 
posidònia que finalitza aquest mateixa setmana.  Així mateix, cal dir que per motius de seguretat està 
previst traslladar el cartell a la zona de San Joan de Déu on efectivament hi ha més gent que es banya i 
no en aquest indret on, a més, hi ha interferències amb la rampa d’accés al club nàutic de cala Estància. 
 
Respecte a la instal·lació elèctrica es varen detectar diversos focus encastats a la paret que estaven 
sense servei des de feia temps i es va procedir a la seva retirada. Pel que fa a la instal·lació elèctrica de la 
fotografia de la proposició s’ha procedit a col·locar la tapa. La resta de instal·lacions estan correctes i en 
bon funcionament. 
 
S’APROVA per UNANIMITAT dels presents. 
 
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 a la neteja de la brutor i la retirada d’algues de la Platja de S’Areneta al Portixol del Molinar. 
 
El president manifesta que s’ha comprovat que la Platja de S’Areneta d’Es Portitxol d’Es Molinar està 
neta sense acumulacions de posidònia  i el passat 26 de maig  damunt les 19 hores del matí quan es va 
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fer la inspecció encara s’apreciaven les pegades del rampins de la neteja ordinària que realitzen els 
treballadores d’EMAYA. 
 
El PSIB-PSOE  RETIRA la proposició. 
 
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 demanar als responsables de la 
neteja i conservació de las platges de la nostra ciutat a que prenguin les mesures oportunes per a que la 
platja de Cala Gamba conti amb l’estat adequat i correcte per al bany i l’ús dels nostres ciutadans i 
visitants i es retirin les algues putrefactes amb la major brevetat. 
 
El president manifesta que les tasques de retirada de les bancals de posidònia acumulades durant 
l’hivern s’inicien la darrera setmana d’abril o la primera de maig, depenent de les condicions de la mar, 
d’acord amb les recomanacions de la Demarcació de Costes i la Conselleria d’Agricultura , Medi Ambient 
i Territori.  Per ventura la proposició es va redactar abans de les tasques ordinàries de retirada de restes 
a l’inici de temporada de bany i per això es van detectar grans proliferacions o que hi hagi hagut alguna 
aportació extra per algun petit temporal puntual. Però es retira ordinàriament a mesura que es van 
generant. 
 
S’APROVA per UNANIMITAT dels presents. 
 
15. Informació Presidència. 
 
El president  informa de l’estat de les 50 actuacions del Districte durant el mes de maig en relació a les 
sol·licituds rebudes per diferents vies, amb el següent resultat: 
 
 

(A) Actes            0   

(I)  Informe   4 

(R) Resolt 24 

(P) Pendent 21 

(T) En tràmit   0  

(NC) No és competent   1   

Total Peticions 50 

 
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 
05/05/14 

Mobilitat 125 
Districte Platja de 
Palma 

Redreçar senyal de 
STOP a Trasime 
74/323049 

s'Arenal P 

2 
05/05/14 

Mobilitat 126 
Districte Platja de 
Palma 

Redreçar senyal de 
“Prohibit circular” a 
Trasime 75/323055 

s'Arenal P 
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3 
05/05/14 

Mobilitat 127 
Districte Platja de 
Palma 

Redreçar senyal de 
'limit circulació 40' a Fra 
Joan Llabrés 
núm.1/323062 

s'Arenal P 

4 
05/05/14 

Infraestructures 128 
Districte Platja de 
Palma 

Rajoles aixecades o 
falten al carrer 
Marbella, 20, Edifici La 
Ribera, altura Gourmet 
Playa de Palma/323070 

Les 
Meravelle

s 
P 

5 
05/05/14 

Infraestructures 129 
Districte Platja de 
Palma 

Arreglar clot al carrer 
Amilcar, altura núm. 1 
/323151 

s'Arenal R 

6 
05/05/14 

Districte Platja de 
Palma 

130 
Districte Platja de 
Palma 

Ordenança per a 
fomentar i garantir la 
convivència cívica a la 
ciutat de Palma de 
Mallorca 

Platja de 
Palma 

I 

7 
06/05/14 

Infraestructures 131 
Can Pastilla-Sant 
Antoni de la 
Platja,AVV 

Demanen podar les 
males herbes a 
l'escoleta de Can 
Pastilla/323330 

Can 
Pastilla 

P 

8 
06/05/14 

Seguretat 
Ciutadana 

132 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana vigilància a 
la platja per actes 
vandàlics 

Platja de 
Palma 

R 

9 
06/05/14 

IMOV 133 
Districte Platja de 
Palma 

En el carrer Vicari 
Joaquim Fuster altura 
núm. 63, al banc del 
passeig li falta el 
respatller /323388 

Es Molinar R 

10 
07/05/14 

EMAYA 134 
Can Pastilla-Sant 
Antoni de la 
Platja,AVV 

Es demana més 
contenidors al carrer 
Antoni Llabrés Morey 
de Can Pastilla/1314 

Can 
Pastilla 

R 

11 
07/05/14 

Mobilitat 135 
Can Pastilla-Sant 
Antoni de la 
Platja,AVV 

Posar pilons al carrer 
Pins, 42 de Can Pastilla 

Can 
Pastilla 

P 

12 
08/05/14 

EMAYA 136 
Es Born del Molinar 
AV 

Posar 1 paperera amb 
bosses per les mascotes 
al caniparc de Son 
Parera/1329 

Es Molinar R 

13 
08/05/14 

Infraestructures 137 
Es Born del Molinar 
AV 

Col·locar barrera a la 
zona de oci canino del 
parc de Son 
Parera/323642 

Es Molinar P 

14 
08/05/14 

Seguretat 
Ciutadana 

138 
Districte Platja de 
Palma 

Revisar obra d'un bar al 
c/Virgili, 11 

Can 
Pastilla 

R 

15 
08/05/14 

EMAYA 139 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana arreglar 
tapa d'EMAYA a AV 
Amèrica, 13,  davant el 
supermercat 
Mercadona/1340 

s'Arenal R 
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16 
13/05/14 

Mobilitat 140 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana arreglar piló 
a carretera Militar, 
altura núm. 225 amb 
Gaspar Rul·lan/324005 

s'Arenal P 

17 
13/05/14 

Mobilitat 141 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana arreglar colt 
a la calçada a carretera 
Militar, altura núm.  
277/324006 

s'Arenal P 

18 
13/05/14 

Infraestructures 142 MÉS 

s'Arenal - Les 
Meravelles: palmeres 
amb becut vermell 
abandonades? 

Les 
Meravelle

s 
NC 

19 
13/05/14 

Sanitat 143 MÉS 
s'Arenal-La 
Porciúncula:abocador 
incontrolat 

s'Arenal R 

20 
13/05/14 

Sanitat 144 MÉS 
s'Arenal - ses Cadenes: 
abocadors incontrolats 

s'Arenal R 

21 
13/05/14 

Sanitat 145 MÉS 
s'Arenal-Les Meravelles: 
abocadors incontrolats 

s'Arenal R 

22 
13/05/14 

Sanitat 146 MÉS 
s'Arenal - Bellavista: 
abocador incontrolat 

s'Arenal R 

23 
13/05/14 

Sanitat 147 MÉS 
s'Arenal - Pont del 
Torrent des Jueus: 
abocador incontrolat 

s'Arenal R 

24 
14/05/14 

Districte Platja de 
Palma 

148 Sanitat 
Informe de tractaments 
realitzats en campanya 
de Lokímica 

Platja de 
Palma 

I 

25 
15/05/14 

IME 149 Vogar i Ciar 
Demanen posar 
porteries i aros a les 
pistes de basquet 

Es Molinar P 

26 
21/05/14 

Sanitat 150 Sureda, Silvia 
Possible abandonament 
d'animals a cra. Arenal 
n.16 

s'Arenal P 

27 
22/05/14 

Districte Platja de 
Palma 

151 Govern Interior 
DB 7815 08/05/2014 PO 
Terrasses 1a línia PdP 

Platja de 
Palma 

I 

28 
22/05/14 

Medi Ambient 152 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta 
el grup municipal PSIB 
PSOE a la Junta de 
Districte de la Platja de 
Palma del dia 2 de juny 
del 2014, relativa a la 
proliferació d'algues a la 
platja de s'Areneta al 
Portixol del Molinar 

Es Molinar R 
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29 
22/05/14 

Infraestructures 153 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta 
el grup municipal PSIB 
PSOE a la Junta de 
Districte de la Platja de 
Palma del dia 2 de juny 
del 2014, relativa al 
deteriorament de la 
senyalètica i dels 
elements d'instal·lació 
elèctrica del passeig de 
Cala Gamba 

Coll d'en 
Rebassa 

R 

30 
22/05/14 

Medi Ambient 153 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta 
el grup municipal PSIB 
PSOE a la Junta de 
Districte de la Platja de 
Palma del dia 2 de juny 
del 2014, relativa al 
deteriorament de la 
senyalètica i dels 
elements d'instal·lació 
elèctrica del passeig de 
Cala Gamba 

Coll d'en 
Rebassa 

R 

31 
22/05/14 

Medi Ambient 154 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta 
el grup municipal PSIB 
PSOE a la Junta de 
Districte de la Platja de 
Palma del dia 2 de juny 
del 2014, relativa a  la 
presència algues 
podrides a la platja de 
Cala Gamba 

Coll d'en 
Rebassa 

R 

32 
22/05/14 

Districte Platja de 
Palma 

155 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta 
el grup municipal PSIB 
PSOE a la junta de 
districte de Platja de 
Palma del dia 2 de juny 
del 2014, relativa als 
espais degradats del 
passeig de Cala Gamba 
al voltant del “peñón” 

Coll d'en 
Rebassa 

R 

33 
22/05/14 

Medi Ambient 156 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta 
el grup municipal PSIB 
PSOE a la junta de 
districte de Platja de 
Palma del dia 2 de juny 
del 2014, relativa a la 
brutor i la proliferació 
d'algues a la platja del 
peñón a ciutat jardí 

Coll d'en 
Rebassa 

R 
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34 
22/05/14 

Sanitat 157 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta 
el grup municipal PSIB 
PSOE a la junta de 
districte de Platja de 
Palma del dia 2 de juny 
del 2014, relativa a 
l'existència d'un 
abocador il·legal 
d'enderrocs al passeig 
d'es Carnatge 

Can 
Pastilla 

R 

35 
22/05/14 

Infraestructures 158 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta 
el grup municipal PSIB 
PSOE a la junta de 
districte de Platja de 
Palma del dia 2 de juny 
del 2014, relativa al 
deteriorament de la 
senyalètica i dels 
elements del passeig 
d'es Carnatge 

Can 
Pastilla 

R 

36 
22/05/14 

EMAYA 158 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta 
el grup municipal PSIB 
PSOE a la junta de 
districte de Platja de 
Palma del dia 2 de juny 
del 2014, relativa al 
deteriorament de la 
senyalètica i dels 
elements del passeig 
d'es Carnatge 

Can 
Pastilla 

R 

37 
23/05/14 

Infraestructures 159 
Districte Platja de 
Palma 

Demanen si es posaran 
els bancs quan acabin 
les obres de la plaça de 
l’església del Coll 

Coll d'en 
Rebassa 

R 

38 
23/05/14 

Mobilitat 160 
Districte Platja de 
Palma 

Redreçar senyal de 
prohibit aparcar al 
carrer Cardenal Rossell, 
73 /324768 

Coll d'en 
Rebassa 

P 

39 
23/05/14 

Mobilitat 161 
Districte Platja de 
Palma 

Redreçar senyal de 
càrrega i descàrrega al 
carrer Bartomeu 
Barceló i Mir, 15 
/324769 

Es Molinar P 

40 
23/05/14 

Seguretat 
Ciutadana 

162 
Districte Platja de 
Palma 

Revisar obra d'un bar al 
carrer Virgili, 5 

Can 
Pastilla 

R 

41 
27/05/14 

Mobilitat 163 
Districte Platja de 
Palma 

Ampliació cicle semàfor 
a Can Pastilla 

Can 
Pastilla 

R 
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42 
28/05/14 

Districte Platja de 
Palma 

164 
Districte Platja de 
Palma 

La Platja de Palma 
compta des d'avui amb 
5 quilòmetres de xarxa 
Wi-Fi gratuïts a 29 
punts d'accés 

Platja de 
Palma 

I 

43 
28/05/14 

Infraestructures 165 
Districte Platja de 
Palma 

Neteja escosells de 
herbes a Manuela de 
los Herreros/325080 

Can 
Pastilla 

P 

44 
28/05/14 

Infraestructures 166 
Districte Platja de 
Palma 

Reparar clot a c/ Blau 
amb Navas de 
Tolosa/325082 

Coll d'en 
Rebassa 

P 

45 
28/05/14 

Mobilitat 167 
Districte Platja de 
Palma 

Pintar pas de vianants 
al c/ Cardenal Rossell i 
carrers 
confrontants/325083 

Coll d'en 
Rebassa 

P 

46 
28/05/14 

Infraestructures 168 
Districte Platja de 
Palma 

Reposar rajoles al carrer  
Cardenal Rossell 
13/3250 85 

Coll d'en 
Rebassa 

P 

47 
29/05/14 

Govern Interior 169 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana pintar les 
marques màximes 
d'ocupació de via 
publica a 1ª línia Platja 
de Palma/1738 

Platja de 
Palma 

P 

48 
30/05/14 

Infraestructures 170 
Districte Platja de 
Palma 

Arbre caigut a Vicari 
Joaquim Fuster,  altura 
núm. 26 1 Ad'es 
Molinar/325273 

Es Molinar P 

49 
30/05/14 

Infraestructures 171 
Districte Platja de 
Palma 

Posar rajoles al carrer 
Blau,  altura núm. 12 
d'es Coll/325286 

Coll d'en 
Rebassa 

P 

50 
30/05/14 

IME 172 
Club Petanca 
Molineros 

Demanen un club de 
petanca al barri d'es 
Coll d'en Rabassa 

Coll d'en 
Rebassa 

P 

 
La Junta es dona per assabentada. 
 
8. Precs i Preguntes. 
 
El Sr. Verger pregunta al president com valora les queixes en Premsa del president de la Federació 
Hotelera  pells pocs recursos de la Policia Local de Palma.  
 
El president contesta que l’Ajuntament ha iniciat tots els control de forma constant atenent també a les 
peticions dels hotelers encara que a les reunions mantingudes els hotelers sempre aprofiten per 
demanar un poc més. Malgrat això, la valoració és positiva i no existeixen elements per creure que 
estam davant una situació més greu que la dels anys anteriors. 
A més, amb la Policia Comunitària per una millor reorganització dels efectius es té mes marge 
d’actuació. Setmanalment la Policies Nacional i Local es reuneixen amb els hotelers i no ens consta que 
hagin apuntat la necessitat d’haver d’augmentar la Policia Local, encara que així ho afirmi la notícia de 
Premsa. Tampoc augmentar les hores extraordinàries sinó que s’utilitzin el recursos de forma eficient 
acompanyant de moltes campanyes de civisme per pal·liar aquelles actuacions i activitats contraries al 
compliment de les ordenances municipals. 
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La Sra. Gonzàlez afegeix que li crida l’atenció que davant declaracions tant explícites i contundents del 
president de la Federació Hotelera el president es justifiqui amb els controls a la via pública.  
 
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                                                          
 
 
 
 
 
 


