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ACTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRICTE PLATJA DE PALMA 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
Núm. de la sessió: 6 
Tipus de sessió: ordinària 
Data: 30 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 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (2 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 a la neteja de la brutor i la retirada d’algues de la Platja del Peñón de Ciutat 
Jardí. 
 
3. DAMUNT LA TAULA: 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: 

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

 
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 es senyalitzi correctament la zona de davant la platja petita del començament del Passeig d’Es 
Carnatge i també s’acordoni per impedir l’accés dels cans per error dels seus propietaris 
 
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 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.  
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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 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.  
 
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 que els veïns dels núms. 11, 12 i 13 del Carrer Antoni Llabrés de Can Pastilla tinguin els 
contenidors de fems més a prop. 
 
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 es facin les actuacions necessàries per corregir els problemes d’accessibilitat del carrer 
Horaci de Can Pastilla.  
 
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 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. 

  
10. Informació Presidència. 
 
11. 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 (2 de juny de 2014).  
 
S’APROVA per UNANIMITAT dels presents. 
 
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 a la neteja de la brutor i la retirada d’algues de la Platja del Peñón de Ciutat 
Jardí. 
 
El PSIB-PSOE  RETIRA la proposició. 
 
3. DAMUNT LA TAULA: 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: 

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

El president informa que existeix expedient obert amb el núm. 44/2114-S, com a conseqüència d’una 
denúncia del grup municipal MÉS.  Hi ha un informe emès pel Servei d’inspecció Ambiental, acompanyat 
de fotografies que constata l’existència d’un considerable quantitat de residus abandonats i la presència  
de residus en els vies d’accés. 
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 La titularitat correspon a la Junta de Compensació  i el procediment es troba en fase d’audiència prèvia 
al titular, atorgant-li un termini de quinze dies hàbils per a la formulació d’al·legacions i vista de 
l’expedient,  i atès que no es va localitzar al titular el passat 4 de juny s’ha enviat anunci al BOIB per a la 
seva publicació. 
 
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 les mesures oportunes 
per a es senyalitzi correctament la zona de davant la platja petita del començament del Passeig d’Es 
Carnatge i també s’acordoni per impedir l’accés dels cans per error dels seus propietaris 
 
 El president manifesta que es sol·licitaran els cartells que informin que a la Platja petita del 
començament dels Passeig d’Es Carnatge no està autoritzat l’accés als cans. 
 
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 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.  
 
El president manifesta que aquesta zona del Passeig d’Es Carnatge no es una zona ANEI. Està classificada 
com una zona d’ús general d’ús públic. No disposa de llicencia municipal atès que es una zona d’ús lliure 
públic que disposa de la pertinent autorització/concessió de la Demarcació  de Costes  de les Illes 
Balears. 
 
Es deixa DAMUNT LA TAULA, pendent de demanar si disposa de llicència d’activitat. 
 
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 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.  
El president manifesta que li crida l’atenció que des de l’any 2004 fins a dia d’avui, per tant fa 10 anys no 
s’hagi plantejat aquest tema ni tampoc s’hagi sol·licitat a Gesa cap actuació respecte a la piscifactoria i 
ara, sense cap fonament legal, que l’equip de govern demani a un entitat privada la instal·lació d’una 
pantalla verda per evitar l’impacte visual de la piscifactoria fuig de tota lògica, a més de que suposaria  
una inversió important per Gesa. 
 
La Sr. González considera que no es motiu dir que fins ara l’Ajuntament no ho ha demanat. Per ventura 
el consistori no va reparar amb aquest tema. El que sí es evident ateses les queixes dels veïns, és que  
aquesta zona del Passeig d’es Carnatge, a l’altura de Sant Joan de Déu del Coll d’en Rabassa, cada dia té 
més ús i atès que s’ha anat millorant amb el temps aquest espai públic, el grup socialista no li sembla 
extemporani plantejar aquest tema,  a més de que prendre les mesures adients  per evitat l’impacta 
visual de la piscifactoria de Gesa, és tan senzill com instal·lar una pantalla vegetal. 
 
El president considera que, en tot cas, seria més adient que el GOB ho demanés directament a GESA. 
 
Es deixa DAMUNT LA TAULA, pendent de demanar informe a Medi Ambient. 
 
El Sr. Verger s’incorpora a les 12:30 hores. 
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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 que els veïns dels núms. 11, 12 i 13 del Carrer Antoni Llabrés de Can Pastilla tinguin els 
contenidors de fems més a prop. 
 
El president manifesta que s’han fet les gestions oportunes en aquesta zona per a la reestructuració del 
servei de recollida, substituint els contenidors de 1.000 litres per contenidors de recollida de 3.200 litres 
de capacitat. Amb aquest sistema s’han eliminat els punts de contenidors que causaven un impacte 
visual poc agradable i ha fet que la distància entre les bateries de contenidors sigui més grossa, per tant 
el ciutadà ha de desplaçar-se uns metres més per dipositar els seus residus, però té menys molèsties 
d’olors i brutícia. 
 
A més en el carrer Antoni Labres i Morey no es poden col·locar contenidors de recollida lateral mentre 
que l’Àrea de Mobilitat no canvi l’estacionament de vehicles del costat esquerra al costat dret en el 
sentit de la circulació.  
 
S’APROVA per UNANIMITAT dels presents. 
 
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 es facin les actuacions necessàries per corregir els problemes d’accessibilitat del carrer 
Horaci de Can Pastilla.  
 
El president manifesta que és un espai privat d’ús públic i que no es un tema prioritari atès que aquest 
no és l’únic problema d’accessibilitat de Can Pastilla i que hi ha molts mes casos d’accesibilitat 
problemàtics sobretot per causa dels arbres que de les faroles i que eés un tema de dotació 
pressupostària per fer front a totes les intervencions d’obra civil, enllumenat, i jardineria en els cas del 
arbres. 
 
La Sra. González manifesta que l’equip de govern hauria de demanar al Consorci de la Platja de Palma 
una alternativa per aquest i altes problemes. 
 
El president li respon que s’ha parlat del tema amb veïns i restauradors i aquests consideren 
precisament que aquest no és el principal problema de la Platja de Palma. Continua dient que els temes 
conflictius que va abordar la Sra. Nàgera  en el Pla de reforma de la Platja de Palma són els que estan 
recollits a l’Ordenança de convivència cívica. 
 
ES REBUTJA  per 17 vots en contra del grup municipal 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. 
 
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 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  
 
La Sra. González puntualitza que aquest abocador il·legal de la zona de Bellavista, a l’altura del 
restaurant, just a davora del col·legi Tamarells no és el mateix abocador que presenta el grup municipal 
MÉS amb seva proposició del punt 3.3 relativa a carrers de la urbanització de Bellavista de s’Arenal. 
 
El Sr. Verger comenta que s’hauria de veure l’informe per verificar quin és el tram que correpon als 
titulars de la referida zona de Bellavista a que fa referència la Sra. González. 
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El president comenta que si la zona és diferent a la del punt 3.3 de l’ordre del dia votaria a favor 
demanant l’actuació  immediata,  malgrat això el presents decideixen que es demani més informació per 
clarificar si es tracte o no dels mateixos solars.  
 
Es deixa DAMUNT LA TAULA, pendent de demanar informe. 
 
10. Informació Presidència. 
 
El president manifesta que s’han incorporat imatges a algunes de les 37 actuacions del districte durant 
el mes de juny en relació a les sol·licituds rebudes per diferents vies, perquè ajudin a l’oposició a 
localitzar i visualitzar amb més facilitat les referides actuacions, amb el següent resultat: 
 
 

(A) Actes          ---   

(I)  Informe   2 

(R) Resolt 19 

(P) Pendent 16 

(T) En tràmit ---   

(NC) No és competent ---   

Total Peticions 37 

 
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 
02/06/14 

Infraestructures 173 
Districte Platja de 
Palma 

Neteja escosells de herbes 
a Avinguda 
Amèrica/325453 

s'Arenal R 

2 
02/06/14 

Infraestructures 174 
Districte Platja de 
Palma 

Neteja escosells de herbes 
a carretera Militar/Ses 
Cadenes/325455 

s'Arenal P 

3 
02/06/14 

Infraestructures 175 
Districte Platja de 
Palma 

Podar arbre a av. Amèrica 
altura n.10 /325697 

s'Arenal R 

4 
03/06/14 

Infraestructures 176 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana programació 
de poda de les palmeres 
de 1ª línia de Platja de 
Palma 

Platja de 
Palma 

R 

5 
03/06/14 

Mobilitat 177 
Districte Platja de 
Palma 

Redreçar pilons a Samil 
36/325701 

Les 
Maravelles 

P 

6 
03/06/14 

EMAYA 178 
Es Born del Molinar 
AV 

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

Es Molinar R 

7 
03/06/14 

Economia 179 
Es Born del Molinar 
AV 

Demana reunió amb el 
regidor Julio Martínez 

Es Molinar R 

8 
03/06/14 

Participació 180 
Es Born del Molinar 
AV 

Demana reunió amb la 
regidora Esperanza Crespí 

Es Molinar R 

9 
04/06/14 

Infraestructures 181 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana arreglar 
arqueta li falta tapa a 
Martina Pascual davant 
del n. 6 d'es 
Pil·larí/325833 

Platja de 
Palma 

P 
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10 
05/06/14 

Infraestructures 182 
Districte Platja de 
Palma 

Arbre caigut a Cala 
Gamba/325963 

Coll d'en 
Rebassa 

P 

11 
05/06/14 

Districte Platja de 
Palma 

183 Seguretat Ciutadana 

Informe reconversió solar 
municipal en vía pública a 
Pare Rafael Serra amb 
Amílcar 

s'Arenal I 

12 
06/06/14 

EMAYA 184 
S'Arenal-Platja de 
Palma AV 

Demanen la neteja dels 
contenidors de Gaspar 
Rullán amb cra. 
Militar/1886 

s'Arenal R 

13 
06/06/14 

EMT 185 
Es Born del Molinar 
AV 

Demanen reforçar les 
linies des de es Coll cap a 
Palma 

Es Molinar P 

14 
06/06/14 

EMAYA 186 
Es Born del Molinar 
AV 

Neteja de contenidors i 
informar de l'horari per 
depositar la basura/1899 

Es Molinar R 

15 
06/06/14 

Seguretat Ciutadana 187 
Es Born del Molinar 
AV 

Demanen mes vigilància 
pels cans que estan 
amollats 

Es Molinar P 

16 
09/06/14 

EMAYA 188 
Districte Platja de 
Palma 

Col·locar tapa a Milán n. 
32/1912 

s'Arenal R 

17 
09/06/14 

Infraestructures 189 
Districte Platja de 
Palma 

Revisar llum a Josep 
Amengual 

Es Molinar R 

18 
09/06/14 

EMAYA 190 
Districte Platja de 
Palma 

Revisar les papereres del 
paseig d'es Molinar 

Es Molinar P 

19 
10/06/14 

Mobilitat 191 
Districte Platja de 
Palma 

Redreçar senyal de 
circulació prohibida a 
Gaspar Rul·lan n.1 amb 
Zaforteza/326394 

s'Arenal P 

20 
12/06/14 

IMOV 192 
S'Arenal-Platja de 
Palma AV 

Retirar dues torres de 
llum obsoletes a Militar 
plaça dels nins i l'altre al n. 
262/2030 

s'Arenal P 

21 
12/06/14 

IMOV 193 
S'Arenal-Platja de 
Palma AV 

Arreglar cabletjat a Germà 
Bianor n.11/2032 

s'Arenal P 

22 
12/06/14 

IMOV 194 
S'Arenal-Platja de 
Palma AV 

Retirar poste de llum i 
poste a paret a Militar 
altura 256/2033 

s'Arenal P 

23 
12/06/14 

IMOV 195 
S'Arenal-Platja de 
Palma AV 

Es demana manteniment 
de cablejat a Trasimé 
altura n. 60/2034 

s'Arenal P 

24 
12/06/14 

Districte Platja de 
Palma 

196 Infraestructures 
Informe del mes de maig 
d'actuacions brigada 72H 

Platja de 
Palma 

I 

25 
12/06/14 

Infraestructures 197 
Districte Platja de 
Palma 

Arreglar fanal a Ca Na 
Gabriela n.2/326659 

s'Arenal P 

26 
12/06/14 

Seguretat Ciutadana 198 Govern Interior 
Es demana revisar la 
terrassa i obra del H. 
Pabisa 

s'Arenal R 

27 
12/06/14 

SMAP 199 
Districte Platja de 
Palma 

Saber com està el tema de 
l'aparcament públic a Can 
Pastilla/2044 

Can Pastilla R 

28 
12/06/14 

Medi Ambient 200 
Es Born del Molinar 
AV 

Revisar col·locació cartells 
informatius Es Carnatge 

Coll d'en 
Rebassa 

P 
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29 
18/06/14 

Mobilitat 201 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana un pas de 
vianants al carrer Vicente 
Tofiño 12 'Jardín de 
infància las ardillas' 

Coll d'en 
Rebassa 

P 

30 
23/06/14 

Infraestructures 202 
Districte Platja de 
Palma 

Llum apagada a carrer 
Fonoll 

Coll d'en 
Rebassa 

R 

31 
24/06/14 

Medi Ambient 203 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

DAMUNT TAULA: 
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 

32 
24/06/14 

Sanitat 204 MÉS 
s'Arenal - Bellavista: 
abocador incontrolat 

s'Arenal R 

33 
24/06/14 

Urbanisme 205 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la junta de districte de 
Platja de Palma del dia 30 
de juny del 2014, relativa 
a la presència d'un Quiosc 
no identificat al passeig 
d'es Carnatge 

Can Pastilla R 

34 
24/06/14 

Urbanisme 206 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la junta de districte de 
Platja de Palma del dia 30 
de juny del 2014, relativa 
a la necessitat d'una 
pantalla verda per evitar 
l'impacte visual de la 
piscifactoria de Gesa al 
passeig d'es Carnatge al 
Coll d'en Rabassa 

Coll d'en 
Rebassa 

R 

35 
24/06/14 

EMAYA 207 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la junta de districte de 
Platja de Palma del dia 30 
de juny del 2014, relativa 
als problemes de manca 
de contenidors al carrer 
Antoni Llabrés núm. 11, 
12 i 13 de Can Pastilla 

Can Pastilla R 

36 
24/06/14 

Infraestructures 208 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la junta de districte de 
Platja de Palma del dia 30 
de juny del 2014, relativa 
als problemes 
d’accessibilitat al carrer 
Horaci de Can Pastilla 

Can Pastilla P 



 

 8 

37 
24/06/14 

Sanitat 209 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la junta de districte de 
Platja de Palma del dia 30 
de juny del 2014, relativa 
a l'existència d'un 
abocador il·legal 
d'enderrocs a la 
urbanització de Bellavista 
- s'Arenal 

s'Arenal R 

 
La Junta es dona per assabentada. 
 
11. 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                                                          
 
 
 
 
 
 


