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ACTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRICTE PLATJA DE PALMA 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
Núm. de la sessió: 7 
Tipus de sessió: ordinària 
Data: 28 de juliol de 2014 
Horari: de les 12:06 a les 13: 04 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. 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 
- Sr. Antoni Josep Verger Martínez, representant del grup municipal MÉS  
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de 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.  
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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 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.  
 
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 Trasimé 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. 
 
 
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 (30 de juny de 2014).  
S’APROVA per UNANIMITAT dels presents. 
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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.  
 
El president manifesta que el cap de departament del Servei d’Activitats de la Gerència d’Urbanisme 
informa que “s'ha presentat per a la seva tramitació un expedient d'un quiosc situat en una zona d'espai 
lliure públic d’Es Carnatge, i dins de l'expedient s'ha inclòs una autorització i concessió de Costes per 
estar comprès dins de la zona de domini públic de Costes, a la zona marítim terrestre. Identificada en el 
PGOU com SGEL/ZOP, Codi 79-01-I., Platja de Camp Pastilla, Cala Estada. A l'expedient es presenta una 
declaració responsable d'inici i exercici d'activitat permanent innòcua que no requereix permís 
d'instal·lació i signada pel titular de la concessió així com una certificació amb Memòria Tècnica i fitxa 
resum d'activitats permanents innòcues que no requereixen permís d'instal·lació signada pel tècnic 
responsable i el titular de la concessió.  
 
El Servei d’Activitats està emetent un informe tècnic atès que segons la Llei d'activitats, les activitats que 
es troben en domini públic han de ser tractades com a majors i per tant es posaran deficiències que se li 
comunicaran al titular”. 
 
El president també informa que es va dictar un Decret de tancament amb mesures cautelars i que la 
inspecció de la Patrulla Verda va detectar que no estaven acreditats els urinaris i les mesures de 
seguretat “extintors”en el projecte presentat. 
 
La Sra. González demana que se la vagi informant puntualment de les actuacions municipals en relació a 
l’expedient  d’activitats d’aquest quiosc al passeig d’Es Carnatge. 
 
S’APROVA per UNANIMITAT dels presents. 
 
 
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.  
 
El president manifesta que el Servei de Parcs i Jardins del Departament d’Infraestructures informa que 
“és  zona ANEI i cal respectar plànols de llums i cons d'aproximació que ens imposa AENA” 
 
El PSIB-PSOE  RETIRA la proposició. 
 
 
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. 
 
El president manifesta que el Servei de Medi Ambient informa que “vist el plànol dels solars, és tracta 
dels solars ubicats a la Ctra. Militar, núms. 199 i 205 (referències cadastrals núms. 92385.21 i 25). Tenen 
expedients oberts que és troben en fase “d’audiència prèvia als titulars”, atorgant un termini de quinze 
dies hàbils per a què puguin tenir vista de l’expedient i formular els a al·legacions que estimin 
pertinents.  Aquesta audiència fou notificada  en data 9 de juny d’aquest any,  finalitzant  el passat 26 de 
juny a un dels expedients i de l’altra encara no tenim rebut”.  
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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 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.  
 
El president manifesta que el Servei de Parcs i Jardins  del Departament d’Infraestructures informa qque 
l'alineació de eucaliptus, van ser podats a l'hivern de 2012 i estava prevista la poda en verd segons les 
obligacions de plec per a aquesta campanya. Els exemplars estaven catalogats com de risc baix i, 
probablement, algun dels episodis de tempestes estivals ha provocat la fractura parcial de branques que 
va acabar en caiguda. Els episodis de pluja amb ratxes de vent s'aguditzen en corredors de vent tipus 
torrents, com ha pogut ser el cas. S'ha procedit a una revisió completa de l'alineació i en els propers dies 
es procedirà a la poda prevista”. 
 
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 
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.  
 
El president manifesta que el cap de Departament de Recollida de EMAYA informa que “diàriament es 
recullen els residus que els ciutadans abandonen al voltant dels contenidors. Els contenidors deteriorats 
o romputs que es poden arreglar els arregla la brigada del Servei de Recollida, la substitució del que no 
es poden arreglar es fa a llarg termini ja que no disposem d’existències en aquests moments”. 
 
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 
netejar els carrers Medellín i Guayaquil i que se solucioni la situació de brutor que originen els fruits 
dels arbres.  
 
El president manifesta que el cap de departament de Neteja d’EMAYA informa que “aquests carrers es 
netegen a dies alterns segons programació. El problema de les taques que produeixen els fruits dels 
arbres existeix a tots els carrers on s’han sembrat aquests tipus d’arbrat; aquesta situació no la pot 
resoldre EMAYA ja que es fa net amb aigua a pressió i l’endemà torna estar igual. En data 22 de juliol de 
2014 sa dut a terme una neteja amb aigua a pressió als punts sol·licitats”. 
 
El president afegeix que a l’època de floració d’aquest arbres s’embruta més la via pública de la qual 
cosa en són conscients els presents. 
 
S’APROVA per UNANIMITAT dels presents. 
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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.  
 
El president manifesta que el cap de departament de Neteja d’EMAYA informa que “aquest carreró no 
es de titularitat municipal, pertany a tots els veïnats, per tant no es responsabilitat d’EMAYA el seu 
manteniment ni la seva neteja”. 
 
Els assistentes barregen diverses possibilitats per esmenar aquesta situació de brutícia al carrer i la Sra. 
González fa èmfasi en la possibilitat de que es comparteixi la despesa entre l’Ajuntament i els veïns ja 
que  aquest no són els causants directes de la brutícia del carrer atribuïble segurament als vianants. 
 
El president afegeix que l’Ajuntament instarà als propietaris la neteja del carrer assegurant-se que els 
propietaris abans puguin tancar el carrer, tal com ha succeït en altres ocasions i la qual cosa 
l’Ajuntament  ha de tractar d’evitar, o arribar a un acord amb els veïns. 
 
Es deixa DAMUNT LA TAULA. 
 
 
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 Trasimé i el Quarter) es 
faci una intervenció paisatgística i presenti un aspecte més adient a una zona turística de primera 
importància.  
 
El president manifesta que el Servei de Parcs i Jardins del Departament d’Infraestructures informa que " 
aquest espai correspon a un projecte en el qual fa mesos es va eliminar el banc d'obra i uns murets i la 
setmana passada es va col·locar un guardajardí que ja es tenia previst. El problema pel enjardinament és 
que no hi ha aigua en el jardí”.  
 
El president comenta que aquesta zona  ha sofert una millora significativa consensuada amb els veïns, 
comerciants i hotelers  i s’ha tractat amb especial interès per part del Districte des de fa quasi 1 any, 
procedint a la retirada dels bancs i dels murets, la neteja del jardí i de les mates, actuacions que el 
president considera suficients. El president mostra fotografies d’abans de la intervenció i de com ha 
quedat actualment la plaça Tokio. 
 
La Sra. González voldria aquest espai enjardinat, amb flors i sembles més atractiu i acollidor. 
 
ES REBUTJA  per 17 vots en contra del grup municipal PP i 9 vots a favor del  grup municipal PSIB-
PSOE,  seguint el criteri del vot ponderat. 
 
 
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.  
 
El president manifesta que el Departament d’Infraestructures informa que "es dóna trasllat al Servei de 
*Vialitat i es recorda l'existència del servei d'atenció en el 010 que agilita la reparació d'aquest tipus de 
desperfectes." 
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El president afegeix que des de el Districte ja s’ha sol·licitat que s’arreglin i es posin els pilons en el seu 
lloc a no ser que la Sra. González manifesti que seria millor la seva retirada, atès que a la proposició es 
desmana indistintament alguna de les dues actuacions. 
 
La Sra. González contesta que li pareix correcta que s’arreglin i es tornin a instal·lar. 
 
S’APROVA per UNANIMITAT dels presents. 
 
 
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.  
 
La cap del Departament de Disciplina informa que ”aquesta proposició es va passar al Servei de 
Protecció de l’Edificació i un tècnic municipal, en data del passat 23 de juliol ha emès un informe que 
conclou que s’ha de fer una ordre d’execució, amb audiència prèvia, a al propietat, ordenant la retirada 
d’elements d’obra que es troben a la voravia, el tancament del solar a’acord amb l’article 438 del PGOU, 
concedint-li un termini de 3  mesos per dur-ho a terme i des de el Departament es farà l’audiència 
d’aquesta ordre”. 
 
S’APROVA per UNANIMITAT dels presents. 
 
 
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.  
 
El president manifesta que el Departament d’Infraestructures informa que "es dóna trasllat al Servei de 
Vialitat i es recorda l'existència d'un servei d'atenció en el 010 que agilita la reparació d'aquest tipus de 
desperfectes". 
 
S’APROVA per UNANIMITAT dels presents. 
 
 
 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.  
 
El president manifesta que el Departament d’Infraestructures informa que "l'existència d'arbrat en una 
vorera d'amplada reduïda d'acord amb la dimensió total de la secció de la via molt escassa és la causa de 
la barrera física, que no existeix en la vorera oposada. No obstant això, si es considera justificada 
l'eliminació de l'arbrat existent per raó de l'obstacle que suposa, podria avaluar-se i programar-se el cost 
de la intervenció, que atenent a l'exigit en l'actual Reglament autonòmic, suposaria la construcció d'una 
vorera d'un ample lliure d'1,80 m, per la qual cosa haurà d'eliminar-se també la banda d'aparcament. 
Addicionalment es programa inspeccionar els rebaixos de cantonades". 
 
S’APROVA per UNANIMITAT dels presents la següent transaccional: 
“La Junta Municipal del Districte de la Platja de Palma insta a l’equip de govern de l’Ajuntament a 
instal·lar el forjat adient a l’escocell de la present imatge de la present proposició que permeti el pas 
dels vianants amb mobilitat reduïda i conservar l’escocell i l’arbre ubicat al carrer Bailén, a la mateixa 
acera del col·legit públic”.  
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14. Informació Presidència. 
 
El president manifesta que s’han incorporat imatges a algunes de les 64 actuacions del districte durant 
el mes de juliol 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   4 

(R) Resolt 36 

(P) Pendent 23 

(T) En tràmit ---   

(NC) No és competent   1   

Total Peticions 64 

 
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 
01/07/14 

Urbanisme 211 
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 

2 
01/07/14 

Urbanisme 212 
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 

3 
01/07/14 

Sanitat 213 
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 

4 
01/07/14 

Medi Ambient 214 
Districte Platja de 
Palma 

Revisar algas en Puro 
Beach por olores 
nocturnos de Can Pastilla 

Can Pastilla P 
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5 
01/07/14 

EMAYA 215 
Districte Platja de 
Palma 

Revisar contenidor 
romput i col·locar al seu 
lloc a Dentol amb Antoni 
Llabrès de Can 
Pastilla/2388 

Can Pastilla R 

6 
01/07/14 

Infraestructures 216 Vogar i Ciar 

Diuen que no hi ha aigua 
corrent al seu local de Son 
Tarrés Llucmajor 79 d'es 
Molinar/329385 

Es Molinar P 

7 
01/07/14 

Districte Platja de 
Palma 

217 
Can Pastilla-Sant 
Antoni de la 
Platja,AVV 

Cartell festes Can Pastilla 
2014 

Can Pastilla I 

8 
02/07/14 

Districte Platja de 
Palma 

218 Infraestructures 

Informe de posiciones 
inhabilitades detectades 
en arbrat d’alineacions 
localitzades en Districte 
Playa de Palma 

Platja de 
Palma 

I 

9 
02/07/14 

Infraestructures 219 
Margarita Blanes 
Valdés 

Suggeriment  repoblar la 
zona de  Can pastilla/DMS 
53791 

Can Pastilla R 

10 
02/07/14 

Infraestructures 220 Vogar i Ciar 
Diuen que hi ha una plaga 
als arbres de Saul 4C d'es 
Molinar/328927 

Es Molinar P 

11 
03/07/14 

Infraestructures 221 
Districte Platja de 
Palma 

Vorera en mal estat a 
carrer Josep Malberti 
36/328998 

Coll d'en 
Rebassa 

P 

12 
03/07/14 

Urbanisme 222 Javier Xamena 

Demana revisar les 
llicències dels 
supermercats a Trasimé 
de s'Arenal 

s'Arenal P 

13 
03/07/14 

Medi Ambient 223 
Can Pastilla-Sant 
Antoni de la 
Platja,AVV 

Revisar algues al Clot d'es 
Bernadet de Can 
Pastilla/2413 

Can Pastilla R 

14 
07/07/14 

Districte Platja de 
Palma 

224 
Can Pastilla-Sant 
Antoni de la 
Platja,AVV 

Correfoc i Dimonis de 
Capocorb 

Can Pastilla R 

15 
07/07/14 

Infraestructures 225 Damián Planas 

Diu que hi ha un arbre que 
aixeca les rajoles de la 
vorera a Bernat Rigo 6 
d'es Coll/329297 

Coll d'en 
Rebassa 

P 

16 
08/07/14 

Infraestructures 226 
AVV Son Sunyer - 
Arenal 

Diu que hi ha una branca 
d'arbre a Mar Roja amb 
AV Son Rigo/329376 

Les 
Meravelles 

R 

17 
08/07/14 

Districte Platja de 
Palma 

227 Sanitat 

Normes de funcionament 
de la Comissió de 
seguiment de la 
Ordenança de renous y 
vibracions 

Platja de 
Palma 

I 

18 
08/07/14 

Mobilitat 228 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana pintar el pas 
de vianants a la rotonda 
de Fra Joan 
Llabrés/329477 

s'Arenal R 
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19 
09/07/14 

Infraestructures 229 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana retirada 
branca palmera i revisar 
les branques de les 
palmeres de Mar 
Menor/329551 

Les 
Meravelles 

R 

20 
09/07/14 

Mobilitat 230 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana es retirin 
pilons a terra a cra. Arenal 
al llarg del Balneari 
7/329569 

Les 
Meravelles 

R 

21 
09/07/14 

Infraestructures 231 
Districte Platja de 
Palma 

Posar tapa a cra. Arenal 
con Pare Bartomeu Salvà 

s'Arenal R 

22 
09/07/14 

Participació 232 
As.3ª edat Es 
Trencadors Ses 
Cadenes 

Sol·licitud d'ocupació als 
espais públics per motius 
diversos 

s'Arenal R 

23 
10/07/14 

Seguretat Ciutadana 233 
Districte Platja de 
Palma 

Retirada moto a terra a 
Mar de Java altura n. 14 

Les 
Meravelles 

R 

24 
10/07/14 

EMAYA 234 
Districte Platja de 
Palma 

Revisar clavegueres cra. 
Arenal amb Mar 
Menor/2527 

Les 
Meravelles 

R 

25 
10/07/14 

Mobilitat 235 
S'Arenal-Platja de 
Palma AV 

Demana posar senyal 
vertical al pas de vianants 
de c/ Trasimé/329660 

s'Arenal P 

26 
11/07/14 

Mobilitat 236 
Districte Platja de 
Palma 

Posar senyal de STOP al 
carrer canyes amb cm Las 
Meravelles 

s'Arenal R 

27 
15/07/14 

Districte Platja de 
Palma 

237 Seguretat Ciutadana Informe OVP 
Platja de 

Palma 
I 

28 
17/07/14 

Patrimoni 238 
Districte Platja de 
Palma 

Saber quina administració 
pública és la competent 
sobre la legislació del Club 
per a persones majors 
d'Es Molinar i obtenir la 
documentació relativa a 
propietat, escriptura, etc, 
per tenir constància 

Es Molinar R 

29 
17/07/14 

Benestar Social 239 
Districte Platja de 
Palma 

Saber quina administració 
pública és la competent 
sobre la legislació del Club 
per a persones majors 
d'Es Molinar i obtenir la 
documentació relativa a 
propietat, escriptura, etc, 
per tenir constància 

Es Molinar P 

30 
17/07/14 

Participació 240 
Districte Platja de 
Palma 

Saber quina administració 
pública és la competent 
sobre la legislació del Club 
per a persones majors 
d'Es Molinar i obtenir la 
documentació relativa a 
propietat, escriptura, etc, 
per tenir constància 

Es Molinar R 
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31 
17/07/14 

Educació 241 
Districte Platja de 
Palma 

Saber quina administració 
pública és la competent 
sobre la legislació del Club 
per a persones majors 
d'Es Molinar i obtenir la 
documentació relativa a 
propietat, escriptura, etc, 
per tenir constància 

Es Molinar R 

32 
17/07/14 

EMAYA 242 
Districte Platja de 
Palma 

Revisar l'aigua que diuen 
que fa olor a benzina a 
Vaixell, 5 de Can Pastilla 

Can Pastilla R 

33 
17/07/14 

EMAYA 243 
Districte Platja de 
Palma 

Arreglar tapa i neteja 
contenidors Plaça Toquio 
de s'Arenal/2593 

s'Arenal P 

34 
17/07/14 

Sanitat 244 
Districte Platja de 
Palma 

Diuen que hi ha una plaga 
de cucarachas al carrer del 
Vaixell de Can 
Pastilla/2594 

Can Pastilla P 

35 
17/07/14 

Seguretat Ciutadana 245 
Districte Platja de 
Palma 

Retirar remolc al carrer de 
Vaixell de Can Pastilla 

Can Pastilla R 

36 
18/07/14 

Mobilitat 246 
Districte Platja de 
Palma 

Senyal a terra a cí Ca Na 
Gabriela altura n. 
21A/330222 

s'Arenal R 

37 
18/07/14 

Mobilitat 247 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana pinta línia 
groga al carrer Vaixell de 
Can Pastilla/330225 

Can Pastilla P 

38 
18/07/14 

EMAYA 248 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana posar una 
paperera a la travessia 
Manuela de los Herreros 
amb Tramuntana/2601 

Can Pastilla P 

39 
18/07/14 

Mobilitat 249 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana pintar un pas 
de vianants al carrer 
Vaixell de Can Pastilla 

Can Pastilla P 

40 
18/07/14 

EMAYA 250 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana neteja i repara 
contenidor de paper a 
Vaixell 

Can Pastilla P 

41 
18/07/14 

Govern Interior 251 
Districte Platja de 
Palma 

Revisar activitat de castell 
inflable a av Bartolomé 
Riutort 87 de Can Pastilla 

Can Pastilla R 

42 
18/07/14 

Seguretat Ciutadana 252 
Districte Platja de 
Palma 

Revisar activitat de castell 
inflable a av Bartolomé 
Riutort 87 de Can Pastilla 

Can Pastilla R 

43 
18/07/14 

Patrulla Verda 253 
Districte Platja de 
Palma 

Revisar mesuratges de 
renous a l'activitat de 
castell inflable a av 
Bartolomé Riutort 87 de 
Can Pastilla 

Can Pastilla P 

44 
21/07/14 

Urbanisme 254 
Grupo Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la junta de districte de 
Platja de Palma del dia 28 
de juliol del 2014, relativa 
a l'enderrocament del 
muret solar cí Ca Na 
Gabriela amb Montemar-
Paret carrer Montemar 

s'Arenal R 
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45 
21/07/14 

Seguretat Ciutadana 255 
Grupo Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la junta de districte de 
Platja de Palma del dia 28 
de juliol del 2014, relativa 
a l'enderrocament del 
muret solar cí Ca Na 
Gabriela amb Montemar-
Paret carrer Montemar 

s'Arenal R 

46 
21/07/14 

Infraestructures 256 
Grupo Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la junta de districte de 
Platja de Palma del dia 28 
de juliol del 2014, relativa 
a l'estat de deixadesa del 
jardinet entre els carrers 
Trasimé i Quarter a la 
segona línia de s'Arenal de 
Platja de Palma 

s'Arenal R 

47 
21/07/14 

Infraestructures 257 
Grupo Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la junta de districte de 
Platja de Palma del dia 28 
de juliol del 2014, relativa 
als problemes de mobilitat 
del carrer Bailén al Coll 

Coll d'en 
Rebassa 

R 

48 
21/07/14 

Infraestructures 258 
Grupo Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la junta de districte de 
Platja de Palma del dia 28 
de juliol del 2014, relativa 
als pilons enderrocats al 
jardinet a l'altura de 
carrer Trasimé amb Perla 

s'Arenal R 

49 
21/07/14 

Infraestructures 259 
Grupo Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la junta de districte de 
Platja de Palma del dia 28 
de juliol del 2014, relativa 
als problemes que 
ocasionen els arbres del 
passeig del carrer 
Cardenal Rossell al Coll 

Coll d'en 
Rebassa 

R 

50 
21/07/14 

EMAYA 260 
Grupo Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la junta de districte de 
Platja de Palma del dia 28 
de juliol del 2014, relativa 
a la brutor del carreró a 
l'altura del núm. 22 del 
carrer Trasimé de la 
segona línia de s'Arenal de 
PdP 

s'Arenal NC 
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51 
21/07/14 

Infraestructures 261 
Grupo Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la junta de districte de 
Platja de Palma del dia 28 
de juliol del 2014, relativa 
a la brutor originada pels 
fruits dels arbres del 
carrers Medellin i 
Guayaquil al Portixol 

Es Molinar R 

52 
21/07/14 

Infraestructures 262 
Grupo Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la junta de districte de 
Platja de Palma del dia 28 
de juliol del 2014, relativa 
als desperfectes de les 
voreres al carrer 
Guayaquil del Portixol 

Es Molinar P 

53 
21/07/14 

Seguretat Ciutadana 263 
Banda Cornetas y 
Tambores Ntra sra del 
Carmen 

Saber si la sol·licitud de 
vigilància policial es va 
poder complir 

Coll d'en 
Rebassa 

P 

54 
21/07/14 

EMAYA 264 
Grupo Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la junta de districte de 
Platja de Palma del dia 28 
de juliol del 2014, relativa 
al deteriorament i la 
brutor existent als 
contenidors de paper i als 
voltants d'aquest al carrer 
Trasimé de la segona línia 
de s'Arenal de PdP 

s'Arenal R 

55 
21/07/14 

Seguretat Ciutadana 265 
Districte Platja de 
Palma 

Demanar saber si una 
autocarabana pot aparcar 
al seu carrer 

Coll d'en 
Rebassa 

R 

56 
22/07/14 

Urbanisme 266 
Districte Platja de 
Palma 

Revisar activitat de castell 
inflable a av Bartolomé 
Riutort 87 de Can Pastilla 

Can Pastilla R 

57 
23/07/14 

SMAP 267 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana pressupost del 
pàrquing a Can 
Pastilla/2656 

Can Pastilla P 

58 
21/07/14 

EMAYA 268 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana pressupost per 
llevar els xiclets a 
Bartomeu Salvà 

s'Arenal P 

59 
22/07/14 

Patrimoni 269 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana saber si la font 
que hi ha a Pare Bartomeu 
Salvà està recepcionada 

s'Arenal P 

60 
23/07/14 

EMAYA 270 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana neteja carrer 
Llac Enol/2683 

Los 
Almendros 

P 

61 
25/07/14 

Seguretat Ciutadana 271 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana revisar grup de 
persones que fan botellón 
al vespre a Ca Na Gabriel 
altura 36 

s'Arenal P 

62 
25/07/14 

EMAYA 272 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana revisar 
contenidor desaparegut al 
carrer Cala n. 31 

Es Molinar R 
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63 
25/07/14 

Cultura 273 
S'Arenal-Platja de 
Palma AV 

Es demana una petita 
representació de la banda 
municipal a s'Arenal 

s'Arenal P 

64 
25/07/14 

Mobilitat 274 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana col·loca placa 
de senyal de rotonda a 
Pere Cabrer/330681 

Can Pastilla P 

 
La Junta es dona per assabentada. 
 
La Sra. González sol·licita  més informació respecte al punt  17  (expedient 227) relatiu a les normes de 
funcionament de la Comissió de seguiment de l’Ordenança de renous,  punt 27 (expedient 237) relatiu a 
l’informe OVP i del 28 al 31 (expedients del 238 al 241)  relatiu a la petició de l’Oficina del Districte als 
serveis municipals de Patrimoni, Benestar Social, Participació Ciutadana i Educació per tal de conèixer 
l’administració competent en matèria de la legislació del Club per a persones majors d’Es Molinar i 
obtenir la documentació de la propietat, escriptura, etc.. als efectes de tenir-ne constància. 
 
El president contesta que li enviarà tota la informació.  Respecte al punt 17 comenta que el Districte 
forma part de dita comissió. Respecte al punts 28 al 31 contesta que és el Govern Balear el competent ja 
que té signat conveni amb l’associació de majors del Molinar per a la gestió i manteniment del centre. 
 
 
15. 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                                                          
 
 
 
 
 
 

 


