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ACTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRICTE PLATJA DE PALMA 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
Núm. de la sessió: 8 
Tipus de sessió: ordinària 
Data: 29 de setembre de 2014 
Horari: de les 12:14 a les 12: 57 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 (30 de juliol 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 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. 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. 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. 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.  
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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 
reparar i consolidar l’ensorrament existent al passeig d’Es Carnatge. 
 
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 
reparar i substituir les diverses deficiències i deteriorament en els elements de delimitació de les àrees 
protegides i restringides al pas així com dels elements de il·luminació al passeig d’Es Carnatge. 
 
8. Informació Presidència. 
 
9. 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 juliol 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 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. 
 
El president manifesta que l’Àrea de Medi Ambient d’EMAYA informa que el carrer Trasimé no és de 
titularitat municipal i pertany a tots els veïns, per tant no es responsabilitat d’EMAYA el seu 
manteniment ni la seva neteja i que es demanarà que siguine els veïne els que facin la neteja 
assegurtant-se previament que puguin tancar el carreró. 
 
La Sra. González respon que encara que el careró sigui particular lus i el pas el tenen els ciutadans i creu 
que es adequat que la neteja la faci l’AJuntament perquè no és d¡us comercial. 
  
El president afegeix que seria convenient que la petició en lloc de presentar la petició la Junta Municipal 
del DisTricte la presentés una  sol·licitud més concreta el particular o el grup de veïns del carreró  
 
La Sra. González creu que en principi l’AJuntament hauria d’asumir la neteja, 
 
El president li contesta que l’AJuntament en el seu dia i en la majoria de zones com per exemple c/ 
Tamarells no va asumir la neteja en zones privades.  
 
La Sra, González contesta que això depen de lùs que es faci com per exemple el col·legials De col·legi 
que faci ús privat. 
 
El Sr. Verger apunta a la possibilitat de recepcionar per part de l’AJuntament i el president li contesta 
que aquest possibilitat no s’havia plantejat aquesta possibilitat  i la Sra. Gonzalez afegeix que ipodria 
estar està recollit en el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU). 
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El president  concreta que demanarà si ho recull el PGOU i elPla de reconversió Integral (PRI) per tal de 
que si es regula aquest aspecte o matís l’AJuntament  pugui assumir-ho. 
 
Es deixa DAMUNT LA TAULA. 
 
 
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 urgentment les 
mesures oportunes per eliminar l’abocador il·legal situat al passeig d’Es Carnatge.  
 
El president  informa que la zona de Es Carnatge com que és un Area Natural d’Espcial Interès (ANEI) 
amb vegetació protegida, s’haurà de procedir amb molta de precaució en les intervencions que es 
duguin a terme en actuacions no permeses danyant aquest avegetació. Per tant, L’Àrea de Medi 
Ambient ha coordinat amb el Departament d’Infraestructures realitzar un estudi per valorar com s’ha 
d’eliminar els abocaments existents. Continua dient que, si es detecta l’existència de residus perillosos 
EMAYA no podrà intervenir en l’eliminació dels mateixos i s’haurà de, com ja ha estat necessari en altres 
ocasions, coodinar la intervenció amb un gestor autoritzat, amb un pla específic d’actució, aprovat per la 
Conselleria. Continua dient que demanarà informació de les actuacions que s’han portat a terme i el 
temps que necessiten per poder valorar  la situació de l’abocador il·legal d’Es Carnatge a la propera 
Junta Municipal. 
 
Es deixa DAMUNT LA TAULA. 
 
 
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 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. 
 
La Sra. González explica que ateses les característiques d’aquest  espai  per la proximitat amb l’aeroport 
i havent tornat visitar la zona han comprovat que no hi ha cap impediment per dotar a la instal·lació 
d’una pantalla verda o qualsevol altre mesura que millori l’impacte visual de la piscifactoria al paisatge 
d’Es Carnatge. Continua dient que de fet en la mateixa instal·lació ja hi ha zones en las que Gesa ha 
intervingut donant-lis diverses solucions, les quals es es consideren adients. Per tant, voldria que es 
demanés a Gesa si i hi algun problema  amb plantar elements verds que millorin l’impacte visual 
d’aquestes instal·lacions en d’alguns trams del passeig. 
  
Es deixa DAMUNT LA TAULA. 
 
 
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 eliminar els abocadors i els assentaments il·legals situats a la carretera militar i 
Bellavista a l’Arenal de la Platja de Palma.  
 
El president  manifesta que hi ha dos expedientes oberts i que es troben en fase d’audiència prèvia als 
propietaris de la Junta de Compensació, els quals disposen de deu díes per formular al·legacions i 
presentar els documents que estimin oportuns. 
 
La Sra. González demana  a quina data es va notificar i quina és la previsió per a la seva execució. 
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Es deixa DAMUNT LA TAULA. 
 
 
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 reparar i consolidar l’ensorrament existent al passeig d’Es Carnatge. 
 
La Sra.  González hi afegeix que si es va fer alguna intervenció aquesta ha resultat insuficient i atès que 
s’enfonsa s’ha de realitzar algun tipus de contenció per a consolidar aquesta part del passeig d’Es 
Carnatge a més de fer el servei de neteja. 
  
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 reparar i substituir les diverses deficiències i deteriorament en els elements de delimitació de les 
àrees protegides i restringides al pas així com dels elements de il·luminació al passeig d’Es Carnatge. 
 
El president manifesta que l’Àrea d’Infraestructures informa que en relació als elements de delimitació 
de les àrees protegides i restringides el servei de Parcs i Jardins ja ha incorporat aquesta actuació en el 
llistat de les actuacions per emprendre en el pressupost d’inversions de 2014. 
 
Aixi mateix, el Servei d’Enllumenat pel que fa a la degradació de les instal·lacions d’enllumenat ha 
procedit a substituir els cargols que tanquen les parts elèctriques de les lluminàries i que es trobaven en 
mal estat a causa de la proximitat d’aquestes instal·lacions amb la mar. 
 
S’APROVA per UNANIMITAT dels presents. 
 
 
8. Informació Presidència. 
 
El president manifesta que s’han incorporat imatges a algunes de les 64 actuacions del districte durant 
els mesos d’agost (36) i setembre (30) 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: 
 

Agost 

(I)  Informe   3 

(R) Resolt 20 

(P) Pendent 9 

(NC) No compete 1 

(ET) En tràmit 3 

Total Peticions 36 

 
Setembre 

(I)  Informe   6 

(R) Resolt 12 

(P) Pendent 7 

(NC) No compete 3 



 

 5 

(ET) En tràmit 2 

Total Peticions 30 

 

 
P=Pendent,    R=Resolt,    I=Informe,  ET=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)    01/08/14 Urbanisme 275 Sánchez Santorio, Raúl 

Escrit demanant informació 
de les obres de Les 
Fontanelles  Can Pastilla P 

2)    05/08/14 Seguretat Ciutadana 276 
S'Arenal-Platja de Palma 
AV 

Diu que hi ha ovp terraçes de 
Pabisa i Parque los 
dinosaurios s'Arenal R 

3)    05/08/14 Emaya 277 Districte Platja de Palma 
Neteja carrer Guayaquil diu 
que encara està llardós Es Molinar R 

4)    05/08/14 Districte Platja de Palma 278 
Can Pastilla-Sant Antoni 
de la Platja,AVV Festes d'agost de Can Pastilla Can Pastilla R 

5)    05/08/14 Districte Platja de Palma 279 Sanitat 

Dates dels últims 
tractaments fets en els 
diferents parcs de 
convivència i zones d'oci caní 

Les 
Meravelles I 

6)    05/08/14 Seguretat Ciutadana 280 Districte Platja de Palma 
Es demana retirada barques 
a Son Caios de Can Pastilla Can Pastilla P 

7)    05/08/14 Urbanisme 281 Cardell, Damià 
Bailén amb Catalina Flaquer 
paret amb vidres 

Coll d'en 
Rebassa ET 

8)    06/08/14 Medi Ambient 282 Districte Platja de Palma 
Es sol·licita neteja al torrent 
Ca Na Barbara Es Molinar R 

9)    06/08/14 Districte Platja de Palma 283 
Castello Segui, Joana 
Maria 

Diu que està en desacord 
amb la gestió de renous, 
desordre i brutícia 

Platja de 
Palma R 

10)    18/08/14 Infraestructures 284 Districte Platja de Palma 
Banc destrossat a Vicari 
Joanquim Fuster Es Molinar R 

11)    18/08/14 Urbanisme 285 Districte Platja de Palma 
Cable davant de gual a 
Francesc Femenias 10 Es Molinar P 

12)    19/08/14 Infraestructures 286 Districte Platja de Palma 
Arreglar rajoles al carrer 
Brunete altura n.11 

Coll d'en 
Rebassa R 

13)    20/08/14 Emaya 287 Districte Platja de Palma Tapa rompuda a Cannes 22 s'Arenal R 

14)    20/08/14 Infraestructures 288 Districte Platja de Palma 
Arreglar rajoles al carrer 
Bailen altura n. 50 

Coll d'en 
Rebassa R 

15)    20/08/14 Infraestructures 289 Districte Platja de Palma 
Arreglar desperfectes a la 
voravia a Bailèn 45A 

Coll d'en 
Rebassa R 

16)    20/08/14 Infraestructures 290 Districte Platja de Palma Cabletjat i arbolat a Bailèn 50 
Coll d'en 
Rebassa P 

17)    20/08/14 Districte Platja de Palma 291 Consorci Platja de Palma 
Dossier Aprobación 
provisional PRI 

Platja de 
Palma I 

18)    21/08/14 Emaya 292 
Can Pastilla-Sant Antoni 
de la Platja,AVV 

Es demanar arreglar 
contenidor de residuos a Av. 
Central n. 6 Can Pastilla R 

19)    22/08/14 Districte Platja de Palma 293 Consorci Platja de Palma 
Evolució de l'Ordenança 
Cívica a Platja de Palma 

Platja de 
Palma I 

20)    22/08/14 Infraestructures 294 Es Born del Molinar AV 

Es prenguin les mesures 
oportunes per solucionar els 
despreniments al Molí de 
Son Parera Es Molinar P 
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21)    22/08/14 Infraestructures 295 Es Born del Molinar AV 

Demana l'homogeneïtzació 
de la zona de gespa a Son 
Parera Es Molinar NC 

22)    22/08/14 Infraestructures 296 Es Born del Molinar AV 
Demana la reparació del mur 
del caniparc i mes reg Es Molinar R 

23)    22/08/14 Seguretat Ciutadana 297 Es Born del Molinar AV 

Demana mes vigilància i 
advertències als propietaris 
d'animals que orinen a la 
zona no caniparc de Son 
Parera Es Molinar R 

24)    22/08/14 Mobilitat 298 Es Born del Molinar AV 

Demana senyalar amb línia 
continua a la benzinera del 
Rotllet Es Molinar R 

25)    25/08/14 Sanitat 299 Districte Platja de Palma 
Abocardor il·legal en es 
Carnatge. Carrer Pop 22 

Coll d'en 
Rebassa ET 

26)    27/08/14 Infraestructures 300 Districte Platja de Palma 
Es demana neteja de vidres 
de l'edifici av. Amèrica s'Arenal P 

27)    27/08/14 Emaya 301 
Can Pastilla-Sant Antoni 
de la Platja,AVV 

Diu que hi ha un contenidor 
groc que està ple a Av. 
Central n.6 Can Pastilla R 

28)    28/08/14 Mobilitat 302 
Can Pastilla-Sant Antoni 
de la Platja,AVV 

Demana posar pilons o 
aparcaments de motos a c/ 
Pins altura n.4 Can Pastilla P 

29)    28/08/14 Mobilitat 303 
Can Pastilla-Sant Antoni 
de la Platja,AVV 

Demana repintar els pasos de 
zebra al c/ Bartomeu Riutort Can Pastilla R 

30)    28/08/14 Emaya 304 Districte Platja de Palma 

Es queixa del renou de la 
recollida de vidre a les 7:30h 
del dematí Can Pastilla R 

31)    29/08/14 Infraestructures 305 Districte Platja de Palma 
Arreglar voreres i calçada a cí 
Las Meravelles n.2 

Les 
Meravelles ET 

32)    29/08/14 Infraestructures 306 Districte Platja de Palma 

Demana el manteniment de 
les fustes del Passeig del 
Molinar Es Molinar P 

33)    29/08/14 Infraestructures 307 Es Born del Molinar AV 
Impulsar tasques de 
manteniment Rosa dels vents Es Molinar R 

34)    29/08/14 IME 308 Es Born del Molinar AV 

Son Parera continua pendent 
del canviament de les gomes 
on hi ha les cistelles de 
bàsquet Es Molinar P 

35)    29/08/14 Emaya 309 Es Born del Molinar AV 

A les rodalies dels 
contenidors s'hauria de llevar 
la mala herba que ja ha 
crescut i poc provocar 
incidents Es Molinar R 

36)   29/08/14 Emaya 310 Es Born del Molinar AV 

El que s'hauria de revisar en 
molt de seny és el 
clavegueram de la barriada 
perquè estan plens de fulles i 
brutor i amb les tempestes 
de final d'estiu s'embossaran 
com cada any. Es Molinar R 

  1)   05/09/14 Districte Platja de Palma 311 Infraestructures 
Passarel·la de fusta playa Can 
Pastilla Can Pastilla I 

 2)    05/09/14 Districte Platja de Palma 312 Seguretat Ciutadana 

Pare Rafael Serra. Obertura 
solar municipal como via de 
circulació s'Arenal I 

 3)    08/09/14 Districte Platja de Palma 313 
AVV Districte Platja de 

Palma 
Cartel festes de la barriada 
de s'Arenal s'Arenal R 

 4)    09/09/14 Mobilitat 314 Districte Platja de Palma 

Revisar semàfor carrer Fra 
Joan Llabres n.1 davant 
Porciúncula/333750 s'Arenal R 
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 5)    09/09/14 EMAYA 315 Districte Platja de Palma 

Revisar tapa d'aqueta a Josep 
Marques i Tales n. 
2/DMI3379 

Coll d'en 
Rebassa NC 

 6 )   09/09/14 IMOV 315 Districte Platja de Palma 

Revisar tapa d'arqueta a 
Josep Marques i Tales n. 
2/334050 

Coll d'en 
Rebassa R 

 7)    09/09/14 Infraestructures 316 Districte Platja de Palma 
Retirar arbre caigut davant 
l'Aquarium/333751 Can Pastilla R 

 8)   10/09/14 Districte Platja de Palma 317 Mobilitat 

Remissió informe tècnic 
alternatives regulació en el 
carrer Formentor 

Les 
Meravelles P 

 9)   12/09/14 Mobilitat 318 
S'Arenal-Platja de Palma 
AV 

Posar placa a senyal de 
cedeix el pas a Germà Bianor 
amb Trasimé/334042 s'Arenal P 

10)   15/09/14 Mobilitat 319 
Can Pastilla-Sant Antoni 
de la Platja,AVV Repintar passos de vianants Can Pastilla P 

11)   15/09/14 Sanitat 320 Districte Platja de Palma 

Demane desratitzar a la zona 
del parc petit de Son Parera i 
la Rosa dels vents Es Molinar P 

12)    15/09/14 Districte Platja de Palma 321 Districte Platja de Palma 
Informe pas de vianants Coll 
d'en Rabassa 

Coll d'en 
Rebassa I 

13)    16/09/14 Districte Platja de Palma 322 Turisme 
Sol·licitud d’instal·lació  de 
pancartes OKTOBERFEST s'Arenal I 

14)    17/09/14 Seguretat Ciutadana 323 Es Born del Molinar AV 

Seguiment aparcaments 
il·licits a Joan Nicolau Barceló 
n.2 i Bernat Visca n. 13A Es Molinar R 

15)    17/09/14 Mobilitat 323 Es Born del Molinar AV 

Seguiment aparcaments 
il·licits a Joan Nicolau Barceló 
n.2 i Bernat Visca n. 13A Es Molinar R 

16)    17/09/14 Seguretat Ciutadana 324 Districte Platja de Palma Aparcaments al carrer Veler Can Pastilla P 

17)    19/09/14 Sanitat 325 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE a la 
Junta de districte de Platja de 
Palma del dia 29 de setembre 
del 2014, relativa als 
abocadors i assentaments 
il·legals ja denunciats a la 
carretera Militar i Bellavista 
al Arenal de Platja de Palma s'Arenal R 

18)    19/09/14 Sanitat 326 
Grup 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 ET 

19)    19/09/14 Govern Interior 326 
Grup 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 



 

 8 

20)    19/09/14 Urbanisme 326 
Grup 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 

21)    19/09/14 Mobilitat 326 
Grup 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 R 

22)    19/09/14 Infraestructures 327 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE a la 
Junta de districte de Platja de 
Palma del dia 29 de setembre 
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 P 

23)    19/09/14 EMAYA 328 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE a la 
Junta de districte de Platja de 
Palma del dia 29 de setembre 
del 2014, relativa al abocador 
il·legal situat al passeig 
d'Escarnatge Can Pastilla P 

24)    20/09/14 Infraestructures 329 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE a la 
Junta de districte de Platja de 
Palma del dia 29 de setembre 
del 2014, relativa 
ensorrament d'una part del 
passeig d'Escarnatge Can Pastilla R 

25)    22/09/14 EMAYA 330 Districte Platja de Palma Fer neteja a Es Carnatge Can Pastilla P 

26)    22/09/14 Infraestructures 331 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE a la 
Junta de districte de Platja de 
Palma del dia 29 de setembre 
del 2014, relativa a 
deficiencies i deteriorament 
d'elements de delimitació i 
de il·luminació al paseig d'es 
Carnatge Can Pastilla P 

27)    22/09/14 Districte Platja de Palma 332 Seguretat Ciutadana 

Resumen de la campanya 
estival de control de 
ocupació de via pública en la 
Platja de Palma 

Platja de 
Palma I 
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28)    25/09/14 Districte Platja de Palma 333 Infraestructures 

Instrucció sobre las 
condiciones que han reunir 
las instal·lacions elèctriques 
temporals als efectes de 
intervenció dels serveis 
municipales del Departament 
d’Ifraestructures 

Platja de 
Palma I 

29)    26/09/14 Seguretat Ciutadana 334 Districte Platja de Palma 

Campanya especial per 
multar les bicicletes que 
circulen per la vorera 

Platja de 
Palma    R 

30)    26/09/14 EMT 335 
S'Arenal-Platja de Palma 
AV 

Demanen una reunió per 
tractar el tema de la línea a 
Son Llàtzer s'Arenal P 

 
La Junta es dona per assabentada. 
 
 
9. Precs i preguntes. 
 
El Sr. Verger li pregunta al president quina valoració fa de la temporada turística desde juny a novembre. 
El president li contesta que fins el mes de novembre de 2014 no disposarà de totes les dades, però  que 
l’ocupació els anys 2012 i 2013 va ser del 40% i el 60 % respectivament.  
 
Durant aquesta temporada s’ha millorat a nivell de contractació, neteja actuacions de la Policia Local. 
Manca de conflictivitat amb els venedors ambulants. Tot això ha fet que aquesta temporada comparada 
amb l’any passat es pugui considerar com a bona. Les Associacions de veïns han fet especial èmfasis 
amb l’ocupació de la via pública i s’ha detecta que 4 o 5 locals han incomplint i els ha denunciat 
l’Associació de veïns de s’Arenal  - Platja de Palma. Especial cura s’ha tingut amb el compliment de 
l’Ordenança cívica en aquest aspecte i els locals que no hagin complit les prescripcions de l’Ordenança 
l’any que ve no tindran la possibilitat de ocupar-la. 
 
La Sra. González demana la valoració que fa el president del “botellón”. 
 
El president contesta que periòdicament  es fa un seguiment en el marc de la campanya de civisme. 
 
El president afegeix que en els comerços, juntament amb la Conselleria de Sanitat s’han fet inspeccions 
en relació amb el que es podia o no vendre i la Sra. González afirma que es continua amb la imatge dels 
recipients  “cubos” pel consum de l’alcohol. 
 
El president li contesta que l’Ordenança cívica no prohibeix el consum a la via pública llevat que hi hagi 
grups de persones que pertorbin la convivència.  
  
La Sra. González  s’interessa pel tema dels vidres a l’arena de la platja de Palma. 
 
El president li contesta que el mateix ha pogut constatar que cada 20 minuts es recullen els envasos i 
altres restes per part de la concessionària Mar de Mallorca. 
 
EL Sr. Verger  s’interessa per la petició que va presentar el dia 4 o 5 de setembre relativa a les lesions 
que patiren una minoria de policies locals per part de venedors ambulants il·legals, atès que encara no li 
ha arribat la informació.  
 
El president li contesta que demanarà aquesta informació. 
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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                                                          
 
 
 
 
 
 

 


