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ACTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRICTE PLATJA DE PALMA 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
Núm. de la sessió: 9 
Tipus de sessió: ordinària 
Data: 3 de novembre de 2014 
Horari: de les 12:02 a les 12:44: 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 s’incorpora a la reunió a partir 
de les 12:30 amb excusa de la seva absència quan es comença a tractar  el punt 14.  
- 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 (29 de setembre 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. DAMUNT LA TAULA: Proposició presentada pel grup municipal PSIB-PSOE interessant que la 
Junta Municipal del Districte de Platja de Palma insti a l’equip de govern de l’Ajuntament a prendre 
urgentment les mesures oportunes per eliminar l’abocador il·legal situat al passeig d’Es Carnatge.  
 
4. DAMUNT LA TAULA: Proposició presentada pel grup municipal PSIB-PSOE  interessant que la 
Junta Municipal del Districte de Platja de Palma insti a l’equip de govern de l’Ajuntament a instar i 
demanar a Gesa que prengui les mesures oportunes perquè al voltant de les instal·lacions de la 
piscifactoria que té Gesa a les seves instal·lacions que es troben al passeig d’Es Carnatge a l’altura de 
Sant Joan de Déu s’incorporin elements verds i de millora de l’impacte visual que suposen aquestes 
instal·lacions en alguns trams del Passeig. 
 
5. DAMUNT LA TAULA: Proposició presentada pel grup municipal PSIB-PSOE  interessant que la 
Junta Municipal del Districte de Platja de Palma insti a l’equip de govern de l’Ajuntament a prendre les 
mesures oportunes per eliminar els abocadors i els assentaments il·legals situats a la carretera militar i 
Bellavista a l’Arenal de la Platja de Palma.  
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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 què es 
retirin els neumàtics abandonats al carrer Bellavista-N a l’altura del carrer Pedreres a s’Arenal de Palma. 
 
7. Proposició presentada pel grup municipal PSIB-PSOE  interessant que la Junta Municipal del Districte 
de Platja de Palma insti a l’equip de govern de l’Ajuntament a prendre les mesures oportunes per a que 
la situació de deteriorament i brutor que presenta el carrer Herbin Hubert del Molinar sigui corregida 
urgentment. 
 
8. Proposició presentada pel grup municipal PSIB-PSOE  interessant que la Junta Municipal del 
Districte de Platja de Palma insti a l’equip de govern de l’Ajuntament a prendre les mesures oportunes 
per a que la situació de deteriorament i brutor que presenta el solar del darrera del carrer de la Ciutat 
de la Plata del Molinar sigui corregida urgentment. 
 
9. Proposició presentada pel grup municipal PSIB-PSOE  interessant que la Junta Municipal del 
Districte de Platja de Palma insti a l’equip de govern de l’Ajuntament a prendre les mesures oportunes 
per a que la situació de deteriorament que presenta la vorera i el tancament del solar situat al carrer 
Sant Marçal del Molinar sigui corregida urgentment. 
 
10. Proposició presentada pel grup municipal PSIB-PSOE  interessant que la Junta Municipal del 
Districte de Platja de Palma insti a l’equip de govern de l’Ajuntament a prendre amb urgència les 
mesures oportunes per evitar l’aparició d’esquers enverinats al voltant de la Torre d’en Pau i que 
suposen un perill pels animals domèstics. 
 
11. Proposició presentada pel grup municipal PSIB-PSOE  interessant que la Junta Municipal del 
Districte de Platja de Palma insti a l’equip de govern de l’Ajuntament a prendre les mesures oportunes 
per a que la imatge negativa del deteriorament i brutor que presenten molts de locals comercials de la 
zona de s’Arenal de Platja de Palma a causa del seu abandonament sigui corregida en la major brevetat. 
 
12. Proposició presentada pel grup municipal PSIB-PSOE  interessant que la Junta Municipal del 
Districte de Platja de Palma insti a l’equip de govern de l’Ajuntament a prendre les mesures oportunes 
per a que el deteriorament i brutor que presenten el solar i el local abandonats del darrera del carrer de 
Sant Marçal del Molinar, així com la proliferació de rates d’aquesta zona, sigui corregida urgentment. 
 
13. Proposició presentada pel grup municipal PSIB-PSOE  interessant que la Junta Municipal del Districte 
de Platja de Palma insti a l’equip de govern de l’Ajuntament a prendre les mesures oportunes per a que 
les administracions competents actuïn amb urgència per donar compliment a la normativa vigent 
relativa als BICs, així com per posar en valor el nostre patrimoni històric i salvaguardar la imatge 
negativa i de deteriorament i brutor que presenta el jaciment arqueològic de Sa Torre Redona, el qual 
pot suposar un recurs molt important per dinamitzar la oferta turística de qualitat de Can Pastilla . 

 
14. Proposició presentada pel grup municipal PSIB-PSOE  interessant que la Junta Municipal del Districte 
de Platja de Palma insti a l’equip de govern de l’Ajuntament a prendre les mesures oportunes  perquè el 
Parc de la Torre d’en Pau tingui la il·luminació necessària per a que els ciutadans i les ciutadanes puguin 
visitar-lo amb seguretat i perquè es tanqui a les hores oportunes per evitar situacions perilloses. 
 
15. Proposició presentada pel grup municipal PSIB-PSOE  interessant que la Junta Municipal del Districte 
de Platja de Palma insti a l’equip de govern de l’Ajuntament a prendre les mesures oportunes per a que 
el tancament del solar situat al davant de l’entrada de la Torre d’en Pau s’arregli i no sigui un espai 
perillós. 
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16. Informació Presidència. 
 
17. 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 (29 de setembre 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. 
 
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 prendre 
urgentment les mesures oportunes per eliminar l’abocador il·legal situat al passeig d’Es Carnatge.  
 
S’APROVA per UNANIMITAT dels presents. 
 
4. DAMUNT LA TAULA: Proposició presentada pel grup municipal PSIB-PSOE  interessant que la 
Junta Municipal del Districte de Platja de Palma insti a l’equip de govern de l’Ajuntament a instar i 
demanar a Gesa que prengui les mesures oportunes perquè al voltant de les instal·lacions de la 
piscifactoria que té Gesa a les seves instal·lacions que es troben al passeig d’Es Carnatge a l’altura de 
Sant Joan de Déu s’incorporin elements verds i de millora de l’impacte visual que suposen aquestes 
instal·lacions en alguns trams del Passeig. 
 
El president manifesta que la cap de serveis de Parcs i Jardins informa que és una zona ANEI i s’han de 
respectar els plànols de llums i cons d’aproximació que ens imposa AENA, per la qual cosa no es pot 
recomanar res ni adherir-nos a sense conèixer en profunditat la proposta. 
 
S’APROVA per UNANIMITAT dels presents. 
 
5. DAMUNT LA TAULA: Proposició presentada pel grup municipal PSIB-PSOE  interessant que la 
Junta Municipal del Districte de Platja de Palma insti a l’equip de govern de l’Ajuntament a prendre 
les mesures oportunes per eliminar els abocadors i els assentaments il·legals situats a la carretera 
militar i Bellavista a l’Arenal de la Platja de Palma.  
 
El president informa que en relació a les dates de notificació i execució dels dos expedients oberts en 
fase d’audiència per presentar al·legacions i aportació de documents, la cap de servei de Medi Ambient 
informa que l’expedient 142 que correspon a Bellavista B confluència amb Bellavista G, es va iniciar arrel 
d’una denúncia de la Policia Local. El passat mes de juny el grup municipal Més i posteriorment el 29 de 
setembre els grups municipals MÉS i PSIB-PSOE varen presentar  proposicions a la Junta Municipal del 
Districte Platja de Palma  i està pendent de justificant de recepció per part dels titulars la notificació del 
Decret de neteja que l’Ajuntament va enviar el passat 9 d’octubre. 
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En relació a l’expedient 44/2014-S, correspon a Bellavista H prolongació “Es clot de l’infern”, darrera el 
Pont dels Jueus i  zona protegida, pendent de justificant de recepció de la notificació del Decret de data 
01/10/2014. 
 
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 què es retirin els neumàtics abandonats al carrer Bellavista-N a l’altura del carrer Pedreres a 
s’Arenal de Palma. 
 
El president manifesta que EMAYA informa que el Servei de Neteja portarà a terme la retirada dels 
pneumàtics el més aviat possible. 
 
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 que la situació de deteriorament i brutor que presenta el carrer Herbin Hubert del Molinar sigui 
corregida urgentment. 
 
El president manifesta que EMAYA informa que per intentar pal·liar l’incivisme dels ciutadans EMAYA 
realitzarà en dates properes un projecte d’instal·lació de caixes obertes per al dipòsit de residus 
voluminosos, televisors, neveres, matalassos, etc.. que són normalment abandonats a al via pública. 
 
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 la situació de deteriorament i brutor que presenta el solar del darrera del carrer de la Ciutat 
de la Plata del Molinar sigui corregida urgentment. 
 
El president informa que es tracte de un solar municipal  amb l’expedient obert  núm. 0.30-S i referència 
cadastral 19940.19 de Son Bordoy. És una gran extensió de terreny, sense tancar, que està bastant 
cuidada. Només s’ha detectar un punt de abocament molt concret, a prop dels contenidors d’EMAYA, 
per la qual cosa s’ha demanat que el vagin a netejar. 
 
S’APROVA per UNANIMITAT dels presents. 
 
9. Proposició presentada pel grup municipal PSIB-PSOE  interessant que la Junta Municipal del 
Districte de Platja de Palma insti a l’equip de govern de l’Ajuntament a prendre les mesures oportunes 
per a que la situació de deteriorament que presenta la vorera i el tancament del solar situat al carrer 
Sant Marçal del Molinar sigui corregida urgentment. 
 
El president manifesta que en data 29 d’octubre es va emetre informe tècnic (DP 2014/137) de la 
Gerència d’Urbanisme que conclou s’ha de dictar una ordre d’execució a la propietat consistent en el 
tancament del solar. 
 
S’APROVA per UNANIMITAT dels presents. 
 
10. Proposició presentada pel grup municipal PSIB-PSOE  interessant que la Junta Municipal del 
Districte de Platja de Palma insti a l’equip de govern de l’Ajuntament a prendre amb urgència les 
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mesures oportunes per evitar l’aparició d’esquers enverinats al voltant de la Torre d’en Pau i que 
suposen un perill pels animals domèstics. 
 
El president informa que ahir  Sanitat va destinar una dotació per esbrinar la presència d’esquers 
enverinats al voltants de la Torre d’en Pau que posa en perill a les mascotes i resulta que tant la persona 
autoritzada per l’Ajuntament com a cuidador de moixos de la Torre d’en Pau  com el cuidador autoritzat 
de la colònia de moixos exterior no han tingut cap problema i no lis han faltat moixos. Tampoc han vist 
menjar, exceptuant la que li proporcionen els mateixos cuidadors. 
 
Per altre banda, cap persona que passeja els seus cans s’ha queixat ni té coneixement de cap problema. 
Aquestes persones viuen a  la zona i cada dia donen menjar als moixos. Comenten que també ells varen 
veure la notícia a la premsa i  aquesta els va sorprendre. Pensen que hi ha un component polític darrera 
de tot aquest tema. 
 
Es deixa DAMUNT LA TAULA. 
 
11. Proposició presentada pel grup municipal PSIB-PSOE  interessant que la Junta Municipal del 
Districte de Platja de Palma insti a l’equip de govern de l’Ajuntament a prendre les mesures oportunes 
per a que la imatge negativa del deteriorament i brutor que presenten molts de locals comercials de la 
zona de s’Arenal de Platja de Palma a causa del seu abandonament sigui corregida en la major 
brevetat. 
 
El president manifesta que es tracta de locals de propietat privada i voldria saber quines mesures pretén 
la Sra. González que es duguin a terme (expedien disciplinari, expropiació, neteja del solar amb doblers 
del contribuent..). 
 
La Sra. González contesta que si interessa que es regeneri la Paltja de Palma s’hauria de demanar al 
Consorci per tal de donar compliment al projecte de reforma de la Paltja de Palma que es va aprovar en 
el seu dia.  
 
El president insisteix en que no veu la raó de que l’Ajuntament hagi de destinar doblers públics, dels 
contribuents per a que desprès reverteixin a mans privades. 
 
La Sra. González demana que s’actuï de la mateixa forma que en els casos dels solars, es a dir que 
l’Ajuntament faci les actuacions pertinents i desprès repercuteixi els seu cost als propietaris 
responsables. 
 
El president contesta que ho mirarà amb aquests termes. 
 
Es deixa DAMUNT LA TAULA. 
 
12. Proposició presentada pel grup municipal PSIB-PSOE  interessant que la Junta Municipal del 
Districte de Platja de Palma insti a l’equip de govern de l’Ajuntament a prendre les mesures oportunes 
per a que el deteriorament i brutor que presenten el solar i el local abandonats del darrera del carrer 
de Sant Marçal del Molinar, així com la proliferació de rates d’aquesta zona, sigui corregida 
urgentment. 
 
El president manifesta que segons l’informe d’EMAYA el solar és municipal amb la referència cadastral 
22938.08, expedient 0.98-S , té anomalies si es sol·licitarà que es netegi. 
 
En quant als habitatges s’ha obert l’expedient 163/14V i en data 27/10/14 s’ha tramés a la Policia Local 
per a informe. 
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En relació a les rates el passat 23 d’octubre es va dissenyar un pla d’actuació amb visites programades 
pels dies 27 i 30 d’octubre allargant-se el temps necessari fins acabar amb la plaga de rates.  
1ª actuació: El passat 27 d’octubre es va revisar l’esquer rodenticida instal·lat en actuacions anteriors 
(campanya programada de clavegueram), observant que gran part de l’esquer rodenticida es troba 
menjat. S’observa grans dimensions de terreny sense edificar que per les seves condicions pot ser un 
lloc òptim per a l’establiment i proliferació de rates. 
 
2ª actuació: el 30 d’octubre es va revisar l’esquer rodenticida instal·lat dilluns 27 d’octubre observant un 
nivell d’ingesta elevat. Es per això que es programa una 3ª actuació: nova revisió pe al dilluns -avui- dia 3 
de novembre. 
 
S’APROVA per UNANIMITAT dels presents els diferens apartats del punt. 
 
13. Proposició presentada pel grup municipal PSIB-PSOE  interessant que la Junta Municipal del 
Districte de Platja de Palma insti a l’equip de govern de l’Ajuntament a prendre les mesures oportunes 
per a que les administracions competents actuïn amb urgència per donar compliment a la normativa 
vigent relativa als BICs, així com per posar en valor el nostre patrimoni històric i salvaguardar la 
imatge negativa i de deteriorament i brutor que presenta el jaciment arqueològic de Sa Torre Redona, 
el qual pot suposar un recurs molt important per dinamitzar la oferta turística de qualitat de Can 
Pastilla . 
 
La Sra. González manifesta que aquest jaciment arqueològic -necròpolis- amb declaració de BIC té el 
grau de protecció màxima. 
 
El president contesta que la resolució d’aquest expedient correspon a Urbanisme  i considera que haurà 
de passar a la Comissió del Centre Històric ja que està declarat com BIC. 
 
Es deixa DAMUNT LA TAULA. 

  
A les 12:30 s’incorpora el Sr. Verger i el president li resumeix el sentit del vot de les proposicions 

debatudes fins en aquest moment. 

 
14. Proposició presentada pel grup municipal PSIB-PSOE  interessant que la Junta Municipal del 
Districte de Platja de Palma insti a l’equip de govern de l’Ajuntament a prendre les mesures oportunes  
perquè el Parc de la Torre d’en Pau tingui la il·luminació necessària per a que els ciutadans i les 
ciutadanes puguin visitar-lo amb seguretat i perquè es tanqui a les hores oportunes per evitar 
situacions perilloses. 
 
El president manifesta que la regidoria d’Infraestructures informa que desprès de reiterats actes de 
vandalisme i davant la impossibilitat de mantenir una mínima infraestructura d’enllumenat  a l’interior 
de l’espai públic a causa del referit incivisme, es va decidir retirar les restes de la instal·lació a l’any 2010. 
Per tal de no tenir problemes de visibilitat a l’interior del recinte es va decidir que s’ajustava el 
tancament  del recinte al mateix horari de l’encesa de les instal·lacions de l’enllumenat.  
 
La Sra. González assegura que el recinte no es tanca.  
 
Es deixa DAMUNT LA TAULA. 
 
15. Proposició presentada pel grup municipal PSIB-PSOE  interessant que la Junta Municipal del 
Districte de Platja de Palma insti a l’equip de govern de l’Ajuntament a prendre les mesures oportunes 
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per a que el tancament del solar situat al davant de l’entrada de la Torre d’en Pau s’arregli i no sigui 
un espai perillós. 
 
S’APROVA per UNANIMITAT dels presents. 
 
16. Informació Presidència. 
 
El president manifesta que s’han incorporat imatges a algunes de les 60 actuacions del districte del mes 
d’octubre 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: 
 

Octubre 

(I)  Informe   3 

(R) Resolt 17 

(P) Pendent 38 

(NC) No compete 0 

(ET) En tràmit 2 

Total Peticions 60 

 
 
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 

01/10/14 Urbanisme 336 
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 

01/10/14 EMAYA 337 
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 ET 
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01/10/14 Infraestructures 338 
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’impacta visual de 
la piscifactoria de Gesa al 
passeig d'es Carnatge al 
Coll d'en Rabassa 

Coll d'en 
Rebassa 

R 

01/10/14 Sanitat 339 
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 

02/10/14 
Districte Platja de 
Palma 

340 Govern Interior 

A on el Grup MÉS demana 
que es prengui les 
mesures adients per tal de 
fer complir la normativa 
vigent i O. OVP a s'Arenal i 
tots els barris de PdP 

Platja de 
Palma 

I 

03/10/14 Infraestructures 341 
S'Arenal-Platja de 
Palma, AV 

Demana asfaltar els 
carrers Canonigo Mateu 
Rotger i Diego 
Zaforteza/336173 

s'Arenal P 

06/10/14 Medi Ambient 342 
Districte Platja de 
Palma 

Informació al Diari de 
Mallorca que diu que hi ha 
males olors per 
l'acumulació d'algues a 
Cala Gamba 

Coll d'en 
Rebassa 

R 

07/10/14 Infraestructures 343 
Districte Platja de 
Palma 

Arreglar vorera a 
Neopàtria n. 5 de Les 
Meravelles/336171 

Les 
Meravelles 

P 

07/10/14 EMAYA 344 
S'Arenal-Platja de 
Palma, AV 

Demanen posar horari de 
llençar les escombraries al 
contenidor 

s'Arenal P 

07/10/14 EMAYA 345 
Can Pastilla-Sant 
Antoni de la Platja, 
AVV 

Demanen posar horari de 
llençar les escombraries al 
contenidor 

Can Pastilla P 

07/10/14 EMAYA 346 
Can Pastilla-Sant 
Antoni de la Platja, 
AVV 

Més neteja i netejar les 
cantonades. Sobretot a 
Octavio August 

Can Pastilla P 

07/10/14 EMAYA 347 
Can Pastilla-Sant 
Antoni de la Platja, 
AVV 

Demanen un controlador 
medi ambiental 

Can Pastilla P 

07/10/14 EMAYA 348 
Can Pastilla-Sant 
Antoni de la Platja, 
AVV 

Demanen qui s'encarrega 
de la neteja dels pals? 

Can Pastilla P 
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07/10/14 EMAYA 349 
Can Pastilla-Sant 
Antoni de la 
Platja,AVV 

Diuen que l'Hotel Marbel 
llença la brossa a les 10: 
30h i la deixa fora del 
contenidor 

Can Pastilla P 

07/10/14 EMAYA 350 
Es Born del Molinar, 
AV 

Demanen posar horari de 
llençar les escombraries al 
contenidor 

Es Molinar P 

07/10/14 EMAYA 351 
Es Born del Molinar, 
AV 

A sa Gruta demanen que 
sigui sempre la mateixa 
persona que faci la neteja 
del carrer 

Es Molinar P 

08/10/14 
Districte Platja de 
Palma 

352 Infraestructures 
Pla de Gestió de l’arbrat 
viari 

Platja de 
Palma 

I 

08/1014 Seguretat Ciutadana 353 
Districte Platja de 
Palma 

Revisar paret al Molí de 
Son Parera 

Es Molinar R 

09/10/14 Sanitat 354 
Districte Platja de 
Palma 

Revisar plaga de rates a 
Antoni Llabres i 
Morey/328789 

Can Pastilla P 

10/10/14 Infraestructures 355 
Districte Platja de 
Palma 

Es demana asfaltar a av 
Amèrica altura n.9.336525 

s'Arenal P 

10/10/14 
Districte Platja de 
Palma 

356 Infraestructures 
Informació retirada de 
bancs conveni EMT 

Platja de 
Palma 

I 

13/10/14 Infraestructures 357 
Es Born del Molinar 
AV 

Demanen tractament a les 
fustes del passeig d'es 
Molinar/336585 

Es Molinar P 

13/10/14 EMAYA 358 
Es Born del Molinar 
AV 

Demanen netejar el 
clavegueram de tot el 
passeig d'es Molinar 

Es Molinar P 

13/10/14 Infraestructures 359 
Es Born del Molinar 
AV 

Demanen retirar les males 
herbes dels escocell del 
passeig d'es Molinar 
/336594 

Es Molinar P 

13/10/14 Sanitat 360 
Es Born del Molinar 
AV 

Diu que hi ha una plaga de 
moscards a Son Parera 

Es Molinar P 

14/10/14 Infraestructures 361 
Districte Platja de 
Palma 

Arreglar vorera a Illa de 
Rodes altura n.10/336760 

Coll d'en 
Rebassa 

P 

14/10/14 Infraestructures 362 
Districte Platja de 
Palma 

Arbre aixeca vorera i 
conducte de canonada a 
Illa de Rodes altura 
n.6/336761 

Coll d'en 
Rebassa 

P 

14/10/14 Infraestructures 363 
Districte Platja de 
Palma 

Arbre aixeca vorera Illa de 
Rodes altura n.19/336764 

Coll d'en 
Rebassa 

P 

14/10/14 Infraestructures 364 
Districte Platja de 
Palma 

Arbre aixeca vorera Illa de 
Rodes altura n.22/336766 

Coll d'en 
Rebassa 

P 

15/10/14 Mobilitat 365 
Districte Platja de 
Palma 

Arreglar senyal de col·legi 
a Fra Joan Llabres 
n.8/336820 

s'Arenal R 

17/10/14 IMOV 366 
Es Born del Molinar 
AV 

Demana manteniment 
d'es Molí de Son 
Parera/337005 

Es Molinar P 

17/10/14 Infraestructures 367 
Es Born del Molinar 
AV 

Diuen que hi ha una part 
sense gespa ja que no hi 
ha reg/337009 

Es Molinar P 
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17/10/14 IME 368 
Es Born del Molinar 
AV 

Demanen una zona de 
Skate al parc de Son 
Parera 

Es Molinar P 

17/10/14 Infraestructures 369 
Es Born del Molinar 
AV 

Demanen retallar els 
tamarells a primera línea 
de platja a la 
Gruta/337018 

Es Molinar P 

17/10/14 Infraestructures 370 Capellà, Margalida 
Demanen retallar arbres a 
Ses Cadenes/337024 

s'Arenal P 

20/10/14 Mobilitat 371 
Districte Platja de 
Palma 

Senyal inclinada de carrer 
sense sortida a Joaquim 
Verdaguer n. 9 de 
s'Arenal/337090 

s'Arenal P 

20/10/14 EMAYA 372 
Districte Platja de 
Palma 

Neteja a Torre d'en 
Pau/DMS 57906 

Coll d'en 
Rebassa 

P 

20/10/14 Seguretat Ciutadana 373 
Districte Platja de 
Palma 

Mes vigilància a Torre den 
Pau/DMS 57906 

Coll d'en 
Rebassa 

P 

21/10/14 Mobilitat 374 
S'Arenal-Platja de 
Palma, AV 

Redreçar senyal a 
Canónigo Mateu Rotger 
amb Diego 
Zaforteza/337171 

s'Arenal P 

21/10/14 Urbanisme 375 
S'Arenal-Platja de 
Palma, AV 

Revisar paret al Hotel 
Playas Arenal 

s'Arenal P 

22/10/14 Infraestructures 376 
Districte Platja de 
Palma 

Revisar oficina SMART 
OFFICE 

s'Arenal P 

24/10/14 EMAYA 377 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la junta de districte de 
Platja de Palma del dia 3 
de novembre de 2014, 
relativa a l'acumulació de 
pneumàtics al c. 
Bellavista-N, a l'altura del 
c. Pedreres a s'Arenal de 
Palma 

s'Arenal R 

24/10/14 EMAYA 378 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la junta de districte de 
Platja de Palma del dia 3 
de novembre de 2014, 
relativa a la brutor 
existent al carrer Erwin 
Hubert del Molinar 

Es Molinar R 

24/10/14 Patrimoni 379 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la junta de districte de 
Platja de Palma del dia 3 
de novembre de 2014, 
relativa al deteriorament i 
la brutor existent al solar 
darrera el carrer ciutat de 
la Plata del Molinar 

Es Molinar R 
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24/10/14 Sanitat 379 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la junta de districte de 
Platja de Palma del dia 3 
de novembre de 2014, 
relativa al deteriorament i 
la brutor existent al solar 
darrera el carrer ciutat de 
la Plata del Molinar 

Es Molinar P 

24/10/14 Patrimoni 380 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la junta de districte de 
Platja de Palma del dia 3 
de novembre de 2014, 
relativa al mal estat de la 
vorera i del tancament del 
solar situat al carrer Sant 
Marçal del Molinar 

Es Molinar R 

24/10/14 Urbanisme 380 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la junta de districte de 
Platja de Palma del dia 3 
de novembre de 2014, 
relativa al mal estat de la 
vorera i del tancament del 
solar situat al carrer Sant 
Marçal del Molinar 

Es Molinar R 

27/10/14 Sanitat 381 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la junta de districte de 
Platja de Palma del dia 3 
de novembre de 2014, 
relativa a l'enverinament 
d'animals a Torre d'en Pau 

Coll d'en 
Rebassa 

P 

27/10/14 Infraestructures 382 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la junta de districte de 
Platja de Palma del dia 3 
de novembre de 2014, 
relativa al deteriorament i 
la brutor existent a molts 
de locals comercials 
abandonats de s'Arenal de 
Palma 

s'Arenal P 

27/10/14 Sanitat 383 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la junta de districte de 
Platja de Palma del dia 3 
de novembre de 2014, 
relativa al deteriorament i 
brutor existent al carrer 
San Marçal, 26 del 
Molinar 

Es Molinar P 
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27/10/14 Sanitat 384 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la junta de districte de 
Platja de Palma del dia 3 
de novembre de 2014, 
relativa al deteriorament i 
la brutor existent al 
jaciment arqueològic amb 
declaració de BIC de sa 
Torre Redona 

Can Pastilla P 

27/10/14 Infraestructures 385 
Grupo Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la junta de districte de 
Platja de Palma del dia 3 
de novembre de 2014, 
relativa al perill que 
suposa la manca 
d'il·luminació a la Torre 
d'en Pau i a la tardança en 
el tancament d'aquest 
parc públic 

Coll d'en 
Rebassa 

R 

27/10/14 Seguretat Ciutadana 385 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la junta de districte de 
Platja de Palma del dia 3 
de novembre de 2014, 
relativa al perill que 
suposa la manca 
d'il·luminació a la Torre 
d'en Pau i a la tardança en 
el tancament d'aquest 
parc públic 

Coll d'en 
Rebassa 

R 

27/10/14 Urbanisme 386 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE 
a la junta de districte de 
Platja de Palma del dia 3 
de novembre de 2014, 
relativa al tancament del 
solar situat al davant de 
l'entrada de Torre d’en 
Pau 

Coll d'en 
Rebassa 

R 

27/10/14 Infraestructures 387 
Districte Platja de 
Palma 

Perill per als vianants al 
carrer Romeguer a caigut 
una protecció de punxes 
metàl·lics 

Es Molinar R 

27/10/14 
Districte Platja de 
Palma 

388 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Sol·licitud d'informació 
que presenta el grup 
municipal PSIB PSOE al 
Districte Platja de Palma, 
relativa a la memòria de la 
Junta de Districte 

Platja de 
Palma 

R 
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27/10/14 Infraestructures 389 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Sol·licitud d'informació 
que presenta el grup 
municipal PSIB PSOE al 
Districte Platja de Palma, 
relativa als horaris de 
Parcs i Jardins 

Platja de 
Palma 

R 

29/10/14 Infraestructures 390 Nieto, Angelines 

Diu que hi ha un arbre 
malalt i que hi ha cables a 
devora a la plaça de 
L'església/337720 

Coll d'en 
Rebassa 

P 

30/10/14 Joventut 391 
AVV Districte Platja de 
Palma 

Demana si el Casal de 
Joves està tancat 

s'Arenal R 

31/10/2014 Mobilitat 392 
Districte Platja de 
Palma 

Redreçar senyal de 
circulació a 50/337921 

Can Pastilla P 

 
La Junta es dona per assabentada. 
 
17. 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                                                          
 
 
 
 
 
 

 


