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ACTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRICTE PLATJA DE PALMA 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
Núm. de la sessió: 10 
Tipus de sessió: ordinària 
Data: 1 de desembre de 2014 
Horari: de les 12:07 a les 12:47: hores  
Lloc: Sala de reunions Plaça de Santa Eulàlia, 9, 1r pis 
 
 
ASSISTENTS: 
 
- Sr. Sr. Joan Pau Reus Frontera, president 
- Sr. Antonio Donaire Sánchez, 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 12:37 quan s’acaba de tractar  el punt 15 
- Sr. Francisca 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 (3 de novembre de2014).  
 
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 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. 
 
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 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. 
 
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 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 . 

 
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 
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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. 
 
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 adients per eliminar 
les pintades vandàliques al Bé Patrimonial Històric de la Torre d’en Pau per protegir-lo com correspon. 
 
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 evitar 
el risc que suposa per a tots els nins i nines i tota la comunitat educativa del col·legi públic del Molinar el 
mal estat de les instal·lacions educatives i a solucionar la insostenible situació actual. 
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 dotar del Pla d’Usos necessari a la Torre 
d’en Pau per evitar el risc que suposa per a tots els usuaris i les usuàries d’aquest parc públic i el 
deteriorament d’aquest Bé Patrimonial Protegit donat que és insostenible la situació actual. 
 
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 instal·lar la il·luminació necessària a la 
Torre d’en Pau per evitar el risc que suposa per a tots els usuaris i les usuàries d’aquest parc públic i ser 
insostenible la situació actual. 
 
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 que prengui les mesures oportunes per 
netejar el solar situat darrera el Parc de Can Tarrés al Molinar, per evitar el risc que suposa l’existència 
de residus perillosos abandonats i per ser insostenible la situació actual. 
 
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 que prengui les mesures oportunes per 
solucionar la situació del mal estat de l’asfaltatge dels carrers del Coll d’en Rabassa per evitar el risc que 
suposa per a tors els i les usuàries.  
 
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 instal·lar les baranes necessàries al voltant 
de les zones de jocs infantils a la Torre d’en Pau per evitar el risc que suposa per a tots els nins i nines 
usuàries d’aquest parc públic. 
 
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 que prengui les mesures oportunes per 
reparar la pista de patinatge del Molinar per evitar el risc que suposa per tots els i les usuàries d’aquesta 
instal·lació. 
 
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 que prengui les mesures necessàries per 
solucionar els desperfectes que hi ha a la Torre d’en Pau per evitar el deteriorament d’aquest parc 
públic i Bé Cultural Protegit . 
 
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 instal·lar equipaments esportius a la Torre 
d’en Pau per donar resposta a les necessitats d’infants, joves i persones majors com són porteries de 
futbol i basquet i pistes de petanca 
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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 (3 de novembre de2014).  
 
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 
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. 
 
El president torna a fer referència a l’informe de l’Àrea de Sanitat que ja va posar de manifest a la 
darrera Junta de Districte, explicant les actuacions de l’esmentada àrea relatives a destinar una dotació 
per esbrinar la presència d’esquers enverinats al voltants de la Torre d’en Pau els quals posaven en perill 
a les mascotes, resultant 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. 
 
L’informe continua dient que 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. 
 
El PSIB-PSOE RETIRA la proposició.  
 
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 
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. 
 
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 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. 
 
S’APROVA per UNANIMITAT dels presents. 
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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  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 Sr. Donate manifesta que no veu la diferèncie entre aquesta proposició i la del punt 9. 
 
El president li contesta que aquest preten que s’adoptin les mesures oportunes per tal d’evitar que 
estigui obert per un tema de seguretat.  
 
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 adients 
per eliminar les pintades vandàliques al Bé Patrimonial Històric de la Torre d’en Pau per protegir-lo 
com correspon. 
 
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 evitar el risc que suposa per a tots els nins i nines i tota la comunitat educativa del col·legi públic 
del Molinar el mal estat de les instal·lacions educatives i a solucionar la insostenible situació actual. 
 
El president manifesta que haurà de votar en contra per tractar-se d’actuacions que s’estan realitzant, 
amb antelació a la presentació de la proposició del grup muncipal PSIB-PSOE. En aquest sentit, el passat 
dia 19 es va publicar en premsa que l’Ajuntament en coordinació ambla Conselleria de’Educació faria les 
actuacions més urgents. Així ja s’ha reparat la junta de dilatació de la taulada que provocà, fa uns dies, el 
despreniment de part del fals sostre en una aula infatil. També es farà el projecte de reforma de les 
finestres per adaptar-les a les mesures de seguretai les baldes de les façanes del segon pisque es 
desprenen i es precipiten a terra. 
 
ES REBUTJA per 17 vots en contra del grup municipal PP i 9 vots a favor del grup municipal PSIB-PSOE 
iseguint el criteri del vot ponderat.  
 
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 dotar del Pla d’Usos necessari 
a la Torre d’en Pau per evitar el risc que suposa per a tots els usuaris i les usuàries d’aquest parc públic 
i el deteriorament d’aquest Bé Patrimonial Protegit donat que és insostenible la situació actual. 
 
El Sr. Donate concreta la proposició dient que seria suficient  dotar d’un Pla d’usos a la Torre d’en Pau 
encara que fos inicial o d’un o alguns locals, els que fossin més accessibles per tal de que els al·lots 
puguin realitzar activitats. 
 
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 instal·lar la il·luminació 
necessària a la Torre d’en Pau per evitar el risc que suposa per a tots els usuaris i les usuàries d’aquest 
parc públic i ser insostenible la situació actual. 
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Es deixa DAMUNT LA TAULA, per raons pressuostàries. 
 
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 que prengui les mesures 
oportunes per netejar el solar situat darrera el Parc de Can Tarrés al Molinar, per evitar el risc que 
suposa l’existència de residus perillosos abandonats i per ser insostenible la situació actual. 
 
El president manifesta que no compren la raó per la qual es torna a presentar a n’aquesta Junta 
Municipal aquest tema, atès que aquest solar és el de Repsol de Can Saul  i ja es va tractar una 
proposicio del grup municipal PSIB-PSOE a finals de la primavera passada i actualment totes les  
actuacions estan pendents d’executar. 
 
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 que prengui les mesures 
oportunes per solucionar la situació del mal estat de l’asfaltatge dels carrers del Coll d’en Rabassa per 
evitar el risc que suposa per a tors els i les usuàries.  
 
El president manifesta que el Servei de Vialitat del Departament d’Infraestructures informa que el carrer 
Josep Tarongí del Coll d’en Rabassa es podrà asfaltar amb càrrec al pressupost de l’any 2015. 
 
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 instal·lar les baranes 
necessàries al voltant de les zones de jocs infantils a la Torre d’en Pau per evitar el risc que suposa per 
a tots els nins i nines usuàries d’aquest parc públic. 
 
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 que prengui les mesures 
oportunes per reparar la pista de patinatge del Molinar per evitar el risc que suposa per tots els i les 
usuàries d’aquesta instal·lació. 
 
El president manifesta que el Sr. Xisco Bauzá,  portaveu i secretari de l’AV Vogar i Ciar i un responsable 
de l’Àrea d’Esports varen fer una visita a la pista de patinatge del Molinar el mes de novembre i li 
explicaren que s’anava a areglar.  El president, continua dient, que si les actuacions de reparació ja s’han 
realitzat votaria en contra, però com que en aquests moments no disposa d’aquesta informació proposa 
deixar la proposició damunt la taula. 
 
Es deixa DAMUNT LA TAULA. 
 
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 que prengui les mesures 
necessàries per solucionar els desperfectes que hi ha a la Torre d’en Pau per evitar el deteriorament 
d’aquest parc públic i Bé Cultural Protegit . 
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S’APROVA per UNANIMITAT dels presents la següent transaccional: “ La Junta de Districte de Platja de 
Palma insta a l’equip de govern a que prengui les mesures necessàries per solucionar els desperfectes 
que hi ha a la Torre d’en Pau per evitar el deteriorament d’aquest parc públic i Bé Cultural Protegit.” 
 
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 instal·lar equipaments 
esportius a la Torre d’en Pau per donar resposta a les necessitats d’infants, joves i persones majors 
com són porteries de futbol i basquet i pistes de petanca. 
 
El president manifesta que de l’informe del tècnic del Servei de Manteniment i Obres de  l’Institut 
Municipal d’Esports (IME), del qual fa entrega al Sr. Donate,  es conclou, una vegada fet l’anàlisi de la 
situació actual de les pistes i possible ús, que “atenent a l’elevat pressupost de condicionament, la 
situació geogràfica que fa que sigui potencialment insegura,  el difícil accès que provoca dificultats per a 
la seva neteja  i focus d’inselubritat, i les dimensions de l’explanada (15x30 i 15x20) que impedeixen la 
pràctica esportiva, es deseconsella adaptar aquestes pistes per a l’ús esportiu”. A més, el president diu 
que a escasos metres ja existeixen instal·lacions esportives a Son Parera, podent arribar-hi a peu. 
 
El Sr. Donate contesta que si l’Ajuntament disposés d’un Pla d’usos segurament es podria justificar que 
no és un lloc adequat per instal·lacions esportives però si per altres activitats.  
 
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.  
 
A les 12:37 s’incorpora a la reunió  el Sr. Verger i  quan s’ha acaba de tractar  el punt 15.16. Informació 
Presidència. 
 
El president manifesta que s’han incorporat imatges a algunes de les 19 actuacions del districte del mes 
d’novembre 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: 
 

Novembre 

(I)  Informe   0 

(R) Resolt 14 

(P) Pendent 4 

(NC) No compete 1 

(ET) En tràmit 0 

Total Peticions 19 

 
 
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 

24/11/14 IMOV 393 Districte Platja de Palma 

Que GESA col·loqui el 
cablejat amb brides al carrer 
Llucmajor 14/339578 Es Molinar R 

24/11/14 Sanitat 394 Districte Platja de Palma 
Rates a primera linia de Cala 
Gamba 

Es Coll d'en 
Rabassa P 
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24/11/14 Infraestructures 395 
Grupo Municipal 

Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE a la 
Junta Municipal del Districte 
de Platja de Palma del dia 
01.12.2014, relativa a les 
pintades a la torre d'en Pau 
en el Coll d'en Rabassa 

Es Coll d'en 
Rabassa R 

24/11/14 Educació 396 
Grupo Municipal 

Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE a la 
Junta Municipal del Districte 
de Platja de Palma del dia 
01.12.2014, relativa al mal 
estat de conservació del C.P. 
del Molinar Es Molinar R 

24/11/14 Infraestructures 397 
Grupo Municipal 

Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE a la 
Junta Municipal del Districte 
de Platja de Palma del dia 
01.12.2014, relativa a la 
necessitat urgent d'un pla 
d'usos a la Torre d'en Pau en 
el Coll d'en Rabassa 

Es Coll d'en 
Rabassa P 

24/11/14 Infraestructures 398 
Grupo Municipal 

Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE a la 
Junta Municipal del Districte 
de Platja de Palma del dia  
01.12.2014, 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 

Es Coll d'en 
Rabassa R 

24/11/14 EMAYA 399 
Grupo Municipal 

Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE a la 
Junta Municipal del Districte 
de Platja de Palma del dia 
01.12.2014, relativa a 
l'existència de fems i runes 
perilloses al solar darrera Can 
Tarrés en el Molinar Es Molinar R 

24/11/14 Infraestructures 400 
Grupo Municipal 

Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE a la 
Junta Municipal del Districte 
de Platja de Palma del dia 
01.12.2014, relativa al mal 
estat de l'asfaltatge del 
carrer Josep Tarongí del Coll 
d'en Rabassa 

Es Coll d'en 
Rabassa R 

24/11/14 Infraestructures 401 
Grupo Municipal 

Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE a la 
Junta Municipal del Districte 
de Platja de Palma del dia 
01.12.2014, relativa a la 
necessitat de baranes de 
seguretat a la Torre d'en Pau 
en el Coll d'en Rabassa 

Es Coll d'en 
Rabassa R 
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24/11/14 IME 402 
Grupo Municipal 

Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE a la 
Junta Municipal del Districte 
de Platja de Palma del dia 
01.12.2014, relativa al mal 
estat de la pista de patinatge 
del Molinar Es Molinar R 

24/11/14 Infraestructures 403 
Grupo Municipal 

Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE a la 
Junta Municipal del Districte 
de Platja de Palma del dia 
01.12.2014,  relativa als 
desperfectes existents a la 
Torre d'en Pau en el Coll d'en 
Rabassa 

Es Coll d'en 
Rabassa R 

24/11/14 IME 404 
Grupo Municipal 

Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE a la 
Junta Municipal del Districte 
de Platja de Palma del dia 
01.12.2014, relativa als 
equipaments esportius a la 
Torre d'en Pau en el Coll d'en 
Rabassa 

Es Coll d'en 
Rabassa R 

24/11/14 Sanitat 405 
Grupo Municipal 

Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE a la 
Junta Municipal del Districte 
de Platja de Palma del dia 
01.12.2014, relativa a 
l'enverinament d'animals a 
Torre d'en Pau Can Pastilla R 

24/11/14 Urbanisme 406 
Grupo Municipal 

Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE a la 
Junta Municipal del Districte 
de Platja de Palma del dia dia 
01.12.2014, relativa al 
deteriorament i la brutor 
existent a molts de locals 
comercials abandonats de 
s'Arenal de Palma s'Arenal P 

24/11/14 Sanitat 407 
Grupo Municipal 

Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE a la 
Junta Municipal del Districte 
de Platja de Palma del dia 
01.12.2014, relativa al 
deteriorament i la brutor 
existent al jacimient 
arqueològic amb declaració 
de BIC de sa Torre Redona Can Pastilla NC 

24/11/14 Urbanisme 407 
Grupo Municipal 

Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE a la 
Junta Municipal del Districte 
de Platja de Palma del dia 
01.12.2014, relativa al 
deteriorament i la brutor 
existent al jacimient 
arqueològic amb declaració 
de BIC de sa Torre Redona Can Pastilla P 

24/11/14 Infraestructures 408 Districte Platja de Palma 
Manca de llum al carrer E de 
Bellavista/339634 s'Arenal R 
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24/11/14 Infraestructures 409 
Grupo Municipal 

Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE a la 
Junta Municipal del Districte 
de Platja de Palma del dia 
01.12.2014, relativa Amanca 
d'il·luminació a la Torre d'en 
Pau en el Coll d'en Rabassa 

Es Coll d'en 
Rabassa R 

26/11/14 Districte Platja de Palma 410 
A 3a edat Trencadors de 

Ses Cadenes 

Sol·licitud d'ocupació de 
espais públics por motius 
diversos s'Arenal R 

 
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                                                          
 
 
 
 
 
 

 


