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ACTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRICTE PLATJA DE PALMA 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
Núm. de la sessió: 11 
Tipus de sessió: ordinària 
Data: 22 de desembre de 2014 
Horari: de les 12:00 a les 12:24: 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 12:18 quan s’acaben de tractar tots els punts de l’ordre del dia 
- 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 
 
Aprovació de l’acta de la sessió anterior (1 de desembre 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 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. 
 
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 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. 
 
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 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. 

 
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 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. 
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6. Informació Presidència. 
 
7. 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 (1 de desembre 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 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 president manifesta que aquest assumpte ja va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament. 
 
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 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. 
 
El president manifesta que es dotarà d’ il·luminació la Torre d’en Pau atès que s’inclourà en el nou 
contracte d’enllumenat per a l’any 2015. 
 
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 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 votarà en contra perquè la Junta Municipal del Districte en sessió de dia 31 
de març  ja va aprovar per unanimitat la mateixa proposició presentada pel grup municipal MÉS. El 
propietari del solar (Repsol) el 30 de setembre va pagar les taxes i seguint els tràmits administratius ja té 
la llicència d’obra concedida del projecte presentat per netejar, tancar i habilitar l’accés des de el parc 
tenint l’empresa la voluntat de fer les actuacions en breu. 
 
La Sra. González considera que el temps transcorregut per a la realització dels tràmits ha resultat 
excessiu i demana als responsables més serietat. 
 
ES REBUTJA per 17 vots en contra del grup municipal PP i 9 vots a favor del grup municipal PSIB-PSOE i 
seguint el criteri del vot ponderat.  
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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 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 la reparació de la pista de patinatge del Molinar es farà i que el mèrit de la 
petició és de la associació de veïns.  
 
Es va negociar amb l’Associació del Born del Molinar i els dels camp de futbol arribant a una solució 
satisfactòria per a tots. 
 
S’APROVA per UNANIMITAT dels presents. 
 
6. Informació Presidència. 
 
El president  informa de l’estat de les 26 actuacions del districte del mes de desembre en relació a les 
sol·licituds rebudes per diferents vies, amb el següent resultat: 

 
Desembre 

(I)  Informe 1  

(R) Resolt 9 

(P) Pendent 14 

(NC) No compete 0 

(ET) En tràmit 2 

Total Peticions 26 

 
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 

01/12/14 Infraestructures 411 Districte Platja de Palma 
Manca de llum a Sa 
Gruta/340055 Es Molinar R 

01/12/14 Districte Platja de Palma 412 Infraestructures 
Tala de arbres a Aaron i 
Cipreses 

Coll d'en 
Rebassa I 

02/12/14 Infraestructures 413 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE a la 
junta de districte de Platja de 
Palma del dia 1 de desembre 
de 2014, relativa a la 
necessitat urgent d'un pla 
d'usos a la Torre d'en Pau en 
el Coll d'en Rabassa 

Coll d'en 
Rebassa R 

02/12/14 Infraestructures 414 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE a la 
junta de districte de Platja de 
Palma del dia 1 de desembre 
de 2014, relativa a la manca 
d'il·luminació a la Torre d'en 
Pau en el Coll d'en Rabassa 

Coll d'en 
Rebassa R 
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02/12/14 Infraestructures 415 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE a la 
junta de districte de Platja de 
Palma del dia 1 de desembre 
de 2014, relativa a 
l'existència de fems i runes 
perilloses al solar darrera Can 
Tarrés en el Molinar. Solar 
REPSOL Es Molinar R 

02/12/14 IME 416 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
grup municipal PSIB PSOE a la 
junta de districte de Platja de 
Palma del dia 1 de desembre 
de 2014, relativa al mal estat 
de la pista de patinatge del 
Molinar Es Molinar ET 

05/12/14 Infraestructures 417 Districte Platja de Palma 
Clots al carrer Militar n. 266-
269 /340529 s'Arenal P 

05/12/14 Sanitat 418 Districte Platja de Palma 
Els veïns demanen estudi 
zona canina a Sa Petrolera Es Molinar P 

05/12/14 Sanitat 419 Districte Platja de Palma 

Els veïns diuen que hi ha 
rates a tota la zona d'es 
Portixol, Sa Gruta, Ciutat 
Jardí, Rosa d'es vents, etc. Es Molinar R 

05/12/14 EMAYA 420 Districte Platja de Palma 
Demanen neteja al caniparc 
de Son Parera Es Molinar P 

09/12/14 EMAYA 421 Vogar i Ciar AV Neteja al parc de Son Tarrés Es Molinar P 

09/12/14 Seguretat Ciutadana 422 Vogar i Ciar AV 
Mes seguretat al parc de Son 
Tarrés Es Molinar P 

09/12/14 Infraestructures 423 Vogar i Ciar AV 
Deficiències al edifici del Parc 
de Son Tarrés Es Molinar R 

11/12/14 Mobilitat 424 Es Born del Molinar AV 

Diu que c/ Lluchmajor amb 
Gruta el pas de vianants amb 
desnivell no respecta la 
senyal de vianants Es Molinar ET 

11/12/14 Mobilitat 425 Es Born del Molinar AV 

Demana revisar tots els 
pilons a Gruta amb 
Ciutadella/341504 Es Molinar P 

11/12/14 Infraestructures 426 Es Born del Molinar AV 

Diu que el pont que travessa 
Son Parera te el paviment en 
mal estat Es Molinar P 

11/12/14 Infraestructures 427 Es Born del Molinar AV 

Demana saber ses mesures 
adoptades pel Molí de Son 
Parera Es Molinar P 

11/12/14 Infraestructures 428 Es Born del Molinar AV 

Demana la situació de la 
velleta e il·luminació de la 
Rosa dels vents Es Molinar P 

15/12/14 Mobilitat 429 Districte Platja de Palma 
Posar piló al carrer de la 
Volta de la Mercé/341234 Centre P 

16/12/14 Infraestructures 430 Districte Platja de Palma 

Arbre caigut a la vorera a Av 
Amèrica n. 12 davant la 
benzinera/341414 s'Arenal R 

17/12/14 Patrimoni 431 Vogar i Ciar AV 
Deficiències al edifici del Parc 
de Son Tarrés Es Molinar R 

17/12/14 Mobilitat 432 Es Born del Molinar AV 
Revisar pilons Lluchmajor 
amb Gruta/341505 Es Molinar P 

17/12/14 Mobilitat 433 Es Born del Molinar AV 
Revisar pilons Gruta amb 
Golf de lleó/341506 Es Molinar P 

17/12/14 Mobilitat 434 Es Born del Molinar AV 
Revisar pilons a Vicari 
Joaquim Fuster/341507 Es Molinar P 
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17/12/14 Participació 435 Vogar i Ciar AV 
Deficiències al edifici del Parc 
de Son Tarrés Es Molinar R 

18/12/14 Districte Platja de Palma 436 Seguretat Ciutadana 

Es demana la reposició del 
rètol indicador del carrer a 
Bartomeu Xamena 

Les 
Meravelles P 

 

A les 12:18 s’incorpora a la reunió  el Sr. Verger  quan s’ha acaben de tractar tots els punts de l’ordre del 
dia. 
 
7. Precs i preguntes. 
 
La Sra. González presenta dues preguntes “in voce”: 
 
La primera pregunta relativa a les mesures per evitar l’impacta visual de la piscifactoria de Gesa en Es 
Carnatge al Coll d’en Rabassa: 
 

1. En quina situació es troben els tràmits perquè se li doni compliment a aquest acord ? 
 
2.  Fer arribar al grup municipal PSIB-PSOE tots els informes de resposta dels tècnics des de la 

primera sol·licitud feta fins ara.  
 
La segona pregunta relativa als abocadors il·legals de Bellavista: 
 

1. En quina situació es troben els tràmits del solar 142/13S ja que es va notificar al titular el 9 
d’octubre, exp. 44/2014 i quedava pendent rebre l’avís de recepció del propietari per a procedir 
a publicar el Decret ? 

 
2.  En quina situació es troben els tràmits de l’altre solar que es correspon amb l’abocador que hi 

ha en Es Clot de l’Infern (Bellavista-H) i que ja s’havia fet el corresponent Decret i ja que és una 
zona protegida requerien mesures especials ? 

 
El president contesta que en aquests moments no té la informació, la demanarà  i li enviarà. 
 
 
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                                                          
 
 

 


