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ACTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRICTE PLATJA DE PALMA 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
Núm. de la sessió: 01 
Tipus de sessió: ordinària 
Data: 2 de febrer de 2015 
Horari: de les 12:28 a les 12:50: 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. 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 
- Sr. Antoni Josep Verger Martínez, representant del grup municipal MÉS  
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (22 de desembre de 2014).  
 
2. 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 perquè es repari la porta de darrera del Parc de Can Tarrers al Molinar, per evitar el risc que 
suposa la situació actual. 
 
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 que prengui les mesures 
oportunes perquè es reparin les voreres del carrer Lluchmajor i Cuba al Molinar, per evitar el risc que 
suposa la situació actual. 
 
4.  Informació Presidència. 
 
5.  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. 
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (22 de desembre de 2014).  
 
S’APROVA per UNANIMITAT dels presents. 
 
2. 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 perquè es repari la porta de darrera del Parc de Can Tarrers al Molinar, per evitar el risc 
que suposa la situació actual. 
 
El president manifesta que el Servei de Parcs i Jardins del Departament d’Infraestructures informa que 
realitzada visita d’inspecció el passat  29 de gener s’ha observat que la porta no presenta problemes de 
tancament i el problema es troba en el sobreescalfament metàl·lic habilitat per damunt del mur de més 
de 1,80 m, que no suposa risc, vandalitzat per incívics fora de l’horari d’obertura i tancament. S’han 
donat instruccions per a la seva preparació, revisant prèviament el que resta de  tancament del parc. 
                                                                                             
S’APROVA per UNANIMITAT dels presents. 
 
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 que prengui les mesures 
oportunes perquè es reparin les voreres del carrer Lluchmajor i Cuba al Molinar, per evitar el risc que 
suposa la situació actual. 
 
El president manifesta que el Servei de Vialitat informa que realitzada la inspecció dels carrers s’han 
detectat una sèrie de desperfectes en les voravies, alguns dels quals es trametran al Servei de Parcs i 
Jardins, seguint el  protocol d’actuació,  atès que l’obertura i sanejament de les arrels que han aixecat la 
voravia ho gestiona aquest servei. Els altres desperfectes es repararan pe part del Servei de Vialitat. 
 
S’APROVA per UNANIMITAT dels presents. 
 
4.  Informació Presidència. 
 
El president  informa de l’estat de les 45 actuacions del districte del mes de gener en relació a les 
sol·licituds rebudes per diferents vies, amb el següent resultat: 

 
Gener 

(A) Acta 1  

(I)  Informe 4 

(R) Resolt 22 

(P) Pendent 12 

(ET) En tràmit 4 

(NC) No competència seva 2 

Total Peticions 45 

 
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 
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07/01/15 Emaya 1 Segura, Pilar 

Manca de neteja i 
manteniment al parc entre 
Medellin i Calir Molinar R 

07/01/15 Infraestructures 2 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Pregunta oral presentada pel 
grup municipal PSIB PSOE a la 
junta de Districte Platja de 
Palma 22 de desembre 2014, 
relativa a les mesures per 
evitar l’impacta visual de la 
piscifactoria de Gesa en es 
Carnatge al Coll d’en Rabassa 
d'en Rabassa 

Coll d’en 
Rabassa R 

07/01/15 Medi Ambient 3 
Grup Municipal 
Socialista PSIB-PSOE 

Pregunta oral presentada p el 
grup municipal PSIB PSOE a la 
junta de Districte de Platja de 
Palma 22 de desembre 2014, 
relativa als abocadors il·legals 
de Bellavista Arenal R 

07/01/15 Infraestructures 4 Districte Platja de Palma 
Arbre tombat a Fra Joan 
Llabres de s'Arenal/342405 Arenal R 

07/01/15 mobilitat 5 Districte Platja de Palma 
Senyal tombada a carrer 
d'Illes Pitiüses n. 3/342414 

Coll d’en 
Rabassa R 

07/01/15 Emaya 6 Districte Platja de Palma 
Buidar paperera groga en 
primera línia de platja Molinar R 

07/01/15 Infraestructures 7 Districte Platja de Palma 

Parque falta zona infantil a 
primera linia de platja de 
s'Arenal Arenal  

09/01/15 Medi Ambient 7 Districte Platja de Palma 

Parque falta zona infantil a 
primera linia de platja de 
s'Arenal Arenal  

09/01/15 Medi Ambient 8 Districte Platja de Palma 
Neteja platja de Can Pere 
Antoni 

Can Pere 
Antoni  

09/01/15 Infraestructures 9 
S'Arenal-Platja de Palma 

AV 
Farola apaga a Germà Bianor 
6 /342539 Arenal  

09/01/15 Emaya 10 Districte Platja de Palma 
Posa paperera al carrer d'Illes 
Pitiüses n. 3 

Coll d’en 
Rabassa  

13/01/15 Mobilitat 11 Districte Platja de Palma 

Senyal 'Fin de prohibicions' 
abatuda a carrer Meravelles 
altura 25/342736 Arenal  

13/01/15 Participació 12 
Can Pastilla-Sant Antoni 

de la Platja,AVV 

Sol·licitud d'ocupació als 
espais públics per Torrada a 
Miquel Massuti Can Pastilla  

14/01/15 Infraestructures 13 
A.3a Edat Trencadors de 

Ses Cadenes 

Sol·licitud per tancar 
Trencadors per la Sant 
Sebastià i que s’estudiï la 
possibilitat de que sigui 
peatonal Arenal  

14/01/15 Districte Platja de Palma 14 Seguretat Ciutadana 

Informe sobre la possibilitat 
de que Trencadors sigui 
peatonal Arenal  

14/01/15 Mobilitat 15 AV Born des Molinar 

Demana posar senyal de girar 
a la esquerra al carrer 
Llucmajor amb la benzinera 
cap a una possessió Molinar R 

15/01/15 Mobilitat 16 Districte Platja de Palma 

Retirar senyal de boca de 
incendis a Cardenal Rosell 89 
i tapar forat/342916 

Coll d’en 
Rabassa R 

15/01/15 Població 17 Suárez, Pilar 
Posar nom al parc que hi ha 
entre Medellín i Cali Molinar ET 

15/01/15 Emaya 18 Suárez Pilar 
Falta de neteja al parc del 
carrer Medellín amb Cali Molinar ET 
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15/01/15 Infraestructures 19 Suárez, Pilar 
Falta manteniment al parc 
del carrer Medellin amb Cali Molinar ET 

15/01/15 Mobilitat 20 
Can Pastilla-Sant Antoni 

de la Platja,AVV 
Posar pilons al carrer Pins n. 
42 de Can Pastilla Can Pastilla P 

15/01/15 Mobilitat 21 
A.3a Edat Trencadors de 

Ses Cadenes 

Sol·licitud de tancar 
Trencadors per la Sant 
Sebastià i que s'estudiï la 
possibilitat de que sigui 
peatonal Arenal P 

15/01/15 Infraestructures 22 Districte Platja de Palma 

Demana el perquè s'ha llevat 
un fanal del carrer Congre n. 
8 Can Pastilla R 

15/01/15 Infraestructures 23 Districte Platja de Palma 

Demana el perquè s'han 
llevat 2 arbres del carrer 
Antonio Llabrès Morey i si es 
poden tornar a plantar Can Pastilla P 

15/01/15 Infraestructures 24 Districte Platja de Palma 

Diu que hi ha pins amb 
processionària a Torre den 
Pau/342934 

Coll d’en 
Rabassa R 

16/01/15 Districte Platja de Palma 25 Participació Decret llicència foguerons 
Platja de 

Palma I 

16/01/15 Infraestructures 26 Districte Platja de Palma 
Fanal apagada a Anfos 
22/343055 Can Pastilla P 

21/01/15 Població 27 Districte Platja de Palma 

Carrer Trencadors està 
duplicat el nom a l'Arenal 
Llucmajor i Palma i a més 
tenen el mateix codi postal Arenal P 

21/01/15 Infraestructures 28 Bauzà Francisco 
Revisar fanals carrer 
Fonoll/343298 

Coll d’en 
Rabassa R 

23/01/15 Infraestructures 29 
Grup Municipal 

Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
Grup Municipal PSIB PSOE a 
la JM del dia 2 de febrer de 
2015, relativa al mal estat de 
les voreres al carrer 
Lluchmajor amb Cuba al 
Molinar Molinar R 

23/01/15 Infraestructures 30 
Grup Municipal 

Socialista PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
Grup Municipal PSIB PSOE a 
la JM del dia 2 de febrer de 
2015, relativa al mal estat de 
la porta de darrera el parc de 
Can Terrers al Molinar Molinar R 

23/01/15 Infraestructures 31 Districte Platja de Palma 
Adoquinar Pare Bartomeu 
Salvà a on estaba la font Arenal R 

26/01/15 IMOV 32 Districte Platja de Palma 

Diu que hi ha un armari de 
GESA en mal estat al carrer 
Miquel Massuti n.7/343504 Can Pastilla ET 

26/01/15 Districte Platja de Palma 33 

Comissió tècnica 
municipal Club Maritimo 

Molinar 

Acta comissio tècnica 
municipal Club Marítimo 
Molinar Molinar A 

26/01/15 Districte Platja de Palma 34 Consorci Platja de Palma 
Borrador conveni solar de 
Correus Can Pastilla Can Pastilla I 

26/01/15 Districte Platja de Palma 35 Consorci Platja de Palma 
Alegació  acord conveni solar 
de Correus Can Pastilla Can Pastilla I 

26/01/15 Mobilitat 36 Districte Platja de Palma 

Es demana pintar un pas de 
vianants al carrer Vaixell de 
Can Pastilla/DMI 5176 Can Pastilla R 

26/01/15 Emaya 37 Districte Platja de Palma 

Canviar contenidor 
d'escombraries al carrer 
Vaixell/DMI 5177 Can Pastilla P 
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26/01/15 Mobilitat 38 Districte Platja de Palma 

Repintar pas de vianants al 
carrer Fonoll amb Cardenal 
Rosell/343535 

Coll d’en 
Rabassa P 

27/01/15 Infraestructures 39 Districte Platja de Palma 
Podar zona de tanques de la 
plaça dels nins Arenal R 

27/01/15 Mobilitat 40 Nieto, Angelines 

Demana un pas de vianants 
al carrer Alfambra amb 
Fonoll 

Coll d’en 
Rabassa P 

27/01/15 Districte Platja de Palma 41 
Can Pastilla-Sant Antoni 

de la Platja,AVV 

Torrada 15 de febrer local 
persones majors Sant Antoni 
de la Platja Can Pastilla P 

28/01/15 Infraestructures 42 Districte Platja de Palma 

Diuen que els arbres del 
carrer estan malalts, tenen 
puces i necessiten 
podar/343741 

Coll d’en 
Rabassa P 

29/01/15 Mobilitat 43 Districte Platja de Palma 

Es demana un pas de 
vianants al carrer Vicente 
Tofiño 12 'Jardín de infancia 
las ardillas' 

Coll d’en 
Rabassa R 

30/01/15 Mobilitat 44 Districte Platja de Palma 
Demanen mirall al carrer 
Castillejos altura n.13/1105 

Coll d’en 
Rabassa P 

 
El president també informa  a la Sra. González , per si en un parell de mesos torna a ressorgir el tema, 
que alguns veïns de la barriada de Ses Cadenes  durant aquesta legislatura reivindicaven una plaça. Per 
aquest motiu s’instal·laren jardineres i peatonitzà l’espai de devora l’església, tal  com s’ha fet al carrer 
de Costa i Llobera, i en el cas de tenir acceptació convertir aquest espai en una plaça, amb els informes 
pertinents de la Policia Local i el Departament de Mobilitat, 
 
Resulta que aquestes intervencions realitzades per l’Ajuntament  amb motiu de les Festes de Sant 
Sebastià,no han tingut acceptació per part d’un sector de veïns i l’Ajuntament va haver de retirar les 
jardineres claudicant els veïns que n’estaven a favor per no pertorbar les bones relacions  i el consens 
entre els veïns.  
 
La Sra. González contesta que estava al corrent de aquesta situació i al final pareix que prioritzen el 
tema de l’aparcament i la vialitat en lloc del parc. 
 
5.  Precs i preguntes. 
 
Respecte a la pregunta “in voce” de la passada Junta de Districte 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 ? 

 
 
La Sra. González manifesta que ha tornat a visitar els abocadors de Ses Cadenes, just davant del 
restaurant del Molí d’En Tem i el col·legi  Els Tamarells i manifesta que el bosc denominat el “Clot de 
l’Infern” s’ha convertit amb  un abocador,  i que dona testimoni de que els estrangers que passegen per 
la zona fotografien les escombraries escampades pel bosc. 
 



 

 6 

El president contesta que de l’informe d’inspecció ambiental es desprèn que respecte l’expedient 
142/2013-S, corresponent al carrer Bellavista (vials B i G)  no s’observen anomalies higienico-sanitàries 
ni pels voltants i que s’han esmenat les anomalies s’arxiva l’expedient. Respecte l’expedient 44/2014-S 
referent al carrer Belavista-H, prolongació “Es Clot de l’Infern”, zona Torrent dels Jueus, un cop notificat 
el Decret de neteja per esmenar anomalies, amb atorgament d’un termini, s’ha demanat informe de 
comprovació de l’esta actual del solar. 
 
No obstant això, l’auxiliar del districte visitarà la zona per fer les comprovacions pertinents. 
 
Respecte a la  pregunta “in voce”: 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.  
 
El president manifesta que la regidoria d’Infraestructures reitera un altre vegada que es una zona ANEI i 
que s’han de respectar plànols de llums i cons d’aproximació que imposa AENA per la qual cosa 
Infraestructures no pot fer cap recomanació sense conèixer amb profunditat la proposta. Es més 
Infraestructures diu que ha hagut de retirar pins per imposició d’AENA i encara que posessin bres sec és 
zona ANEI i resta pendent la redacció d’un Pla especial, per la qual cosa no s’han d’introduir altres  
elements per discrets que aquests siguin. 
 
A petició de la Sra. González el president insistirà i demanarà l’informe tècnic. 
 
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                                                          
 
 

 


