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CONVOCATORIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRICTE PLATJA DE PALMA 

 

Identificació de la sessió 

 

Caràcter: ordinària 

Data:  30 de març de 2015 

Hora: 12:00 h.  

Lloc: Sala de reunions de la Regidoria d’Hisenda (Plaça de Cort, 1, 2a planta) 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (2 de març de 2015).  

 

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 reparin les voreres del carrer Llucmajor del Coll d’en Rabassa, 

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 Llucmajor i Cuba al Molinar, per 

evitar el risc que suposa la situació actual. 

 

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 que prengui les 

mesures oportunes perquè se li doni una solució adient a la situació actual d’abandonament 

de fems al carrer Dofí de Ca’n Pastilla. 

 

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 que es consensuï amb 

la Casa Gallega de Ca’n Pastilla el contingut i la col·locació de la placa informativa del Cruceiro 

donat pel poble gallec a la Comunitat autònoma. 

 

5. Informació Presidència. 

 

6. Precs i preguntes. 

 

 

Palma, 20 de març de 2015 

El president  

Joan Pau Reus Frontera 

Unitat 

destinatària: 

Membres  de la Junta municipal del 

Districte Platja de Palma 

Unitat emissora: Districte Platja de Palma 

Codi orgànic: 33030000 


