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ACTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRICTE PLATJA DE PALMA 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
Núm. de la sessió: 03 
Tipus de sessió: ordinària 
Data: 30 de març de 2015 
Horari: de les 12:21 a les 12:48hores  
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 
- 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 (2 de març 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 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. 
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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 (2 de març 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 reparin les voreres del carrer Llucmajor del Coll d’en Rabassa, per evitar el risc 
que suposa la situació actual. 
 
El president manifesta que alguns dels desperfectes dels carrers s’han passat al Servei de Parcs i Jardins 
seguin el protocol d’actuació i d’altres es repararan pel Serveis de Vialitat. 
 
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 Llucmajor i Cuba al Molinar, per evitar el risc que 
suposa la situació actual. 
 
Es RETIRA la proposició pel grup municipal PSIB-PSOE atès que a la sessió del passat 2 de febrer  ja es 
va aprovar per unanimitat del membres presents. 
 
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. 
 
El president manifesta que aquesta setmana EMAYA retirarà els fems i els trastos des voltants del 
contenidors del carrer Dofi i que els controladors faran el seu seguiment. 
 
S’APROVA per UNANIMITAT dels presents. 
 
5.  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. 
 
S’APROVA per UNANIMITAT dels presents. 
 
6. Informació Presidència. 
 
El president  informa de l’estat de les 34 actuacions del districte del mes de març en relació a les 
sol·licituds rebudes per diferents vies, amb el següent resultat: 
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Març 

(A) Acta --  

(I)  Informe 4 

(R) Resolt 11 

(P) Pendent 19 

(ET) En tràmit  

(NC) No competència seva -- 

Total Peticions 34 

 
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 

 

03/03/15 Infraestructures 74 Districte Platja de Palma 
Retirar branques al passeig 
del Molinar Molinar R 

04/03/15 Districte Platja de Palma 75 Seguretat Ciutadana 
Informe cobertura escocells 
amb formigó Arenal R 

04/03/15 Infraestructures 76 Districte Platja de Palma 

Demana el manteniment de 
les fustes del Passeig del 
Molinar Molinar P 

05/03/15 Districte Platja de Palma 77 Medi Ambient 

Normes específiques per a 
obres, treballs a la via pública 
i edificacions 

Platja de 
Palma I 

05/03/15 Districte Platja de Palma 78 Mobilitat 

16 de març canvi circulatori a 
Golf de Cadis i seguidament 
senyalització d'un carril bici Molinar I 

09/03/15 Districte Platja de Palma 79 Es Born del Molinar AV 

Llistat peticions Consell 
Territorial 18 de març de 
2015 Molinar I 

09/03/15   80 Es Born del Molinar AV 

Demanen la gratuïtat del 
telèfon d'atenció ciutadana 
010 

Platja de 
Palma R 

09/03/15 Infraestructures 81 Es Born del Molinar AV 

Al Passeig del Molinar, la 
Veleta de la Rosa dels vents 
continua sense reparar Molinar P 

09/03/15 Infraestructures 82 Es Born del Molinar AV 

La fusta lateral del Passeig 
del Molinar al costat del 
carril bici des del monòlit fins 
al Assecador de Xarxes està 
sense restaurar Molinar P 

09/03/15 Medi Ambient 83 Es Born del Molinar AV 

Sol·licitem revisió de neteja 
del Torrent Barbarà (des de 
l'autopista fins a la 
desembocadura) Molinar R 

09/03/15 Infraestructures 84 Es Born del Molinar AV 

Al parc de sa Petrolera, les 
fustes de les casetes del parc 
infantil estan deteriorades, 
necessiten manteniment Molinar P 

09/03/15 Infraestructures 85 Es Born del Molinar AV 

Al Passeig Born d'Es Molinar 
hi ha una Rosa dels Vents 
que falten rajoles, necessiten 
manteniment Molinar P 

09/03/15 Infraestructures 86 Es Born del Molinar AV 

El Molí del parc de Son 
Parera, continua en perill 
d'ensorrament Molinar P 
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09/03/15 Infraestructures 87 Es Born del Molinar AV 

El pont que comunica el parc 
de Son Parera amb el parc de 
Ciutat Jardí té rajoles en mal 
estat, trencades i soltes. Molinar P 

09/03/15 Seguretat Ciutadana 88 Es Born del Molinar AV 

Denunciar les males praxis 
relatives a la suposada venda 
il·legal de droga, mal 
ambient, etc que es crea a 
Son Tarrés. (la Policia de Barri 
està al corrent) Molinar P 

09/03/15 Infraestructures 89 Es Born del Molinar AV 

Cal un manteniment general 
de parc i jardins al parc de 
Son Tarrés Molinar P 

09/03/15 Emaya 90 Es Born del Molinar AV Neteja solar Repsol  Molinar R 

09/03/15 Districte Platja de Palma 91 Es Born del Molinar AV 
Demanen copia de la 
memòria 2014 Molinar R 

09/03/15 Districte Platja de Palma 92 Seguretat Ciutadana Arbre a Fra Joan Llabres Arenal R 

09/03/15 Districte Platja de Palma 93 Seguretat Ciutadana 
Es demana retirar banc a cra. 
Arenal Arenal P 

09/03/15 Districte Platja de Palma 94 Seguretat Ciutadana 
Diu que hi ha arbres 
arrencats a Cartago Arenal P 

09/03/15 Districte Platja de Palma 95 Seguretat Ciutadana 
Diu que falten pilons al llarg 
de tota Platja de Palma 

Platja de 
Palma P 

10/03/15 Mobilitat 96 Bauzà, Francisco 

Senyal a terra a Arapiles amb 
Mascaro i Passarius davant 
Torre d’en Pau/346761 Coll P 

12/03/15 Govern Interior 97 

Banda de Cornetes y 
Tambors Ntra. Sra. Del 
Carmen 

Sol·licita utilitzar 
instal·lacions Torre d'en Pau Coll R 

12/03/15 Infraestructures 98 Districte Platja de Palma Fonoll 15 fanal fosa/346968 Coll R 

17/03/15 Infraestructures 99 Districte Platja de Palma 

Travessa sense il·luminar a 
Miquel Forteza amb Vicente 
Tofiño Coll R 

17/03/15 Districte Platja de Palma 100 Infraestructures 

Informe petició reparació 
d'avaria edifici ocupat per 
l'Associació de gent gran del 
Molinar Molinar I 

19/03/15 Mobilitat 101 
S'Arenal-Platja de Palma 

AV 

Demana posar senyal vertical 
al pas de vianants de c/ 
Trasimé/329660 Arenal P 

19/03/15 Emaya 102 
S'Arenal-Platja de Palma 

AV 
Demanen un controlador 
medi ambiental Arenal P 

19/03/14 Infraestructures 103 
Grup Municipal  

 PSIB-PSOE 

Proposició que presenta el 
Grup Municipal PSIB PSOE a 
la JM del dia 30 de març de 
2015, relativa al mal estat de 
les voreres al carrer 
Lluchmajor del Coll d'en 
Rabassa Coll P 

19/03/14 Infraestructures 104 
S'Arenal-Platja de Palma 

AV 

Proposició que presenta el 
Grup Municipal PSIB PSOE a 
la JM del dia 30 de març de 
2015, relativa al mal estat de 
les voreres al carrer 
Lluchmajor amb Cuba al 
Molinar Molinar R 
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19/03/14 Emaya 105 
S'Arenal-Platja de Palma 

AV 

Proposició que presenta el 
Grup Municipal PSIB PSOE a 
la JM del dia 30 de març de 
2015, relativa a l'acumulació 
de fems al carrer Dofí de Can 
Pastilla Can Pastilla P 

19/03/14 Participació 106 
S'Arenal-Platja de Palma 

AV 

Proposició que presenta el 
Grup Municipal PSIB PSOE a 
la JM del dia 30 de març de 
2015, relativa al Cruzeiro 
Donació de la casa Gallega Can Pastilla P 

20/03/14 Mobilitat 107 
S'Arenal-Platja de Palma 

AV 
Barrera metàl·lica tombada a 
Cardenal Rosell n. 58 

Coll d’en 
Rabassa P 

 
 
6. Precs i preguntes. 
 
La Sra. González i el president repassen els temes tractats durant les darreres sessions de LA Junta del 
Districte: 
 
Respecte a la pantalla verda de la central elèctrica de Gesa a Sant Joan de Déu el president comenta que 
segons les explicacions de la cap de servei de Parcs i Jardins resulta que l’Ajuntament no pot fer cap 
intervenció relativa a la sembra de plantes que facin de pantalla fins que la Comissió d’es Carnatge acabi 
l’estudi de les plantes invasores  i conseqüentment en aquests moments qualsevol sembra podria anar 
en contra del resultats i recomanacions de dit estudi. Per tant, s’haurà d’estar als resultats de l’estudi de 
les plantes invasores per part de la Comissió d’es Carnatge per poder realitzar qualsevol actuació de 
sembra de plantes. 
 
La Sra. González de totes maneres vol deixar constància de la necessitat de mantenir vigent la necessitat 
d’evitar l’actual impacte visual esperant que la Comissió resolgui de la manera més adient. 
 
Respecte a les porteries de la Torre d’en Pau el president informa a la Sra. González que el Departament 
d’Infraestructures comprarà les porteries. 
 
En relació a la plaga de processionària de la Torre d’en Pau el president ja ha sol·licitat la intervenció 
dels Serveis de Parcs i Jardins. 
 
La Sra. González recorda al president que esbrini si ja s’han instal·lat les reixes als escocells dels arbres 
del carrer dels voltants de la zona del col·legi del Coll d’en Rabassa. 
 
El president informa  de la implementació de la nova línia de bus Arenal- Son Llàtzer desprès d’un temps 
del funcionament de la ruta provisionalment i valorar els seus efectes i establir una sèrie de 
modificacions. 
 
Respecte al solar del Molinar el president comenta que disposa de llicència d’obres des de el mes de 
setembre i que el regidor d’Urbanisme ha mantingut conversacions amb el responsable de Repsol a les 
Balears en el sentit de tancar el solar perquè és de titularitat privada i negociar amb l’Ajuntament 
l’amplada del dret de pas i la construcció de les parets dels costats de 1,5 m d’altària i la resta amb reixa, 
sense cost per l’Ajuntament. 
 
En relació a la pista de patinatge del Molinar el regidor informa que per a la reparació de la pista existeix 
una partida pressupostària de 18.000 €. 
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Pel que fa als abocadors de la zona de Bellavista resulta que es un tema encara no resolt atès que  iniciat 
l’expedient  s’han detectat okupas i el coneixement d’aquest nova situació fa que s’hagi de negociar 
amb els Serveis Socials i Policia Local. 
 
Els rosegadors de Son Parera és un tema resolt. 
 
El president informa que l’Associació cultural que tenia autorització per la instal·lació de generador per 
realitzar el Via Crucis a l’interior de la Torre d’en Pau  finalment, com els darrers anys, farà el Via Crucis a 
fora de les murades.  
 
El president agraeix a la Sra. González el seu tarannà durant tota aquesta legislatura, la seva aportació  
per arribar a acords en la gran majoria d’assumptes tractats en aquesta Junta Municipal de Districte i pel 
seu treball en la tasca municipal  com a regidora del govern anterior i com  a regidora de l’oposició.  
 
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                                                          
 
 

 


