
       ACTA DE LA REUNIÓ DE BARRIADA DE BINIARAIX

Identificació de la sessió:
Data: 31 d'octubre de 2017.
Horari: de 20 a 21,45 h.
Lloc: Bodega Can Pere Antoni

Assistents:
Laura Celià Gelabert, 2ª tinenta de Batle.
Catalina Esteva Jofre, 5ª tinenta de Batle.

Secretària: La funcionària Maria Oliver Jordán.

Veïnats: 9 persones.

Laura  Celià  inicia  la  reunió  esmentant  que  es  tractaran  dos  temes:  Els  pressuposts 
participatius i les subvencions per ajudar a pagar l'IBI.

PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS:  Na Laura explica que l'any passat es va fer una 
primera passa amb dos projectes per votar: el de reforma dels banys del mercat i el de 
reforma  del  tram  de  voravia  des  de  l'església  del  Convent  fins  a  la  rotonda  del 
Monument als emigrants. Diu que enguany hi ha una partida de 60.000 euros repartida 
entre  les  diferents  regidories  i  que  les  persones  apuntades  al  fòrum ciutadà  poden 
presentar propostes.
Na Catalina Esteva diu que si volen que guanyi un projecte per a Biniaraix, quan més 
gent ho proposi millor.
Na  Laura  reparteix  formularis  i  explica  com  s'han  d'emplenar.  Diu  que  s'han  de 
presentar  les  propostes  entre  els  dies  1 i  15 de  novembre,  després  l'Ajuntament  les 
valorarà tècnicament i mirarà que es corresponguin amb les bases.

SUBVENCIONS PAGAMENT IBI: Na Catalina Esteva dóna una llarga explicació de 
com es troba actualment el tema del pagament de l'IBI. Comenta que, a partir de l'any 
que ve hi haurà una línia de bonificacions per als nuclis rústic-urbans, sempre que la 
finca sigui residència habitual o tengui finalitats agrícoles o ramaderes. En aquests casos 
s'aplicarà un 40% de bonificació.
Explica que enguany hi ha subvencions per a persones que tenen problemes per pagar:  
famílies  amb  pocs  recursos  econòmics,  pensionistes  i  famílies  monoparentals.  El 
descompte és del 50%.
PLÀNOL BINIARAIX:  Un ciutadà  demana  si  l'Ajuntament  els  podria  facilitar  un 
plànol de la zona de Biniaraix, per col.locar al Casal, per exemple, perquè els veïnats 
puguin  veure  la  qualificació  dels  seus  terrenys,  sense  haver-se  de  desplaçar  a 
l'Ajuntament.

TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA 



Na Catalina Esteva contesta que es pot mirar que els tècnics en facin un.

PRECS I PREGUNTES

Els veïns exposen algunes peticions, queixes i suggerències.
      
TRAM SENSE EMPEDRAR:  Hi  ha  un tram de  7  o  8  metres,  baixant  cap  a  les 
rentadores, que s'hauria d'empedrar, perquè quan plou cau la terra dins la síquia, que 
queda plena de brutícia.
Na Catalina Esteva diu que es demanarà ajuda al Consell.
TRAM A LES FOSQUES:  Un veïnat diu que a l'Horta de Biniariax hi ha un tram de 
80 m. que està a les fosques, perquè la Companyia El Gas va retirar una farola fa temps. 
Catalina Esteva diu que es tendrà en compte.
PROBLEMA AMB ELS COTXES APARCATS:  Els ciutadans expliquen que a la 
reunió de  l'any passat  el  batle  va  prometre  pintar  línies  grogues  a  les  sortides  dels 
carrers per evitar que hi aparcassin vehicles, cosa que no s'ha duit a terme i els dissabtes  
i  diumenges els  veïnats no poden sortir  de ca seva.  També s'havien de tapar  clots  i 
col.locar un disc de «només residents». Demanen també més control policial.
Na Catalina comenta que es prendrà nota i s'intentarà solucionar el tema.
REPINTAT DE RETXES GROGUES: Una veinada demana que es repintin les retxes 
grogues del camí de Can Fenesset, que ja no es veuen i amb vehicles aparcats és molt  
perillós sortir.
Na Laura està d'acord en que s'hauria de fer un manteniment de les marques viàries cada 
sis mesos, perquè es despinten amb rapidesa.
MARGE REPARAT AL CAMÍ DE CAS PATRÓ LAU: Un veïnat diu que en relació 
a les obres de reparació d'un marge del camí de Cas Patró Lau, que es varen dur a terme 
durant la passada legislatura, el projecte no està acabat i falta posar un poc d'asfalt.
Na Catalina  diu  que  en el  seu  moment es va signar  el  final  d'obra i  ara  no es pot 
reclamar a l'empresa.
APARCAMENT: Un assistent diu que és molt necessari fer un aparcament a Biniaraix.
Catalina Esteva diu que el Pla Territorial limita molt el creixement i que avui és difícil 
requalificar uns terrenys.    
Un altre ciutadà diu que si es fan aparcaments a les afores s'ha de pensar en habilitar els 
accessos al  llogaret  a peu amb comoditat,  perquè pensa que actualment hi ha trams 
difícils en aquest sentit.
INSTAL.LACIÓ  FIBRA ÒPTICA:  Un ciutadà  demana  ajuda  a  l'Ajuntament  per 
facil.litar el desbloqueix per poder fer arribar la fibra òptica a Biniaraix, on no hi ha 
internet de qualitat.
PUNTS PERILLOSOS DAVORA EL TORRENT: Hi ha dos punts a la carretera on el 
terra s'esboldrega i hi ha perill de caiguda dins el torrent.
Na Catalina Esteva diu que es demanarà ajuda al Consell.
ZONA SET CASES: Un veinat demana si a la zona de ses set cases es poden habil.litar 
zones de no aparcament, perquè és molt difícil el creuament de vehicles.
CONTENEDORS  DE  FEMS: Un  veinat  explica  que  els  contenidors  que  estan  a 
l'altura de l'Horta de Biniaraix al costat de la carretera sempre estan plens, perquè molta  
gent quan baixa de Fornalutx amb cotxe hi aboca el fems i demana solucions. 
Na Laura Celià diu que es podrien moure els contenidors de lloc 50 metres, per exemple 
i que si qualcú té qualque solució que ho digui.
CONTENEDORS DE RECOLLIDA SELECTIVA: Un altre  ciutadà demana si  es 
podrien habilitar  a  Sóller dos o tres punts de recollida selectiva de dimensions més 
grosses, perquè actualment tots els punts estan massa plens.
Na Laura Celià diu que és així. La gent de cada vegada recicla més i s'haurien de posar 
contenidors més grossos.



Na  Catalina  Esteva  comenta  que  considera  que  a  Biniaraix  es  podria  fer  més 
compostatge, perquè així es redueix en un 50% els fems i, a més, d'aquesta manera les  
restes de jardineria no van tampoc als contenidors.      
COMPRA SOLAR C/CETRE: Per últim na Catalina informa de la compra d'un solar 
al carrer de Cetre, que servirà per ampliar l'aparcament del costat o bé per fer-hi un 
centre de Dia o qualsevol altre cosa d'interès general.

Sense més assumptes a tractar, s'acaba la sessió, de la qual s'estén la present acta, amb el 
vist-i-plau de la regidora de Transparència i participació ciutadana.  

Sóller, document signat electrònicament al marge. 
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