
TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ

         CIUTADANA

           

       ACTA DE LA REUNIÓ DE BARRIADA DE BINIARAIX.

Identificació de la sessió:

Data: 2 d'octubre de 2018.

Horari: de 20 a 21'35 h.

Lloc: Casal veïnal.

Assistents corporació:

Laura Celià Gelabert, segona tinenta de Batle

Josep Lluís Puig Nigorra, regidor.

Andreu Castanyer Xumet, regidor 

Treballadora municipal: Jimena Lores Rivera.

Secretària: La funcionària, Maria Oliver Jordán.

Veïns: 8 persones.

RECICLATGE: Comença la reunió i el regidor, Pep Puig diu que estan 
fent  una  campanya,  juntament  amb  Sóller  Recicla  i  la  Fundació 
Deixalles Sóller, en relació al tema de reciclatge a Sóller, perquè falta 
molta conscienciació ciutadana amb aquest tema i que l'Ajuntament 
ha  contractat  una  treballadora  a  través  del  SOIB  que  s'encarrega 
d'anar als domicilis a repartir uns tríptics i  fa uns qüestionaris i  al 
mateix temps recull suggeriments i queixes i ho passa a una base da 
dades.

Na Jimena Lores explica als assistents en que consisteix la seva tasca 
i reparteix fulletons.

Na Laura Celià diu que estaria be fer una xerrada al llogaret sobre el 
tema del reciclatge i els veïnats hi estan d'acord i diuen que cercaran 
una data per dur-ho a terme. 

REUNIONS DE BARRIADA:  A continuació diu que les reunions de 
barriada no han de servir només perquè es queixi la gent, sino per 
explicar un poc sa gestió feta i que sa gent se n'adoni que a vegades 

 



el  procés és  lent.  Explica  que els  agradaria  venir  amb la  llista  de 
tasques  tatxada,  però  no sempre es  poden fer  les  coses com ells 
voldrien.

APARCAMENT:  Un  veïnat  diu  que  fa  25  anys  que  demanen  un 
aparcament.

Altres assistents diuen estar-hi d'acord i que és urgent solucionar el 
tema.

EMPEDRAT  PLAÇA:  N'Andreu  Castanyer  explica  als  reunits  que 
d'acord  amb una  demanda  que  varen  fer  en  una  reunió  anterior, 
enguany  quan  han  preparat  el  Pla  d'Obres  i  Serveis,  que  fa 
l'Ajuntament amb el Consell, una vegada que els varen comunicar els 
diners que tenien, varen decidir fer dos projectes: reparar un carrer 
de Sóller i reparar tot l'empedrat de la plaça de Biniaraix i del carrer 
de Sant Guillem, fins a les escales.    

A  continuació  explica  el  projecte  que  s'ha  presentat  al  Consell: 
s'arreglarà perquè quedi pla, aprofitant quasi tota la pedra existent, a 
excepció del dararer tram que es fa va fer, que haurà de ser de pedra 
nova. Al mateix temps s'embellirà un poc sa plaça i s'hi col.locaran 
dos bancs.  Segueix dient que creu que les obres es realitzaran dins 
l'any que ve, segurament dins els primers mesos. Per acabar explica 
que el pressupost de les obres és de 75.000 euros.

Els veïnats diuen estar contents amb aquesta actuació.

PARC INFANTIL: Un assistent demana que reparin el parc infantil. 

Na Laura Celià contesta que tenen un projecte per condicionar tots els 
parcs  de  Sóller  i  que  tres  d'ells  es  renovaran  totalment,  per 
adaptar-los a la normativa. Explica que la regidora, MariCruz Enseñat 
és qui du el tema. Comenta també que el parc de la Filadora es va fer 
tot nou i fa setmanes el varen trobar tot pintat i la pintura és molt 
difícil  de  retirar,  que  la  brigada  ho  està  intentant  amb  diferents 
productes.

SENYALS CIRCULACIÓ:  Un  veïnat  diu  que  les  senyals  de  trànsit 
estan a vegades mal col.locades, sobretot les provisionals, en posa 
alguns  exemples  i  considera  que  el  funcionari  que  les  col.loca  no 
pareix conèixer el codi de circulació.

APARCAMENT:  Na  laura  explica  que  en  quan  al  tema  de 
l'aparcament  de  l'institut,  s'han  posat  en  contacte  amb  el 
departament  de  Medi  Ambient  del  Consell,  perquè  informin  als 
turistes a traves de les guie que l'aparcament per accedir al Barranc 
és aquest i  per facil.litar el tràfic a peu des d'allà fins a Biniaraix. 
Actualment hi ha una senyal indicativa de l'aparcament, que no està 
molt clara i diu que es recol.locarà.

A continuació diu que aquesta mesura no substitueix l'aparcament 
que  els  veïnats  venen  demanant  fa  tant  de  temps,  però  és  una 
mesura per impedir que no pugi tanta gent a Biniaraix.

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS IBI: A continuació na Laura explica 
els  descomptes  de  l'IBI  que  hi  haurà  enguany.   Diu  que  que  en 
començar  el  termini,  hi  haurà  una  persona  que  informarà  als 

 



interessats.      

Un veïnat diu que no troba just haver de pagar IBI per un hort de 
tarongers.

N'Andreu  Castanyer  contesta  que  això  ho  marca  el  Ministeri 
d'Hisenda, no el cadastre.

El mateix assistent diu tenir un altre hort de tarongers a Fornalutx i no 
paga IBI.

AIGUA PLUVIAL: Un veïnat explica que quan plou hi ha aigua per tot. 
Ses  clavegueres  de  plaça  estan  brutes,  perquè  no  les  fan  netes  i 
l'aigua va per avall.

N'Andreu diu que insistirà a Aqualia que facin les clavegueres netes. 
Ho fan dues vegades a s'any i aviat tocarà el segon torn.

EXSECALLADA ARBRE: En Pep Puig demana si volen que exsecallin 
l'arbre de plaça i els veïnats contesten que no fa falta de moment, 
perquè no genera problemes.

EXCREMENTS DE CA: Un veïnat diu que en el camí del Barranc està 
ple  d'excrements  de  ca.  Explica  que  els  propietaris  de  cans,  en 
començar el camí els amollen i que algunes persones duien dos o tres 
cans. Demana si es poden dur cans a lloure pel barranc, perquè, a 
més d'embrutar, desbaraten les ovelles.

Na laura contesta que no es poden dur cans a cap lloc públic.

CAMÍ DE CAS PATRÓ LAU: Un veí comenta que durant la passada 
legislatura es va reparar un marge caigut al camí de cas Patró Lau, 
per part de l'empresa Cala Tuent, que no va asfaltar el bocinet del 
costat, deixant-hi un escaló, que de cada vegada és més gros.

N'Andreu  Castanyer  diu  que  en  haver  d'asfaltar  alguna  cosa,  ho 
tendran en compte.

CARRER DE SANT GUILLEM: Un veïnat diu que al final del carrer de 
Sant Guillem, on comença l'escalonada s'hi hauria de posar alguna 
jardinera o piló de pedra,  perquè alguns vehicles conduits per gent 
de fora, que no coneix la zona,  han seguit per endavant i han quedat 
enrocats.

ARBRES DINS EL TORRENT:  Un assistent  diu que considera que 
dins el torrent hi ha massa arbres i que si hi ha torrentades grosses es 
perillós. Explica que hi ha gent que no vol que es tallin els arbres, 
però que a vegades es necessari  fer-ho.

Na Laura hi  està d'acord,  perquè els  torrents per qualque cosa es 
varen fer grossos i que han d'estar nets.

COMPORTES:  Un veí es queixa que un veïnat  que va fer obra, va 
posar tres comportes de 40 cms. i ara que fan una altra obra a la zona 
té por que en posin tres més. Diu que són massa comportes.

Na laura diu que n'Andreu xerrarà amb Aqualia per aquest tema.

NEGOCIACIONS GOVERN

 



En  Pep  Lluís  diu  que  han  estat  negociant  amb  el  govern  per 
aconseguir que netegin el Pont de sa Creu fins a l'altura del c/Andreu 
Coll i que facin dos marges a l'altura de l'Horta.

MARGE CAIGUT:  Un  veïnat  diu  que  al  torrent,  a  l'altura  de  Can 
Canyelles hi ha un marge esbucat i  que seria necessària també la 
seva reparació.   

Na Laura diu que ho tendran en compte.

I no havent-hi altres assumptes a tractar, s'aixeca la sessió, de la que 
s'estén  la  present  acta,  que  signa  amb  mi  la  regidora  de 
transparència i participació ciutadana. 

Sóller, document signat electrònicament al marge,
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