
 
TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ

CIUTADANA

REUNIÓ DEL FORUM CIUTADÀ DE SÓLLER.

DATA: 23 DE FEBRER DE 2018.

Assistents:  Jaume Servera Servera (Batle)

                    Laura Celià Gelabert: (regidora de Transparència i Participació ciutadana. 

        Josep Lluís Puig Nigorra (regidor de Medi Ambient)

                    Andreu Castanyer Xumet (regidor d'Infraestructures i Serveis Públics)

                    Catalina Esteva Jofre (5ª tinenta de Batle).

                    Susana Sina Zamora (regidora de l'oposició)

                    Maria Oliver Jordán (secretària)

                

                    Pere Bennassar: Biòleg paisatgista

                    Ciutadans: 11 persones.

Comença a les 20 hores.

 

Na laura Celià inicia la reunió i dóna compte dels dos punts de l'ordre del dia: l'arbrat de 
plaça i els pressuposts participatius.

1r - ARBRAT DE PLAÇA.

En  Pep  lluís  Puig  explica  als  reunits  que  avui  es  presenten  diferentes  opcions  per 
ressembrar els dos arbres que falten a plaça i que s'ha de fer un debat i votació. Diu que 
en una reunió celebrada el mes de novembre per tractar aquest tema va quedar pendent 
el tipus d'arbrat que s'havia de posar. 

A continuació presenta al Biòleg paisatgista, Pere Bennassar,  qui ha realitzat un estudi, 
en relació a l'arbrat de plaça. El tècnic explica les dues espècies que ell proposa: freixes 
i plataners i al mateix temps mostra una proposta que ha ideat, de desplaçament d'alguns 
arbres i canvis d'escocell amb la qual cosa canviaria la fisonomia de plaça.

Segueix dient que considera més coherent anar substituint els arbres a mesura que sigui  
necessari  i  no  fer-ho  de  cop.  Explica  que  a  ell  li  pareix  millor  sembrar  espècies 
diferentes, perquè en cas d'haver-hi alguna plaga, no afectaria a tot el conjunt.

Un ciutadà diu que creu que no s'haurien de llevar els arbres del voltant de l'alameda, tal 
com proposa el sr.  Bennassar, perquè fan ombra a l'estiu, opinió que recolzen altres 

 



 
assistents.

En Pep Lluís demana que es decideixi l'espècie d'arbre que es vol posar.

Na Catalina Esteva diu que s'hauria de decidir si es ressembren els dos arbres morts o si  
també es substitueixen tots els altres.

Després d'un debat els ciutadans decideixen que de moment es ressembrin els dos arbres 
que falten i  que es vagin substituint a mesura que sigui necessari.

Na Laura diu que a la plaça un temps hi havia un lledoner i que estaria be que n'hi 
tornàs haver un. Els veinats hi estan d'acord, sempre que sigui bord i, per tant s'afegeix 
aquesta opció a les dues anteriors. 

Es passen a votar les tres propostes: plataners, freixes i lledoners i guanya l'opció dels 
lledoners, per 7 vots a favor, 4  vots els freixes i cap vot els plataners.  

En  Pep  Lluís  diu  que  es  sembraran  idò  dos  lledoners  i  d'ara  en  endavant  s'aniran 
substituint els arbres a mesura que sigui necessari per altres d'aquesta espècie.

2n.- PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS.    

Na  Laura  explica  que  l'any  passat  aquest  tema  es  va  gestionar  mitjançant  un 
procediment diferent al d'enguany i que les obres dels dos projectes ja estan finalitzades: 
els banys del mercat i el bocí de voravia que va des del Convent fins a la rotonda del 
Monument a l'Emigrant.

En quan al procés per al 2018,  els ciutadans han presentat les seves propostes. Explica 
les àrees implicades, així com les partides pressupostàries assignades a cada una d'elles. 
Diu que n'hi va haver un total de 26, de les quals els tècnics en varen descartar 12,  pel  
motiu de manca de viabilitat o que s'excedien del pressupost.

A continuació llegeix les 14 propostes acceptades i explica que totes hi tendran cabuda, 
perquè cap àrea supera el pressupost assignat, per tant no serà necessari votar quines 
s'han de realitzar, així que el que es votarà serà la priorització. 

- Reparació voravies carrer Hort de Ses Ties.

- Posar llum a la cantonada de la ctra. de Fornalutx amb l'Horta de Biniaraix.

- Empedrar tram de l'Horta de Biniaraix, a prop de les rentadores. De moment el 
pressupost bastarà per fer el projecte.

Un ciutadà demana que es sol.liciti una subvenció per realitzar després les obres.

- Millora de l'accessibilitat i la seguretat dels vianants. Aquesta proposta demanava 
la instal.lació de bandes reductores a 6 punts del municipi, a prop d'escoles o centres 
socioculturals.  Na  Laura  diu  que  moment  el  pressupost  bastarà  per  posar  bandes 
reductores, però s'ha de tenir en compte que fan renou i no és convenient posar-ne en 
llocs on hi ha vivendes i per tant s'haurà d'estudiar el tema.

- Arreglar els  clots i clivells de les dues voreres del carreró d'en Figa.

-  Construir  una  rampa  a  l'entrada  principal  del  cementiri  municipal  per  a 
discapacitats.

 



 
- Pla de Mobilitat al Port. Aquesta proposta contemplava algunes millores en el Port i 
de moment s'instal.laran 4 punts de bandes reductores al voltant del Camp de futbol i 
CEIP Pere Cerdà.

-  Tothom  en  forma.  Explica  que  s'instal.laran  elements  per  fer  gimnàstica  a  Sa 
Calatrava.

- Millora de la capella de Ses Escolàpies.  Na laura diu que es demanava l'adaptació 
per a minusvàlids, la qual cosa ja hi és, per la porta del costat i que ara es posarà un 
projector i  una millor senyalització.

- Esport al carrer. Es posarà una taula de ping pong antivandàlica als Estiradors, com a 
primera fase.

Els ciutadans fan un petit debat en relació a la manca d'espais que tenen els joves per 
esplai. Diuen que abans es podia anar al pati d'algunes escoles, en hores no lectives a 
jugar a basquet i ara no hi ha alternatives.

Na Laura opina que seria difícil compaginar els dos usos i que hi hauria d'haver una 
persona vigilant responsable. Pensa que el que fa falta amb els joves son polítiques de 
joventut.

-  «Deixa les  desigualtats  fora de  joc».  Es  tracta  diu  d'organitzar  partits  de  futbol 
mixtes i de qualsevol edat amb les regles dels cecs.

- Sembra d'arbres a les garangoles buides de Sa Filadora.

- Compartim el menjar. Diu que el que demanava la proposta era recollir i distribuir el 
menjar cuinat que no s'aprofita a hotels i empreses alimentàries. La normativa és molt 
estricta quant a la regulació del repartiment del menjar. Al mateix temps ja existeixen 
canals de reaprofitament. Es farà difusió a través d'un fulletó informatiu per difondre 
millor les xarxes que hi ha i estirar voluntaris que s'hi vulguin integrar.

- Cens  i  reconeixement  dels  artesans  de  Sóller.  Na  Laura  dóna  la  paraula  al 
proponent, Carlos Tellechea. 

En Carlos diu que fa uns 10 anys els artesans a Sóller eren molt ben considerant, però  
que aquest col.lectiu ha estat descuidat per part de l'Ajuntament  i ara senten que no els 
tenen en compte.  Demana, per tant el reconeixement dels artesans, que segons la seva 
opinió és un sector molt  important. Agraeix l'atenció de l'Ajuntament i  entrega a na 
laura  un  llistat  actualitzat  dels  artesans  i  mestres  artesans  de  Sóller,  reconeguts  pel 
Consell. 

Na Laura diu que s'hauria de fer un cens per fomentar i regular un poc l'artesania i que 
de moment es farà un catàleg nou.

Na Catalina Esteva diu que l'AODL de l'Ajuntament coordinarà el tema.

Na Laura diu que després de l'exposició de les propostes acceptades és el moment de 
procedir a la votació de l'ordre de prioritat de les mateixes.

Després d'un petit debat, els assistents diuen que consideren que ells no han de votar la 
prioritat de realització de les obres, perquè creuen que són els tècnics qui saben quines 
coses s'han de fer en primer lloc o més endavant i, per tant, pensen que s'ha de deixar en 
les seves mans.

 



 

3r .PRECS I PREGUNTES.

Una veïnada del carrer Nou diu que aquest carrer està deixat de la ma de Déu i  és 
impossible anar-hi a peu.

N'Andreu  Castanyer  diu  que,  efectivament,  el  carrer  té  problemes  seriosos:  falten 
voravies, no té pluvials, etc., etc. i que fa tres anys l'anterior equip de govern el va 
asfaltar, sense fer pluvials.

Dins aquest apartat, un ciutadà demana que, de cara a l'any que ve, s'expliqui millor 
com es pot participar, amb un full de ruta de participació

 

I no havent més assumptes a tractar i essent les 21,30 hores, es dóna per finalitzada la 
reunió, de la qual s'estén la present acta. 
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