
ACTA DE LA REUNIÓ DE BARRIADA DE L'HORTA

Identificació de la sessió:
Data: 6 de novembre de 2017.
Horari: de 20 a 21,40 h.
Lloc: Bar Can Macià.

Assistents:
Per part de l'Ajuntament:
Laura Celià Gelabert: 2ª tinenta de batle. 
Josep Lluís Puig Nigorra: regidor
Catalina Esteva Jofre: 5ª tinenta de batle.

Secretària: La funcionària administrativa, Maria Oliver Jordán.

Veinats: 8 persones.

Na  Laura  Celià  dóna  per  començada  la  reunió  i  tot  seguit  els  veïnats  exposen 
problemes diversos  que  tenen a  la  barriada  i  que diuen que  es varen  plantejar  a  la 
darrera reunió i encara no s'han solucionat. Parlen de la gran afluència de trànsit de la 
zona i dels vehicles mal aparcats que lleven visibilitat, amb el perill que això suposa i  
també de la falta de bandes rugoses. Es queixen també que el clot que es va ocasionar fa 
dos anys a conseqüència de l'arrabassament d'un arbre encara no s'ha tapat.
Un veïnat ofereix un solar al costat de la carretera per fer-hi un aparcament. 
Un altre veïnat explica que hi ha un senyor minusvàlid que fa temps que demana un lloc 
per aparcar i està cansat d'anar a l'Ajuntament i no li donen una solució.
Un ciutadà  diu que viu al costat de la carretera, un poc més avall del Bar Stop i demana 
la possibilitat d'allargar una acera, perquè és la única sortida que té i li costa caminar.   
Laura Celià diu que dels temes que s'han plantejat, n'hi ha alguns que corresponen a 
l'Ajuntament, però altres s'han de demanar al Consell o al Govern Balear.
MARGES CAIGUTS DINS EL TORRENT:  Un veïnat xerra d'uns marges caiguts 
dins el torrent prop del Pont d'en Barona.
En Josep Lluís Puig diu que es repararan. Explica que la Conselleria de -Medi Ambient 
va fer el concurs fa dues setmanes i que l'Administració va lenta i es faran tot d'una que 
sigui possible.Un altre tram fins al pont de sa Creu es durà a terme més endavant.
TORRENTS: En Joan Lluís Puig explica que la neteja dels torrents s'ha fet amb dues 
fases  i  amb dues  empreses  diferents.  La  part  del  gorg  den Bassó,  en la  que  varen 
capolar les canyes i després va arribar molta brutor a la mar i la part des del mercat fins  
al Torrent de Fornalutx, en la que es varen cremar les canyes i va anar millor.
ESTRELLA DE NADAL: Un veïnat demana la col.locació d'una estrella de Nadal a la 
zona.

TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA 



Na Laura diu que enguany no serà possible perquè degut a la col.locació de les faroles 
noves s'haurà de fer una instal.lació a part per col.locar la il.luminació nadalenca i la de  
l'Horta no està prevista.
PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS: Na laura Celià explica que s'han posat en marxa 
uns pressuposts participatius, perquè els ciutadans puguin triar amb que es gasten els 
doblers.  Diu que hi ha 60.000 euros i explica com s'han de presentar les propostes i 
que  hi  ha  temps  fins  dia  15  de  novembre.  A continuació  reparteix  impresos  als 
interessats.
Na  Catalina  Esteva  explica  que  es  poden  presentar  projectes  per  a  inversió  i  de 
reparació.
Na Laura suggereix que demanin les bandes rugoses.
APARCAMENT DE VEHICLES A LA  CARRETERA:  Un ciutadà  demana una 
solució en relació a l'aparcament de vehicles als costats de la  carretera.
CASA CANTÓ JERONI ESTADES: Un senyor diu que en relació a la casa del carrer 
Nou, cantó Jeroni Estades  (antic  Can Fontanet)  a  hores d'ara  ja s'hauria  d'haver  fet 
qualque actuació, perquè fa anys que cau.
Catalina Esteva diu que ha anat canviant de propietaris i van demanant permisos.
SUBVENCIONS IBI: Un veïnat demana el motiu pel qual l'IBI a Sóller és tan car i na 
Catalina Esteva dóna una explicació al  respecte. Diu que de cara a l'any que ve no 
pujarà, estava fet per pujar durant deu anys i l'any 2018 es congelarà. 
A continuació explica les bonificacions per ajudar a pagar l'impost, per enguany i per a 
l'any que ve.  Diu que de cara a l'any que ve hi haurà bonificacions del 40% per a nuclis  
rurals de dins horts i tarongers, sempre que sigui vivenda habitual o per usos agrícoles o 
ramaders. Diu que per enguany hi ha subvencions per a persones que ja han pagat l'IBI, 
pensionistes, famílies monoparentals i famílies amb pocs recursos econòmics i explica 
que han habil.litat  una funcionària que fins el dia 20, en el que acaba el termini de 
sol.licituds, ajudarà amb la tramitació.
PRESA D'AIGUA:Un senyor diu que va demanar a l'Ajuntament una presa d'aigua 
potable  en  un terrenys de  la  seva  propietat,  però  no li  han  autoritzat  perquè  no  té 
clavegueram. Na Catalina explica que les normes son aquestes i li aconsella que faci 
una cisterna o un dipòsit.
REBUT DE FEMS: Un altre veïnat diu que té un terreny amb una caseta, on no hi viu i 
paga el rebut de fems. Na Catalina diu que es normal si hi ha una vivenda.
ZONA SON ANGELATS: Un veïnat que viu a la zona de Son Angelats explica una 
sèrie de deficiències que hi ha en aquest lloc. Demana que algú s'hi desplaci per avaluar 
el tema. Explica el següent:
- El tram entre la carretera de Deià i la Frontera fa sis anys que no s'ha fet net.
- Hi ha llocs de batzers molt alts, que tapen eixugadors. També hi ha veïnats que tapen 
la part de darrera dels eixugadors i l'aigua entra a ca seva.
- Hi ha clots i el clavegueram de recollida de pluvials està brut.
- Del Pont de Sa Creu fins a sa Frontera, les voravies estan capolades als dos costats.
A continuació exposa altres mancances al bocí de carretera, que son competència del 
Consell:
- Passos de vianants a les fosques.
- Asfaltat deficient
- Rotonda mal il·luminada.
CONTENIDOR  QUE  OBSTACULITZA EL PAS  DELS  VIANANTS:  Un  altre 
veïnat  explica que al  carrer  de  Sa Mar,  davant  Can Soler  hi  ha un arbre gros amb 
contenidors devora i la voravia està totalment ocupada i no es pot passar.
Na Catalina diu que parlaran amb el regidor n'Andreu Castanyer. 

SOL·LICITUD  LOCAL  SON  ANGELATS:Un  veïnat  demana  un  local  a  Son 
Angelats per poder fer reunions de l'Associació de veïnats del carreró d'en Figa.



Na Catalina diu que parli amb la tècnica d'esports de l'Ajuntament.

NETEJA CARRERS: Una veïnada es queixa que es netegen poc els carrers i que hi ha 
molta fullaca. No li agrada el sistema de neteja amb el bufador, que entra la pols dins 
ses cases.
Diu també que els contenidors a les 8 estan plens i considera que la gent treu el fems a  
qualsevol hora.
BALISAMENT: Un veïnat demana perquè no es va poder posar el balisament del port 
fins al mes de juliol per falta de personal i, en canvi, estaven arreglant el Defensora.
Na laura comenta que molta gent fa anys que demana el Defensora.
DEPURADORA: A continuació parlen del tema de la Depuradora. Els veïnats diuen 
que  fa molta  olor i  que és molt  preocupant i  na Catalina Esteva diu  que ha tengut 
problemes des  del  primer  dia  i  explica  que  per  Ple  varen  demanar,  per  unanimitat, 
arreglar  aquest  tema amb l'ecotaxa.  En Josep Lluís Puig diu que ara han provat un 
bacte44ri que elimina les olors, explica que de cara a l'any que ve  es taparà una part i  
que a Mallorca quasi totes les depuradores fan olor i és un problema.
Na Catalina Esteva parla de fer un requeriment per escrit.
CREU XAPADA: Un veïnat informa que la Creu del Pont den Barona està xapada de 
dalt a baix.

I no havent 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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