
TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ

         CIUTADANA

           

       ACTA DE LA REUNIÓ DE BARRIADA DE L'HORTA

Identificació de la sessió:

Data: 3 d'octubre de 2018.

Horari: de 20 a 21'35 h.

Lloc: Bar Bera.

Assistents corporació:

Laura Celià Gelabert, segona tinenta de Batle

Josep Lluís Puig Nigorra, regidor.

Andreu Castanyer Xumet, regidor 

Vicenç Pérez Bru, regidor

Secretària: La funcionària, Maria Oliver Jordán.

Veïns: 20 persones.

PAS DE VIANANTS: Es dóna inici a la reunió i un veïnat explica que a 
la barriada estan descontents amb el pas de vianants que es va fer i 
demana quin arquitecte el va dissenyar, perquè diu que ha causat 
problemes, com ja els ho han fet saber i han denunciat en premsa i 
xarxes socials.

N'Andreu Castanyer diu que hi està d'acord i que ho solucionaran.

BERENAR  DELS  FUNCIONARIS  DE  LA  BRIGADA:  Un  veïnat 
comenta  que  a  vegades  veu  personal  de  la  brigada  berenant  a 
qualque bar i assegura que estan prop d'una hora en el lloc i ho troba 
excessiu, perquè dóna mala imatge i creu que s'hauria de posar ordre 
amb aquest tema.

N'Andreu Castanyer diu que ho desconeixia, perquè la brigada berena 
en el local de sa Filadora, però que ho aclarirà.

FAROLES I BOMBETES: Una veïnada es queixa que fa molt de temps 
que demana a l'Ajuntament que posin una bombeta a una farola de 

 



devora casa seva i no ho aconsegueix.

La mateixa assistent comenta també que hi ha un tram al costat de la 
carretera, a l'altura del bar Stop on no hi ha llum i troba estrany que 
encara  no  hi  hagi  hagut  una  desgràcia,   perquè  és  molt  perillós 
circular-hi a peu.

Una altra assistent parla d'una farola, situada prop del bar Bera, que 
un cotxe  va tomar. Diu que s'ha cansat de telefonar a l'ajuntament 
perquè la reparassin i que hi ha un pern que surt i ho troba perillós, 
perquè s'hi pot caure. 

N'Andreu  Castanyer  diu  que  és  un  tema  d'assegurança  i  fins  que 
aquella no doni l'ordre no es pot actuar.

EXSECALLADA D'ARBRES:  Un veïnat demana que s'exsecallin els 
arbres del parc, perquè han tornat molt grossos i es poden esqueixar.

En Josep Puig diu que ho tendrà en compte.

COMPORTA QUE FA RENOU: Una veïnada comenta que al vial Pont 
den Barona, davant ca seva hi ha una comporta que fa molt de renou 
i assegura que a ca seva no s'hi pot dormir, perquè la té davall la 
finestra i demana actuació municipal.

N'Andreu  diu  que  mirarà  a  veure  de  qui  és,  per  solucionar  el 
problema.

MALES OLORS DE LA DEPURADORA:  A continuació alguns veïns 
comenten les males olors que emanen de la depuradora.

En  Pep  Puig,  regidor  de  Medi  Ambient  explica  que  el  tema  dels 
bacteris per eliminar les males olor va anar be i diu que es segueix 
fent el tractament i que ell hi està damunt el tema, que avui mateix 
ha parlat amb els tècnics.              

Un veïnat comenta que creu que s'hauria de controlar a les empreses 
que es contracten per fer aquesta feina, perquè a vegades no ho fan 
be.

En Pep Puig diu que darrerament s'han augmentat les partides de 
manteniment per a la contractació de les empreses, perquè aquestes 
es queixaven que no els  bastava el pressupost.

Per  acabar diu que han demanat que amb els  diners de l'ecotaxa 
s'inverteixi amb la depuradora perquè no faci mala olor.

SUPERMERCAT: Una veïnada explica que han obert un supermercat 
a un local de davall ca seva,  anomenat Agromart, i què l'aparcament 
l'han fet damunt el tanc de propà de la comunitat i això és il·legal. A 
continuació assegura que ella  va anar a l'ajuntament a explicar  el 
tema i va parlar amb un tècnic, creu que era l'arquitecte municipal 
però no ha sabut res, de moment. Diu que és molt perillós i també 
denuncia que l'esmentat aparcament no s'ha asfaltat ni marcat.

Continua dient que els emprats de la Companyia Repsol li varen dir 
que l'Ajuntament per donar permís per fer un aparcament damunt un 
tanc de propà enterrat, ha de tenir a la vegada una autorització, per 
això sospita que tot és il.legal.

N'Andreu  Castanyer  diu  que  mirarà  com  està  aquest  tema,  però 

 



aconsella a la veïnada que ho sol·liciti per escrit, perquè les coses que 
es demanen de paraula a vegades no es solucionen.

FAROLA:  Un  veïnat  demana  una  farola  al  camí  de  Can  Rosari  i 
comenta que ha fet la sol.licitud formal a l'Ajuntament. 

Na Laura diu que hi ha gent que demana faroles i n'hi ha moltes per 
posar. 

N'Andreu diu que aquesta legislatura ha gastat molts de diners amb 
faroles. N'han canviades més de 1000 i han gastat en enllumenat uns 
700.000 euros.

PARETÓ CAIGUT: Un home explica que en el camí que va des de 
l'esglèsia de l'Horta cap a la  carretera del  Puig Major  va caure un 
paretó, quan un cotxe hi va xocar. La paret de baix està en mal estat i 
tot s'aguanta amb una planta enfiladissa que ho tapa tot.  Pensa que 
és necessària la seva reparació.

N'Andreu Castanyer diu que ho anirà a veure.

Un altre assistent comenta que al camí de sa Figuera hi ha també un 
problema    com aquest, que de cada vegada està pitjor. 

N'Andreu diu que pertany a carreteres.

SEGURETAT I  MANCA DE LLUM:  Un  veïnat  diu que a  la  darrera 
reunió va demanar que es milloràs la seguretat  a la zona de devora 
el bar stop i diu que la situació és la mateixa que l'any passat. Explica 
també que des d'aquesta zona i anant cap a la frontera no hi ha llum.

ASFALTAT DE CARRERS:  Un altre  assistent  demana quins criteris 
han seguit per asfaltar els carrers.

N'Andreu explica que han asfaltat una zona on s'havien arreglat les 
voravies.

VORAVIES: Un veïnat comenta que les voravies que s'han fetes al 
camí de Cas Jurat han quedat  precioses i  dóna s'enhorabona a la 
brigada de s'ajuntament, que les ha fetes, però diu que per allà hi 
passa molt poca gent i creu que hi ha carrers on hi passa molta gent 
amb les voravies en mal estat i s'hauria de prioritzar  les  zones pel 
volum de trànsit.   

N'Andreu diu que es va fer aquesta zona, perquè va ser una proposta 
dels pressuposts participatius.

Na Laura diu que l'any passat a la reunió de barriada es va explicar 
com s'havia de fer per fer propostes als pressuposts participatius i un 
dels projectes que també es va aprovar va ser el de fer millores al 
carreró den Figa.

ARBRE:  Un  veïnat  ensenya unes fotos  d'un arbre  que es  troba al 
costat del Pont den Barona, que està damunt la voravia amb el tronc 
molt gros i té contenidors al costat, per tant, els vianants no hi poden 
circular.

VEHICLES  MAL  APARCATS:  Una  veïna  es  queixa  de  la  gran 
quantitat de vehicles que constantment aparquen a les immediacions 
del pont den barona, de qualsevol manera i diu  que alguns son de 
grans dimensions,  obstaculitzant  el  pas  als  vianants  i  creant  perill 

 



d'atropellament.  Assegura  que  molta  gent  s'atura  per  comprar 
queviures als comerços de la zona, a la panaderia o a la tenda de 
menjars preparats, fins i tot la Policia local s'hi atura amb el vehicle i 
els bombers amb el camió gros, per anar a cercar berenar.

CITA AMB ELS TÈCNICS MUNICIPALS: Un assistent demana que es 
pugui  concertar  cita  amb  els  tècnics  municipals  (arquitecte  o 
enginyer), perquè tenen uns dies i hores de visita, però s'ha de fer 
coa i unes vegades n'hi ha un, les altres vegades, l'altre i creu que 
seria molt més pràctic, fer-ho amb cita prèvia.

N'Andreu Castanyer diu que desconeixia que no donassin cita.

FOCS: Un veïnat treu el tema de les cremades controlades i es crea 
un debat, perquè alguns veïns consideren que s'haurien de poder fer 
a primera hora del matí i altres diuen que és millor a partir de les 10.

En Pep Puig diu que en s'estiu es pot cremar entre les 6 i les 10 del 
matí i en s'hivern  a partir de les 10 del matí.    

MAQUINA BUFADORA DE FULLES: Una veïnada demana si es pot 
agranar amb granera perquè diu que la màquina agranadora de fulles 
tira la brutor dins les cases.

N'Andreu diu que això és per culpa del  que realitza la feina i  que 
l'altre dia els ho va comentar.

ESTEL NOU: Un veïnat alaba la feina d'Estel Nou i n'Andreu comenta 
que els a donarien la feina, però no tenen disponibilitat.

MEDI AMBIENT: A continuació en Pep Puig explica als reunits que 
l'Ajuntament  està  duent  a  terme una campanya  de conscienciació 
ciutadana  sobre  el  reciclatge,  juntament  amb  Sóller  Recicla  i  la 
Fundació Deixalles i que han contractat a una persona per anar per 
les  cases  a  aclarir  els  dubtes  que  els  ciutadans  puguin  tenir  i  al 
mateix temps reparteix uns fulletons informatius.                 

   

I no havent-hi altres assumptes a tractar, s'aixeca la sessió, de la qual 
s'estén la present acta, que signa la secretària, amb el vist-i-plau de 
la regidora de Transparència i Participació Ciutadana.

Sóller, document signat electrònicament al marge.
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