
TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ

         CIUTADANA

           

       ACTA DE LA REUNIÓ DE BARRIADA DEL PORT

Identificació de la sessió:

Data: 1 d'octubre de 2018.

Horari: de 20 a 21'40 h.

Lloc: Casal de la gent gran del Port.

Assistents corporació:

Laura Celià Gelabert, segona tinenta de Batle

Jaume Mateu Lladó, tercer tinent de Batle.

Josep Lluís Puig Nigorra, regidor.

Treballadora municipal: Jimena Lores Rivera.

Secretària: La funcionària, Maria Oliver Jordán.

Veïns: 9 persones.

APARCAMENT A SANTA CATALINA I PAS DE CAMIONS PESATS: 
Na  laura  Celià,  regidora  de  Transparència  i  Participació  ciutadana, 
dóna la paraula a un veïnat de la barriada de Santa Catalina, que 
explica que vol comentar totes les mancances que hi ha a la zona. El 
principal problema és la falta d'aparcaments. Diu que hi ha vehicles 
amb targes de resident falsificades i els veinats  que les tenen legals 
no saben on posar el cotxe.  

Un altre dels problemes és que per la zona hi circulen camions de 
gran  tunelatge, fent malbé el trespol i les aceres, quan per allà els 
vehicles més grossos que hi poden circular son furgonetes i que la 
Policia Local, no multa a les persones que incompleixen la llei.

Na Laura diu que hi està d'acord, però que no poden tenir un Policia 
permanentment  a  la  zona  regulant  aquest  tema  i  que  quan 
l'Ajuntament ha d'accedir  al  Museu de la Mar amb material,  ho fa 
sempre amb furgonetes petites. 

El mateix veïnat segueix dient que ara amb el tancament del moll de 

 



marineria per les obres que s'han de dur a terme, empitjorarà el tema 
i  considera  que  hi  hauria  d'haver  hagut  previsió  per  part  de 
l'Ajuntament, que tendria que haver habilitat altres llocs per poder-hi 
aparcar.

Tot seguit comenta que fa 15 anys es va fer tot un pla d'aparcaments 
i  després no s'ha continuat  i  que ell  ha assistir  a  qualque Ple  per 
parlar d'aquest tema i veu que segueix tot igual.

POLICIA LOCAL: A continuació el mateix veïnat es queixa de la tasca 
de  la  Policia  Local.  Explica  que  aquests  circulen  i  veuen  taules  i 
cadires sota les voravies i no posen cap multa i el mateix passa amb 
les infraccions de tràfic,  perquè no sancionen a  molts  d'infractors. 
Critica que alguns policies que duien galons no surten de les oficines i 
així no es poden solucionar els problemes.

Na Laura explica que el problema pareix esser la manca de personal. 
Ara que posaran més efectius, s'haurà de veure si millora la situació. 

NETEJA VIÀRIA: El veïnat continua dient que hi ha molta brutícia per 
tot. Diu que els operaris de Sóller 2010 hi posen voluntat però no ho 
fan be, perquè no hi ha una racionalització del treball.

Na Laura diu que a Sóller 2010 han de posar un gerent, una persona 
tècnica amb preparació per dirigir les tasques i el personal, però que 
reconeix hi ha un poc de lentitud en la seva contractació, que ella no 
sap a que es degut perquè no forma part del consell d'administració 
de Sóller 2010 i que ho demanarà al Batle.

RENOUS  DE  MAQUINÀRIA:  El  mateix  assistent  es  queixa  dels 
renous de maquinària de construcció durant els horaris de restricció 
segons l'ordenança.

ARBRE CARREGAT  DE  XINXETES:  A  continuació  es  queixa  d'un 
arbre en el que hi claven cartells amb xinxetes els propietaris d'un 
restaurant veïnat, que son reincidents i demana actuació municipal.

MULTES A VEHICLES MAL ESTACIONATS I BRUTOR: Una veïnada 
de la zona es queixa que alguna vegada l'han multada per estacionar 
malament i en canvi, els vehicles de davant i darrera seu, també mal 
estacionats, no han estat sancionats.

A continuació explica la quantitat de brutícia que hi ha, diu, per tot el 
port i  posa alguns exemples.

Un altre assistent parla d'un restaurant de la zona, que té la terrassa 
brutíssima i demana que s'obligui als propietaris a netejar-la.

Per  acabar  es  queixa,  com  la  resta  de  veïnats  de  la  manca 
d'aparcaments.

Na Laura, en quan al tema de la brutícia diu que l'Ajuntament voldria 
contractar els serveis d'Estel Nou, perquè fan molt be la feina, però 
no tenen disponibilitat.

 IDEES DE LLOCS ON FER-HI APARCAMENTS:  Un veí,  atès que 
s'acaba de rescindir el contracte de l'aparcament de l'Avinguda 11 de 
maig i s'ha tancat el moll de marineria per obres, dóna idees de llocs 
on  fer-hi  aparcaments.  Diu  que  creu  que  es  millor  fer  micro 

 



aparcaments, que macro aparcaments. Ell proposa:

- Un altre solar al c/França, propietat de n'Antònia Cabot.

- Un Solar de devora el bar es Cantó.

- Un Solar al polvorí.

- Als cingles, posant-hi una part d'ACIRE per als residents de Santa 
Catalina.

Na laura Celià diu que es prendrà nota i s'estudiarà. En quan a fer un 
edifici als Cingles, tal com es va parlar en el passat, es molt costós 
econòmicament.  

RECOL.LOCACIÓ DE SENYALITZACIÓ: El mateix assistent demana 
que es recol·loqui una senyal de prohibició de pas de camions al seu 
carrer, que es va retirar per asfaltar, fa uns quants anys.

RECICLATGE:  A  continuació  en  Pep  Lluís  Puig,  regidor  de  Medi 
Ambient, explica l'incivisme que hi ha amb el tema del reciclatge i 
posa alguns exemples que es donen cada dia. Diu que està fent una 
campanya de conscienciació ciutadana, juntament amb Sóller Recicla 
i  la  Fundació  Deixalles  i  presenta  a  una  persona,  que  ha  estat 
contractada per l'Ajuntament que diu va als domicilis a explicar a sa 
gent com ho han de fer.

A continuació na Jimena Lores, explica un poc en que consisteix la 
seva  tasca  i  reparteix  uns  fulletons  divulgatius  del  sistema  de 
reciclatge a Sóller i uns qüestionaris. 

PINTADES: Un altre veïnat demana si poden llevar algunes pintades 
que han aparegut a la platja den Repic i a altres indrets i na Laura 
contesta que la brigada ho té pendent però que tenen una llista de 
feines i van fent.

MARGE A PUNT DE CAURE: Un veí diu que devora el Museu de la 
Mar hi  ha un marge que cau i  na Laura explica que demà tendrà 
reunió  amb els  que han de gestionar  el  Museu,  que revisaran  les 
instal.lacions i entorn i ho tendran en compte.   

BRIGADA: Un altre assistent es queixa de la poca feina que diu que 
fa la brigada i na Laura comenta que la de cultura fa feina.  En relació 
a la de Béns i Serveis no la controla ella, però que pensa que tenen 
una llista grossa de feines i que van fent. 

Josep Puig diu que ell només té una persona a la brigada de Medi 
Ambient i que, de tant en tant, quan es contracta gent mitjançant el 
SOIB, els fa servir per netejar llocs determinats.

REUNIONS DE BARRIADA: Un senyor diu que ell ha assistit a totes 
les reunions de la barriada i veu que de cada vegada hi ha menys 
assistents i el motiu és que a cada reunió es pren nota dels problemes 
i  no  es  solucionen,  per  tant,  la  llista  de  demandes  és  sempre  la 
mateixa i la gent es cansa i desengana.

En Jaume Mateu, batle  del  Port,  diu  que des de la primera reunió 
s'han solucionat moltes coses, però que la gent no s'hi fitxa i n'explica 
algunes. Reconeix que encara queden temes per solucionar i que ho 
aniran estudiant.

 



NETEJAR ESCALA:  Un veïnat  comenta  que  hi  ha  una escala  que 
comunica el c/Mestral amb el c/Tramuntana, on hi va caure una dona i 
l'Ajuntament li  va haver de respondre amb una indemnització,  per 
responsabilitat patrimonial, torna estar molt bruta i demana que la 
netegin, perquè no hi torni caure algú.

LENTITUD AMB LA TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS:  Un assistent es 
queixa de la lentitud que té l'Ajuntament amb la tramitació d'alguns 
expedients,motivat  per  la  tardança  dels  tècnics  en  emetre  els 
informes i demana que els polítics hi posin remei.

INSECTICIDES: Tot seguit Josep Lluís Puig explica que vol llevar tots 
els insecticides i que vol veure com va amb la mescla de vinagre i sal. 

ELIMINACIÓ  APARCAMENT  DEVORA ESCOLA:  Alguns  assistents 
demanen si s'ha d'eliminar l'aparcament de devora s'escola del Port, 
per fer-hi un pati per als alumnes.

En Jaume Mateu diu que sí, que s'escola és primer i que s'estudiarà el 
tema de l'aparcament, perquè es reduiran els número de places.

SENYALITZACIÓ DE ZONA VIANANTS: Un senyor diu que des del 
carrer Església fins a Sta. catalina tot son establiments comercials. 
Les aceres estan ocupades i la gent ha de caminar pel mig del carrer i 
veu convenient que es senyalitzi la zona com a «zona de vianants».

Na Laura diu que hi està d'acord.

Per acabar na Laura Celià explica als assistents que ha sortit una nova 
convocatòria de subvencions de l'IBI, corresponent a l'any 2018.

I sense més assumptes a tractar, s'acaba 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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