
TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ

         CIUTADANA

           

       ACTA DE LA REUNIÓ DE BARRIADA DE SÓLLER CENTRE.

Identificació de la sessió:

Data: 4 d'octubre de 2018.

Horari: de 20 a 21'00 h.

Lloc: Sala Magna.  

Assistents corporació:

Laura Celià Gelabert, segona tinenta de Batle

Josep Lluís Puig Nigorra, regidor.

Andreu Castañer Xumet, regidor 

Vicenç Pérez Bru, regidor

Treballadora municipal: Jimena Lores Rivera.

Secretària: La funcionària, Maria Oliver Jordán.

Veïns: 2 persones.

MEDI AMBIENT: Comença la reunió i na Laura Celià dóna la paraula 
a  en  Pep  Lluís  Puig,  qui  explica  la  campanya  de  conscienciació 
ciutadana, que s'està realitzant amb el tema del reciclatge, juntament 
amb Sóller Recicla i la Fundació Deixalles Sóller.

A  continuació  presenta  a  na  Jimena  Lores,  persona  contractada 
mitjançant el SOIB, que s'encarrega d'anar als domicilis del municipi, 
a fer un sondeig i aclarir els dubtes que puguin tenir els ciutadans a 
l'hora de reciclar.

Na Jimena reparteix fulletons als assistents, explica en que consisteix 
la seva feina i aclareix alguns dubtes.  

SÓLLER RECICLA: Una veïnada alaba la tasca que du a terme Sóller 
Recicla, perquè diu que els ha telefonat en vàries ocasions, perquè 
anassin a cercar coses a casa seva i ha quedat contenta del servei 
rebut.

La  mateixa  assistent  diu  que  amb  aquest  tema  falta  molta 

 



conscienciació ciutadana, perquè alguns punts de recollida de Sóller 
estan nets normalment, mentre altres no hi estan i culpa a l'incivisme 
dels ciutadans, que treuen qualsevol objecte i el deixen al costat dels 
contenidors.

Una altra assistent diu que en alguns punts com el c/Andreu Coll, al 
costat de la fàbrica d'Estel Nou, els contenidors estan molt plens. En 
aquest lloc, per exemple s'ompl de pells de fruita i envasos de sucre i 
demana si es poden augmentar el número de contenidors i el mateix 
passa  amb els  que estan  situats  al  costat  de  la  cooperativa,  a  la 
carretera que va a Fornalutx, diu que hi solen abocar fruita.

En Pep Lluís Puig diu que ho tendrà en compte i ho estudiarà.

EIXUGADORS:  Una senyora diu que no haurien d'haver retirat els 
eixugadors de l'Avinguda d'Astúries, perquè quan plou molt el carrer 
s'ompl d'aigua.

N'Andreu Castanyer diu que hi està d'acord, però que els eixugadors 
es varen retirar durant la passada legislatura.

EXCREMENTS  DE  CA: Una  altra  veïnada  troba  que  hi  ha  molts 
d'excrements de ca pel carrer.

En Pep Puig diu que li varen presentar un projecte, un sistema per 
saber a quin ca correspon l'excrement, analitzant-lo,  mitjançant un 
sistema  de  control  genètic  i  que  es  va  rebutjar,  perquè  costava 
14.000 euros. 

CONTENIDORS: Una veïnada diu que en el c/Palou, on ella viu, els 
contenidors estan sempre ben nets, a pesar que el de cartró s'ompl 
aviat, degut que a la zona hi ha comerços.

En  Pep  Lluís  Puig  explica  que  Sóller  recicla  va  substituint  els 
contenidors petits per altres més grossos.

SUBVENCIONS IBI: A continuació na Laura explica que ha sortit el 
tema de les subvencions de l'IBI, que enguany han intentat millorar i 
han ampliat el marge de ciutadans que ho poden sol.licitar. Explica 
que quan s'inicii el procediment hi haurà una persona a l'ajuntament, 
que informarà als interessats.

CARTERISTES:  Una  veïnada  es  queixa  de  la  gran  quantitat  de 
carteristes que hi ha darrerament a Sóller i diu que fa poc va haver 
d'ajudar a una gent de fora als que acabaven de robar la cartera i es 
varen quedar sense diners ni documentació.

ARBRES  MALALTS:  En  Pep  Lluís  Puig  explica  que  els  arbres  del 
Camp de S'Oca estan malalts, tenen fongs i el mateix passa amb els 
del carrer Fortuny.

PI GEGANT: Una veïnada diu que un veïnat seu del c/Victòria té un pi 
grandiós, que causa molèsties.

Na Laura diu que si  són les branques que molesten o la pinyassa, 
perquè s'ha d'anar alerta, degut a que dins els jardins hi ha els arbres 
més grossos que queden i no s'han de tallar.

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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