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                                                      ACTA  DE LA REUNIÓ BARRIADA DE BINIARAIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificació de la sessió 

Data: 25 de novembre de 2015 

Horari: de 20.00 h a 22.00 h 

Lloc: Bodega Can Pere Antoni 

 

Assistents 

Jaume Servera Servera, batle-president 

Laura Celià Gelabert, 2a tinenta de batle 

Andreu Lluís Castanyer Xumet 

Josep Lluís Puig Nigorra 

 

Pilar Ruiz com a funcionària representant de l'Ajuntament 

 

AFORAMENT: 11 persones 

 

El batle inicia la reunió explicant que el motiu d'aquestes trobades té com a finalitat 

un apropament amb els veïns que, per diferents motius, no es desplacen a les cases 

de la vila per demanar cita amb el batle o amb qualsevol dels regidors de l'equip 

de govern. Ell ja ha rebut moltes visites al seu despatx, del qual sempre en té la porta 

oberta, però comprèn que no tothom té la possibilitat de fer-ho. 

Explica que ara tenen l'oportunitat de fer les peticions per a la seva barriada. També 

informa que ells faran extensives les peticions als regidors de cada àrea, encara que 

no estiguin presents en aquest moment. 

Presenta als altres regidors assistents, donant la paraula a na Laura Celià, indicant 

que ella és la regidora de l'àrea de Transparència i Participació Ciutadana.  

Na Laura reparteix uns fulls per tal que la gent interessada en rebre informació i 

participar en els fòrums ciutadans s'inscrigui. Explica la importància d'emplenar 

aquests formularis ja que la base de dades actual no serveix perquè la gran 

quantitat de les adreces no estan actualitzades. El propòsit és fer aquestes reunions 

cada sis mesos per tal de tenir una fluïdesa i un seguiment de les demandes de 

cada barriada. 

Dóna la paraula als veïns assistents i es comencen a perfilar les peticions, queixes i 

suggerències. 

CASAL DE VEÏNS: Llum del casal. Es va fer una concessió a canvi de rehabilitar-lo. 

Però un cop acabades les obres hi ha només un comptador, que és de la sala de 

baix però el casal no té. N'Andreu Castanyer informa que acaba de parlar amb 

l’empresa constructora i informa que els problemes s'estan solucionant i els tràmits 

estan en marxa. L'Ajuntament es farà càrrec de les despeses de la instal·lació del 

comptador. 

CIRCULACIÓ I APARCAMENT: Quan es va fer sentit únic de circulació durant els caps 

de setmana, l'Ajuntament de Fornalutx es va oposar. El batle explica que no es pot 

fer sense el consentiment del poble veí ja que hi ha carrers que són meitat de Sóller i 

meitat de Fornalutx. Se'ls ha proposat fer una zona ACIRE però no hi ha hagut 

resposta per part d'ells. 
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A partir d'aquí, es comencen a perfilar propostes per solucionar aquest problema ja 

que, els caps de setmana, els veïns tenen moltes dificultats per circular i aparcar. 

Una d'elles seria la zona ACIRE per tal que sigui una zona restringida als residents de 

Biniaraix, sense deixar estacionar els externs. El problema és la gent que ve de visita 

a alguna de les vivendes, ja siguin amics o familiars. El batle comenta que es podria 

fer l'ACIRE per vivenda enlloc de fer-la per a les persones. 

Na Laura comenta que una altra opció és la zona verda, que pels residents de Sóller 

i Fornalutx tendria un cost molt baix però no pels que venen de fora.  

Una altra solució seria que els excursionistes, que són la gran majoria dels que 

aparquen a la zona, deixin el cotxe al pàrquing que hi ha a l'Institut Guillem Colom. 

Es podria posar una senyalització de “direcció prohibida excepte residents” a sa 

creu, com la que hi ha els dissabtes de mercadet a la rotonda del Convent per tal 

de desviar el trànsit dels vehicles cap a l'aparcament. Aquesta és l'opció que més 

agrada i tothom l'accepta. Es decideix posar-la en marxa per veure què tal va. 

HORTS: els veïnats demanen que l'ajuntament controli les llicències que es 

concedeixen per arreglar les parets/marges que separen horts i carrers de Biniaraix, 

que siguin d'una mida que deixin veure la verdor dels horts. El batle diu que les 

parets no poden fer més d'1'40 i que ho tendrà present. També es fa una petició de 

neteja d'horts. A la zona de l'Horta de Biniaraix, Can Fenasset, etc, hi ha horts que 

estan molt bruts, si algú tira un cigarret i es pega foc, els accessos són carrers molts 

estrets on no hi pot entrar un camió de bombers. Es demana instar als propietaris 

que netegin els seus horts. 

OLIVARS: els veïns demanen un control del porxos d'olivar que se converteixen en 

xalets amb pous negres que contaminen. S'ha de comprovar si són porxos o si són 

vivendes, obligar-los a pagar clavegueram per evitar la contaminació de les fonts 

de la vall. El batle comenta que aquest és un tema difícil perquè es Barranc i es 

Marroig pertanyen a Fornalutx. Informa que el Consell de Mallorca s'ha compromès 

a fer inspeccions a través de l'agència de disciplina urbanística. Aquesta oficina 

funcionarà per iniciativa pròpia. Però el batle vol deixar ben clar que ell defensa 

que els porxos d'olivars s'han de mantenir i han de ser mínimament habitables. 

El Sr. Zayas comenta que ara, els nostres olivars estan envaïts per pinars. S'ha de fer 

una neteja als olivars i suggereix que s'haurien de fer tallafocs. Si es produeix un foc, 

és una forma de prevenir desastres al bosc. 

Els pins s'han de poder tallar sense posar moltes pegues. N'Andreu informa que la 

part més baixa dels olivars és ARIP  i es poden  tallar. La de més amunt, que és ANEI, 

necessita permís de l'IBANAT, però amb corresponent l'autorització es poden tallar.  

CONTENIDORS: referent als contenidors de reciclatge hi ha a la plaça, en principi es 

planteja la possibilitat de canviar-los d'emplaçament però després, la majoria dels 

veïns comenten que estan nets i això mostra als visitants que Sóller esta conscienciat 

amb el medi ambient i es decideix no moure'ls de lloc.  

INVERSIONS AL LLOGARET: Els veïns demanen que de tant en tant s'han de fer 

inversions a la barriada, tal i com es fa a altres zones del poble. S'ha de tenir en 

compte que Biniaraix és un llogaret visitat per molta gent i s'ha de tenir més cura. El 

batle informa que a partir del moment que s'aprovin els pressuposts, l'ajuntament 

tendrà disponibilitat de fer inversions amb diners municipals. 

CABLEJAT ELÈCTRIC: els veïnats demanen que ja que Biniaraix està declarat zona 

BIC,  es demani una subvenció europea per poder soterrar els cables d'electricitat. 

N'Andreu contesta que és difícil però que es pot estudiar aquesta proposta. 

COMPORTA REGANTS I CLAVEGUERES: Hi ha una comporta de regants enmig del 

camí de Biniaraix que sempre vessa aigua i moltes vegades el carrer està anegat. El 

batle diu que, encara que sigui un tema del sindicat de regants, xerrarà amb ells 

d'aquest tema. També informen que hi ha dues clavegueres de pluvials que estan 

embossades. Varen avisar els operaris d'AQUALIA que hi començaren a fer feina, 

però no la varen acabar i no han tornat. 
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EMPEDRAT DE LA PLAÇA: L'arbre que està enmig de plaça està espenyant tot 

l'empedrat amb les seves arrels. A més, comenten que aquest empedrat està mal 

fet, són còdols i està malplà, fa mal caminar. Per part de l'ajuntament, es 

comprometen a veure quina és la millor solució per poder-ho arreglar. 

FOC DE SANT ANTONI: Els veïns demanen si hi haurà col·laboració de l'ajuntament 

per fer el foc de Sant Antoni. 

 

S'acaba la reunió, quedant d'acord en tornar-se reunir d'aquí mig any, però aquesta 

vegada, amb el compromís de fer-ho al casal del veïns.  

Sense més assumptes a tractar, s'estén aquesta acta amb el vist i plau del batle i de 

la regidora de transparència i participació ciutadana. 

 

Que es doni compliment, a Sóller, 25 de novembre de 2015. 

 

 

El Batle, Jaume Servera Servera   

 

 

 

 

La Regidora de Transparència i Participació Ciutadana, Laura Celià Gelabert 

 

 

 

 

La Funcionària, Pilar Ruiz Moriano 

  

  

  
 


