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                                                         ACTA  DE LA REUNIÓ ZONA CENTRE: ESCOLÀPIES 

 

Identificació de la sessió 

Data: 26 de novembre de 2015 

Horari: de 20.00 h a 22.00 h 

Lloc: CAPELLA ESCOLÀPIES 

 

Assistents 

Jaume Servera Servera, batle-president 

Josep Lluís Colom Martínez, 1r tinent de batle  

Laura Celià Gelabert, 2a tinenta de batle 

Maria Cruz Enseñat Alemany, 4a tinenta de batle   

Catalina Esteva Jofre, 5a tinenta de batle   

Andreu Lluís Castanyer Xumet 

Josep Lluís Puig Nigorra 

Àgueda Quiñonero Banegas 

 

Pilar Ruiz com a funcionària representant de l'Ajuntament 

 

AFORAMENT: 16 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.  

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, ja que 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. 

ASSOCIACIO VEÏNS CELLER I ESTIRADORS: primerament, agraeixen la feina feta fins 

aleshores a la barriada, pel que fa a les voravies del C/  Sant Jaume, l'asfaltat de 

carrers, arreglar el “Patio Fantasio” fent-lo un pàrquing, han arreglat el parc infantil, 

... Estan molt contents, però els agradaria fer unes peticions: 

TANCAMENT PARC INFANTIL: Pel que fa al parc, demanen si es pot tancar, de forma 

que els nins no puguin sortir. 

CANTONADA DEL C/ MORAGUES AMB C/ PASTOR. És una cantonada molt tancada i 

perillosa. Els cotxes, per voltar, s'enfilen damunt l'acera, ben davant el portal de la 

vivenda del cap de cantó, i allà hi viuen infants. No només això, com que hi ha el 

parc, en aquell carrer sempre hi ha nins. Allà mateix hi ha un solar buit i demanen 
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que l'ajuntament es posi en contacte amb la propietat per tal de negociar la 

possibilitat de fer un aparcament i posar els contenidors de fems a dins. En Pep Lluís 

pren la paraula i explica que, fa uns anys, es varen fer gestions amb la propietat 

però no varen anar bé. De totes formes, es tornarà a demanar. 

MIRALL PER VIANANTS: És necessari, per a la seguretat dels vianants, posar un mirall a 

la cantonada del C/ Pastor amb C/ Sant Nicolau. D'aquesta manera, la gent que 

passa per aquell carrer, que és molta, pot veure si venen cotxes. Afegeixen que 

aquest és un carrer molt estret, amb l'escola de karate, nins que entren i surten, 

semàfor, gran afluència de cotxes, etc., pràcticament no es pot anar a peu i molt 

menys amb cotxet d'infant. 

TRAM CARRER DOBLE SENTIT: demanen estudiar la possibilitat de fer doble sentit un 

tram del C/ Celler, el que va des de Sta. Teresa fins a Fortuny. Allà hi ha una ferreria i 

la gent que vol anar des d'allà cap a la zona de Biniaraix, no faria falta que passes 

pel C/ Pastor.  

TORRENTÓ DE CAN CREVETA: Ara que s'ha obert al trànsit el C/ Pere Serra, es 

demana fer el Torrentó de Can Creveta d'un sol sentit de circulació.  

BOTIGA C/ PASTOR: Un altre punt perillós és la botiga que hi ha al C/ Pastor perquè 

quan la gent surt de la tenda es troba directament amb els cotxes  

HORARI DE TANCAMENT DEL C/ DE SA LLUNA. Es queixen del canvi d'horari de 

tancament del C/ de sa Lluna. Anava molt bé que el tancassin a partir de les 9.00 h 

del matí, quan els nins ja són a escola. Ara s'ha avançat l'hora de tancament a les 

8.30 h i tots els cotxes que haurien d'anar pel Sa Lluna van per C/ Pastor i el carrer 

queda col·lapsat. Comprenen que per s'escola des Fossaret va millor però no és just 

que tenguin tot el trànsit dirigit a la seva barriada. El batle contesta dient que 

l'APIMA del Fossaret va ser la que va demanar tancar més prest el trànsit del C/ de 

sa Lluna. Malgrat això, informa que les peticions relatives a la circulació viària 

s'inclouran al conjunt de canvis a estudiar a la propera Mesa de Mobilitat. Però 

demana paciència. Els veïns insisteixen que pensin que la dels Estiradors, és una 

zona amb gran concurrència de gent degut a tot l'exposat anteriorment (parc 

infantil, escola de karate,...) i és de vital importància llevar circulació del C/ Pastor.  

També es demana si a la propera Mesa es pot mirar de canviar l'entrada a Sóller, 

enlloc de baixar per C/ Isabel II, que entrin per Cetre i així els cotxes trobarien els 

aparcaments i no embossarien el centre. 

Una de les veïnes assistents demana si hi ha un plànol de la circulació de Sóller. En 

Pep Lluís i el batle contesten que sí. Ella suggereix que seria més fàcil xerrar amb el 

plànol davant i que s'ha de donar prioritat als vianants. En Pep Lluís diu que serà una 

reunió oberta a tothom: escoles, peatons, etc. 

CIRCULACIÓ AL C/ ANIMES: els residents a la zona es queixen que a la cantonada 

del  C/ Lluna amb C/ Ànimes hi ha una senyalització de direcció prohibida “excepte 

autoritzats” però que per allà hi passa tothom. Sabem que és un problema de 

civisme però que s'hauria de fer alguna cosa. 

ALQUERIA DEL COMTE: una veïnada resident a la barriada vol donar les gràcies 

perquè va donar un avís d'unes persianes que penjaven només amb un galfó i ho 

han arreglat. Ara el que vol demanar és que arreglin la placeta del costat del Bar 

Molino. 

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEES: Hi ha una queixa per part d'un veí, explicant que 

aquesta assemblea no s'ha convocat de la manera adequada. Hi hauria d'haver 

tothom representat. No es pot fer una reunió de barriada i que la gent vagi dient els 

problemes que té cada un en particular, com si fos una tertúlia. S'hauria d'haver 

contactat directament amb les associacions de veïns i que els seus representants, 

per tal que ells transmetin els neguits i les queixes de la barriada a la qual representa. 

Considera que les AAVV són una bona eina i se'ls ha de donar un poc més 

d'importància. S'ha de dur un ordre del dia per poder arreglar els problemes d'un 

conjunt de veïns. 
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Na Laura pren la paraula i explica que està totalment d'acord pel que fa referència 

a les associacions, però que aquesta és la primera que es convoca i la base de 

dades estava totalment desfasada, amb adreces de mail que ja no existien i que, 

així i tot, es va enviar a tots els inscrits però pràcticament tots han estat retornats 

com a erronis. La secretària de la reunió corrobora aquesta afirmació. Na Laura 

comenta que els fulls d'inscripció repartits al començament són precisament per 

això, per crear una nova base de dades. La idea és que hi hagi una participació 

real i conjunta per tal de fer-ho millor. De totes formes, en pren nota per a la propera 

convocatòria.  

Na Catalina Esteva explica que el fòrum està pensat per això. Hi ha d'haver un ordre 

del dia i  una representació veïnal. Però ara tot això està obsolet i per tant, s'ha de 

reconstruir tot de nou. Suggereix que les associacions de veïns nomenin un 

representant per tal que pugui fer d'intermediari entre ambdues parts.  

Una de les assistents comenta que si es fessin aquestes reunions “in situ”, passejant 

per la barriada, potser serien més profitoses i també faria que la gent participàs més.  

 

PRESSUPOSTS 2016: per part d'un dels assistents, es demana si, abans que es tanquin 

els pressuposts, es pot destinar una petita part per a possibles despeses que vagin 

sorgint, és a dir, una partida per disposar de forma ràpida hora d'arreglar parcs, i 

altres varis. En Pep Lluís Colom explica que s'està intentant tancar els pressuposts 

abans que acabi l'any i que l'ajuntament està condicionat econòmicament pels 

bancs. S'ha demanat al Govern Central de Madrid, una subvenció en forma de 

préstec, a retornar en 10 anys interès 0 %, per a l'enllumenat públic que, si la 

concedeixen, suposarà comptar amb uns diners que, ara per ara, estan dins del 

pressupost. És un tema que duu molta paperassa i és complicat. Afegeix que també 

s'està fent feina amb l'organigrama municipal i que hi ha una sèrie d'actuacions 

pendents que s'intenten incorporar a dins del pressupost.  

El batle comenta que aquesta és una petició interessant però que l'ajuntament té 

poc marge per crear aquest tipus de partides econòmiques. Per part del veí que 

comenta aquest tema, insisteix que aquesta partida seria molt simbòlica però pensa 

que hauria de ser ara per tal que es pogués continuar fent i d'alguna manera, 

poder-les “consolidar” any rere any. Catalina Esteva comenta que es podria utilitzar 

el fòrum per votar quina seria la millor inversió veïnal per invertir aquesta partida. Els 

veïns suggereixen que estaria bé fer un concurs de projectes i els que guanyin, que 

ho duguin endavant. D'aquesta forma, l'ajuntament s'estalvia el personal de 

brigada, etc i amb una partida simbòlica de 5.000 €, per posar una quantitat, es 

podrien fer moltes coses, ja que les associacions tenen “capital humà”. Na Laura 

intervé per comentar que aquest és un tema un poc delicat, ja que hem d'anar 

alerta com s'inverteixen els diners dels sollerics, no és fàcil decidir on s'inverteixen. Hi 

ha d'haver una col·laboració ciutadana. La presidenta del comerciants del C/ de 

Sa Lluna, intervé dient que és cert que hi ha d'haver participació ciutadana, com 

ara amb les activitats de nadal, però l'Ajuntament ha de demostrar que la gent serà 

ben rebuda i s'escoltaran les seves idees.  

ESTALVI ENERGÈTIC: una de les veïnades assistents comenta, en relació al tema de la 

subvenció per a l'enllumenat públic, que està bé fer inversions per millorar-ho, però 

que també s'hauria de tenir present l'estalvi energètic. N'Andreu diu que el 70-75 % 

de la inversió prevista està pensada en l'estalvi energètic, canviant la gran part de 

l'enllumenat a leds. Ella també demana si es pot saber, en xifres, quin és l'estalvi de 

les piscines ara que hi ha instal·lada la termodinàmica. En Pep Lluís respon que sí, 

que s'ha baixat molt el consum de gasoli gràcies a les plaques fotovoltaiques però 

que encara no cobreixen tot el sistema. S'ha demanat un estudi econòmic del 

pavelló per veure les despeses. Explica que s'ha d'intentar baixar la part deficitària. 

Ara s'està intentant fer inversions, evitar fugues d'aigua, arreglar tuberies recobrint-les 
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per evitar la pèrdua de calor, etc. El poliesportiu és un dels gran forats econòmics 

però s'ha de cercar un equilibri entre la rentabilitat social i la rentabilitat econòmica. 

SERVEIS DE RECOLLIDA DE FEMS: per part dels assistents, es comenta que abans, la 

recollida de fems es feia de matinada. Demanen quin sentit té llençar els fems a 

partir de les 19.00 h i que estiguin tota la nit al contenidor? N'Andreu contesta que la 

recollida comença a les 6 h. del matí. Els veïns recorden que, a l'últim ple, es va dir 

que s'ha baixat l'impost de recollida de fems un 11% quan a l'hivern hi ha dos dies 

menys de recollida. N'Andreu respon que aquesta rebaixa es pot fer perquè és una 

taxa, no és un impost. El que s'ha fet, és regularitzar la taxa. Catalina Esteva explica 

que, en aquests moments, s'ha pogut fer aquesta baixada perquè ara es recicla 

més, però no vol dir que es pugui mantenir cada any. Les taxes són municipals, són 

preus pel servei. Per part dels assistents es suggereix que estaria bé que la gent sabés 

que el motiu d'aquesta baixada és gràcies a l'esforç dels ciutadans. Així motivaria a 

continuar reciclant. 

  

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

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, 26 de novembre de 2015. 

 

 

 

El Batle, Jaume Servera Servera     

 

               

La Regidora de Transparència i Participació Ciutadana, Laura Celià Gelabert   

 

                                                          

La Funcionària, Pilar Ruiz Moriano                                                     

 

 

 

 

  

  

NOTA: amb el consentiment de la regidora Laura Celià, s'afegeix a l'acta una 

petició que es va fer per via telefònica a la secretària de la present. Es tracta de la 

Sra. Mª Antònia Prats que comenta que, encara que és de Sóller, actualment viu a 

Palma, és major i no pot assistir a les reunions de barriada pel seu horari nocturn. 

Explica que fa temps que demana una acera per poder transitar des de l'escola 

del Convents dels SSCC cap al començament de la Ctra. de Palma. En aquella 

zona hi ha vivendes i la gent que hi viu, ha d'anar per la carretera, els dos costats 

sempre estan plens de cotxes aparcats que dificulten l'accés a peu. Comenta que 

hi ha solars i que potser es podria xerrar amb els propietaris per tal de fer-hi algun 

aparcament. Per tant, en queda constància per escrit d'aquesta petició.  

 

 


