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                                                      ACTA  DE LA REUNIÓ BARRIADA DE L'HORTA 

 

 

 

 

 

 

 

Identificació de la sessió 

Data: 23 de novembre de 2015 

Horari: de 20.00 h a 21.30 h 

Lloc: BAR CA SA BARBERA 

 

Assistents 

Jaume Servera Servera, batle-president 

Laura Celià Gelabert 

Andreu Castanyer Xumet  

María Cruz Enseñat Alemany 

 

Pilar Ruiz com a funcionària representant de l'Ajuntament 

 

AFORAMENT: 15 persones aprox. 

 

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, 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. 

El primer que volen expressar és l'agraïment pel fet que el batle i l'equip de govern 

tenguin el detall de desplaçar-se per escoltar-los. 

A continuació es comencen a perfilar les peticions, queixes i suggerències. 

DEPURADORA: El primer punt que es tracta és un problema de fa molts anys enrere: 

els desagradables olors que desprèn la depuradora d'aigües residuals. És 

insuportable i ara amb sa molinada encara empitjora. És urgent arreglar aquest 

problema. Demanen quina solució hi ha per part de l'administració. El batle 

comenta que és un tema que els tècnics d'Abaqua ja estan estudiant però que, de 

moment, no hi ha resposta. N'Andreu Castanyer comenta que s'ha reunit amb el 

Conseller de Medi Ambient i que han quedat per tornar a xerrar del tema. Els veïnats 

comenten que altres municipis amb depuradora no tenen aquest problema ja que 

s'utilitzen uns productes costosos i que l'ajuntament hauria d'intentar fer un esforç 
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econòmic per solucionar-ho. El batle comenta que fins que no s'aprovin els 

pressuposts, no es pot fer cap actuació amb diners municipals.  

Els veïnats expliquen que si no és un tema que depèn totalment del consistori, 

poden ajudar fent pressió mediàtica a través de la premsa i la televisió, per 

exemple, mostrant els resultats d'una analítica. 

El batle agraeix l'ajuda oferida però demana un vot de confiança i esperar una 

mica, creu que és un tema que s'arreglarà. Els representants de la barriada 

accepten i demanen que sigui un punt prioritari. 

MARGES: durant les èpoques de fortes pluges, la zona de l'Horta queda inundada i 

ara hi ha marges caiguts i esboldrecs que s'han d'arreglar abans que plogui molt. No 

volen tornar a viure situacions com fa anys, que tot quedava anegat. N'Andreu en 

pren nota. 

CARRIL BICI: la queixa ve motivada pel fet que un carril bici estigui tan aferrat als 

portals de les cases i que, a més a més, estigui en sentit contrari de la circulació. 

Quan surten de ca seva, mirant si venen o no cotxes, passen les bicicletes tan aprop 

del portal que provoquen incidents i problemes. 

PAS DE VIANANTS: els que hi ha davant el bar de Can Macià i a la sortida de Sa 

Roca Roja s'haurien de reforçar posant-hi “badens” com els que hi ha a les barriada 

de les “Set Cases”. Els vehicles passen a més velocitat de la permesa i no respecten 

el passos de vianants.  

ACERES I  EMBORNALS: Estan més amunt que l'asfalt del carrer i quan plou, és un xop 

segur, per què els embornals no fan la seva funció. 

PARKING PER A MINUSVÀLIDS: no n'hi ha cap a tot el carrer.  

MAGATZEM DE CAN SOLER: Un dels veïnats presents fa referència a les molèsties del 

magatzem de construcció de Can Soler. Comenta que a partir de les 8 del matí 

posen les màquines en marxa fent renous sense tenir en compte el descans dels 

veïns. Els propietaris del magatzem, que també assisteixen a la reunió, prenen la 

paraula dient que ells han de fer feina i deixa clar que el magatzem estava abans 

que les vivendes que s'han anat edificant posteriorment. Malgrat tot, xerraran amb 

els treballadors per tal que intentin no fer renou tan dematí. Finalment, decideixen 

que és un tema entre veïns i que no fa falta que es dediqui més temps a aquest 

problema. 

PROBLEMES VARIS A LA CTRA. DEL PORT:  

- Hi ha molts fanals romputs i és una zona on hi ha molta gent que camina. 

- Fa molt temps que no es fa una inversió en asfaltat de carrers de la barriada.  

- Els cotxes no respecten la velocitat. 

- A la sortida del túnel de Sa Mola, a la part de Sóller, hi ha una pedrera 

“suposadament” il·legal que quan surten els camions no van a girar a la rotonda del 

Monument sinó que ho fan a la boca del túnel. És molt perillós i s'haurien d'evitar més 

accidents. N'Andreu comenta que l'ajuntament no té competència, que és del 

departament de carreteres però que, així i tot, en faran una sol·licitud. 

- Motos a la Ctra. del Puig Major. No hi ha manera de que les motos respectin la 

velocitat i posen en perill la circulació dels demés. El batle comenta que la Direcció 

Gral. de Trànsit està  molt sensible amb aquest tema. Proposaran la vigilància amb 

helicòpter, que ja es va fer una temporada. Es varen posar moltes multes i la situació 

es va regularitzar durant una temporada 

VARIS: Agraeixen la baixada del rebut de fems i es demana que expliquin el perquè 

no es pot abaixar l'IBI. El batle comenta que aquest és un tema que depèn del 

Govern Central, és un deute compromès i que tot deute està condicionat a la 

recaptació de l'IBI. Ara per ara, només es pot aplicar el descompte a les famílies 

nombroses i que aquest és un tema que no es podrà arreglar fins l'any 2017. Els veïns 

demanen com pot ser que altres municipis com Fornalutx puguin abaixar aquest 

impost i el batle explica que allà no s'ha fet la revisió cadastral però que ara, les 

revisions ja se fan automàticament, és a dir, sense que ho demani l'ajuntament. Per 
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tan,  ells també tendran revisió i pujada com Sóller. Demanen perquè no pot ser 

reversible, si tothom creu que és un error, perquè no s'arregla? El batle explica que 

s'ha reunit amb el Director Gral. del Cadastre però que aquest és un tema que està 

supeditat al govern central.  

Abans d'acabar, els veïns tornen agrair la reunió i els membres l'equip de govern es 

comprometen a tornar. 

 

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, 23 de novembre de 2015 

 

 

 

El Batle, Jaume Servera Servera                  

 

 

La Regidora de Transparència i Participació Ciutadana, Laura Celià Gelabert                            

                                                      

 

La Funcionària, Pilar Ruiz Moriano 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

  

  

  
 


