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PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

ACTA DE LA REUNIÓ DE BARRIADA DE BINIARAIX.
Identificació de la sessió:
Data: 14 de febrer de 2022.
Horari: de les 18’05 h. a les 19’30 h.
Lloc: Casal veïnal.
Assistents Corporació:
Carlos Simarro Vicens, Batle
Carlos Darder Rosell, primer tinent de Batle.
Miquel Nadal Vaquer, regidor

Secretària; Maria Oliver Jordán.
Veïns assistents: 16 persones.
FRACCIONAMENT DELS IMPOSTS MUNICIPALS.

El Batle explica als reunits que a principi d’any es va obrir un termini, que finalitza el proper
dia 25 de febrer, perquè els ciutadans puguin sol.licitar a l’ATIB el fraccionament del
pagament dels imposts municipals i diu que facilitarà als veinats que estiguin interessats el
telèfon per demanar cita.
POLIESPORTIU SON ANGELATS

El Batle explica les millores que s’han fet al Poliesportiu Son Angelats, en quan a reparació
de sales i de la piscina i anima als veïnats de Biniaraix a que hi vagin a disfrutar de les
instal.lacions, perquè hi ha uns preus molt especials, uns vals per 50 euros mensuals tot inclòs.
Diu que hi ha activitats tot el dia i que li agradaria que la gent hi anàs i ho gaudís.
Un veí diu que ell en principi no estava molt a favor de la construcció del Poliesportiu, però
reconeix que ha estat una millora per Sóller.
INSTAL.LACIÓ DE PLAQUES SOLARS.
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Jaume Bestard Matas, regidor

Un veí demana informació en relació a la instal.lació de plaques solars.
El Batle explica que no es poden col.locar en sol rústic i que volen tramitar una modificació
del Pla General, perquè quan es va fer no hi havia aquestes noves tecnologies. Troba que es
una hipocresia, perquè és una cosa que s’ha de fer, però després en realitat no es pot fer.
En Jaume Bestard explica que están fent una modificació de l’Ordenança que regula l’estètica
de les vivendes i miren si es pot incloure la regulació de les plaques solars damunt coberta
inclinada. Ara només es poden posar si es pla. Diu que tècnics de l’Ajuntament i alguns
instal.ladors electricistes estan mirant tota la normativa.
El Batle diu que fan plaques solar en forma de pissarra i en teula àrab, que es poden posar
però el que no està permès es posar les plaques.
Un veí demana si hi ha subvencions per a seva la instal.lació.
El batle diu que hi ha unes subvencions obertes a tothom, però que s’ha de complir la
normativa de cada municipi.
MARGE DAVORA RENTADORES

Un veí explica que encara no s’ha arreglat el marge que va caure davora les rentadores que hi
ha anant a l’Horta de Biniaraix, que quan plou cau terra dins sa síquia i que molesten molt
totes aquelles pedres i terra per passar.
Un altre veí diu que el propietari no el repara, perquè és més cara la reparació del marge, que
la parcel.la.
El Batle diu que en Jaume Bestard, ha demanat una subvenció a Patrimoni, perquè no volen
que això segueixi així i assumiran la responsabilitat, encara que els a poden estirar les orelles,
però que la reparació es farà, amb unes subvencions de Patrimoni, que d’aqui a l’estiu estarà
en marxa o enllestit i que agafaran margers de Sóller, que n’hi ha de molt bons.
El batle explica que estaven en converses amb dos propietaris de terrenys, per mirar de llogarlos i fer dos aparcaments, un més amunt i l ’altre més avall, amb capacitat per a 20 o 25cotxes per als veïnats i també per posar-hi dos punt verds, per llevar els contenidors dels
carrers i la seva idea era cedir-los a l’Associació de Veïnats i s’han trobat en que el tema del
punts verds el Consell no ho autoritza i el tema de l’aparcament si el terreny és públic, la
tramitació és llarga, però es possible poder-ho aconseguir, en canvi si és de titularitat privada
no ho concedeixen.
Diu que el problema més i mportant que té Biniaraix és l’aparcament. No es pot fer zona
ACIRE sense ell. Diu que qualsevol possibilitat que els veïnats vegin com a bona, ells la
recolzaran, per exemple que comprin entre tots un hort o alguna altra idea que sigui viable
legalment.
REHABILITACIÓ DE CARRERS.

Un veí explica que l’anterior Corporació va rehabil.litar sa plaça i alguns carrers i demana si
es poden rehabilitar altres carrers, com el de Santa catalina i un bocí dels de Sant Guillem i
Sant Salvador (escalonades).
El batle diu que miraran de trobar una partida econòmica per fer front a les obres.
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APARCAMENTS.

MARGE CAMÍ CAS PATRÓ LAU.

Un veí diu que fa alguns anys que, a cada reunió de barriada exposen el tema del clot que va
quedar després de la reparació d’un marge que va caure, al camí de Cas Patró Lau, davora el
que va quedar un clot, on s’altre dia hi va caure un ciclista. A la zona hi ha també fils travats
amb una corda i considera que això s’hauria de reparar.
El Batle diu que ho tendran en compte.
APARCAMENT MOTOS

Una veïna explica que l’aparcament de motos és perillós, perquè està en pendent i amb un
esvoranc.
En Carlos Darder diu que ell ho ha pogut comprovar avui quan ha aparcat i que enviaran la
brigada perquè ho repari.
ASFALT CARRERS.

El batle explica que d’aqui a Pasqua s’asfaltaran molts de carrers de Sóller.
I no havent-hi altres assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, de la que s’estén la present acta,
que signa amb mi el sr. Batle- President.
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Sóller, document signat electrònicament.

