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-0ASSUMPTES GENERALS

ACTA DE LA REUNIÓ DE BARRIADA DEL CENTRE DE SÓLLER.
Identificació de la sessió:
Data: 28 de febrer de 2022.
Horari: de 19’40 h. a 21’10 h.
Assistents Corporació:
Carlos Darder Rosell, 1er. Tinent de Batle.
Mar Castañer Lozano, 2na. Tinenta de Batle.
Funcionaris municipals:
Maria Oliver Jordán, que actúa de secretària.
Veinats assistents: 3 persones.
FRACCIONAMENT DE TRIBUTS.

En Carlos Darder explica als reunits que dia 25 de febrer va acabar el termini per sol.licitar el
fraccionament de tributs municipals.
A continuació demana als veïns que exposin quines millores creuen que son necessàries per a
Sóller.
CABLEJAT

Una veïna explica la problemàtica que hi ha en el camí de sa Figuera, en el tram des de la
petanca fins al camí de Son Blanco, en el que els vehicles hi passen a alta velocitat.
I després es queixa de la gran quantitat de cablejat que hi ha al poble.
En Carlos diu que es conscient de la situació però hi ha poc agents de Policia i no poden estar
constantment a la zona. En quan al cablejat diu que el Gas té en marxa alguns projectes per
soterrar-lo i demanarà quina cronologia tenen per fer-ho.
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Adolfo Caballero Rullán.

ASFALTAMENT CARRERS

En Carlos explica que s’ha fet l’adjudicació per asfaltar trenta i pico de carrers del municipi i
que creu que es durà a terme d’aqui a Pàsqua.
CARRILS BICI

Una veïna diu que és molt necessari habil.litar una carril per poder circular en bicicleta entre
Sóller i el Port.
En Carlos reconeix el problema. No es pot circular amb seguretat. Moltes corporacions ho han
reclamat i tècnicament és molt complicat.
REPARACIÓ VORAVIES.

Una veïna es queixa de l’estat en que es troben les voravies i creu prioritari reparar-les, abans
que asfaltar carrers, perquè troba que s’han de prioritzar les persones que van a peu.
En Carlos contesta que en el proper pressupost hi haurà partides per a voravies i s’aniran fent
les rampetes, perquè hi puguin pujar i baixar les persones amb poca mobilitat.
Na Mar Castañer diu que aniran fent el que puguin.
GARANGOLES DELS ARBRES EN MAL ESTAT.

La mateixa veïna diu que a la zona del Convent, en els carrers Isabel II i Hermano Bianor hi
ha molts d’arbres amb les garangoles en mal estat. Explica també que l’arbre que es troba al
pati de l’edifici de Joventut del carrer de Sta. Teresa té la garangola plena de ciment sec, que
penetrarà dins la terra quan plogui.
En carlos diu que ho mirará.

A continuació s’obre un debat en relació a l’arbre de la zona del Restaurant Camposol. Una
veïna creu que no s’hauria de llevar, però si tenir-lo sempre exsecallat i en Carlos explica que
és el Consell de Mallorca qui ho ha de fer i l’Ajuntament va demanar permís per fer-ho i va
venir denegat. Es varen fer tots els passos per sol.licitar-ho d’urgència i no va anar be.
Una veïna diu que no s’ha de demanar autorització, sino que s’ha de dir que és una situació
d’emergència, que primer s’ha d’actuar i després s’ha d’explicar la urgència.
PARADES DEL BUS

Una veïna diu que fa un any varen fer un informe per posar llum a la parada de bus del
convent i a hores d’ara encara no s’ha il.luminat, per la qual cosa es troba en una situació
lamentable i també la de Cetre, amb un esvoranc, poca il.luminació i la barandilla de la rampa
rompuda.
En Carlos explica que ha fet el que ha pogut per solucionar el problema, amb un seguit de
sol.licituds a n’Ivan Sevillano, Conseller de Mobilitat i Infraestructures del Consell de
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ARBRE DES CAMP DE SA MAR.

Mallorca, explicant els problemes i que el Batle va demanat per xerrar directament amb ell,
que es va comprometre a venir per veure tots el problemes que hi ha.
En Carlos diu que al carrer Cetre tenen problemes amb les comportes, que han de reparar
sovint perquè els autocars hi passen.
Una veinada diu que hi ha gent que vol la parada dels busos a la carretera, però ella considera
que no pot ser. Explica que s’hauria de demanar al Conseller i a en Jaume Mateu: il.luminació
de la parada de bus, accés i senyalització i si no s’ha de denunciar, cridant a la premsa si fa
falta.
APARCAMENT DE VEHICLES A LA CARRETERA DEL PORT.

La mateixa veïna diu que no es pot aparcar a la carretera del Port i en canvi hi aparquen gran
quantitat de vehicles.
En Carlos diu que en alguns trams no molesta tant que hi aparquin cotxes, però a molts
d’altres sí i el que més molesta són els remolcs que aparquen per davers la telefònica, amb
panys de maleta i retirant les matrícules. La Policia Local no té potestat per multar allà. Diu
que envien escrits a en Sevillano continuament, denunciant el cas, però no aclareixen res.
Una veïna pensa que l’Ajuntament hauria de denunciar a tràfic i que aquest faci la seva feina.
PROBLEMES EN ALGUNS CARRERS DEL CENTRE.

Una veïna diu que en els carrers de la Rosa, Vicari Pastor, Murta i Cristóbal Pizá només
passen a donar karcher una vegada cada mes i creu que no és suficient.
En Carlos diu que xerrarà amb en Toni París, de Sóller 2010.
La mateixa veïna demana amb quina assiduïtat recullen els cartons de la via pública, perquè
en el carrer Bauzá creu que ho haurien de fer amb més freqüència, ja que a vegades fan nosa i
els cotxes no poden passar.
La veïna diu també que els carrers Vicari Pastor, Murta, Cristóbal Pizá i Canals son per a
vianants i, per tant, no hi poden circular ni estacionar motos. Explica que en el bocí entre Can
Pinxo y Casa Álvaro hi estacionen motos, encara que saben que no es pot fer i que sempre son
les mateixes, de propietaris de negocis de la zona. Demana una solució, perquè els restaurants
han de poder posar les taules i cadires, sense que hi hagi motos.
En Carlos diu que coneix el problema, que sap que cada dia hi ha una brega i que reforçaran
la senyalització.
CARRER DE SA LLUNA.

La veïna demana que peatonitzin el carrer de sa Lluna, perquè quan els comerços estan
tancats hi passen cotxes i motos a alta velocitat, que van cap a plaça i creu que això no ha de
ser així.
SA CALATRAVA.

Per altra banda diu que l’aparcament de sa Calatrava necessita més neteja i més control i que
hi ha botellot.
En Carlos diu que és un tema que dóna molta feina a Policia, que hi fa passades constantment.
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En Carlos diu que ho demanarà a Sóller Recicla.

POLICIA LOCAL

La veïna demana quants de policies hi ha els caps de setmana.
En Carlos diu que quatre.
La veïna ho considera poc, perquè diu que s’hauria de reforçar el tema de seguretat, ja que hi
ha molta gent conflictiva pel poble i hem de poder estar tranquils. Assegura que hi ha zones
com el carrer de Jeroni Estades que és surrealista el que es pot veure en algunes hores.
En Carlos diu que a més d’haver-hi pocs efectius de Policia Local, considera que hi hauria
d’haver agents de la Guàrdia Civil, perquè hi ha coses que no son competència seva i les han
d’atendre, com per exemple el tema que ara estan tractant.
Diu que els agents de la Policia Local a vegades son insultats i/o copejats i els jutges deixen
en llibertat als agressors, la qual cosa afecta als policies agredits.
La veïna creu oportú reforçar la Policia Local, sobretot els caps de setmana.
PASSEIG PER A VIANANTS DEL PORT

La veïna demana si el passeig per a vianants del Port, pot ser només passeig, perquè hi ha una
quantitat de trànsit considerable. Tothom hi passa, sense ACIRE.
FERROCARRIL

La Veïna diu que considera que les aturades del tramvia son molt perilloses. A l’estació hi ha
una aglomeració de persones fins a La Caixa, sense control ni seguretat. A l’aturada del
mercat hi passen cotxes. A la del Marisol, es un focos molt bo per a carteristes. I diu que el
Ferrocarril dona mal servei als ciutadans.
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I no havent-hi altres assumptes a tractar, es declara acabada la sessió, que s’aixeca a les 21:05
h, de la que s’estén la present acta, que signa amb mi la sra. presidenta.

