
 
Acta de reunió Fòrum Ciutadà de Montuïri 
 

NUCLI DE POBLACIÓ:  Montuïri                                                       DATA: 8/4/2010 

ASSISTENTS 

Tinent de batle i regidor d’Urbanisme: Jaume Bauçà Mayol 

Representant Centre Balears Europa: Manel Carmona. Sost-director  

Tècnics consultoria: Neus Lliteras i Miquel Lliteras. Tècnics de Gest, serveis per a l’administració 

Aodl municipal: Pilar Cases.  

Tècnica de residus Mancomunitat del Pla de Mallorca: Rebeca Moreno  

Públic: 21 persones 

ESDEVENIMENTS 

20:10 h. Jaume Bauçà fa la presentació de l’acte i explica breument els tres eixos principals: 

 Presentació del Punt d’Informació Europea (PIE) 

 Fòrum de l’Agenda Local 21 

 Presentació de les noves línies estratègiques de la Mancomunitat en tema de 

residus. 

Agraeix l’assistència i dóna pas a Neus Lliteras. 

20:12 h. Neus Lliteras presenta a Manel Carmona. 

20:12 h. Carmona agraeix al municipi la col·laboració per poder presentar el PIE. Explica en 

què consisteix el PIE, que ofereix als ciutadans i com es gestiona. Informa que la Pilar Cases 

serà l’encarregada municipal de gestionar el PIE. Per acabar explica que el principal objectiu 

del PIE és informar als ciutadans de la temàtica europea per tal d’apropar Mallorca a Europa. 

20:20 h. Neus Lliteras comença el Fòrum de l’AL21. Exposa l’estat d’execució del Pla d’Acció, 

les actuacions en estat d’execució en el moment actual i les actuacions previstes durant el 

2010-2011 contingudes en el Pla d’Acció aprovat. També exposa l’estat de les actuacions 

sorgides del darrer Fòrum. 

20:40 h. S’inicia el torn obert de paraula: 

- Un ciutadà demana quan estarà llesta l’obra de la rehabilitació del molí i si 

aquesta servirà per descongestionar els espais municipals. 

- Jaume Bauçà (J.B.) comenta que la data final encara no es te però que la primera 

fase ja està pràcticament acabada. Respecta a la descongestió confia que en què 

es produeixi quan entri en funcionament tot el complex. 

 



- El mateix ciutadà remarca que en el tram del torrent que va de Sa Cova fins a 

Alconaia hi ha acumulació de residus i que la neteja ha estat insuficient. 

 

 

- J.B. contesta que la gestió de la neteja dels torrents correspon a la Conselleria 

encara que a vegades l’ajuntament s’encarrega d’arreglar petit abocaments 

incontrolats. 

 

- Un altre ciutadà comenta problemes amb les freqüències dels autobusos al seu 

pas per Montuïri. Com passant desenes de busos d’altres companyies a Montuïri 

només s’atura els d’AUMASA tot i que, per exemple CALDENTEY, uneix Palma i 

Porreres - Felanitx però no s’atura a Montuïri. Comenta que aquest problema es 

podria solucionar canviant de lloc la parada de bus. 

 

- J.B. contesta que l’ajuntament va instar a la conselleria a solucionar els problemes 

d’horari i preu. S’han augmentat les freqüències a primera i a ultima hora. 

 

- Un ciutadà comenta que per solucionar els problemes d’aparcament al c/ de 

Palma s’hauria d’allargar el carrer Alexandre Rosselló. 

 

- J.B. explica que mentre no hi hagi pàrkings dissuasoris no es prohibirà aparcar al c/ 

de Palma. Respecte al carrer Alexandre Rosselló comenta que ja s’han iniciat els 

tràmits i que a finals d’any possiblement ja estarà llest. 

 

- Una ciutadana demana quin és el mecanisme per poder canviar les actuacions que 

ja estan aprovades. També comenta la necessitat de fer un altre fòrum del Pla de 

mobilitat ja que els ciutadans tenen la sensació de que no els han tingut en 

compte. 

 

- Neus Lliteras comenta que el Pla d’Acció està a la web municipal i que hi ha tres 

mecanismes per canalitzar la participació: la web, els dilluns alterns a l’ajuntament 

i als fòrums.  

 

- Un jove demana una data concreta per la posada en funcionament del local jove. 

 

- J.B. contesta que serà abans de l’estiu per que ja es te el local i l’obra que s’ha de 

fer és petita. 

 

- Un ciutadà comenta que des de l’obra de la carretera de Manacor l’enllaç entre el 

torrent i la síquia del camí d’en Pelut és deficient ja que el nivell del torrent és 

superior al de la síquia i per tant aquesta ultima no pot evacuar les aigües.  

 

- J.B. consta que la setmana que ve te una reunió amb Abaqua per solucionar el 

tema. 

 



- El president del grup de teatre es queixa de la falta d’espais on poder fer les obres 

de teatre i comenta que rehabilitant la Sala Mariana es tindria lloc. També recalca 

la falta de resposta de l’Ajuntament davant la prohibició de celebrar actes dins 

espais eclesiàstics. 

 

- Una ciutadana demana si la furgoneta d’atenció al ciutadà podria fer viatges a 

l’estació de tren de Sant Joan ja que el viatge a Palma surt més econòmic en tren 

que en bus. 

 

- J.B. comenta que quan es renovi el conveni, que es fa anualment, potser es podria 

introduir aquest aspecte. 

 

- Una ciutadana comenta que el Pla de mobilitat va canviar la direcció de c/ de Sant 

Antoni. Es queixa que aquest fet ha provocat dificultats a l’hora de pujar/baixar els 

graons del carrer. Remarca que una solució seria prohibir aparcar en les zones més 

estretes del carrer. A més, també apunta que persones amb mobilitat reduïda 

tenen problemes per arribar als bancs o a la farmàcia. Remarca que per 

solucionar-ho es podria obrir el carrer unes determinades hores al dia o es podria 

donar una autorització. 

 

- Neus Lliteras comenta que es comunicarà a l’empresa redactora del Pla de 

mobilitat 

 

- Un ciutadà demana si seria possible elaborar una ordenança que prohibeixi els 

aires condicionats a les façanes. 

 

- Neus Lliteras comenta que aprofitant que s’iniciarà un procés participatiu per a 

l’elaboració i aprovació de les normes subsidiàries a final d’aquest més serà una 

aportació que es tendrà en compte. 

 

- Des de varis ciutadans es remarca la necessitat de millorar el parc infantil de la 

plaça des Dau. També es podria tancar el trànsit de 17 a 19 hores. 

 

- J.B. comenta que ho te en compte i que és molt important solucionar aquest 

problema. 

 

21: 10 h. Neus Lliteras dona per finalitzat el torn de paraula i fa la presentació de la Rebeca 

Moreno. 

21:10 h. Rebeca Moreno explica la situació actual referent als residus tan a Mallorca com a la 

Mancomunitat del Pla. Explica en que recau la taxa municipal de residus. També explica quins 

són els objectius a que es volen arribar i que s’ha de fer per aconseguir-ho i quines són les 

novetats respecte a la gestió de residus. L’ instauració d’una nova empresa amb unes noves 

línies estratègiques que es fomenten en el control del grans productors, les campanyes de 



conscienciació i una nova ordenança. Per acabar informa d’un seguit de bones pràctiques per 

tal d’aconseguir un millor resultat alhora de gestionar els residus. 

21:45 h. Es dóna per finalitzada la reunió. 

     

 


