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INFORME DE SEGUIMENT ANUAL

Municipi de Montuïri. 2009

1. Coordinació del procés
1.1. Organigrama de l’Ajuntament



Gabriel Mates Alcover. Batle president.



Antoni Morell Mascaro. Regidora d’Agricultura, Medi Ambient, Industria,
Comerç i Fires.



Rafel Miralles Rossinyol. Regidor d’Educació, Cultura, Turisme i Patrimoni.



Joan Antoni Ramonell Miralles. Regidor d’Esports, Joventut i Festes.



Magdalena Fornes Gomila. Regidora de Sanitat i Serveis socials.



Jaume Bauça Mayol. Regidor de Urbanisme, Hisenda, Vivenda i Governació
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1.2. Modificació del Pla d’Acció Inicial

El municipi de Montuiri inicià el seu procés d’Agenda Local 21 fa set anys amb
l’adhesió a la Carta d’Aalborg (5 de juny de 2001) i l’inici dels documents
tècnics específics de l’Agenda Local 21 com són la memòria descriptiva, la
diagnosi i el pla d’acció local.
A final de 2009 l’estat d’execució del Pla d’Acció és el que es detalla a continuació:

Durant l’any 2009 s’ha continuat executant el Pla d’Acció de l’Agenda Local 21 del
municipi.

1.3. Reunions internes

Regularment s’han dut reunions internes de seguiment de l’Agenda Local 21.
L’empresa consultora Gest Serveis per a l’administració, que és la responsable del
seguiment anual del procés d’agenda local, es reuneix periòdicament amb el
departament de medi ambient. A més, també té reunions puntuals amb la batlia de
l’ajuntament per tal de fer el seguiment de l’estat de les actuacions previstes per l’any
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2010. Els departaments d’urbanisme, medi ambient i hisenda són amb els que es té una
major relació.

1.4. Reunions externes

1.5. Participació o assistència a jornades


Febrer de 2009: Presentació del llibre “L’agenda Local 21 i la Participació:Llibre
Blanc”.



15 de Maig de 2009: Jornada formativa sobre la metodologia de les Agendes
Locals. Organitzada pel Departament de Cooperació Local.



25 de Novembre de 2009: 2ª Jornada sobre l’acció local contra el canvi climàtic.
Organitzat per DG Canvi Climàtic.



9, 10 i 11 de Desembre: Curs d’estratègia i plans locals de sostenibilitat i fre del
canvi climàtic. Organitzat per FELIB

1.6. Difusió de l’Agenda Local 21

Manteniment de la informació referent a l’AL21 al web de l’ajuntament

1.7. Ajudes econòmiques

Subvenció per a la Implantació d’Agenda Local 21 de la Conselleria de Medi Ambient
del Govern de les Illes Balears.
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2. PARTICIPACIÓ CIUTADANA
2.1. Reunions del fòrum ciutadà

Anualment es duen a terme dues reunions, una a inici d’any per tal de fer un
seguiment de les actuacions previstes per a l’any 2009 i detectar les noves necessitats o
suggeriments i l’altra a final de l’any per revisar el resultat de les actuacions i si la
realitat es correspon o no amb el que s’havia previst inicialment. A més, també serveix
per aprovar les noves actuacions que es duran a terme l’any 2010.

A l’annex del document s’adjunten les actes.

2.2. Treball amb els centres escolars.

Durant el 2009, aprofitant el Dia Internacional del Medi Ambient, es varen realitzar tot
un seguit de tallers d’educació ambiental destinats a tots els alumnes de primària de
l’únic centre educatiu de Montuïri.

2.3. Comunicació

Les convocatòries del fòrum es fan a través de telefonades i de correus electrònics i es
publiciten en cartells i al web de la corporació local.
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3. EXECUCIÓ DE PROJECTES
Num.

Municipi: MONTUÏRI
Fòrum Ciutadà 18.12.09

Pla
d'Acció

PRIOR.

ESTAT

LÍNEA ESTRATÈGICA I: IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT D’UNA MOBILITAT SOSTENIBLE
PROGRAMA 1.1: EL TRANSPOR PÚBLIC
ACCIÓ 1.1.1: Disminuir la dependència del cotxe privat en els desplaçaments interurbans
1

Foment del transport públic Palma – Manacor

2005

MITJA

En Execució

2

Incrementar els horaris de transport públic

2005

MITJA

Fet

PROGRAMA 1.2.: TRÀNSIT
ACCIÓ 1.2.1.: Millorar la gestió del trànsit interurbà
3

Aparcaments públics

2005

MITJA

Pendent

4

Circumval·lació fora del casc urbà, ronda i aparcament en el molí d’en Fraret i a les escoles

2005

MITJA

En Execució

PROGRAMA 1.3.: EL VIANANT
ACCIÓ 1.3.1:Millorar les vies peatonals en el municipi
5

Incrementar la peatonalització dels carrers del municipi

2005

MITJA

En Execució

6

Revisió i manteniment de les voravies

2005

ALTA

Anualment

2005

MITJA

En Execució

LÍNEA ESTRATÈGICA II: EL PATRIMONI MUNICIPAL, COM A EINA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
PROGRAMA 2.1.: DIVULGACIÓ DEL PATRIMONI LOCAL
ACCIÓ 2.1.1.: Incrementar la divulgació del patrimoni cultural i natural
7

Rutes d’interès cultural

8

Rutes cicloturístiques que relacionin el patrimoni cultural i natural

2005

MITJA

Previst 2010

9

Apropem Son Fornés als infants

2005

BAIXA

Anualment

10

Centre de turisme rural

2005

MITJA

En Execució

2005

ALTA

Anualment

PROGRAMA 2.2.: GESTIÓ DEL PATRIMONI LOCAL
ACCIÓ 2.2.1.: Reforçar la gestió del patrimoni local
11

Rehabilitació del jaciment de Son Fornés

12

Rehabilitar i musealitzar un molí fariner

2005

BAIXA

En Execució

13

Reforçar la gestió del patrimoni local

2005

ALTA

En Execució
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LÍNEA ESTRATÈGICA III: GARANTIA DE QUALITAT MEDIOAMBIENTAL AMB LA PROTECCIÓ DELS BÉNS
NATURALS
PROGRAMA 3.1.: AIGUA
ACCIÓ 3.1.1.: Millorar la qualitat de l’aigua potable del municipi
14

Certificació dels controls analítics de la qualitat de l’aigua potable

2005

BAIXA

Anualment

ACCIÓ 3.1.2.: Millorar la gestió de la recollida d’aigua residuals i pluvials
15

Construir una xarxa de recollida d’aigües pluvials a Montuïri

2005

BAIXA

Pendent

16

Revisió de la xarxa de clavegueram

2005

ALTA

En Execució

2005

BAIXA

En Execució

ALTA

Fet 2007

BAIXA

Fet 2007

MITJA

Fet 2007

ALTA

Anualment

17

Pla integral de neteja de torrents
PROGRAMA 3.2.: RESIDUS
ACCIÓ 3.2.1.: Incrementar els percentatges de reciclatge

18

Recollida selectiva domiciliària "porta a porta"

2005

19

Incrementar les freqüències de recollida selectiva dels iglús

2005

20

Revisió de la situació i del nombre de contenidors de RSU i de reciclatge

2005

PROGRAMA 3.3.: CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
ACCIÓ 3.3.1.: Disminuir la contaminació acústica del municipi
21

Campanyes periòdiques de control acústic als motorets del municipi

2005

22

Aplicació de la normativa per disminuir la contaminació acústica

2005

Fet 2008

ALTA

PROGRAMA 3.4.: ENERGIA
ACCIÓ 3.4.1.: Incrementar l’estalvi energètic i millorar-ne l’eficiència
23

Aplicació de la normativa establerta referent a la protecció del cel nocturn

2005

24

Fer un pla de redistribució de l’enllumenat públic de Montuïri

BAIXA

En Execució

2005

ALTA

En Execució

2005

ALTA

PROGRAMA 3.5.: CONTAMINACIÓ ELECTROMAGNÈTICA
ACCIÓ 3.5.1.: Reduir els efectes negatius derivats de les antenes de telefonia mòbil als veïns de Montuïri
25

Allunyament del casc urbà de les antenes de telefonia móvil

En Execució
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LÍNEA ESTRATÈGICA IV: EL BENESTAR DE LA POBLACIÓ COM A GARANTIA DE LA QUALITAT DE VIDA
PROGRAMA 4.1.: SERVEIS SOCIALS
ACCIÓ 4.1.1.: Optimització dels serveis socials municipals
26

Millora i manteniment del centre de dia

2005

BAIXA

En Execució

2005

MITJA

Pendent

PROGRAMA 4.2.: JOVES
ACCIÓ 4.2.1.: Ampliació de l’oferta d’activitats juvenils
27

Oci de nit

28

Local jove

2005

MITJA

Previst 2010

29

Muntar un club d’esplai

2005

BAIXA

Pendent

2005

ALTA

En Execució

2005

BAIXA

Pendent

PROGRAMA 4.3.: INFANTS DE 0-3 ANYS
ACCIÓ 4.3.1.: Millora de les atencions pels infants de 0-3 anys
30

Fer una nova escoleta de 0-3 anys
PROGRAMA 4.4.: IMMIGRACIÓ
ACCIÓ 4.4.1.: Fomentar la integració dels nouvinguts en el municipi

31

Activitats d'acollida i integració dels immigrants

32
Foment d’activitats interculturals

2005

Pendent

ALTA

PROGRAMA 4.5.: COMERÇ
ACCIÓ 4.5.1.: Millorar la cohesió dels comerciants del municipi
33
Promoció del comerç local

2005

En Execució

BAIXA

LÍNEA ESTRATÈGICA V: LA INFORMACIÓ I L’EDUCACIÓ SOCIAMBIENTAL COM A MILLORA DE LES ACCIONS
LOCALS
PROGRAMA 5.1.: ASPECTES MEDIAMBIENTALS
ACCIÓ 5.1.1.: Millora de l’accés a l informació ambiental
34
Campanya de conscienciació i educació ambiental
35
Díptic informatiu sobre la gestió dels residus a Montuïri
36
Campanya de sensibilització de neteja de torrents

2005
2005
2005

ALTA

En Execució

ALTA

Fet 2007

BAIXA

Pendent

PROGRAMA 5.2.: ASPECTES SOCIO-SANITARIS
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ACCIÓ 5.2.1.: Millora dels coneixements socio-sanitari de la población
37
Foment de cursos de prevenció de la salut

2005

BAIXA

Pendent

MITJA

Fet

MITJA

Previst 2010

ALTA

Pendent

ALTA

En Execució

MITJA

Anual

ALTA

Previst 2010

BAIXA

En Execució

PROGRAMA 5.3.: ASPECTES GENERALS
ACCIÓ 5.3.1.: Ampliació dels canals de comunicació i informació dels esdeveniments de Montuïri
38
Punts públics d’informació i comunicació dels esdeveniments que tenen lloc a Montuïri
39
Divulgació dels diferents programes d’interès pels ciutadans

2005
2005

LÍNEA ESTRATÈGICA VI: URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI DE MONTUÏRI
PROGRAMA 6.1.: HABITATGE
ACCIÓ 6.1.1.: Accés a una vivenda digna
40
Foment i promoció de creació d’habitatges protegits

2005

PROGRAMA 6.2.: ORDENACIÓ TERRITORIAL
ACCIÓ 6.2.1.: Reduir les infraccions urbanístiques
41
Compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de sòl rústic
42
Relació de tots els permisos d’obres sol·licitats

2005
2005

PROGRAMA 6.3.: EQUIPAMENTS PÚBLICS
ACCIÓ 6.3.1.: Manteniment dels equipaments públics municipals
43
Utilització, conservació i embelliment de la Pista d’es Dau
44
Pla de millora del manteniment dels espais i equipaments públics

2005
2005
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3.2. Projectes de màxima prioritat

Projecte 13: Reforçar la gestió del patrimoni local. S’està fent un estudi de promoció del
patrimoni per veure de quina manera es pot dur a terme.
Projecte 24: Fer un pla de redistribució de l’enllumenat públic de Montuïri: 2na i 3ra
fase

Projecte 25: Allunyament del casc urbà de les antenes de telefonia mòbil: Actualment
l’ordenança és als jutjats tot i que el jutge ha donat la raó, parcialment, a l’Ajuntament.
Els espais adequats a les antenes de telefonia seran regulats a través de les Normes
Subsidiàries que s’aprovaran a finals d’any.

Projecte 34: Campanya de conscienciació i educació ambiental: Es feren campanyes de
recollida selectiva en el mes de febrer. El dia del Medi Ambient, mes de juny, es feren
tallers a l’escola.

Projecte 16: Revisió de la xarxa de clavegueram.

Projecte 41: Compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de sòl rústic.

3.3. Projectes desenvolupats fruit d’alguna oportunitat cojuntural

Projecte 1: Foment del transport públic Palma – Manacor: Anualment es signa un
conveni amb la C. De Mobilitat per tal de disposar d’un bus interurbà.
Projecte 4: Circumval·lació fora del casc urbà: S’està duent a terme amb la C. De
Carreteres. Es traurà el trànsit pesant fora del poble. Tram Montuïri - Sant Joan ha
finalitzat.
Projecte 10: Centre de turisme rural: En construcció centre d’interpretació d’es Pla en
es Molinar.
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Projecte 12: Rehabilitar i musealitzar un molí fariner: En construcció centre
d’interpretació d’es Pla en es Molinar.

Projecte 23: Aplicació de la normativa establerta referent a la protecció del cel nocturn:
1ra fase

Projecte 26: Millora i manteniment del centre de dia: Les places del Centre de Dia s’han
traslladat a Algaida de manera provisional. EN breu tornaran a Montuïri, a la
Residència Es Revolt.
Projecte 33: Promoció del comerç local: En conveni amb la Conselleria de Comerç es
durà a terme la campanya “No surtis sense”. Es regala una senalla després d’haver
comprat a sis comerços del poble,
Projecte 39: Divulgació dels diferents programes d’interès pels ciutadans: Plaça de
l’ADL, plaça que està pagada per l’ajuntament i subvencionada per la C. De treball,
intercomunicació ajuntamnet-ciutadà.
Nova pàgina web, més completa.

Projecte 17: Pla integral de neteja de torrents.

Projecte 44: Pla de millora dels espais i equipaments públics.

3.4. Projectes exportables

Projecte 13: Reforçar la gestió del patrimoni local. S’està fent un estudi de promoció del
patrimoni per veure de quina manera es pot dur a terme.

Projecte 10: Centre de turisme rural: En construcció centre d’interpretació d’es Pla en
es Molinar.
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Projecte 12: Rehabilitar i musealitzar un molí fariner:En construcció centre
d’interpretació d’es Pla en es Molinar.
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4. INDICADORS DE SOSTENIBILITAT
4.1. Representació gràfica dels indicadors clau de sostenibilitat
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INDICADOR: 4. Equilibri de la població laboral per sectors (IC5)
Definició

Càlcul

És la distribució de la població activa per sectors econòmics. Es
tracta de veure en quin grau l'economia municipal depèn de
cadascun dels sectors.

Gràfic

Es = Equilibri del sector
Es = (Tjs / Tjt) * 100
Tjs = número de treballadors en actiu del sector
Tjt = número total de treballadors en actiu del municipi

Dades

90,00
2005

2006

2007

2008

2009

Agricultura i Pesca

Activitat econòmica

1,59

0,00

0,00

2,85

0,73

Indústria

4,76

4,62

7,14

3,69

7,26

Construcció

14,29

13,85

21,43

23,90

19,37

50,00

Serveis

76,19

80,00

69,64

64,92

70,70

40,00

Sense ocupació anterior

30,00

TOTAL

3,17
100

1,54
100

1,79
100

4,64
100,00

1,94
100,00

80,00
70,00
60,00

20,00
10,00

0,00
2005

2006

2007

2008

2009

Agricultura i Pesca
Indústria

Construcció
Serveis
Sense ocupació anterior

Font
Institut d'Activitats Econòmiques (IAE)

Comentari, tendència actual
Les dades del 2009 mostren com la crisi econòmica afecta especialment als sector de la construcció. En canvi el sector dels serveis i de
l'indústria són sectors que creixen. La diversificació econòmica, encara que sigui encara poc significativa, sempre és un aspecte positiu
per fer front a un context de crisi.
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18

19

20

21

22
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Resum del càlcul dels indicadors:

Indicador

Evolució Anual
2009

Població de Dret
Immigració
Taxa d'atur
Equilibri laboral
Parc de vehicles
Superficie natural
protegida
Abastiment
d'aigua municipal
Volum d'aigua
residual tractada
Reciclatge de
residus
Consum d'energia
electrica

5. CONCLUSIONS

Per aquest any 2009 la conclusió principal a destacar és que el grau de compliment del
pla d’acció comença a ser elevat, fet que ens pot obligar en un futur no molt llunyà a
replantejar nous objectius per tal de seguir desenvolupant una gestió municipal amb
criteris de sostenibilitat i de participació ciutadana.

No obstant és molt positiu veure com la gestió local i el desenvolupament de projectes
del municipi acostuma a fer-se sempre sota el paraigües de l’Agenda Local 21. aquesta
nova manera de fer les coses és el canvi més substancial que es detecta en la corporació
local.

Els mals resultats dels indicadors ens poden suggerir la necessitat de reprendre les
campanyes de sensibilització i bones pràctiques que últimament s’han abandonat. És
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per aquest motiu que per a l’any 2010 es planteja augmentar la presencia de l’AL21 en
el municipi.

A més, per a l’any 2010 s’inclourà al fòrum ciutadà en l’elaboració de les Normes
Subsidiàries municipals i en l’aprovació del pla de mobilitat que es preveu dur a terme
a principis d’any.
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ANNEX I. Actes de reunions de participació
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Acta de reunió Fòrum Ciutadà de Montuïri

NUCLI DE POBLACIÓ: Montuïri

DATA: 6/2/09

ASSISTENTS
Regidor Ajuntament
Montuïri
ADL Ajuntament
Ciutadans

Jaume Bauçà

Tècnica d’ACTUA

Neus Lliteras

Pilar Cases
14 participants
ESDEVENIMENTS

20:00h – 20:10h Jaume Bauçà, regidor de l’Ajuntament de Montuïri, dóna la
benvinguda als assistents
20.10 – 20.45h Neus Lliteras explica als assistents l’estat d’execució del Pla d’Acció,
les actuacions en estat d’execució en el moment actual i les actuacions previstes per
2009 contingudes en el Pla d’Acció aprovat.
Posteriorment exposa la relació d’actuacions proposades pel fòrum ciutadà per tal de
decidir si s’incorporen o no en el pla d’acció anual. Es reparteix una taula amb les
propostes que tots els assistents voten.
A més a la taula es deixa un requadre perquè els assistents puguin fer les observacions
que considerin oportunes.
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Resultat de les votacions:
PROPOSTES

SI

NO

Proposta 1: Prohibir la circulació del trànsit pesant al municipi.
Proposta 2: Un minibús que enllaci el municipi amb l’estació de tren de Sant
Joan
Proposta 3: Facilitar l’accés dels minusvàlids a “Es Graons”
Proposta 4: Prohibir la circulació de vehicles al carrer Major
Proposta 5: Prohibir l’estacionament a la zona empedrada
Proposta 6: Major actuació i presència policial
Proposta 7: Ampliació de les aceres o voravies
Proposta 8: Fer campanyes d’educació vial a tota la població en general
Proposta 9: Fer campanyes d’educació ambiental a tota la població en general
Proposta 10: Posar la nomenclatura dels carrers a ambdós costats
Proposta 11: Obrir nous carrers per millorar la mobilitat al poble i minvar la
circulació al centre
Proposta 12: Augmentar els dies de recollida de residus de rebuig
Proposta 13: Aconseguir un consens entre l’ajuntament i i els establiments
afectats per les festes de Sant Bartomeu per què ningú surti perjudicat.

13
11

1
2

NS/
NC
0
1

11
8
8
11
11
9
13
11
12

2
4
4
2
1
3
0
2
0

1
2
2
1
2
2
1
1
2

8
8

3
0

3
6

Les aportacions fetes per escrit foren les mateixes que després es repetiren en el torn
obert de paraula.
20.45 – 21.45h. Torn obert de paraula. Intervenció dels assistents amb les següents
aportacions:
-

-

-

Un veïnat l’any 2005 registrà una carta amb 17 signatures demanant la
instal·lació de bandes reductores de velocitat al c/ del Molinar i de Santa
Catalina Tomàs i encara no ha rebut resposta.
Un veïnat creu que l’alçada de les voreres del c/ de Sant Antoni és excessiva ja
que fan 20-30 cm d’alt. També manifesta el seu mal estar per la desaparició
progressiva de totes les fites del poble. Finalment concreta una cita amb el
regidor d’urbanisme per visitar l’arquitecte respecte a una llicència d’obra de
caràcter particular.
Un veïnat es queixa que s’aparca davant el seu portal
Una altra aportació fa referència a la necessitat de solucionar els problemes de
l’excés de velocitat en els carrers del municipi. A més, manifesta la preocupació
de la qualitat de l’aigua en determinats dies de l’any, que sembla que tengui una
càrrega de lleixiu o clor excessiva.
La següent aportació fa referència a demanar perquè s’ha tret la subvenció de
transport públic a Palma. Es considera que si es vol fomentar l’ús del transport
públic, anar i tornar de Palma no pot costar 6 euros.
Un altra ciutadà informa en relació a l’aportació anterior que actualment s’està
duent a terme la integració del sistema tarifari (targeta ciutadana integrada) i
que els habitants de Montuïri de moment no hi podran accedir ja que l’empresa
concessionària del transport públic no s’ha adherit al conveni amb la Conselleria
de Mobilitat i Transport.
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-

La majoria dels assistents a la reunió coincideixen en destacar la necessitat
d’arreglar l’entrada del poble ja que els dies de futbol els cotxes aparquen a
qualsevol lloc i això genera perill en la circulació de vehicles.
Un veí proposa el canvi de bosses de recollida selectiva per cubells ja que les
bosses en moltes ocasions es desplacen a conseqüència del vent o perquè els
encarregats de la recollida no les pengen als claus habilitats a les fassanes.
Es demana un dia més de recollida d’envasos
Finalment un altre veí remarca un altra problema de mobilitat i és que afirma
que a la carretera que va de Sant Joan a Montuïri només hi ha bandes reductores
en un dels dos vials de la carretera i que els cotxes independement del seu sentit
de la circulació sempre passen pel costat on no hi ha bandes.

21.45h Es dóna per finalitzada la reunió del fòrum ciutadà.
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Acta de reunió Fòrum Ciutadà de Montuïri

NUCLI DE POBLACIÓ: Montuïri

DATA: 8/10/2009

ASSISTENTS
Batle de Montuïri: Gabriel Matas Alcover
Regidor d’Urbanisme: Jaume Bauza Mayol
Tècnic CINESI: Felip Morell Rullan
Tècnica ACTUA: Caterina Gelabert Perelló
Públic: 40 persones

ESDEVENIMENTS

20:00h – 20:30h Caterina Gelabert dóna la benvinguda als assistents i 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 2009-2010 contingudes en el Pla d’Acció aprovat.
20:30h -21’10h Felip Morell, Tècnic de l’empresa CINESI presenta el futur Pla de
Mobilitat de Montuïri. Exposa l’estudi realitzat així com les propostes alternatives al
recorregut actual. Comenta que els montuirers podran fer suggerències i aportacions a
través de la bústia que hi haurà a l’Ajuntament.
21:10h – 22:00h Torn obert de paraula. Intervenció dels assistents amb les següents
aportacions:
-

Un assistent demana com ho faran quan vengui una ambulància i hagi de passar
pels carrers tancats amb pilons. Esmenta que Montuïri té unes característiques
particulars i que s’han de tenir en compte.
Un assistent comenta que l’empedrat no està ben posat, que sovint l’han
d’arreglar. Pensa que el fet de fer tanta obra va bé per embutxacar-se doblers.
Aquest mateix assistent demana com ho farà algú que ve de fora vila per anar a
la farmàcia.
Un altre assistent vol saber de quina manera afectarà als comerços municipals
aquesta reforma i si des de l’Ajuntament han pensat en subvencionar-los.
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-

-

-

-

Una persona que viu al carrer Major es queixa que sempre li aparquen davant el
portal.
Una persona demana si els carrers on hi haurà major circulació han de tenir
voravies. Davant la resposta negativa diu que unir vehicles i vianants és un
vertader perill.
Una persona demana al tècnic de CINESI si han tengut en compte, en referència
al promig de cotxes que sortien a les estadístiques mostrades (700x1000habit.),
que a Montuïri hi ha una empresa de lloguer de vehicles.
Una persona demana que es solucioni el conveni amb AUMASA. El preu de la
targeta integrada és massa alt.
Comenta que potser es podria fer campanya des de l’ajuntament per a què la
gent comparteixi cotxe per anar cap a Palma i unir-se, així, a noves filosofies
que promouen una mobilitat més sostenible i que a altres països tenen molta
acceptació.
Un altre assistent suggereix que Montuïri es podria unir a la línea d’autocar
Algaida-Porreres-Felanitx en direcció a Palma. Ho veu com una solució pocs
costosa. I que es podria rompre la concessió amb AUMASA.
Una assistent es queixa dels horaris del transport públic i que aquest no es pot
potenciar si no ho pots combinar per anar a la feina.
Un assistent comenta que les concessions no es poden rompre així com així. El
conveni amb l’empresa es signà l’any 1998 i té vigència fins el 2019. El conveni
no els obliga a fer més del que tenen signat i per això no es molesten en oferir
millores en el servei.
Es proposa anar amb el bus del poble, que funciona molt bé, fins a l’aturada i
enllaçar amb la línea Algaida-Porreres-Felanitx.
Els veïnats de la zona de Santa Catalina demanen bandes reductores de
velocitat. Comenten que està demanat per escrit i passat pel registre i que també
n’han parlat amb el batle. Han vist en el Pla de Mobilitat que està previst posarne en el c/ de Palma però no pel seu carrer o per la seva zona. Volen que els
tenguin en compte i que ho tornaran a demanar per escrit si cal.
Es demana si es podrà aparcar a les vies que van del c/de Palma cap a Sant
Antoni.
Felip Morell comenta que sí, que això farà reduir la velocitat dels vehicles.
El batle comenta que si hi ha moltes suggerències en contra es podria canviar
aquesta proposta.
Alguns assistents pensen que serà difícil circular per aquests carrers si hi ha
vehicles aparcats afegits a la gran quantitat d’afluència de trànsit.
Una assistent demana com funcionarà la zona ACIRE.
Felip Morell explica que funcionarà amb pilons automàtics controlats per una
targeta. Estaran tancats amb aquest sistema el c/Major i els carrers adjacents.
Demanen si el c/de Palma serà d’un sentit.
En Felip Morell respon que no, que serà de dos sentits.
El batle recorda que hi haurà una bústia de suggeriments a l’ajuntament i que
tendran quinze dies per fer totes les aportacions que es creguin necessàries.

Acaba l’acte a les 22:00h
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