Acta de reunió Fòrum Ciutadà de Montuïri
NUCLI DE POBLACIÓ: Montuïri

DATA: 1/12/2010
ASSISTENTS

Batle: Jaume Bauçà Mayol
Tècnics consultoria: Neus Lliteras i Miquel Lliteras
Públic: 16 persones
ESDEVENIMENTS
20:10 h. Miquel Lliteras fa la presentació de l’acte i explica breument els eixos principals
d’aquest fòrum de l’Agenda Local 21:




Estat de les actuacions a finals de 2010
Actuacions previstes per a 2011
Presentació dels resultats del debat familiar

20:15 h. Miquel Lliteras exposa l’estat d’execució del Pla d’Acció, les actuacions en estat
d’execució en el moment actual que es poden resumir en el següent gràfic:
RESUM
Acabades
En execució
Exe.
permanent
Pendent
Pendent 2011
TOTAL

15
12
8
7
2
44

Miquel Lliteras comenta com el grau de compliment de les actuacions descrites en el Pla
d’Acció ha anat augmentant amb el pas del temps, fins a assolir el nivell satisfactori actual, ja
que entre actuacions acabades, en execució i execució permanent s’arriba al 79% del total de
les actuacions. També es mostren les actuacions que han finalitzat durant el 2010:

Actuacions acabades durant el 2010
Actuació 4 Circumval·lació fora del casc urbà, ronda i aparcament en el molí d'en Fraret i a les
escoles.
Actuació 5 Incrementar la peatonalització dels carrers del municipi
Actuació 28 Local Jove
Actuació 30 Fer una nova escoleta de 0-3 anys

20:25 h. Miquel Lliteras exposa les actuacions previstes durant el 2011 contingudes en el Pla
d’Acció aprovat i fa una previsió de les actuacions que aniran finalitzant al llarg de 2011:
Actuacions que es preveuen iniciar al llarg de 2011
Actuació 15 Construir una xarxa de recollida d'aigües pluvials a Montuïri
Actuació 43 Utilització, conservació i embelliment de la Pista d'es Dau
Actuacions que es preveu que es finalitzin al llarg de 2011
Actuació 7 Rutes d'interès cultural
Actuació 10 Centre de turisme rural
Actuació 11 Rehabilitació del jaciment de Son Fornés
Actuació 12 Rehabilitar i musealitzar un molí fariner
Actuació 23 Aplicació de la normativa establerta referent a la protecció del cel nocturn
Actuació 24 Fer un pla de redistribució de l'enllumenat públic de Montuïri
Actuació 31 Activitats d'acollida i integració dels immigrants
Actuació 40 Foment i promoció de creació d'habitatges protegits

20:40 h. Miquel Lliteras mostra la previsió de l’estat de les actuacions a finals de 2011 on es
veu que el grau de compliment augmenta fins arribar al 84% de les actuacions del Pla d’Acció
vigent. Comenta que, assolit aquest nivell de compliment, és recomanable iniciar el procés per
tal de fer una nova diagnosi ambiental per poder realitzar un nou Pla d’Acció que cobreixi les
demandes actuals del fòrum de participació ciutadana.
20:50 h. S’inicia el torn obert de paraula:
-

Un ciutadà comenta la falta d’una nova línia estratègica que tractes el tema del
turisme.

-

Neus Lliteras comenta que no existeix una línia estratègica que tracti
exclusivament aquest tema però que en el Pla d’Acció hi ha nombroses actuacions
que tracten de millorar el potencial turístic municipal.

-

Un ciutadà entrega un escrit on hi presenta varis suggeriments de millora que
s’enumeren tot seguit:
o

Reforma integral del parc infantil de l’Avinguda des Dau
Jaume Bauça (J.B.) comenta que es te previst de forma immediata la
supressió de l’arena, el canvi del jocs, la substitució dels bancs i el canvi de
paviment de la zona de jocs del parc infantil.

o
o
o

Millora de l’accés des del nucli urbà al Poliesportiu Es Revolt
Millora del parc infantil de l’escola Joan Mas i Verd
Cercar solucions a la circulació pel carrer de Palma
J.B. comenta que amb la prolongació del carrer Alexandre Rosselló es
preveu que aquets problemes disminueixin.

o

Potenciar el comerç local

-

Un ciutadà comenta que els alumnes de IES de Sineu de 2on de batxillerat estan
fent una auditoria energètica per a la ajuntament de Sineu i que estan disposats a
fer-la també a Montuïri a canvi d’una aportació econòmica per al viatge de final de
curs.

-

Un ciutadà, arrel de la continuació de les actuacions referents a l’enllumenat
públic, comenta que està molt be la modernització però que no es poden
descuidar les faroles velles.

21: 10 h. Miquel Lliteras dona per finalitzat el torn de paraula i fa la presentació dels resultats
del Debat familiar.
21:35 h. Una vegada presentats els resultats de l’enquesta, consultables al web municipal, es
dona per finalitzat el fòrum.

