
 

 
 

Acta de reunió Fòrum Ciutadà de Montuïri 
 
 
 
 
NUCLI DE POBLACIÓ:  Montuïri                                                       DATA: 6/2/09 
 
 
 

ASSISTENTS 
 

 Regidor Ajuntament 
Montuïri 

       Jaume Bauçà  Tècnica d’ACTUA   Neus Lliteras 

 ADL Ajuntament 
        
 Pilar  Cases 

  

 Ciutadans 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. 
 



Resultat de les votacions:  
 

  
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.  

- 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. 

PROPOSTES SI NO NS/
NC 

Proposta 1: Prohibir la circulació del trànsit pesant al municipi. 13 1 0 
Proposta 2: Un minibús que enllaci el municipi amb l’estació de tren de Sant 
Joan 

11 2 1 

Proposta 3: Facilitar l’accés dels minusvàlids a “Es Graons” 11 2 1 
Proposta 4: Prohibir la circulació de vehicles al carrer Major 8 4 2 
Proposta 5: Prohibir l’estacionament a la zona empedrada 8 4 2 
Proposta 6: Major actuació i presència policial 11 2 1 
Proposta 7: Ampliació de les aceres o voravies 11 1 2 
Proposta 8: Fer campanyes d’educació vial a tota la població en general 9 3 2 
Proposta 9: Fer campanyes d’educació ambiental a tota la població en general 13 0 1 
Proposta 10: Posar la nomenclatura dels carrers a ambdós costats 11 2 1 
Proposta 11: Obrir nous carrers per millorar la mobilitat al poble i minvar la 
circulació al centre 

12 0 2 

Proposta 12: Augmentar els dies de recollida de residus de rebuig 8 3 3 
Proposta 13: Aconseguir un consens entre l’ajuntament i i els establiments 
afectats per les festes de Sant Bartomeu per què ningú surti perjudicat. 

8 0 6 



 

- 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.  


