ACTA REUNIÓ FÒRUM CIUTADÀ BINIALI
6 DE NOVEMBRE DE 2009
El 6 de novembre de 2009 a les 20:30h es va convocar als veïns de Biniali a una primera reunió
de Fòrum Ciutadà per debatre els punts forts i febles del Diagnòstic de Sencelles i rebre retorn
de les propostes de millora ambiental, social i econòmica del nucli de Biniali per a la redacció
del Pla d’Acció de Sencelles.
Representant Ajuntament: Tomeu Morro, Regidor de l’Àrea d’Esports, Festes i Agenda Local
21; Miquel Fiol, delegació de batlia de Biniali; i Llorenç Beltran, Agent de desenvolupament
local de l’Ajuntament de Sencelles.
Suport tècnic extern: Antònia Verger i Miquel Sánchez, Consultora GRAM
Nombre d’assistents: 23 persones

1. Benvinguda
El Sr. Tomeu morro dóna la benvinguda als assistents i els explica quina ha estat l’evolució de
l’Agenda 21 de Sencelles i que s’ha retardat la seva aprovació degut a que s’han tingut que
esmenar deficiències anteriors. Actualment s’està comptant amb la participació ciutadana per
entre tots determinar el llistat d’accions que formaran part de l’Agenda 21 de Sencelles i que
conduiran un creixement ambiental, social i econòmic sostenible del municipi. Per això avui es
visita Biniali, per conèixer les necessitats i suggeriments dels seus habitants.
A continuació, el Sr. Llorenç Beltran explica quina és la seva tasca dins de l’Ajuntament de
Sencelles i que es poden posar en contacte amb ell els dimarts i divendres a les dependències
de l’Ajuntament a Sencelles.

2. Presentació a càrrec dels tècnics de GRAM
Antònia Verger, tècnica de la consultora GRAM, informa als assistents de quin és l’origen de
l’Agenda Local 21, en què consisteix aquest projecte i els documents que la formen.
Seguidament es mostra als assistents una sèrie de dates que s’han considerat de rellevància
per analitzar l’evolució del municipi com puguin esser la producció de residus, el consum
d’energia, l’evolució de la població i la immigració, la taxa d’atur al municipi, dades de
mobilitat i transports i altres referents a patrimoni i territori.
S’explica als assistents que tenint en compte aquestes dades i la seva percepció del nucli de
Biniali, proposin actuacions de millora del municipi en vers a una sostenibilitat ambiental,
econòmica i social.

3.Propostes de millora i suggeriments.
A continuació es detallen les propostes que els veïns de Biniali varen debatre i fer constar per
la redacció del Pla d’Acció de l’Agenda 21 de Sencelles:
‐ Millora del servei de recollida de residus porta a porta dins Biniali.
‐ Informar als residents de les avantatges i desavantatges de la consideració de Biniali com a
BIC.
‐ Fer complir la normativa relativa a l’estètica de la construcció tenint en compte la
consideració de BIC.
‐ Prohibició de fer botelló a tot el nucli de Biniali.
‐ Donar subvencions o facilitar ajudes per arreglar les cases buides existents al municipi per
arreglar‐les i facilitar l’accés a l’habitatge als propis residents.
‐ Disminuir el pes dels camions que poden circular dins el nucli de Biniali.
‐ Sol∙licitar la instal∙lació de badens per limitar la velocitat a tot el nucli.
‐ Cercar un solar per crear un aparcament municipal i evitar que els cotxes aparquin malament
dins el nucli. Preferiblement localitzar‐ho fora del nucli urbà, a una distància que permeti
entrar a peu al nucli, per reduir la circulació de vehicles dins el municipi.
‐ Canviar l’enllumenat públic per un tipus d’enllumenat que consumeixi menys (baix consum) i
no contamini lumínicament (intensitat i color del llum).
‐ Canviar l’enllumenat de la rotonda perquè emeti en color groc en lloc de blanc.
Es vol recollir els diferents punts de vista que hi ha respecte a la rotonda situada a l’entrada del
nucli. Hi ha un grup de residents que no està d’acord amb el seu disseny i vol que es canviï,
mentre el sector majoritari està a favor de mantenir l’actual disseny.
‐ Major control policial a les festes municipals i altres tipus de macrofestes que es puguin
realitzar dins Biniali.
‐ Construcció d’un parc infantil dins el nucli de Biniali.
‐ Parlar amb IBANAT perquè no dipositin els fems generats dins l’àrea recreativa a les àrees
d’aportació del municipi de Sencelles.
‐ Dotar de serveis les residències a fora vila o reduir les taxes que paguen per uns serveis que
no tenen.
‐ Pagar el rebut del fems segons els nombre de persones que habiten a cada casa.
‐ Fer la circumval∙lació que passi al costat del nucli i que no es permeti nova construcció en
aquesta àrea.
‐ El preu de l’aigua canalitzada és molt cara i la seva qualitat no és bona. Augmentar el nombre
d’analítiques de control de l’aigua i si es necessari catalogar‐la com a no apta pel consum.
‐ Manteniment de la pavimentació dels carrers del nucli.
‐ Canviar el dia de la berbena de les festes de Biniali per evitar la massificació de gent d’altres
municipis

4. Cloenda.
Es dona les gràcies als assistents per la seva participació, se’ls felicita per la participació de tot
el grup i per les propostes presentades i se’ls convida a assistir a la reunió de Fòrum Ciutadà
que es realitzarà un cop finalitzades totes les reunions que es tenen previstes realitzar a cada
un dels nuclis de població del municipi de Sencelles, on es prioritzaran totes les propostes
presentades per la ciutadania i avaluades oportunament per seguir els principis de l’Agenda
Local 21 vers un creixement ambiental, social i econòmic sostenible. La data d’aquest fòrum
està encara per determinar.
Se’ls informa que si volen aportar nous suggeriments que no s’hagin comentat al Fòrum d’avui
poden enviar una carta a l’Ajuntament de Sencelles dirigida a Agenda Local 21 i es tindran en
compte.

El Fòrum finalitza a les 22:00h.

