ACTA REUNIÓ FÒRUM CIUTADÀ SENCELLES I JORNETS
26 DE MARÇ DE 2010
El 26 de març de 2010 a les 21:00h es va convocar als veïns de Sencelles i Jornets a una 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 Sencelles i el llogaret de
Jornets 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.
Suport tècnic extern: Antònia Verger i Francesc Garcies, Consultora GRAM
Nombre d’assistents: 18 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.
Els assistents es queixen que la representació política de l’Ajuntament de Sencelles sigui
pràcticament inexistent.
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.
Alguns dels assistents sol∙liciten més informació sobre les Agendes Locals 21 de Mallorca, les
seves avantatges i desavantatges i quina obligació tenen els polítics de dura a terme les
actuacions del Pla d’Acció.
La tècnica explica una mica quina és la situació de les AL21 a Mallorca, els municipis que més
participació tenen i perquè creu que és així i que òbviament la implicació política és molt
important i ha d’haver una voluntat per part de l’Ajuntament perquè funcioni i que a
l’Ajuntament de Sencelles el Sr. Tomeu Morro s’hi ha implicat totalment i serà el futur batle
del municipi. A més, les AL21 estan concebudes per perdurar més enllà dels canvis polítics que
pugui haver dins un Ajuntament.
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
Sencelles, 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 Sencelles varen debatre i fer constar
per la redacció del Pla d’Acció de l’Agenda 21 de Sencelles:

‐ Problema de qualitat de l’aigua:hi ha problemes de contaminació de pous d’aigua potable
perquè l’Ajuntament no ha controlat a les empreses subministradores. Hi ha una queixa
generalitzada de que els hi cobren aigua no potable a preu d’aigua potable. S’increpa de que
les analítiques no les tindria que realitzar la mateixa empresa subministradora, les tindria que
pagar però la recollida de mostres ho tindria que fer l’Ajuntament i sense avisar.
‐ Es mostra certa preocupació per la localització de vivendes dins sòl rústic i es demana que
l’Ajuntament hi posi més control i sancioni durament.
‐ Recollida selectiva de residus porta a porta i preu de la taxa de fems: es sol∙licita una taxa
variable que distingeixi entre els domicilis que reciclen i els que no. A més es demana que els
rebuts els faci el mateix Ajuntament en lloc de la Mancomunitat perquè així ell podria reduir la
taxa a qui recicla correctament o depenent del nombre de persones que viuen a un habitatge
perquè a major nombre major generació de residus. Es posen exemples com l’actual sistema
del municipi d’Esporles.
‐Es sol∙licita ampliar l’horari del punt verd i instal∙lar un segon punt verd o un àrea d’aportació
tancada i curiosa a la zona de la carretera d’Algaida.
‐Es comenta que el tema de la recollida de voluminosos és un problema important, molt
accentuat a fora vila al igual que la falta de contenidors a algunes zones.
‐Problemàtica del traçat de la carretera Sencelles – Algaida: els assistents demanen informació
sobre el traçat i l’amplada de la carretera que el Consell de Mallorca preveu fer entre Sencelles
i Algaida. En Tomeu Morro informa que l’Ajuntament ha manifestat al CIM la seva voluntat
d’aprofitar el traçat actual per evitar consumir més territori del necessari i que l’amplada sigui
entre 9m i 13m. Es preveu que la primera pedra de la construcció de la carretera es posi a
gener de 2011.
‐Contaminació acústica: es queixen de que l’entrada dels avions a l’aeroport provoca molt de
malestar, sobre tot a l’època estival on hi ha un augment de les rutes. La tècnica informa que
aquest tema ja es va tractar a la reunió celebrada al nucli de Ruberts i que en aquest cas
l’Ajuntament no pot fer res perquè la competència és AENA i en aquests casos no donen
solucions.
4. Cloenda.
Es dona les gràcies als assistents per la seva participació i se’ls convida a assistir a la reunió de
Fòrum Ciutadà que es realitzarà per prioritzar totes les propostes presentades per la
ciutadania a las diferents reunions dutes a terme als nuclis de població de Sencelles (Ruberts,
Biniali i Sencelles) 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 però es preveu es realitzi a finals d’abril o principis de maig.

El Fòrum finalitza a les 22:45h.

