
ALTRES

• Millorar el manteniment del parc infantil de Pina
• Fer gestions amb el Consell de Mallorca perquè controli la instal·lació de
tanques publicitàries a les voreres de les seves carreteres
• Instar a la Conselleria de Medi Ambient perquè netegi la vegetació del
torrent de Pina

• Instar a la Policia Local que controli la instal·lació de microxips als cans
que hi ha al municipi i controlar que els propietaris dels animals retirin els
excrements dels carrers

• Seguir mantenint aquestes reunions de carrer amb els veïns del poble per
fomentar la participació ciutadana
• Fer un estudi sobre la viabilitat per ampliar el Cementiri municipal de
Randa

• Netejar la sèquia de la font de Randa i cercar una solució per evitar acci¬
dents

Per tant, a més dels projectes exposàrem que estan en execució
0 pendents de començar, prenem nota d'aquestes aportacions per
dur-les endavant i millorar el nostre municipi. Agraïm la participació
dels veïns que han assistit a les reunions i us emplacem a participar
a les properes reunions de carrer.

Moltes gràcies.

Francesc Miralles Mascaró
BATLE D'ALGAIDA
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RESULTATS
DE LES 2es reunions de carrer

NOVEMBRE DE 2000

Al llarg del mes de novembre de 2009, els regidors de l'equip de go¬
vern de l'Ajuntament ens hem reunit amb els veïns del municipi per ex¬
plicar les accions que hem realitzat des de les passades reunions de car¬
rer que vàrem celebrar el més de juny de 2008 i per presentar les acci¬
ons de present i de futur que durà a terme l'Ajuntament d'Algaida.

El nombre de veïns assistents a cada una de les reunions ha estat el

següent:

la reunió de dia 10 de novembre de 2009: 17 veïns

2a reunió de dia 11 de novembre de 2009: 32 veïns

3a reunió de dia 12 de novembre de 2009: 45 veïns

4a reunió de dia 13 de novembre de 2009 (Pina): 27 veïns

Sa reunió de dia 22 de novembre de 2009 (Randa): 40 veïns
Total: 161 veïns

En aquestes reunions de carrer, els veïns assistents formularen tota
una sèrie de peticions, unes demandes que seguidament us resumim:



ACTUACIONS PROPOSADES PELS VEINS
DURANT LES REUNIONS DE CARRER

MOBILITAT,
APARCAMENTS I SU¬
PRESSIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES
• Instal·lar un pas de vianants al
carrer de sa Farinera que faciliti el
trànsit de persones a peu del car¬
rer de Sa Serradora al recinte es¬

portiu des Porrassar
• Instal·lar un pas per a vianants
davant del Centre Sanitari

• Arreglar la vorera (acera) del car¬
rer des Cavallers (tram des de sa
Plaça fins a la intersecció amb el
carrer Antoni Maura)
• Implantar un sistema que per¬
meti, als veïns autoritzats, accedir
des de la carretera de Llucmajor a
ca seva

• Incrementar la vigilància dels ve¬
hicles que s'aturen al carrer de s'Ai-
gua.

•Ampliar l'amplada del camí del
Cementen d'Algaida i dotar-lo
d'enllumenat i d'una vorera per als
vianants

• Substituir els reductors de velo¬
citat actuals instal·lats davant ses

Escoles (carrer de sa Tanqueta) per
un reductor d'asfalt

• Millorar l'estat de la vorera del
carrer de sa Tanqueta, especial¬
ment la de la zona vora els arbres

• Millorar el paviment de la vore¬
ra del Camí de s'Estació per facili¬
tar-ne l'ús

• Millorar la senyalització a l'inici de
la nova vorera del carrer de Palma

• Al Cementeri d'Algaida, arreglar
l'escaló de l'entrada de la tomba
col·lectiva i instal·lar un nou escaló
a l'escala que comunica la part alta
amb la part baixa del cementeri
• Arreglar el paviment i especial¬
ment l'entrada de l'aparcament
públic situat davant ses Escoles, al
carrer Tanqueta
• Promoure la creació d'un cos de
voluntaris per controlar la circula¬
ció a les entrades i sortides de l'es¬
cola

• Netejar les herbes del carrer de
Costa i Llobera i estudiar la possibi¬
litat de construir-hi voreres conjun¬
tament amb els veïns

• Eixamplar les voreres del carrer
des Colomer

• Instal·lar un altre mirall al creuer

del camí de Muntanya amb el camí
de sa Comuna

• Instal·lar pilons de protecció per¬
què prevenir que els vehicles no es
precipitin del camí de Muntanya al
comellar de sa Novella

• Instal·lar reductors de velocitat
d'asfalt al carrer de Palma

• Fer gestions amb el Consell de
Mallorca per substituir els reduc¬
tors de velocitat actuals de la car¬

retera d'Algaida a Pina per uns
d'asfalt

• Instal·lar un bot d'asfalt per redu¬
ir la velocitat dels vehicles que en¬
tren al poble de Pina pel carrer den
Ribes

• Seguir fent gestions amb el Con¬
sell de Mallorca per millorar la car¬
retera que uneix Algaida amb Lluc¬
major
• L'Ajuntament es posa a disposi¬
ció dels veïns de fora vila per col-
laborar econòmicament amb inici¬
atives dels veïns per asfaltar o arre¬
glar els camins públics de fora vila
• Sol·licitar al Consell de Mallorca
la instal·lació de reductors de velo¬
citat a les carreteres que transcor¬
ren pel nucli urbà de Randa
• Senyalitzar les zones d'aparca¬
ment davant la Unitat Sanitària de
Randa

• A Randa, instal·lar un mirall al
carrer de Montuïri, al creuer amb
el carrer del Pare Munar

• Establir una zona de veïns auto¬
ritzats per accedir al carrer de sa
Font de Randa

• Controlar els vehicles mal apar¬
cats a Randa per part de la Policia
Local

RESIDUS

• Millorar el control sobre la reco¬

llida selectiva. Fomentar que els
veïns reciclin correctament com¬

plint amb els horaris i les fraccions
de residus (especialment a la Pla¬
ceta)
• Fer gestions amb la Mancomu¬
nitat per incrementar el número
de dies de recollida selectiva de la
fracció d'envasos

• Incrementar el control sobre els

operaris de la recollida de fems
perquè no deixin de passar per cap
carrer (especialment pel carrer de
Costa i Llobera)
• Instal·lar papereres al carrer de
sa Font de Randa

ENERGIA

• Instal·lar enllumenat públic que
no emeti contaminació lumínica

• Instal·lar enllumenat públic al
carrer de la Ronda que enllaça el
Camí de Son Arboç amb el carrer
de sa Quarterada


