Ajuntament de Lloret de Vistalegre

Conveni policia local
Lloret – Sencelles
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tarongers, poda de moreres i d’oliveres de tot el casc
urbà del poble.
A la Plaça Jaume I es varen substituir els tarongers
bords morts que hi havia per lagunàries. A la Plaça de
l’Església se sembraren ciclamens a les pasteres. A l’escola, devora la pista nova, s’omplí amb terra i se sembraren dos arbres d’ombra.

Reunions amb tècnics del
Consell de Mallorca

Dia 16 d’octubre es firmà un conveni de col·laboració
entre la policia local de Lloret i de Sencelles per realitzar controls conjunts de documentació i seguretat ciutadana.

Poda oliveres, substitució
i sembra d’arbres

Al mes de novembre visitaren el nostre poble els tècnics del Consell de Mallorca, del Govern de les Illes Balears i de la Universitat per tal de conèixer l’estat dels
edificis que conformen el conjunt del convent i avançar
en la redacció del pla director per a la seva restauració.
També es visità l’edifici en runes de Ca ses Monges per
a la redacció del projecte de consolidació i rehabilitació.
Els tècnics foren acompanyats per Andreu Ramis, qui
assessora l’Ajuntament en aquest important projecte,
per Antoni Bennasar i per Sebastià Amengual.
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Aturada per al bus Lloret – Palma.

Durant el mes de novembre es dugué a terme una desbrossada, retallada d’arbusts, eliminació de tanyades de

Dia 6 de novembre hi va haver una reunió entre el tècnic
de TIB (empresa Transports Illes Balears) Ignacio Braile,
els veïns afectats, el Policia Local Tomeu Bauzà i alguns
regidors de l’Ajuntament per tal de sol·licitar una aturada d’anada Lloret-Palma i una de retorn de Palma-Lloret del bus del TIB. L’aturada estaria situada entre els
punts quilomètrics 7.5 i 7.8 de la carretera MA3130 amb
la finalitat de facilitar l’ús del transport públic a les persones residents a la zona.

Instal·lació de dos punts de càrrega
per a vehicles elèctrics.

Els dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics ja estan
instal·lats, en breu entraran en funcionament. N’hi ha un
al poliesportiu i l’altre a la Plaça Jaume I. Obra finançada
100% amb fons del Govern Illes Balears i Fons Europeus.

va reunir amb els responsables de l’Institut Balear
de la Natura per parlar de la Comuna. Es va
plantejar la problemàtica
que representa la gran
quantitat de gent que visita l’àrea recreativa els
caps de setmana generant una elevada quantitat de residus. També
es va remarcar la falta
de contenidors suficients i de serveis higiènics, i es va
demanar que l’IBANAT realitzi la neteja d’una franja de
seguretat al voltant de tota la Comuna que pugui servir
de tallafocs. El “Diario de Mallorca” de dia 23 d’octubre
es feia ressò de la reunió.
Aprofitam, també, per anunciar que l’aprofitament de la
caça i pastures de Sa Comuna s’ha tornat a adjudicar a
la societat de caçadors per 5 anys més.

Fanals nous al poliesportiu

Qualitat de l’aigua.

Davant els problemes de llum i les queixes registrades
per diversos usuaris s’han instal·lat tres fanals nous a
l’aparcament de les pistes de tennis del Poliesportiu.

Obres cementeri

Al mes de desembre començaren les obres de reforma
i reparació de les tombes municipals del cementeri de
Lloret. Aquesta obra va ser adjudicada a l’empresa Llar
d’Estels (actual concessionària de la gestió del cementeri) i té un cost de 20.725,91 euros, subvencionada i
finançada 100% pel Pla Especial d’Infraestructures 2015
del Consell de Mallorca.

Problemàtica Sa Comuna

Al mes d’octubre una representació de l’Ajuntament es

Diversos pobles del Pla de Mallorca, entre ells el nostre,
tenen problemes amb la qualitat de l’aigua de la xarxa
municipal. Per estudiar el problema i cercar-hi solució,
diversos representants de la Mancomunitat del Pla
(entre els quals es trobava el nostre batle, Antoni Bennasar) varen tenir una reunió amb la directora general
de Recursos Hídrics, Joana Garau, i el secretari general de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental
(Abaqua), Ernesto Santamaría, els quals mostraren la
seva disposició per tal que els tècnics de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori assessorin la
Mancomunitat a fi d’aconseguir un proveïment d’aigua
de qualitat. Aquestes són les dues darreres analítiques
d’aigua del mes de desembre passat. A una el nivell de
nitrats és de 45,5 mg/L i l’altra és de 52,25 mg/L, el límit
permès per Sanitat està en 50 mg/L. Com a recomanació s’aconsella beure i cuinar amb aigua embotellada.

Dinar solidari.

Diumenge, 15 de novembre, se celebrà a Llorac un dinar en solidaritat amb els refugiats de la guerra de Síria. L’acte va ser organitzat per diverses associacions
del poble i l’Ajuntament, juntament amb la col·laboració
dels comerços i negocis locals. Els beneficis s’entregaren a la Creu Roja i a l’Agència de l’ONU per als Refugiats (ACNUR). El dinar fou tot un èxit, amb més de
100 persones i moltes més que col·laboraren amb la fila
zero. Es recaptaren 1.664’32 euros.
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Festes Mare de Déu de Loreto.

A les passades festes de la Mare de Déu es va fer un
programa d’activitats molt ample, amb diverses obres
de teatre per infants, música i una taula redona. Hem de
dir que foren unes festes amb molta participació i que
acabaren amb la taula redona composta pels ex batles
Miquel Coll, Arnau Mateu i Joan Jaume; així com també
el batle actual, Antoni Bennasar; Felip Munar i Andreu
Ramis. L’acte acabà amb una torrada gratuïta per a tots
els assistents. Les festes finalitzaren amb l’aniversari de
Brocalet.

Festes de Nadal.
rents aspectes de la història de la nostra terra i molt especialment del que suposà la capitulació del 1715. L’acte
fou organitzat per l’Obra Cultural Balear i hi assistiren
més de 80 persones. El plat fort de les festes va ser
l’Arribada dels Reis, tant per la vistositat de les carrosses, la gent que s`hi implicà, l’animació dels pallassos...
Com per la posterior pluja, que obligà a Ses Majestats a
repartir els regals dels infants de Lloret a dins del Centre. Des d’aquí tornam a donar les gràcies a totes les
associacions i persones que feren possible uns Reis tan
vistosos.
Les festes de Nadal d’enguany també han estat molt
participatives. Hi ha hagut nous actes molt interessants
com el concert de Nadales amb instruments tradicionals o el Taller de galletes fet pel Club d’Esplai i Dinàmic.

L’arribada del patge fou un èxit de gent, abans hi havia
hagut una mostra dels infants de l’associació “Amics del
ball” amb una gran participació. És necessari anomenar la projecció del documental “La Resistència (17152015)” de Pere Sánchez, varen intervenir l’historiador
Guillem Morro i el president de l’Assemblea Sobiranista
de Mallorca, Cristòfol Soler, els quals parlaren de dife-

Festa de Sant Antoni.

Enguany el fogueró tornà a davant la rectoria. Organitzat pels quintos i amb la col·laboració de l’Ajuntament,
la festa es perllongà fins devers la una de la matinada.
El vespre començà amb un correfoc dels dimonis locals
“Deinats de l’infern”, que encengueren el fogueró gros.
Després de torrar els glosadors improvisaren i posaren
la nota d’humor a la nit. Molta gent s’hi arreplegà i va ser
un èxit. L’endemà hi va haver les tradicionals beneïdes,
amb la participació de sis carrosses i altra gent que dugué a beneir els seus animals.

Adjudicació Poliesportiu

L’Ajuntament ha adjudicat la concessió del Poliesportiu
Municipal al Sr. Llorenç Camps Jaume, en representació
de Can Putxet C.B, per un període de 15 anys i per un
import de 6.612,00 € anuals.
Va esser l’únic que va presentar la seva licitació en el
termini de presentació d’ofertes.

Conveni EMT

Al Ple de divendres, 8 de gener, a proposta de l’equip de
Govern, es va aprovar per unanimitat signar el conveni
amb l’EMT de Palma per a que tots els lloritans i lloritanes puguin accedir a la targeta ciutadana. Això vol dir
que tendrem dret als mateixos descomptes que gaudeixen els empadronats a Ciutat. Quan l’aplicació estigui
activada us ho comunicarem.

Adjudicació obres pluvials Baix de Sa
Riba i pavimentació camí des Figueral

Se celebrà una taula de contractació composta per tot
l’Ajuntament (equip de govern i oposició) i s’adjudicà
a l’empresa Son Estela. S’ha de dir que de les 8 empreses que es presentaren, aquesta fou la que tengué
més puntuació. La resolució fou la següent: Col·lector
d’evacuació d’aigües pluvials en C/. Baix de Sa Riba i
Pavimentació del Camí del Figueral, per un import de
79.274,09 € a l’empresa Son Estela.
Totes aquestes obres no suposen cap cost per part de
l’Ajuntament ja que tot ve subvencionat pel Consell de
Mallorca.

Nou aparcament públic

Aquesta actuació s’ha duit a terme per tal de descongestionar de vehicles estacionats les voreres del Carrer
Major i millorar la circulació de la zona dels Molins. El
contracte és de quatre anys i el lloguer és de 75 euros
mensuals.

Compra d’immoble

L’Ajuntament ha adquirit la casa que formà part del conjunt del Convent dels Dominics per un preu de 99.000
euros, la casa és la del carrer del Convent número 7
(Can Bolero). Amb aquesta adquisició, contemplada
dins el Pla Director del Convent, l’Ajuntament pretén
recuperar l’antic pati interior del recinte conventual i
habilitar nous espais per a les associacions del poble.
Tot això ha estat possible gràcies a la bona tresoreria
de què disposa l’Ajuntament i no ha estat necessari la
realització de cap préstec.

Estat Normes Subsidiàries.

L’equip de Govern es reuní el passat mes de gener amb
l’equip redactor de les NNSS per revisar la situació actual i per reprendre, així, la tramitació de les mateixes.

Breus:
S’ha creat un grup excursionista a Lloret, es diu
Grup excursionista “Es pi Gros” i fan sortides els cap
de setmana. Si voleu, podeu contactar amb ells a
través d’en Biel Modino o a través de facebook.
A les passades festes de Nadal el PSOE de Lloret
celebrà la seva tradicional xocolatada solidària.
Enguany els beneficis anaren al centre PRODIS i
es recaptaren 700 euros. Enhorabona!
El llorità Toni Miquel Vanrell ha estat seleccionat
per participar a la prova de trail més important del
món: la Ultra Trail du Mont Blanc, una fita molt difícil
d’aconseguir. Enhorabona!
El proper divendres, 12 de febrer, a les 20’00 hores, a l’Ajuntament, farem una reunió amb tots els
interessats en muntar i representar una obra de
teatre de cara a les Festes de Sant Domingo. Estau ben convidats a assistir-hi.

Ja està obert al públic el nou aparcament dels Molins
(C/ Major). El solar ha estat condicionat per una empresa de Lloret i la Brigada Municipal, s’ha emplenat el
terra, s’han marcat els aparcaments i a més s’ha dotat
d’il·luminació. El resultat són 24 pàrquings més 2 preferencials de minusvàlids.

La Diada de la Natura serà diumenge, dia 20 de març
A partir del proper butlletí hi haurà un apartat
dedicat a les associacions del poble i les seves
notícies.

