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Benvolgudes i benvolguts,

És un plaer saludar-vos en nom meu i de tot 
l’equip de govern. A través d’aquesta publicació 
volem acostar l’Ajuntament a les vostres cases. 
Som conscients que una de les tasques importants 
a fer és informar a tots els sineuers i sineueres de 
tot allò que des del consistori estem fent o plani-
ficam fer en un futur. Esperam estar a l’alçada de 
les vostres expectatives i ens posem a la vostra dis-
posició per tot allò que necessitau.

El batle, 
Pep Oliver Amengual

La pàgina web de l’Ajuntament ja està 
actualitzada. Hi podeu consultar tota la 
documentació que es publica i s’aprova 
des de la sala, com ordenances, actes de 
plens... 

A més, el directori de l’equip de govern 
està al dia. Aviat hi trobareu també tots 
els continguts adaptats a la nova llei de 
transparència.

Per altra banda, en breu, veureu com la 
imatge de la web serà totalment reno-

vada, per tal de facilitar l’accés a tota la 
informació i fer-la més atractiva visual-
ment.

Estam actius també a les xarxes socials, 
tenint compte a Facebook, Twitter i 
Instagram.

Us convidam a seguir tota la informa-
ció a la web i xarxes.
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Nova PÀGINA WEB

Des de l’àrea de turisme volem millo-
rar a mig termini la senyalització del 
nostre poble. 

És important que tinguem consciència 
que el turisme i serveis són un sector 
totalment imprescindible per als si-
neuers.

Per això creiem que és necessari fer 
una revisió de tots els rètols, ja siguin 
públics o privats, per tal d’afavorir 
l’orientació de residents i visitants. 

A més, aquesta ha d’estar en consonàn-
cia amb els criteris que ordena la no-
menclatura BIC.

A poc a poc, s’intentarà restablir i 
senyalitzar també els itineraris més 
destacats de Sineu, ja siguin urbans 
com pel nostre fora vila.

Canvi SENYALITZACIÓ

Un dels nostres objectius és reconvertir 
l’antiga escola de Sa Quintana en un 
centre cultural i associatiu viu.

Actualment, Sa Quintana és un espai 
on s’hi duen a terme diverses activitats 
com formació per adults, ball de bot, 
taller de copinyes... però no només ha 
de ser utilitzada per això, sinó també 
perquè totes les associacions del poble 
hi tinguin cabuda, disposant d’un espai 
propi o compartit, depenent de les se-

ves necessitats.

Es preveu dur a terme obres de millora 
als dos edificis, que es realitzarien en 
dues fases, per tal de destorbar el mí-
nim les activitats que s’hi ofereixen.

També tenim previst projectar-hi un 
pàrquing municipal per descongestio-
nar la zona central del poble.

Recuperació de SA QUINTANA

senyalització

sa Quintana
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Coincidint amb les festes de la Mare de 
Déu d’agost es va organitzar el primer 
concurs d’embelliment de carrers, la 
temàtica més concorreguda va ser la 
mucal.

Tots els carrers participants van ser fo-
tografiats i un jurat va escollir el guan-
yador: el carrer de ses Ànimes. El pre-
mi, una pamboliada per a tots els seus 
veïnats.

La iniciativa, que els implicats qualifi-

caren com molt divertida, engrescado-
ra i gratificant, promou la participació 
ciutadana, i fa que molts carrers esti-
guin totalment engalanats per les fes-
tes.

A més a més, enguany s’ha invertit en 
millorar la il.luminació durant les 
festes de Nadal. A poc a poc s’inten-
tarà millorar en aquest aspecte perquè 
el nostre poble sigui més càlid durant 
l’estació més freda.
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EMBELLIMENT de CARRERS i LLUMS de NADAL
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El pavelló de Sineu ha estrenat la seva 
nova cara. Durant les festes de Nadal, 
juntament amb l’IES Sineu, s’han rea-
litzat treballs de neteja al sostre, parets 
i vestidors, s’ha pintat tota la instal.la-
ció i s’han substituït les fustes originals 
per carpinteria metàl.lica.

També hem mantingut converses amb 
l’IBISEC i prest es posarà remei al pro-
blema de les goteres.

Pel que fa al circuit de salut, des del 

mes de desembre podeu fer que les 
passejades al voltant del poble siguin 
més profitoses des del caire saludable, 
ja que teniu dues zones (Pou Llavoner 
i Estació) equipades amb màquines de 
fitness que volen convertir-se en un 
punt de trobada intergeneracional.

Dia 20 de febrer a les 17 h farem la in-
auguració oficial de les màquines i us 
donarem més informació de com fer-
ne ús. A la web de l’Ajuntament troba-
reu també aquesta informació.

ESPORTS. PAVELLÓ i CIRCUIT de SALUT

L’equip de govern ha considerat opor-
tú la revisió dels impostos. 

Al mes de novembre s’ha aprovat una 
rebaixa del 5% a l’impost de fems que 
paguem sineuers i sineueres. Aquesta 
es veurà reflectida al rebut del 2016.

Per una altra banda, l’any vinent es 
farà un estudi i una revisió minuciosa 
sector a sector. Cal recordar que si reci-
clam de manera correcta i fem un bon 
ús del Punt Verd i la recollida porta a 

porta aquesta taxa es podria reduir en-
cara una mica més.

Fa unes setmanes s’ha iniciat també 
la campanya #asineucomacasa, per 
tractar de conscienciar tothom de la 
importància de mantenir el poble net 
i polit.

S’han colocat adhesius a les papereres 
del poble, sobretot a la zona del vial, 
per tal d’evitar els abocadors il.legals 
que tenien lloc a algunes zones.

Baixada 5% TAXA de FEMS i CAMPANYA de NETEJA 

El passat mes de febrer, l’aire condicio-
nat del PAC es va espatllar. En arribar 
l’estiu i les extremes temperatures, 
anar al metge es va fer molt desagra-
dable. 

Temporalment, i mentre cercàvem la 
solució definitiva, vam procurar fer tot 
el possible instal.lant ventiladors.

El nou equip de Govern, encapçalat 
pel batle i la regidora de Salut, es van 
reunir en diverses ocasions amb la 

Conselleria ja que hi havia certes des-
avinences per aclarir les competències 
de manteniment del centre. 

Els centres de salut són competència 
del Govern i la gravetat del tema de-
manava urgència. A finals de juliol, es 
va aconseguir que la Conselleria es fes 
càrrec de les despeses de la instal.lació 
dels aparells d’aire condicionat.

Reparació i canvi AIRE CONDICIONAT PAC
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Saps a qui acudir quan trobes un ani-
mal de companyia perdut o abando-
nat? O quan topes amb un animal sal-
vatge? 

És important en aquestes circumstàn-
cies, demanar ajuda a un professional 
que sap com actuar en cada cas. 

Per això, l’equip de govern ha arri-
bat a un acord amb Natura Parc que 
ens permetrà tenir accés a un servei 
d’atenció i recollida 24 hores els 365 

dies de l’any.

El servei de rescat actua únicament i 
exclusivament a petició de l’adminis-
tració pública com Policia Local, Pro-
tecció Civil, 112... per tant es recomana 
a la ciutadania que si es dóna el cas, es 
posin en contacte amb aquests cossos 
municipals o d’emergències per coor-
dinar el servei de recollida. 

Protecció Civil: 651 16 60 21
Policia Local: 639 15 00 15
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CONVENI recollida animals NATURA PARC
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Una de les coses que més ens criden 
l’atenció en visitar un lloc, és el seu es-
tat de conservació. És molt important 
el manteniment de les zones més per-
judicades. S’ha condicionat, per exem-
ple, la plaça des Fossar pintant-ne el re-
cinte, arreglant el pedrís malmès de la 
pista poliesportiva i s’ha instal.lat una 
cistella per ampliar l’oferta esportiva 
d’un dels pulmons del nostre poble.

S’han realitzat treballs de jardineria a 
la Plaça dels Donants de Sang, Polígon 

i Poliesportiu.

S’han fet noves les voreres de devora 
terrenys municipals al vial i al carrer de 
sa Teulera per fer-les més accessibles.

Als pous del Camí Vell de Costitx, de 
Benasque i d’en Rebassa s’han fet dife-
rents actuacions: recuperació comple-
ta, incoporació de tapa al pou per evitar 
accidents, i pintar i afegir una reixa a la 
tapa.

La Policia Local estrena un cotxe nou; 
això ha estat possible gràcies a la sub-
venció del Govern de les Illes Balears.

També s’han instal.lat dues estacions 
subministradores d’energia per co-
txes elèctrics: Una davant l’escola 
Rodamilans i l’altra davant l’oficina 
de Correus. L’Ajuntament informarà 
aquells usuaris interessats de com s’ha 
de fer ús d’aquests punts.

Per una altra banda, gràcies a la ce-

sió d’un particular ha sigut possible 
deixar net algun dels solars de l’Ajun-
tament de forma totalment sosteni-
ble i ecològica. Una guarda d’ovelles 
va ser l’encarregada de netejar un dels 
solars annexes a Sa Quintana.

Aquesta solució es podrà fer servir més 
endavant per netejar altres solars.

L’Ajuntament de Sineu vol apostar, 
per tant, per la sostenibilitat i l’eco-
logisme. 

Es va posar en marxa el servei de su-
port escolar de primària i secundària, 
per aquells alumnes amb dificultats i 
que necessiten una ajuda. 

A més, la iniciativa ha donat feina a 
joves desocupats, fomentant l’ocupa-
ció juvenil. Aquesta iniciativa ha estat 
duta a terme per a la cooperativa de 
treballadores socials de la part forana 
i l’Ajuntament de Sineu.

L’Ajuntament va presentar a La Caixa 

un projecte per a la compra d’aliments 
frescos per a famílies més necessita-
des. El projecte ja està en marxa i cada 
família disposa d’una targeta amb una 
determinada quantitat econòmica, de-
penent dels membres, situació fami-
liar, etc...

Finalment, l’Ajuntament de Sineu ha 
rebut el vist i plau de l’IMAS el qual 
autoritza destinar el local de Sa Quar-
tera com a centre sociocultural per a 
les persones grans.

Recuperació ESPAIS i VORERES
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