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IL.LUMINACIÓ

Amb l’objectiu d’afavorir la mobilitat 
dels vianants, prioritzant-ne la segure-
tat, la utilització de la bicicleta i el fo-
ment de l’ús racional del cotxe, fa uns 
mesos es va demanar un estudi de mo-
bilitat a una empresa externa per tenir 
una visió tècnica dels especialistes. 

El pla que ens han presentat és global, 
ambiciós i contempla la jerarquització 
viària de tot el poble, la definició dels 
camins escolars, un pla d’aparcaments 
públics i per a persones amb mobilitat 

reduïda i zones d’alta rotació per ges-
tions o compres ràpides al centre, però 
també millores específiques dissenya-
des a partir de la globalitat: la regula-
rització de sa Plaça, la millora de la mo-
bilitat al Fossar i a l’Estació, la reducció 
de velocitat i volum de vehicles al car-
rer dels Bous, Degà Joan Rotger, etc.

La implantació serà de manera gradual 
i s’informarà tots els veïns amb fulle-
tons, i amb una reunió on podrà assis-
tir tot aquell que ho desitgi. 

 MILLORA IL.LUMINACIÓ
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Benvolgudes i benvolguts,

L’estiu ja és aquí i per això us fem arribar el segon 
número de La Sala perquè pugueu conèixer de 
primera mà les accions dutes a terme durant els 
darrers quatre mesos, i quines es preveuen prope-
rament.
Aprofito també La Sala per posar-me a la vos-
tra disposició després d’agafar el relleu d’en Pep 
Oliver Pavarotti, i recordar-vos que les portes de 
l’Ajuntament estan sempre obertes pel que pu-
gueu necessitar o expressar; vull anunciar-vos, a 
més, que ens desplaçarem el dia 30 de setembre 
a les 18:00 a sa Quintana, per explicar-vos breu-
ment aquest primer any de govern i perquè ens 
pugueu fer arribar les vostres inquietuds com a 
veïnats de Sineu.

El batle, 
Miquel Gelabert Font
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REF. CIRCUlatòria

REFORMA CIRCULATÒRIA

2016

BASES SUBVENCIONS

En els propers mesos es publicaran les 
bases de les subvencions per a les asso-
ciacions del municipi. Podran optar a 
aquestes ajudes les associacions espor-
tives i socio-culturals que hi vulguin 
participar, i que a més estiguin registra-
des i hagin presentat la documentació 
necessària requerida per l’Ajuntament. 
Les bases seran diferents, per una ban-
da les entitats esportives i per una altra 
les socio-culturals. 

El motiu de la publicació d’aquestes 

bases és regular la distribució de les 
ajudes a les diferents entitats, tenint en 
compte diversos criteris com puguin 
ser el nombre de socis, les activitats 
organitzades per aquestes que rever-
teixen en el municipi, les propostes de 
dinamització tant esportiva com so-
cio-cultural, etc.

Aquestes ajudes seran per cubrir les 
activitats realitzades entre l’1 de setem-
bre de 2015 fins al 31 d’agost de 2016.

BASES SUBVENCIONS ASSOCIACIONS

2016

En els darrers mesos s’han dut a ter- 
me obres de millora de l’enllumenat 
públic del poble. Aquestes es realitzen 
per fases; la primera actuació ha estat 
al vial de circumval.lació i, posterior- 
ment, es continuarà al poble, polígon i 
al poliesportiu.

Des de Correus fins a la carretera de 
Lloret s’han instal.lat nous fanals que 
ens permeten adaptar-nos als re- qui-
sits tècnics recomenats per l’IDAE (Ins-
titut per a la Diversificació i Estalvi

de l’Energia) i a la normativa vigent. Es 
pretén reduir la contaminació lumíni- 
ca, augmentar la seguretat i reduir el 
consum energètic.

A la plaça des Fossar s’està dotant d’un 
sistema de control de l’enllumenat per 
promoure l’estalvi energètic i el control 
de l’ús dels llums de la pista. A més es 
duran a terme tasques per unificar el 
perímetre de la il.luminació del mer- 
cat a un mateix comptador i així millo- 
rar-ne la seguretat.

Dia de redol: 30 SETEMBRE 18:00 SA QUINTANA
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El punt verd està gestionat per la fun-
dació es Garrover, amb possibilitat de 
pròrroga si la iniciativa funciona. 

es Garrover és una entitat sense ànim 
de lucre que vetlla i treballa per la in-
serció socio-laboral de persones amb 
malalties mentals, per contribuir, tam-
bé, a millorar l’imaginari social. 

Fou constituïda l’any 2005, i l’Ajunta-
ment de Sineu n’és copatró, juntament 
amb l’Ajuntament d’Inca.

És per tots aquests motius que, des del 
consistori, s’ha optat per treballar amb 
la fundació, ja que no només ofereix 
un servei a la comunitat, sinó que tam-
bé té una missió social i inclusiva molt 
important.

També s’hi han instal.lat dues com-
pactadores, una pels residus de paper 
i una altra pels de plàstic, amb la fina-
litat d’eliminar els contenidors “iglú” 
i evitar la brutícia quan aquests estan 
plens.
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FUNDACIÓ ES GARROVER I PUNT VERD

2016

El 21 de maig es va posar la “primera 
pedra” per la recuperació de la Comu-
neta del Pou d’en Banys amb una jor-
nada de voluntariat. 

S’han realitzat treballs de vallat per 
evitar els abocaments descontrolats 
que hi havia (fins a 10 contenidors 
d’enderrocs es van treure), s’ha tapat 
el pou que dóna nom a la Comuna i 
des del mes de juliol una persona de 
Sineu, fins aleshores sense feina, hi 
està treballant fent tasques de mante-

niment i com a pastor d’un grup d’ases 
cedits per Natura Parc. Així podrem te-
nir un espai natural comunal més net i 
segur. Aquestes tasques es finançaran 
amb la partida de recuperació i protec-
ció d’infraestructures i béns naturals. 

Per altra banda, s’han col.locat 10 pa-
pereres  pels excrements dels cans, a 
diferents llocs propers al vial (on no hi 
ha papereres). Amb això es vol cons-
cienciar i facilitar la tasca de recollida 
als que passegen els cans.

NETEJA COMUNETA i PAPERERES PIPICAN

Fa uns mesos que s’ha començat el 
trasllat d’un dels magatzems de la bri-
gada municipal. 

Des de l’Ajuntament hem conside-
rat oportú alliberar les dues aules de 
sa Quintana que s’utilitzaven, ja que 
aquestes formen part d’un entorn de 
bé d’interès cultural (BIC), i perquè 
així disposarem de més espai per po-
der-ho destinar a usos associatius o 
de diverses activitats, ja que aquesta 
és la finalitat que volem donar a l’edi-

fici. També s’ha recuperat el pati gran 
d’aquesta antiga escola, i en breu es 
començaran les obres per construir-hi 
un aparcament.

S’ha traslladat la brigada a una nau del 
polígon industrial, que s’ha llogat per 
a aquest fi. 

Per altra banda, s’ha adquirit un nou 
vehicle per a les tasques de la brigada 
municipal.

CANVI EDIFICI BRIGADA

Fa aproximadament un mes, el con-
sistori ha començat a fer ús d’un nou 
programa informàtic (esPublico Ges-
tiona), per tal que tota la gestió admi-
nistrativa i jurídica es pugui fer tant 
presencialment com electrònicament. 

L’objectiu de la instal.lació d’aquest 
programa és agilitzar i millorar la 
gestió i oferir una millor transparèn-
cia al ciutadà, el qual en tot moment 
i mitjançant el DNI electrònic podrà 
saber l’estat de tramitació dels seus 

expedients. A més, així podrem donar 
compliment al projecte “paper zero”, 
el qual està estrictament lligat amb 
les lleis 39/2015 i 40/2015 que regulen 
el procediment administratiu comú 
i règim jurídic del sector públic i que 
entraran en vigor el proper 1 d’octubre 
de 2016.

De tota manera, això no suposarà 
que no es puguin tramitar registres i 
expedients en paper; a les oficines de 
l’Ajuntament es digitalitzarà tot.

PAPER ZERO

2016

Aquest any s’ha recuperat l’essència i 
orígens de la Fira de maig, augmentant 
el protagonisme i la presència de les 
races autòctones, i donant a conèixer 
la problemàtica de les espècies inva-
sores.

Conjuntament amb l’IES Sineu, la ter-
cera edat i Rodamilans, també es van 
realitzar algunes activitats familiars i 
intergeneracionals que han contribuït 
a fer de la Fira un esdeveniment par-
ticipatiu.

Per altra banda, recentment s’ha cons-
tituït la comissió de festes, amb la 
presència del consistori i representants 
d’associacions. 

L’essència d’aquesta comissió és fer 
que les festes siguin més participatives 
i més nostres, i ja s’està treballant ac-
tivament en les properes celebracions.
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FIRES I FESTES

2016

El propietari de l’escultura de davant 
de l’edifici de l’Estació volia donar-la al 
poble. Des de l’Ajuntament vam voler 
obrir un període de consulta ciutadana 
per tal de prendre una decissió el més 
consensuada possible.

Era important donar a conèixer que 
després d’una inspecció tècnica s’ha-
vien observat alguns desperfectes i, 
per tant, es va demanar un pressupost 
de restauració que ascendia a 12.000 € 
aproximadament, partida que no esta-

va pressupostada per l’exercici 2016. 

Vam voler convidar a participar en 
aquesta consulta a tots els empadro-
nats a Sineu de més de 16 anys, i es va 
establir un període de votació d’11 dies. 
El resultat va ser partidari de retirar 
l’escultura. 

Ha estat la primera vegada que s’ha fet 
participar el poble activament en una 
decisió, i esperam poder posar-ho en 
pràctica en d’altres ocasions.

Al llarg d’aquests darrers mesos 
l’Ajuntament, amb l’objectiu de po-
tenciar l’àmbit social, ha desenvolupat 
projectes i activitats que fomentin la 
participació de la ciutadania en temes 
quotidians que ens envolten. Hem do-
nat continuïtat a dos projectes orga-
nitzats per l’Institut Malloquí d’Afers 
Socials, com són el Taller de Memòria 
per a Persones Majors i el Taller de Fa-
miliars Cuidadors i Cuidadores, per tal 
de donar suport i formació a les famí-
lies i a persones cuidadores no profes-

sionals. 

Organitzat també per l’Ajuntament i 
subvencionat per la Muchal Founda-
tion s’ha desenvolupat un programa 
de Reforç Escolar amb resultats molt 
positius per a infants del CEIP Roda-
milans i joves de l’IES Sineu.

A més, per tal de facilitar la integració 
de persones nouvingudes, s’ha dut a 
terme un curs d’alfabetització per a 
persones inmigrants.

En els darrers mesos l’equip de govern 
ha aprovat 3 noves ordenances muni-
cipals. 

Les dues primeres, ja estan en vigor:
- Ocupació de la via pública.
- Préstec de material.

La primera vol regular l’ocupació de 
la via pública pel que fa a les terrasses 
dels nostres bars i restaurants. 

La segona estableix una taxa de préstec 

del material que té en possessió l’Ajun-
tament (taules, cadires, carpes...), i de la 
qual estaran exempts les associacions. 
Mitjantçant la taxa es preveu invertir 
en més material d’aquest tipus.

La tercera està aprovada de forma ini-
cial o provisional pel ple municipal, 
però ha passat per un període d’expo-
sició pública:
- Modificació de l’ordenança fiscal re-
guladora del preu públic per a la pres-
tació del servei d’escoleta municipal.
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