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Ja som a l’equip de govern:
preparats per continuar avançant

Després de quatre anys de legislatura 
fent feina com a principal grup de l’opo-
sició, ara ens toca governar. Això ha 
estat possible gràcies a la confiança de 
la majoria de sineuers i sineueres, que 
el passat 26 de maig ens van donar la 
confiança com a par�t més votat en les 
eleccions municipals.

Predicar no és el mateix que comandar; 
i per aquest mo�u nosaltres vam fer 
una feina d’oposició construc�va i serio-
sa, i vam presentar-mos a les eleccions 
fent una campanya en posi�u, jugant 
net i fent propostes assumibles per a 
l’Ajuntament que ara ens toca governar.

Arribar a l’equip de govern, però, va 
implicar arribar a un pacte de governa-
bilitat i estabilitat per al poble de Sineu 
amb el par�t Ciutadans. Aquest acord 
de govern, tal com vam explicar als 
mitjans de comunicació i a través 
d’Internet, es va basar en setze propos-
tes bàsiques de feina per als pròxims 
quatre anys i en una distribució d’àrees i 
responsabilitats d’acord amb els resul-
tats ob�nguts.

I, a la fi, dia 15 de juny el nostre cap de 
llista, Tomeu Mulet, va ser elegit batle 
de Sineu. En aquest sen�t, és important 
dir que des del minut zero l’equip va 
començar a treballar, ja que era bàsic 
desenvolupar un pla de xoc de neteja 
pels carrers i espais públics del poble i 
posar en marxa l’organització de les 
festes patronals. 

Un cop posat el fil a l’agulla el batle va 
realitzar la distribució oficial d’àrees 
entre els regidors i regidores del Par�t 
Popular i el regidor de Ciutadans. Pere 
Joan Jaume, cap de llista de C’s, fou 
nomenat Primer Tinent de Batle i 
regidor d’Urbanisme i Infraestructures; i 
per part del Par�t Popular, Xisca Ramis 
fou nomenada Segona Tinent de Batle i 
regidora d’Hisenda, Comerç i Mercat; 
Pedro Álvarez, regidor de Cultura, 
Festes, Ges�ó Administra�va, Turisme i 
Comunicació; Rosana Rebassa, regido-
ra de Salut, Família, Benestar Social i 
Par�cipació Ciutadana; Sebas�à Barce-
ló, regidor de Món Rural, Fires i Medi 
Ambient. Tomeu Mulet, a més de la 
batlia, també ges�ona Educació, 

Esports, Interior, Ges�ó de Personal i 
Manteniment. 

El tarannà del nou equip de govern s’ha 
apreciat a les ins�tucions i al carrer. Des 
dels primers dies de nou ajuntament, 
l’equip de govern ha tocat la porta a 
ins�tucions supramunicipals  -Consell i 
Govern- per resoldre problemes que 
se’ns escapen com a ajuntament pe�t 
que som, però que preocupen als 
sineuers i sineueres. També es palpa 
una nova forma de treballar i millors 
relacions entre el cos de la policia local i 
la resta d’integrants de la ins�tució 
municipal.  I respecte als plens ordinaris, 
totes les mocions i propostes d’acord 
que han presentat els grups de l’oposi-
ció, s’han negociat i aprovat pràc�ca-
ment amb unanimitat.

Governar no és feina d’un dia, esperam 
no defraudar al poble durant els tres 
anys i mig que resten fins a maig de 
2023. Fins aleshores, l’equip de govern 
queda a disposició de tothom; volem 
con�nuar avançant. Ho farem amb tots 
vosaltres, 817 GRÀCIES!
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Vota per
tot el que
ens uneix 

Desgraciadament els ciutadans, una 
vegada més, hem hagut de viure el 
fracàs de la polí�ca.

Després de mesos de paràlisi, i sense 
veure cap �pus de negociació, el 
Par�t Socialista ens ha obligat a repe-
�r les eleccions generals, uns comicis 
culpa de la irresponsabilitat de la 
classe polí�ca que costaran més de 
177 milions d’euros. I és que amb 
Pedro Sánchez hem passat del «No 
és No» al «No perquè no hi som jo».

Aquest fracàs no podem quedar 
impune. Per això, un cop més el 
Par�t Popular  -i concretament el de 
Sineu-, dóna la cara per tot allò que 
ens uneix. Demanam perdó, en nom 
de tota la classe polí�ca, per no 
haver estat a l’altura i, al mateix 
temps, ens oferim a la ciutadania 
com a garan�a de treball; volem fer 
feina per tot allò que ens uneix.

Les eleccions del 10 de novembre 
representen una segona volta; uns 

comicis que suposen una nova opor-
tunitat per als votants de tot l’espec-
tre polí�c que vulguin donar una 
oportunitat a un canvi de rumb a 
Espanya. En aquest sen�t, és un 
orgull per a mí ser candidat de la llista 
del Par�t Popular de les Illes Balears 
al Congrés; som ben conscient que jo 
personalment no sor�ré elegit, però 
és un orgull poder dir que som de 
Sineu i faig feina per un millor futur. 

Dia 10 de novembre, votau PP.

Eleccions 10N

Opinió de Marc Álvarez,
candidat al Congrés dels Diputats

Unió i feina: som el Partit Popular 

Des de la nostra arribada al govern municipal, els 
regidors, regidores i el batle han fet feina a escarada. 
Passada la nit electoral del diumenge 26 de maig, 
pràc�cament no hi havia exis�t ni un sol minut per 
trobar-se tota la junta local del Par�t Popular i agrair la 
feina feta en campanya electoral. 

L’any 2015 ens vam comprometre a fer una oposició 
construc�va i a reunificar al PP. L’objec�u el vam acon-
seguir; ara som ser la força més votada amb 817 vots 
i cinc regidors. Ben aviat començarà una nova etapa, 
amb noves persones al capdavant de la direc�va local. 
Con�nuam amb unió i feina; som el Par�t Popular.



Poc a poc i bona lletra

Primeres passes a l’Ajuntament

El passat mes d’octubre el 
batle Tomeu Mulet va assis�r a 
Palma a una reunió amb la 
direcció d’ABAQUA, en�tat del 
Govern balear que ges�ona 
les polí�ques hídriques de la 
comunitat autònoma.

Aquest encontre va servir per 
traslladar als polí�cs de Ciutat 
les demandes de Sineu, ja que 
des de fa diversos anys pagam 
per un servei d’aigua potable 

que no és apta per al consum 
humà.

La resposta del govern Armen-
gol fou que no tenen planificat 
resoldre el problema durant 
aquesta legislatura. Malgrat 
això, con�nuam fent feina; en 
el darrer ple ordinari pactàrem 
un acord amb totes les forces 
polí�ques i con�nuarem fent 
passes per procurar resoldre 
aquesta demanda de tothom. 

Aigua: trobada amb ABAQUA

Durant els quatre anys ante-
riors, i també en campanya 
electoral, vam insis�r molt en 
la necessitat de tenir cura amb 
els nostres espais públics.

Des del minut zero, un cop 
entrats a l’equip de govern, es 
va posar fil a l’agulla pel saneja-
ment d’espais verds. Així, des 
de juliol fins a octubre s’han 
realitzat serveis extraordinaris 

de poda als arbres dels carrers 
i places del poble. 

Som ben conscients que això, 
juntament amb el manteni-
ment de mobiliari i les infraes-
tructures urbanes, ha de ser 
una feina del dia a dia. 
Emperò, era ben necessari fer 
una actuació de xoc per poder 
donar bona presència a la 
verdor que embelleix Sineu. 

Millores en arbres i jardins

El projecte de recuperació del 
columbari romà de ses Cases 
Noves, iniciat en la legislatura 
2011-15, con�nua endavant. 

Durant el segon semestre del 
2019 s’ha executat un projecte 
de reforç de l’estructura de la 
cova, el tancament del recinte 
amb unes barreres adequades 
i la instal·lació d’un cartell 
informa�u just a l’entrada.

Consideram que totes les 
forces polí�ques locals i el 
poble en general s’han de 
felicitar, ja que en tres legisla-
tures i amb ajuntaments de tot 
color, aquest projecte ha con�-
nuat endavant.

No tots els pobles tenen un 
cementeri romà al seu terme 
municipal i, per tant, l’hem de 
promocionar i protegir. 

Cova de’n Gaspar, endavant

Les queixes pel mal estat dels 
camins de fora vila han estat 
una constant durant els 
darrers anys, juntament amb 
l’enorme quan�tat de brossa 
que s’acumula als torrents que 
passen pel terme municipal de 
Sineu.

Conscients d’aquestes necessi-
tats, l’equip de govern va 
començar a treballar durant el 
passat mes de juliol, posant en 

marxa l’eliminació de matèria 
vegetal que dificultava el pas 
de vehicles i vianants. 

I respecte als torrents, l’Ajunta-
ment no té competència ni 
infraestructura per assumir el 
seu desbrossat. Malgrat això, 
s’ha comunicat el mal estat de 
molts d’aquests cadals a la 
direcció general competent. 
Esperam solucions ràpides i 
efec�ves com més aviat millor.

Desbrossam camins rurals

Des d’abans de l’arribada de 
l’es�u ja eren nombroses les 
queixes pel mal condiciona-
ment de les instal·lacions del 
PAC de Sineu, centre sanitari 
de referència al Pla de Mallor-
ca.

A les poques setmanes d’ha-
ver entrat a l’Ajuntament, el 
batle va mantenir una trobada 
amb el metge coordinador del 
centre i es va impulsar l’execu-

ció d’una sèrie de mancances 
que necessitaven resolució.

Entre altres, i gràcies a la bona 
predisposició de l’IB-Salut, es 
va poder donar solucions als 
aparells d’aire condicionat -que 
estaven espenyats- i es va 
millorar el pa� interior del 
centre, que per la inacció dels 
quatre anys anteriors s’havia 
conver�t en un trist sementer 
de males herbes. 

Millores al Centre de Salut

La recuperació de paradetes 
de venda d’animals vius al 
mercat del dimecres no és 
l’única inicia�va que s’ha posat 
en marxa per la promoció de la 
tradició, les races autòctones, 
l’agricultura i el costums.

El segon diumenge de desem-
bre tornarà a celebrar-se la 
Mostra de Matances, després 
d’estar quatre anys suprimida 

per la peresa de Gent per 
Sineu.

Si bé és cert que fer unes 
matances és una feinada, i que 
fer-ho en públic requereix 
moltes ges�ons i paperassa, 
consideram aquesta inicia�va 
com molt posi�va per promo-
cionar econòmicament al 
poble de Sineu i donar valor a 
la nostra idiosincràsia. 

Torna la Mostra de Matances

Un dels altres principals com-
promisos del Par�t Popular de 
Sineu ha estat millorar la circu-
lació al barri an�c i augmentar 
la convivència entre vehicles i 
vianants. 

Per tal d’aconseguir-ho, des de 
l’Ajuntament ja s’han posat en 
marxa una sèrie de modifica-
cions en la regulació del tràn-
sit. Entre altres, s’han fet d’una 
única direcció els carrers Sol, 

Gran, Germanies i Veguer de 
Forà. A més, s’ha regulat l’esta-
cionament a sa Plaça i s’hi 
faran intervencions per al seu 
embelliment. 

Aquestes mesures de reorde-
nació, realitzades d’acord amb 
la Policia local, con�nuaran 
desplegant-se per altres barris 
i carrers de Sineu. El seu èxit, 
però, només dependrà de la 
col·laboració de tothom. 

Reforma circulatòria, en marxa

L’inici del nou curs acadèmic 
ha suposat sorpreses desagra-
dables per la comunitat educa-
�va i les famílies que duen els 
seus infants al CEIP Rodami-
lans.

La conselleria d’Educació 
decidí suprimir la figura de 
l’Auxiliar Tècnic Educa�u (ATE), 
que es dedica a assis�r a 
l’alumnat amb necessitats 
educa�ves especials. Per això, 

el nostre grup polí�c, tant al 
Parlament de les Illes Balears 
com al consistori, ha presentat 
inicia�ves de diversa �pologia 
per tal d’evitar les retallades 
d’aquest servei assistencial al 
col·legi públic de Sineu. 

La moció presentada a l’Ajun-
tament va ser aprovada per 
unanimitat. Esperem que l’any 
que ve el govern Armengol 
actuï amb més sensibilitat. 

Volem un ATE al Rodamilans

Poc a poc i bona lletra

Primeres passes a l’Ajuntament


