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 En el Ple extraordinari 
de dia 13 de desembre es va 
debatre i aprovar el pressu-
post  sineuer de cara a l’any 
2013. El pressupost serà de 
1.978.300 euros i es repartirà 
de la següent manera: 
Referent a les despeses, des-
taca la partida de personal, a 
què es destinen 901.308 eu-
ros. És normal que la major 
partida d’aquestes despeses 
sigui la de personal perquè 
els Ajuntaments són entitats 
que presten serveis i aquests 
serveis es presten a través de 
persones. La plantilla actual 
de l’Ajuntament de Sineu 
consta de 39 persones, i les 
tasques queden repartides de 
la següent manera:  secretaria 
interventora (1), serveis ad-
ministratius (4, dues d’elles 
auxiliars), neteja (5),  brigada 
de manteniment (6), serveis 
culturals (2, un d’ells a mitja 
jornada), policia (5), escoleta 
(5), escola de música (8, con-
tractes a temps parcial), agent 
de desenvolupament local (1, 
compartida amb Sta. Eugènia), 
monitora del Casal de Joves 
(1, personal de confiança amb 
contracte a mitja jornada), in-
formadora turística (1, també 
de confiança,  amb contracte 
a temps parcial). A la partida 
de despeses en bens corrents 
i serveis es destinen 717.811 
euros. En aquest concepte s’ 
inclouen la despesa elèctrica, 
telèfons, manteniment, publi-
citat, festes, assessorament ju-
rídic  i urbanístic... També hi 
ha 32.000 euros de dietes per 
als regidors. Aquesta partida 
es reparteix al llarg de l’any 

en 400 euros/mes per a cada 
regidor de l’equip de govern 
PP i CxI (inclòs el batle), 300 
euros/any per a regidor de 
cada partit amb representació 
al consistori i per als regidors 
de l’oposició hi ha 30 euros 
per cada Comissió que es fa 
prèvia als Plens i 40 euros per 
cada Ple. Sineuers Indepen-
dents vàrem proposar reduir 
a la meitat aquesta despesa, 

reduint d’aquesta manera a la 
meitat tots els conceptes ante-
riors, però l’equip de govern 
no ho va acceptar. Pel que fa 
a la partida d’inversions es 
preveu seguir pagant 16.000 
euros al Govern Balear per 
la compra (anys fa) dels te-
rrenys destinats a l’ampliació 
de l’escola de sa Quintana. 
Arreglar les teulades de la 
Quartera de baix (si arriba 

subvenció), una reforma ur-
gent de l’entrada i el mur de 
la Casa Hospici i pagar els 
honoraris del projecte i di-
recció d’obra de la dotació de 
serveis de la nova escola. Tot 
puja 105.544 euros. La resta 
de despeses es destinen a des-
peses financeres (interessos 
de préstecs), transferències a 
la Mancomunitat i entitats lo-
cals i amortització de préstecs.

A la caixa municipal només queden menuts, És un bon moment per fer participar la ciutadania en els pressuposts 

L’EQUIP DE GOVERN SINEUER (PP / CxI) HA PRESENTAT EL PRESSUPOST MUNICIPAL 2013 DE LA 
MANERA HABITUAL, D’AMAGAT I FRISANT

El pressupost municipal de Sineu per a l’any 2013 arriba  a 1.978.300 euros, doblers de 
tots que s’haurien de gestionar seguint uns criteris clars. Les parts i quarts que els gestors 
municipals poden plasmar damunt els papers no sempre queden del tot clars. Els que ens 
agradaria, als Sineuers Independents, i  mirarem que es dugui a terme, és una política 
municipal oberta al poble, que els gestors facin la seva feina però que la gent pugui dir 
la seva. Ens agradaria que almanco una part dels doblers pressupostats els poguéssim 
gestionar tots els sineuers d’una manera entenedora i participativa. Proposarem que els 
propers pressupost municipals puguin ser participatius i que una part dels doblers de tots 
vagin a iniciatives triades per tots. 

Opinió. Pressuposts participatius 



Tan ple que arriba a vessar...
RESUM AMB LES DECISIONS MÉS DESTACADES DELS DARRERS PLENS DE L’AJUNTAMENT DE SINEU

 Mocions presentades al ple-
nari sineuer.
Començarem la revisió de les 
mocions que hem anat presen-
tant els Sineuers Independents 
als plenaris. Tot i els vots en 
contra dels regidors populars 
(amb una abstenció) la moció 
sobre el manteniment com a 
requisit del coneixement de la 
llengua catalana per accedir a 
l’administració municipal i au-
tonòmica va ser aprovada. Se-
gur que per Ciutat ja ens trac-
ten de separatistes per aquest 
fet, que se jodan, com va dir 

la filla de...Fabra. Seguim amb 
un tema que fa pudor en tots 
els sentits, l’equip de govern 
va dur a plenari una moció per 
acceptar dur fems forans per 
cremar a Son Reus, un tema 
calent, mai més ben dit, ja que 
els negociants bruts i espe-
culadors que juguen amb les 
nostres butxaques (energètica-
ment) i amb tractes cuinats als 
despatxos de les institucions en 
els temps d’en Mates i na Mu-
nar, ara volen convertir la terra 
de la qual  vivim en un punt ne-
gre al mig del Mediterrani. Vo-

tàrem en contra. Per altra ban-
da, ja els darrers dies de l’any,  
hem proposat convocar un Ple 
per aclarir les responsabilitats 

en el tema estatutari circular. 
Sant Antoni (17 de gener) i San 
Marc (25 d’abril) festius muni-
cipals. Anirem informant.

Mallorca no ha de ser el femer d’Europa. A la imatge la incineradora 

Una de les mesures que ha pres el Govern central espanyol per fer front al dèficit pú-
blic ha estat suprimir la paga extra nadalenca als empleats públics. En el Ple de dia 
19 d’octubre  es va debatre i votar una moció presentada per Sineuers Independents 
perquè els regidors, solidaritzant-nos amb els empleats públics, renunciàssim a: 1. La 
paga extra del sou de dedicació exclusiva de Pep Oliver Amengual, que  es va acceptar 
per unanimitat. L’Ajuntament ha estalviat amb aquesta mesura uns 2.500 euros. 2. Les 
dietes dels regidors de l’oposició d’assistència a les Comissions (30 euros) i als Plens 
(40 euros) que es fessin els mesos de novembre i desembre, que també es va acceptar 
per unanimitat. L’Ajuntament haurà estalviat 630 euros en aquest concepte. 3. 1/6 part 
de les ajudes que reben els partits polítics per a cada regidor, que es va acceptar per 
unanimitat. Estalvi de 550 euros. 4. Els 400 euros del mes de desembre dels regidors de 
l’equip de Govern (exclòs Pep Oliver) no es va acceptar, el batle va dir que fan molta 
de feina i que es mereixen cobrar-los, i cap d’ells no el va contradir. 2.400 euros que no 
ens vàrem poder estalviar. Poca gala d’austeritat que, per altra banda, tampoc s’ha donat 
en el condicionament del nou despatx del batle. No estava còmode  l’home en el  lloc 
on romania i s’ha fet instal·lar el nou niu al lloc ocupat fins ara per l’assistenta social, 
4.000 euros entre anar i tornar que, en aquest cas, no ens hem estalviat. Esperem que, 
almanco, s’hi trobi còmode. 

 Referent als ingressos, la 
partida més grossa són els im-
postos directes (IBI, rústica, 
vehicles, plusvàlues i IAE) 
que arriben a 893.000 euros. 
Aquí cal destacar que els re-
buts de l’IBI tornaran apu-
jar un 10% al 2013, com ho 
han fet al 2012, a causa d’ un 
Real Decret del Govern cen-
tral espanyol. Les diferents 
taxes i altres ingressos pugen 
394.500 euros. Són, bàsica-
ment, les taxes de l’escoleta 
municipal, escola de música, 
guals permanents, trasts del 
mercat del dimecres, multes 
urbanístiques o de circulació. 
La segona partida més im-
portant són les transferències 
corrents, amb 642.600 eu-
ros. Aquí l’Estat ens ingressa 
part dels tributs que recapta. 
L’altre gran ingrés és el fons 
autonòmic de cooperació. La 
resta d’ingressos són imposts 
patrimonials i indirectes.

 Sineuers Independents 
votàrem en contra d’aquest 
pressupost perquè, entre 
d’altres  motius, no vàrem 
tenir temps material per es-
tudiar els papers  en profun-
ditat, ja que la convocatòria 
del Ple pressupostari ens va 
arribar just tres dies abans 
d’aquest  i la Comissió pres-
supostària va tenir lloc una 
hora abans dels fets, sense 
temps per consensuar alter-
natives. Així i tot us infor-
mam d’alguns dels punts que 
van fer decidir el nostre vot 
negatiu. Per començar, l’IBI 
(contribució) tornarà apujar 
un 10% al 2013, repercutint 
d’aquesta manera en contra 
del contribuents i disminuint  
la capacitat de despesa de la 
gent. Per altra banda no hi ha 
cap projecte planificat a cap 
de les àrees per al 2013. La 
reforma circulatòria l’aniran 
fent “sobre la marxa”. No sa-

bem què volen fer al 2013. 
El batle ens va dir que “ho 
anirem veient”. Surprise, 
surprise... Per altra banda, 
volem destacar que des de fa 
15 mesos que el sou de la se-
cretària – interventora és del 
tot improductiu per al poble 
perquè la titular (que fins fa 
poc ha estat de baixa) cobra-
va el sou complet, i d’aquesta 
encara ens queda veure com 
acaba la feta. Tampoc consi-
deram la necessitat de tenir 
dos llocs de treball amb per-
sonal de confiança, és a dir 
triats a dit, perquè les tasques 
que duen a terme no ho jus-
tifiquen. També es destinen 
41.000 euros a gratificacions, 
en bona part per serveis ex-
traordinaris de la policia; 
entenem que amb una bona 
planificació de la feina es po-
drien estalviar doblers. Tam-
bé demanàrem que publiquin, 
com diu l’ordenança, les sub-

vencions que es destinen a les 
distintes entitats del poble. 
Per al 2013 aquesta quanti-
tat torna a abaixar de manera 
substancial, al voltant d’uns 
20.000 euros menys per a les 
iniciatives socials.

Don Mariano, lleva la paga extra als funcionaris

Si voleu consultar els pa-
pers (pressuposts 2013) 
ens ho feis saber (sineuer-
sindependents@gmail.
com) o ens deixau un pa-
peret per davall la porta, si 
es que estau empegueïts. 
També podeu anar a les 
oficines de l’ajuntament, 
que el tenen, però segur 
que no us donaran tanta 
conversa com nosaltres. 
No cal que consulteu la 
web oficial del consistori 
sineuer, que fins al mo-
ment no hi són.

Per saber-ne més...

Entrada al nou despatx d’en Pedro Juan

LOCAL  LA SALA



Planta de Son Corb
 Un informe favorable 
de la Comissió de Medi 
Ambient del Govern de les 
Illes Balears (qui forma 
part d’aquesta comissió?) 
avala amb condicionants la 
instal·lació de la popular-
ment rebutjada planta as-
fàltica que l’empresa vol 
construir a Son Corb. Se-
gons declaracions del batle 
sineuer Pere Joan (suposam 
que s’ha informat i docu-
mentat per fer-les) aquesta 
planta asfàltica no té un im-
pacte ambiental tan negatiu 
com pot semblar i que l’únic 
que genera és vapor d’aigua 
(ho veurem). Ni les firmes 
ni les mocions presentades 
a diferents ajuntaments del 
Pla, Sineu entre ells, han 
pogut fer res contra el poder 
empresarial instaurat. No 
sembla que l’esperit demo-
cràtic estigui gaire de moda 
actualment, qui paga mana, 
ara més que mai. Que l’altre 
poder ens agafi confessats.

 Aquests darrers mesos 
de l’any 2012 han estat far-
cits de mobilitzacions so-
cials que fins i tot han arri-
bat a Sineu. El passat 14 de 
novembre va tenir lloc una 
vaga general a nivell esta-
tal, els motius de la qual 
varen ser l’oposició de 
diferents col·lectius a les 
actuals polítiques que es 
duen a terme per fer front a 
la crisi. Mesures que afec-
ten a tots els col·lectius de 
la societat però que no so-
lucionen la situació on ens 
han abocat l’especulació i 
el mal fer de certs polítics. 
A Mallorca, la vaga va ser 
secundada per un important 
percentatge de la població; 
hi donaren suport al voltant 
del 71% dels treballadors. 
L’horabaixa del mateix dia 
es va celebrar una con-
centració a Palma contra 
les retallades i contra les 
polítiques que s’apliquen 
per sortir d’aquesta situa-
ció i hi participaren entre 
quaranta mil i seixanta mil 
persones, xifres que varien 

segons l’ull que els comp-
ta. 
Seguint amb les mobilitza-
cions ciutadanes cal des-
tacar que el passat 28 de 
novembre i en resposta a 
la nova llei estatal educa-
tiva (LOMCE) promoguda 
pel canceller Wert, es van 
organitzar a totes les Illes  
tancades als centres edu-
catius amb el lema: ”28N 

MEDI AMBIENT  TREBALL MUNICIPAL

La comunitat educativa 
en defensa de l’educació 
pública”. A Sineu la crida 
també va tenir repercussió;  
a l’escola Rodamilans i a 
l’IES Sineu es van fer con-
centracions que reuniren  
tota la comunitat educati-
va (mares, pares, mestres i 
alumnes ) en defensa d’una 
educació pública de qua-
litat. A l’escola, a la qual  

POLÍTICA  AUTONÒMICAMENT

Autonomia: educació, mobilització

Finalment la planta asfàltica formarà 
part del nostre entorn

la Conselleria d’Educació 
deu més de 40.000 euros  
declarats, les activitats es 
va dur a terme de les cinc 
a les sis de l’horabaixa, i a 
l’institut, amb fortes reta-
llades en personal i recur-
sos, es va realitzar de les 
set a les onze del vespre, on 
es reuniren un bon nombre 
de persones preocupades 
pel tarannà en matèria edu-
cativa dels actuals gover-
nants. Com a darrera data 
el 13 de desembre es varen 
repetir les protestes i es va 
dur a terme una concentra-
ció de suport a l’institut si-
neuer,  on representants de 
tota la comunitat educativa 
van participar. Amb tota 
seguretat això no acabarà 
aquí; els actes reivindica-
tius a favor d’una educació 
pública de qualitat, la que 
es mereixen i demanden 
els ciutadans, continuaran 
mentre els governants po-
lítics actuals actuïn sense 
assolir el consens necessa-
ri amb tots els sectors im-
plicats.

Es presenta un any calent i reivindicatiu amb el suport de la comunitat educativa

El detall

Sineuers a la barra
 El Sinews5 s’ha fet esperar. Us demanam disculpes per 
aquest fet però els retalls pressupostaris també han afectat 
les arques dels Sineuers i la impremta no és nostra. Per altra 
banda ens han tingut entretinguts a la barra, a la barra dels 
jutjats per més senyes. La secretària està agreujada per ha-
ver-li dit que cobrava el que no li pertocava i hem hagut de 
córrer de missers i jutjats per defensar la nostra postura; en 
poques paraules, hem fet el que hauria d’haver fet l’equip 
de govern ja fa estona i que no ha fet, seguint la pràctica ha-
bitual a  què ens tenen acostumats i que es caracteritza per la 
deixadesa sistemàtica a l’hora d’exercir les seves funcions 
i defensar els interessos del poble. Aquest pic els Sineuers 
pagarem la ronda.

AJUNTAMENT  PLETS I PREGUNTES

Procés renovador a SI
 Volem que participeu, que ens digueu la vostra. Els 
Sineuers estam de renovació constant;  tant a nivell au-
tonòmic com local els sectors esquerrans (en totes les se-
ves vessants) estam concentrant esforços per fer front a 
l’onada de retalls i empobriment social que els actuals go-
vernants duen  a terme. Si voleu dir la vostra o participar 
en els trulls que tenim en marxa us podeu posar en con-
tacte amb els Sineuers a través del correu: sineuersinde-
pendents@gmail.com, o si coneixeu qualque Sineuer li ho 
feis saber. No ens podem permetre recular en drets i que 
sempre hagin de pagar els mateixos de sempre.

AJUNTAMENT  GRUP MUNICIPAL



Opinió. Bon any i salut, sobretot salut

 Comença un nou any i esperam 
que tots en sortiguem sense esga-
rrinxades. La pinta que fa no és pro-
metedora: la mateixa entrada lúdi-
co-festiva de l’any ha duit davall del 
braç una nova pujada d’impostos, 
a part d’haver de boquinar el 3 % 
més de corrent; el transport tampoc 
no s’escapa, entre tren i avió un po-
quet més de retenció, la benzina al 
seu ritme i ja veurem si l’IVA no es 
torna a apujar. Tot ben trempat amb 

els missatges nadalencs que ens han 
ofert els nostres governants, plens 
de joia, satisfacció i sacrifici, molt 
de sacrifici. Del tema sanitari, amb 
privatitzacions, copagaments i llis-
tes d’espera a l’ordre del dia, es-
perem que, almanco, en deixin els 
bucs. Dels jutjats en podem parlar, 
ho tenim fresc, les taxes per arribar 
a la justícia universal s’han imposat, 
i del tema educatiu, o millor dit, del 
tot u, que és la idea que ara s’usa, 

firmes. Tots a una, pel que convé, 
que si no en tens ni cinc per pasti-
lles, mort, que si no arribes a final 
de mes, tanca’t a ca teva, i com que 
l’escola no m’anava gaire bé, mort 
per curt. Si els recursos són per als 
qui saben barrinar els altres, au 
jas, pardalot, que no ho sabies? Per 
la nostra part no ho acabam de tenir 
clar, mirarem de fer fort, d’alenar i 
pensar, que encara no ens fan pagar, 
per això; així que bon any i salut! 

Opinió. Libertad

Foto denúncia
 En aquest número de Si-
news no ens hi han cabut to-
tes les imatges il·lustradores 
de la deixadesa en la gestió 
municipal. Per començar la 
ineficaç organització per part 
dels dirigents polítics i de la 
brigada municipal és mani-
festa. El trasllat de l’escola 
encara no ha acabat. Les 
instal·lacions agafen rovell 
esperant el seu destí final.
Per altra banda l’anunciada re-
forma circulatòria es fa espe-
rar, la improvisació a l’hora de 
dur a terme els programes elec-
torals està a l’ordre del dia.

L’AGRUPACIÓ ELECTORAL SINEUERS INDEPENDENTS 
S’IDENTIFICA AMB ELS COMENTARIS I OPINIONS EXPRESSATS 

EN AQUESTA PUBLICACIÓ. SOM CONSCIENTS QUE PODEN 

PROVOCAR EFECTES SECUNDARIS: EN CAS D’INDIGESTIÓ 

RECOMANAM ANAR A FER QUATRE VIALS O, PER CONTRA, 
PODEU ESCRIURE’NS A: sineuersindependents@gmail.com

Miquel Gelabert

Crida l’atenció...

 Que la Conselleria 
d’Educació enviï més per-
sonal a llevar llaços que a 
ajudar en el canvi d’escola. 
Dos treballadors i amb la 
feina ja feta.

 Que l’exbatle sineuer 
Pep Boter votàs com a 
conseller a favor de la im-
portació de residus.

 Els criteris d’adjudicació 
dels espais de sa Quintana, 
tot està ocupat. L’embrió 
empresarial ha estat nial.

 Els 28 o 37 vots que 
elevaren Pere Joan Jaume 
a la cúpula dels populars 
sineuers.

 Com ja us hem  informat a la capçalera d’aquesta edició, un tema que es va dur 
a plenari va ser el tractament que dóna l’actual Govern via Boib a la llengua que 
fem servir habitualment els mallorquins. Tan poc coneixement i, a la vegada, aversió  
tenen els que ocupen el poder a l’actual executiu balear que han deixat que les tesis 
centralitzadores del sector nacionalista espanyol es facin fortes a base de decret. Per 
si no ho sabeu, darrere  aquests decrets i curolles postisses hi viu la gent. La realitat 
supera la ficció, veure com el consens sobre un dels puntals bàsics de la convivència 
es romp de mala manera, la identitat cultural i la llengua en particular, sap greu. Sap 
greu més que res per l’experiència negativa que pot portar a llarg termini. Si, qui sap 
si en anys vista, els sectors agreujats tornen a copar el poder executiu, com creieu 
que haurien d’actuar, de la mateixa manera o consensuant les decisions que afecten 
la població i que amagades darrere obscurs mandats treballats en un racó de Madrid 
diguin com hem de xerrar o en quina llengua cooficial distinta del castellà volem edu-
car els nostres fills? La paraula llibertat, de què sembla que tingui la patent la dreta 
nacionalista espanyola, és una paraula que si no s’omple de contingut es queda en 
això, una simple paraula que en boca de certa gent fa pudor. I la llibertat per a la gent 
de les Illes és que com a societat  integradora i oberta al món donem exemple de com 
conservar els trets que ens fan especials. Ja sigui per la terra, per la cultura o per la 
gent que ens ha deixat el que tenim,  no podem ser nosaltres que callem davant unes 
ments que al cap i a la fi ja sabem com les gasten, el temps de les colònies per molt 
que els pesi ja ha passat. Jo en xerr dues i usted?


