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amb Cap
Pla de millora de les infraestructures
Un dels objectius del consistori actual és treballar per millorar les infraestructures
municipals, i assolir un municipi ben preparat i adaptat les necessitats dels
veïnats i veïnades.

Marques vials
S’han pintat de nou les marques vials
horitzontals dels nuclis de Sencelles i
Biniali i en breu se començarà amb les
línies dels parkings a Jornets.

Paret de Son
Jordà - Ruberts
La paret de Son
Jordà estava mig
esfondrada i
suposava un perill i
un obstacle per els
cotxes.
El manteniment del la
paret es obligació del
propietari, però donat
el incompliment,
i davant les queixes dels veïnats,
l´Ajuntament ha decidit prendre mesures
realitzant les obres necessàries per evitar
riscos. El cost de les obres s’imputarà al
propietari.

Habilitació del nou aparcament
del carrer molí de Biniali

Gràcies a l´entesa entre l´Ajuntament
i els propietaris del solar s´ha pogut
habilitar una zona d´aparcament al final
del carrer Molí amb una cabuda per
vuitanta cotxes aproximadament. Aquesta
mesura servirá per pal.liar els problemes
d´aparcament a Biniali

Acondicionament de l´escoleta i
sala polivalent a can bril vell.
Per l´inici del nou curs escolar,

l´Ajuntament a pintat les parets i ha
renovat el paviment de parquet de
l´Escoleta els Molins.
A l´antic edifici de les escoles s´han
adequat varies sales per convertir-les en
espais polivalents i son a l´abast de les
entitats que ho sol·licitin.
Millores al parc infantil del
poliesportiu de sencelles.

Nou parc a Biniali
Al parc triat per els binialers hi haurà un
tobogan, un cavallet doble i un gronxador

S’ha realitzat un projecte integral
que inclou tant una remodelació i
substitució d’alguns des elements com
la incorporació de nous, per que alguns
están monlt deteriorats. La obra es
realitzará en els propers mesos
rodó on poden jugar fins a tres nins
alhora i també es accessible per infants
amb mobilitat reduïda. El projecte,
després de passar per un informe tècnic,
s´ha enviat a Patrimoni per obtenir l´
autorització prèvia per començar les
obres

Conveni de Hidrants
S’ha signat un acord amb el Consell per
dotar a Sencelles de quatre boques contra
incendis.
Les ubicacions seran: Creu de Sa
Cometa (Carrer Donant de Sang amb
Sor Francinaina), Vial de ses escoles
(nou nom), sortida Sencelles - Costitx
i un altre pendent d’ubicació definitiva.
A Ruberts i Jornets no es pot fer la
instal·lació perquè l’aigua no arriba amb
suficient força.

amb Cap
Pla especial per obres i serveis.
El consistori s´ha acollit al pla especial d´ajudes per obres i
serveis de competència municipal que concedeix el Consell de
Mallorca presentant quatre projectes que suposen un total de
198.100 euros i que estem segurs suposaran una gran millora
per al nostre municipi.

Es realitzaran quatre grans projectes subvencionats:
acabat de l´interior al Casal de cultura de Can
Garau, millores al pavelló municipal, pavimentació
del camí dels Puputs i ralentització del trànsit a un
tram del carrer Bons Aires.

Acabats interiors al casal de cultura Can Garau
Aquest projecte pretén reprendre l´esperit de projecte inicial
de les obres que s’han fet des de el 2007 fins al 2011, reprenent
les actuacions que van quedar pendents d´execució. La idea
és deixar els acabats interiors els més diàfans possible perquè
admetin multitud d’opcions d’ús i és converteixin en espais
multifuncionals.
Les obres es faran a la caixa de l’escala i a la primera i segona
planta. El projecte inclou pavimentació, murs i revestiments,
aïllaments tèrmics, fusteria, serralleria, vitralleria, instal·lació
elèctrica, mesures antiincendis, pre instal·lació de dades y
climatització. A aquestes obres es destinarà un pressupost de
108.800 euros.
Millores al pavelló municipal
En aquest cas el projecte es adaptar les instal·lacions perquè
compleixin mesures antiincendis i d´evacuació que demana la
llei. A més d´això es millorarà la ventilació del recinte amb la
instal·lació de ventiladors, aspiradors estàtics, boca d´extracció
al bany i la instal·lació elèctrica necessària amb un pressupost
aproximat de 15.337 euros.
Camí de Puputs
El camí del Puputs, situat entre el camí d’Alaró i la carretera de
Binissalem, presenta unes condicions superficials molt deficients
que s’agreugen amb les pluges provocant bassiots continus.
Solucionar aquest problema és una de les actuacions del
programa. Es realitzará neteja de bardissa, s’eliminaràn els
eliminar clots i bassiots per aconseguir una pavimentació que
permeti un i drenatge adequat.
Ralentiment del trànsit al carrer Bons Aires
L’obra està dissenyada per eliminar el punt negre de la creu del
Rafal, ampliant la vorera de davant de Cas Vicari Eloi i la de
davant de la Creu i eliminant la illeta central; així com altres
mesures al llarg del carrer.

Sencelles, municipi cardioprotegit
L’Ajuntament de Sencelles s’afegeix a un projecte de
cardioprotecció que suposarà la instal·lació de quatre
desfibril·ladors semiautomàtics distribuïts a la Plaça
de la Vila, al CEIP Can Bril, a la plaça de la Puríssima
de Biniali i la Policia local.
Juntament se formarà als treballadors municipals en l’
utilització d’aquests aparells.
Així, Sencelles és convertirà en Municipi
Cardioprotegit certificat per la Societat Espanyola de
Medicina i Seguretat del Treball (SEMST).

amb Cultura
Taller de pedra en sec 2016
L’Associació Més que Pedra
col·labora amb l’Ajuntament de
Sencelles des de la primavera de
2014. Fruit d´això s’han realitzat
diversos cursets i tallers per joves.
Aquestes accions han servit per
desenvolupar obres d´adequació als
accessos i millora de l´entorn del
jaciment arqueològic de la Cova del
Camp del Bisbe.
En el marc d´aquesta col·laboració
i per seguir i completar les feines
de tancament s’ha realitzat un
workshop durant els mesos de maig
i juny, en el que l’Ajuntament ha
participat financiant un 25% del
preu total.
En aquest darrer taller, de 130
hores, en el que participaren trenta
cinc persones, els objectius eren

per una part introduir al públic
especialitzat i no especialitzat en
les tècniques bàsiques del treball
de construcció amb la tècnica de
pedra en sec, donar continuïtat a un
ofici molt nostre, valorar la funció
de les construccions de pedra en
sec que configuren espais d´alt
valor socioeconòmic i ambiental i
participar d´una experiència lúdica i
vivencial.
Per altre part continuar amb les
obres de tancament de la finca de la
Cova del Camp del Bisbe.
Com a resultat d’aquest taller es van
restaurar 55 metres de paret lineal i
12 metres de paret en corba.

Sencelles i Costitx col·laboren per reforçar la Ruta Arqueològica.
L’ajuntament de Costitx se suma a
l’aposta de Sencelles per impulsar
la Ruta i afegeix el destacable
jaciment d’Es Turassot.
La Ruta Arqueològica Sencelles-Costitx,
inaugurada l’agost de 2013 a iniciativa
de l’ajuntament de Sencelles i l’equip
d’excavació de la Cova del Camp
del Bisbe rep un nou impuls amb la
incorporació del poblat de navetes d’Es
Turassot, actualment en fase d’excavació.
L’adhesió de l’ajuntament de Costitx a
la gestió de la Ruta permet augmentar

a 6 els jaciments que la integren (Cova
del Camp del Bisbe, Talaiot de Son
Fred, Talaiot de Binifat, Ses Talaies de
Can Xim, el santuari de Son Corró
i el poblat d’Es Turassot) i reforça la
col·laboració intermunicipal en la difusió
del patrimoni arqueològic dels dos
municipis.
Per celebrar aquesta col·laboració
hem organitzat la primera excursió
d’arqueologia sobre rodes.
Ha estat un èxit i ens plantegem tornar a
repetir-la en altres ocasions.

Les Nostres Festes

Embala’t

guii-llem | photographer and designer
concurs #butlleti02

amb Cor

amb Cor
Benestar animal
L’Ajuntament juntament amb l’associació
“Quina Animalada” i la Policia Local han
iniciat dues campanyes sobre animals

Xipatge
Els objectius d’aquesta campanya
són facilitar tràmits, rebaixar
costos i complir la llei.
Actualment, els cans, a partir dels
6 mesos d’edat estan obligats a
ser identificats amb el microxip
i tenir al dia la cartilla sanitària
anomenada passaport.
La Policia Local de Sencelles està
comprovant que els cans tenguin
el xip per una part, i per l’altra
s’han començat amb campanyes
de xipatje per fer senzilla pels
propietaris aquesta obligació.
La propera jornada de XIP serà els
dias 22 i 23 d’octubre en CP Can
Bril. El dissabte, de 16 h a 20 h; i el
diumenge de 10 h a 14 h.
Podeu apuntar-vos al email
participacio@ajsencelles.net o fer

una instància a l’Ajuntament on
també podeu trobar uns fullets
amb més informació.
Sensibilització
En aquest cas, es tracta de
sensibilitzar als propietaris
d’animals domèstics de la seva
obligació de cura i respecte de
les mascotes, així com incidir en
la necessitat per la convivència
veïnal d’actituds de civisme com la
recollida d’excrements.
S’han col·locat senyals informatives
en diferents punts del municipi
i dispensadors on trobar borses
pels excrements i la policia està
sancionant als que no compleixin;
amb multes fins a 300€, que es
poden commutar per serveis a la
comunitat.

Segona mà al mercat.
El primer dissabte de cada mes hi haurá també parades de segona mà. Els
interessats en posar la seva paradeta de forma gratuïta poden passar per
l’Ajuntament a apuntar-se o enviar email a info@ajsencelles.net fins el
divendres anterior a les 12:00 hores.
Passats els mesos d’estiu tornem a dinamitzar activitats per fer un mercat
més atractiu.

SencellesOberta

Si tens activitats, notícies i esdeveniments envia-les a
sencellesoberta@ajsencelles.net per difondre.

Banc del Temps

A l’octubre comencen les classes
de ball de “Swing”, els que
estiguin interessats a rebre tota
la informació poden escriure al
correu
bancdetempssencelles@gmail.
com
del banc del temps o apuntarse en la propera demostració
que tindrà lloc el proper mes
de setembre en el mercat de
Sencelles.
Encara queda per confirmar el
dia.

En el festival del banc de temps “ Ara emb els
refugiats” van recaptar 617 euros que aniran destinats
a una organització que treballi directament amb nins
refugiats.
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