
Salutació
Aviat  farà  dos anys  que centenars  de  bunyolins  possibilitaren,  per  primera  vegada,  l’entrada d’Esquerra-

Bunyola a l’Ajuntament. Des d’allà, i amb la il·lusió del primer dia, hem treballat per fer del nostre un municipi 
millor, més net, dotat amb bons serveis, i sobretot, més democràtic i transparent. Precisament perquè aquest és 
el nostre compromís més important, era hora de començar a explicar els detalls de la nostra tasca, i no hem 
trobat millor manera de fer-ho que amb els nostres propis mitjans

Confiam, per tant, que sobretot aquest butlletí et sigui útil, per conèixer què fa Esquerra-Bunyola amb la teva 
ajuda i el teu suport. I confiam que sempre que vegis que ens equivocam, o que tenguis un suggeriment per fer-
nos, ens ho facis arribar.

Esquerra-Bunyola

Quan serà una realitat el centre de dia per 
Bunyola ?

Esquerra-Bunyola  tornà  a  demanar  en  el  passat  ple,  a  la 
Regidora de Benestar Social, per l'estat de nou centre de dia que 
s'està fent al local de la rectoria. Com ja és habitual en els plens, 
una de les diverses preguntes que va fer Esquerra-Bunyola, fou 
per tal de saber l'estat del centre de dia així com el model de 
gestió que fa comptes implantar l'actual equip de govern.

 Aquesta vegada, pareix que tenguérem un poc més de sort, i 
a  més  de  les  típiques  respostes  obtingudes  fins  ara 
“PAPERASSA”, el Sr. Batle digué que a la fi pareix que ja està tot 
solucionat i que s'està mirant el tema de la gestió del centre. En 
un  principi  l'equip  de  govern  es  plantejat  donar  la  gestió  del 
centre a una empresa externa, donat el seu alt cost en personal. 
Esperem  que  aquest  cop  sigui  vera  i  ben  aviat  el  poble  de 
Bunyola pugui gaudir del nou centre de dia.

El grup d’Esquerra vol un poble millor, no volem perdre més 
trens, per què no s'obri el centre de dia?

Preguntes a l'aire...
• Per què Bunyola no té educadora de 

carrer?

• Per  què  l'equip  de  govern  nega  la 
contractació d'un assessor d'esports i 
paga factures a Francesc Lliteres per 
valor de 1.200€?

• Quant  de  temps  haurà  d'estar  el 
carrer  de  Santa  Catalina  en  les 
condicions en què està?

• Per  què  no  hi  ha  política  cultural  a 
Bunyola?

• Com  es  pot  treballar  en  el 
planejament  urbanístic,  si  no  hi  ha 
regidor d'urbanisme, i quan n'hi hagi 
serà el tercer en menys de dos anys?

• Com és possible que l'equip de govern 
municipal  presenti  documents 
oficials  tot  plens  de  faltes 
d'ortografia,  gramàtica  i  fins  i  tot 
copiades descontextualitzades?

• Per  què  després  de  prescindir  del 
director  del  Festival  de  Música  de 
Bunyola  no  se  l'ha  destituït 
oficialment?

• Per què no s'arriba a dur a terme una 
campanya  per  millorar  la  recollida 
selectiva del fems?

• Quan  podrem  nedar  a  la  piscina 
municipal de Bunyola?
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Enhorabona per la desfilada dels reis
Esquerra-Bunyola vol  fer arribar la més cordial  enhorabona a tota la gent i  associacions que, de manera 

desinteressada,  participaren i  col·laboraren en la desfilada dels reis d'aquest any.  Es gràcies a gent així  que 
moltes  de  les  activitats  que  es  realitzen  al  poble  es  poden  seguir  fent  per  benefici  de  tots  els  bunyolins  i 
bunyolines. Moltes gràcies a tots i totes.

La feina d’Esquerra-Bunyola
Durant els prop de dos anys que fa que som a l’Ajuntament, Esquerra-Bunyola ha fet una feina d’oposició 

intensa, crítica quan calia i constructiva quan ha convengut. Una mostra d'aquesta feina és:

• Hem  proposat,  amb èxit,  que  l’Ajuntament  de  Bunyola  entràs  a  formar  part  del  Consorci  de  Raixa 
conjuntament amb el Consell de Mallorca, el Ministeri de Medi Ambient i la UIB.

• Hem  sol·licitat  la  creació  d’un  pla  de  gestió  de  les  instal·lacions esportives i  la  creació  d’un  tècnic 
coordinador esportiu municipal, proposta rebutjada per l'equip de govern.

• Hem aconseguit  que el  ple de l’Ajuntament  instàs al  Consell  de Mallorca a retirar del  Pla  Territorial 
Insular el punt referent al polígon d’Es Rafalot.

• S’ha aprovat, tot i que l’equip de govern no ho acabi de desenvolupar, una proposta nostra per a l’ús de 
tassons reutilitzables durant les festes i la instal·lació de màquines de preservatius a bars i farmàcies.

• Hem  demanat  que  es  redueixi  la  periodicitat  dels  plenaris per  tal  de  poder  tractar  més  àgilment 
l’actualitat  del  nostre municipi  i  afavorir  un millor  funcionament  democràtic  entre equip  de govern i 
oposició.

• Hem insistit, i  hi insistirem, a demanar més transparència i tota la informació a l’equip de govern. Per 
això,  hem fet  diverses  preguntes i  denúncies  públiques  sobre l’escola nova,  l’estat  de  l’escoleta,  el 
poliesportiu, el  centre de dia, l’ús clar dels  doblers públics, la gestió de  Sa Comuna, l’estat d’alguns 
carrers, la recollida selectiva o la gestió del Festival de Música.

La nostra feina continua... Fes-nos arribar les teves propostes, preguntes o inquietuds.

On és el solar de la escola?
Fa  estona  que  Bunyola  necessita  una 

escola nova i ara amb el darrer temporal això 
s’ha manifestat més que mai. Poden els nins i 
nines de Bunyola i els professionals que hi fan 
feina  continuar  gaire  més  en  aquesta 
situació? Fins on hauran d’aguantar?

Aquí hi ha una responsabilitat: per una part 
la Conselleria d’Educació que ha de construir 
l’escola  i  l’Ajuntament  que  ha  de  posar  el 
solar. Si no hi ha solar no hi ha escola nova ni 
institut  de  secundària  i  els  nins  i  nines  de 
Bunyola no es  mereixen  això.  Varen ser,  els 
bunyolins,  més  progressistes  i  avançats  fa 
vuitanta anys que no ara?

Perquè el batle no convoca la Comissió Mixta que va crear i informa el poble? Esquerra ja ho ha demanat en 
reiterades ocasions als plenaris. Perquè l'escola nova pugui sortir a la nova planificació d'infraestructures de la 
Conselleria 2010-2011 l'equip de govern municipal ha entrat el solar vora l'edifici d'infantil, que presenta certes 
dificultats  de  construcció  i  s'ha  d'estudiar  la  seva  viabilitat.  Si  l'informe de  la  Conselleria  d'Educació  no  és 
favorable, on es construirà l'escola que el poble necessita?

esquerra-bunyola informa
fet per la Secció Local d'Esquerra de Bunyola.
Pàgina Web: http://www.esquerra.cat/bunyola/
Correu electrònic: bunyola@esquerra.org
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