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1. INTRODUCCIÓ
Aquest document que tens a les mans, el Pla de Futura Gestió, estableix allò que a Alternativa per Pollença
ens agradaria que fossin les polítiques de govern municipal. Com ens agradaria gestionar i també com ens
agradaria que fos el nostre poble. Però hem de ser realistes i acceptar que en un període de 4 anys que
suposa una legislatura, és molt difícil aplicar tot el que aquest document conté, ja sigui per limitacions de
temps, de pressupost o de restriccions legals que s'han aplicat teòricament de forma temporal. Per tant,
aquest document ha de ser interpretat com un model pel qual fer feina, com una situació òptima i desitjable;
fet pel qual el més important d’aquest Pla és el rerafons ideològic i les intencions que hi ha al darrera.
Aquest Pla de Futura Gestió reflecteix els principis ideològics del nostre partit: mostra la nostra aposta per
una nova forma de democràcia, per una democràcia real on el poble es governi a si mateix; aposta per una
economia al servei de les persones i no del gran capital; per una societat justa i igualitària on tothom tengui
dret a una vida digna; defensa una societat i un poble protectors de la seva llengua i cultura i que defensen
el seu entorn i el medi ambient.
Aquest Pla està estructurat al voltant de 4 eixos que defineixen el poble que volem: un poble democràtic, un
poble just, un poble actiu i compromès, un poble sostenible. Dins cada un d'aquests hi trobareu apartats
temàtics, amb els seus objectius estratègics i les seves propostes concretes.
Aquest Pla de Futura Gestió ha estat elaborat de forma col·laborativa i ha estat aprovat en una Assemblea
Oberta. El procés d’elaboració d’aquest document ha estat llarg i complex, ja que no ens agrada improvisar
a darrera hora o fer les coses superficialment. Agafant com a base el Pla de Futura Gestió del 2011
(elaborat també de forma col·laborativa) des de l’estiu del 2014 vàrem designar companys amb experiència
en cada una de les àrees que hi ha al programa perquè les coordinessin. Aquests companys han estat els
responsables d’engegar un procés participatiu i d’establir contactes amb diferents col·lectius i persones
expertes en els temes a tractar. Un cop fet el primer esborrany també vàrem realitzar un taller participatiu on
totes les persones que varen participar varen establir les necessitats, mancances i millores que s’han de fer
al municipi. Aquestes propostes foren incloses també al Pla de Futura Gestió. Finalment hem de dir que
també hi són presents demandes i idees que moltes persones ens han fet arribar a través de mail, facebook
o contactant personalment amb qualsevol de nosaltres. D’aquesta manera podríem dir que el programa no
és nostre, sinó un poc de totes les persones que hi han participat.
Aquest Pla de Futura Gestió serà el full de ruta que guiarà les nostres accions durant els propers quatre
anys. Un Pla fet per molts que ha de servir per a construir un poble per a tots i construït per tots, perquè
l’alternativa som tots i no hi ha millor govern que el poble.
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2. UN POBLE DEMOCRÀTIC
2.1. PARTICIPACIÓ CIUTADANA

A) INTRODUCCIÓ
Des del nostre punt de vista, la democràcia és molt més que votar cada quatre anys. A Alternativa creiem en
la democràcia real, que ens permeti decidir dia a dia el model de la nostra societat i per això apostam per
una democràcia directa. Per a fer-la efectiva necessitam establir uns mecanismes i uns canals de
participació reals i efectius que permetin retornar el poder al poble.
Sabem que existeix una desafecció ciutadana cap als polítics i institucions. Però també sabem que existeix
una altra manera de fer política que està al nostre abast, i per aconseguir-ho, necessitam despertar interès
pels afers públics, així com introduir elements democratitzadors i impulsar les estructures comunitàries.
Si no existeix participació a l'Ajuntament és per manca de voluntat política, falta d'informació i de pedagogia
sobre participació. És més, hi ha hagut exemples de mala praxi participativa, com el cas de la Peixateria,
que només aconsegueix crear falses expectatives i minvar la confiança i la disposició dels ciutadans.
L’Ajuntament improvisa en participació ciutadana perquè no té cap pla de treball en què l’hagi planificada de
manera estratègica.
Els mecanismes de participació ciutadana que tenim són només consultius; se'ls ha de dotar de poder
decisori. El Reglament de Participació Ciutadana és obsolet, per això Alternativa ha presentat una proposta
de nou Reglament de Participació Ciutadana. Però això no és suficient, perquè sense una cultura
participativa i unes bases organitzatives participatives, aquests mecanismes són buits.
Creiem que és possible una forma de governar basada en el reconeixement del paper central del poble i
que es pot dur a terme a través de mecanismes de participació. Es tracta d'aconseguir espais de poder per
al poble en detriment, lògicament, dels poders polítics i fàctics sobre els quals se sustenta el sistema.
Creiem que la participació és una responsabilitat dels ciutadans i que la participació és el motor
transformador de la societat. Per això, hem de transmetre a la població la necessitat d'exercir el dret a la
ciutadania. Aquesta ha d'implicar-se de manera activa per la via de la participació directa.
La participació ciutadana no es pot reduir només a l'àmbit estrictament polític i institucional; per això, s'han
de crear fulls de ruta de caràcter transversal i multidisciplinari perquè la participació ciutadana arribi a tots
els àmbits. En aquest sentit, hem de tenir en compte que la millor garantia perquè una democràcia funcioni
és un rica vida associativa: la participació és la principal escola de democràcia.
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B) OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1) Facilitar i augmentar la informació dels ciutadans i de les associacions.
2) Fer pedagogia de la participació, donant formació i materials formatius a ciutadans, tècnics i entitats.
3) Ampliar els mecanismes de participació i interacció entre l'administració i els ciutadans i entitats.
4) Impulsar, enfortir i dinamitzar el teixit associatiu, afavorint l'autoorganització amb polítiques de convenis,
ajuts i formació.
5) Aconseguir que la participació ciutadana en la presa de decisions públiques es converteixi en una
pràctica de totes les àrees municipals per democratitzar el poble.

C) PROPOSTES
GENERALS
1. Elaborarem un Pla de Participació ciutadana, des d’una concepció àmplia i transversal, que permeti
estructurar el procés de democratització que volem per al poble, d’acord amb tots els actors
implicats.
2. Replantejarem l’Àrea de Participació i farem que depengui de Batlia, per garantir que s’introdueixi la
participació ciutadana en totes les àrees municipals, des d’una òptica transversal i
interdepartamental. La participació ciutadana en la presa de decisions públiques ha de ser entesa
com un projecte estratègic de l’Ajuntament.
3. Dotarem de partides pressupostàries suficients per al foment de la democràcia i de la participació,
així com per a processos participatius específics, a cada àrea.
4. Donarem formació als tècnics en participació ciutadana i crearem un equip tècnic municipal de
dinamització comunitària i participació, amb les següents funcions:
•

Gestió quotidiana de la participació ciutadana

•

Gestió de projectes participatius específics

•

Impuls d’una nova cultura de la participació entre la ciutadania i facilitació d’espais de
participació

INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I TRANSPARÈNCIA
1. Millorarem i potenciarem la pàgina web de l’Ajuntament i la comunicació via Internet amb els
ciutadans. Al ple de juliol de 2008 es va rebutjar la nostra moció relativa a la inclusió d'enllaços a la
pàgina web municipal.
2. Publicarem tota la documentació pública complint la llei de protecció de dades i la informació
econòmica relativa a l'Ajuntament, feina que venim fent a aquest bloc (bloc Urxella.
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http://alternativa.balearweb.net/ ) però que s'hauria de millorar i fer de manera institucional.
3. Facilitarem la realització de tràmits electrònics
4. Publicarem el sous, la declaració de béns patrimonials i activitats dels càrrecs electes. (Moció que
vam presentar al desembre de 2008 i es va aprovar però només fent la publicació de forma
voluntària).
5. Contestarem als ciutadans qualsevol reclamació, prec o petició que facin per escrit.
6. Fomentarem els taulons municipals com a eina de comunicació ciutadana, i millorarem i ampliarem
els punts de connexió municipal a Internet.
7. Crearem una llista de correu electrònic municipal, perquè la ciutadania pugui rebre informació
vinculada als plens, l’activitat municipal i els serveis i convocatòries.
8. Editarem un butlletí trimestral que arribarà a totes les bústies, amb un resum dels acords presos als
plens i de les principals actuacions de l’Ajuntament.
9. Fomentarem la difusió de la informació pública, per mitjà de xerrades, exposicions, debats, tallers,
conferències.
10. Mantindrem i reforçarem la independència de gestió i professional de la ràdio municipal, per evitarne les ingerències partidistes.
11. Promourem la relació entre la ràdio municipal i tots els centres d’ensenyament per tal que puguin
participar i fer de la ràdio una eina educativa amb la creació de tallers escolars.
12. Farem un ple extraordinari al 2017 sobre l'estat del municipi, i hi podran participar les associacions i
ciutadans que ho desitgin.
13. Redactarem memòries anuals dels diferents serveis de l'Ajuntament i les farem públiques.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
1. Realitzarem consultes populars pels assumptes d’especial rellevància.
2. Impulsarem els Consells Municipals (d'Àrea, de Joves, d'Infants...) i crearem l'Assemblea Oberta.
En ella hi participaran totes les persones i entitats interessades, es celebrarà almenys un cop a
l'any. La forma d'aprendre les decisions serà el consens, els acords seran vinculants i s'hauran
d'aplicar a les polítiques i pressuposts.
3. Actualitzarem el Reglament de Participació Ciutadana.
4. Els ciutadans també podran plantejar precs i preguntes en el Ple Municipal.
5. Editarem materials formatius, per a les entitats i la ciutadania, que difonguin els reglaments,
organismes i figures participatives del poble i que promoguin el seu ús.
6. Posarem en marxa processos de participació:
A) Obrirem processos participatius per decidir l'ús i funcionament dels espais públics.
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Els passos a seguir serien:
•

Informarem de les limitacions i condicionaments dels espais. Cal considerar tres punts
bàsics: garantir la seguretat, l’accessibilitat i la funcionalitat.

•

Realitzarem tallers de participació per la reflexió i debat de les propostes dels ciutadans, les
associacions i l’ajuntament. Sistematitzarem la informació recollida, analitzarem les
propostes realitzades i la seva viabilitat tècnica i econòmica i tornarem la proposta definitiva
d’usos per a l’equipament.

•

Decidirem per consens l’ús dels espais amb tots els agents que s’han implicat al procés.

B) Obrirem uns procediments de Pressupostos Participatius de manera escalonada.
El pressupost municipal és la principal eina de gestió d'un Ajuntament, on es concreten les
despeses que es faran al llarg de tot l'any. Als Pressuposts Participatius és la ciutadania la que
directament decideix com es gasten els diners municipals anualment. Ens comprometem a posar-lo
en marxa (almenys) en un 10% del pressupost seguint aquest procediment:
•

Obrirem un període d’estudi i d’informació per part de l’ajuntament, convidant a persones
que estiguin aplicant els pressuposts als seus municipis.

•

Un grup tècnic elaborarà un mètode per fer el pressupost participatiu. Dedicarem, per tant,
una part del pressupost per informes tècnics i dinamitzadors de participació ciutadana.

•

La ciutadania farà les propostes d’accions per ser incorporades a la despesa del pressupost
municipal

•

Farem el filtre i valoració econòmica. Agruparem les propostes que són similars i
descartarem aquelles que no siguin legals, que no siguin competència municipal, que siguin
tècnicament inviables, que superin el límit econòmic, que siguin ambientalment
insostenibles o que fomentin l’exclusió social. Un cop fet aquest filtre, les propostes seran
valorades econòmicament i enviades a tota la ciutadania perquè les voti.

•

Després es fa la votació per la ciutadania, s’estableix l’ordre de prioritats definitiu i s’escullen
les propostes que queden en les primeres posicions fins a assolir el límit econòmic del
pressupost participatiu.

C) Posarem en marxa un procés participatiu per detectar les necessitats immediates en el
manteniment. El procés de participació, que es realitzarà anualment, es dividirà en diverses fases:
•

Elaboració de llistats de necessitats detectades pels ciutadans.

•

Deliberació per part de l'equip de govern de la possibilitat de dur a terme les propostes
rebudes. Els motius de desestimació només podran ser d'índole econòmica, legal o bé pel
fet que ja estiguin en tràmit d'estudi o pendents d'execució.
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•

Decisió de les prioritats d'aquestes propostes, on pugui participar tota la ciutadania
empadronada en cada barri. Aquest procés d'elecció generarà una llista ordenada de
prioritats, la primera de les quals serà d'obligat compliment dins el mateix any per part de
l'Ajuntament.

TEIXIT ASSOCIATIU
1. Promourem mesures per enfortir el teixit associatiu: oferir assessorament, suport econòmic i logístic,
afavorir mesures per a la difusió i col·laboració entre entitats.
2. Elaborarem Pla de Foment de l’Associacionisme, que més enllà de la subvenció econòmica, millori
la capacitat interna de les entitats i el seu funcionament democràtic. Aquest Pla no ha de pretendre
tan sols diagnosticar la realitat social, sinó també intervenir sobre ella i, en última instància, introduir
processos transformadors en les relacions existents.
3. Farem un registre d'associacions que sigui funcional i un registre del espais públics, amb la seva
dotació, accessibilitat i ocupació, per tal d'afavorir i facilitar l'organització d'actes.
4. Oferirem a les diverses entitats i associacions un espai on poder reunir-se i on poder coincidir amb
d’altres col·lectius (com, per exemple, un casal d’entitats).
5. Revisarem les polítiques de subvencions i convenis entre l’Ajuntament i les diverses entitats, i així
diferenciar les propostes amb línies coherents i un projecte polític o social alliberador, del i per al
municipi, de les que no ho són.
6. Impulsarem acords de cogestió d’equipaments públics, serveis i programes per enfortir el paper de
les associacions i tendir cap a formes de prestació pública més properes i democràtiques.
7. Realitzarem campanyes i accions promocionals que serveixin per donar-se a conèixer a la
ciutadania i afavorir la participació social de les bases, per exemple: organitzar una Fira d'Entitats
com a jornada de divulgació de la tasca de les entitats, potenciar la col·laboració entre escoles i
associacions per a la realització d'activitats conjuntes en horari lectiu o no.
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2.2. ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ MUNICIPAL

A) INTRODUCCIÓ
A Alternativa sabem que l'actual administració i gestió de l'Ajuntament és molt millorable. Els funcionaris i el
personal laboral han de poder treballar eficientment per al conjunt de la ciutadania, sense clientelismes ni
part i quarts. És indispensable que la transparència en la gestió i l'administració sigui la norma, i no
l'excepció. Però també cal corregir la situació actual en què la gestió de l’àmbit públic municipal -quan hi ha
gestió- no està orientada cap a millorar la qualitat de vida i desenvolupament integral del nostre municipi.
La situació de crisi actual està tenint unes conseqüències que afecten la vida econòmica dels municipis, i,
per tant a l'administració i gestió dels Ajuntaments. L' Ajuntament, per tant, ha de fer una planificació
adequada dels seus recursos econòmics i una gestió eficaç. Precisament perquè creiem fermament en el
sector públic hem de demostrar com, a més d'igual d'eficaç que qualsevol empresa privada, també

és

humanament superior. La municipalització implica un control absolut de l'Ajuntament sobre els preus que
s'apliquen- i per tant, la possibilitat de l'abaratiment mitjançant pressió social- cosa que significa que tothom
en pot fer ús, independentment dels seus ingressos, i unes millors condicions de treball per als professionals
que hi treballen. A més, els beneficis econòmics que anteriorment es quedava l'empresa concessionària ara
són recaptats en la seva totalitat per l'Ajuntament. Defensam per tant, el manteniment i creixement dels
serveis de titularitat pública, amb la implicació directa de la ciutadania en la seva planificació i gestió.
Des d' Alternativa creiem que les polítiques públiques de promoció econòmica han de fomentar el
cooperativisme i l'economia del municipi, per tal de fomentar els drets laborals i una economia que defugi
del model del creixement continu imperant. A més, pensam que s'ha de potenciar un canvi de model
productiu d'acord amb el cobriment de necessitats i no de la maximització del benefici, que afavoreixi alhora
altres sectors econòmics amb potencial de futur. Però, sobre tot, l'Ajuntament ha d'assumir un paper actiu en
la defensa dels treballadors i treballadores.

B) OBJECTIUS ESTRATÈGICS

1) Fer una administració sostenible, racional, àgil i transparent.
2) Municipalitzar o remunicipalitzar serveis que es donen en règim de concessions.
3) Prioritzar les clàusules socials en la contractació pública.
4) Vetllar pels drets laborals i millorar les condicions laborals dels treballadors de l'ajuntament.
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C) PROPOSTES
GENERALS
1. Durem a terme una planificació estratègica i transversal de l'acció política, evitant el solapament de
tasques, una excessiva departamentalització, i afavorint la simplicitat orgànica i administrativa.
2. Augmentarem els mecanismes de coordinació entre àrees i treballarem la transversalitat.
3. Elaborarem un Pla d'actuació per gestionar adequadament la Cala San Vicenç.
4. Racionalitzarem l'administració a través d'una administració electrònica; presentació de documents i
notificacions via Internet, a fi d'agilitzar els processos.
5. Instal·larem progressivament programes de codis oberts a l'administració municipal.
6. Ambientalitzarem l'administració impulsant l'ús de paper ecològic i/o reciclat i l'estalvi d'energia
elèctrica, de combustible en els vehicles municipals, de l'energia elèctrica (tant a les dependències
com a l'enllumenat públic, que farem progressivament menys agressiu mediambientalment), així
com també l'estalvi d'aigua potable. Potenciarem la funció de reciclatge òptim i harmonitzador
mediambiental de la deixalleria municipal.
7. Separarem les actuacions pròpies de la gestió municipal de qualsevol manifestació de caire religiós.
Retirarem el crucifix de la sala de sessions de la Casa Consistorial.
8. Municipalitzarem els serveis, no externalitzarem ni privatitzarem els serveis públics. El criteri d'un
servei públic mai ha d'ésser el de l'obtenció dels beneficis sinó el de donar un servei al poble.
9. Ampliarem el nombre d'àmbits de competència de l'Empresa Municipal EMSER, amb el
clavegueram i les platges.

CONTRACTACIÓ
1. Explorarem a fons les possibilitats de l'Ajuntament com a ocupador i qualificador de mà d'obra,
participant en convenis amb institucions supramunicipals per promoure l'ocupació i la formació
ocupacional.
2. Reservarem el 5% de les ofertes d'ocupació pública per a persones amb discapacitat físiques o
psíquiques.
3. Concertarem, de forma permanent, contractes de garantia social als diferents col·lectius avinents de
discapacitats o joves amb risc social.
4. Prioritzarem, pel que fa a la política de contractació de l'Ajuntament, les empreses cooperatives.
5. Establirem criteris i condicions referents als drets laborals dels treballadors (com la lluita contra la
temporalitat demanant compromisos per l'estabilitat) a l'hora d'adjudicar les contractacions.
6. Instaurarem unes polítiques de contractació de personal transparents, lliures de tot clientelisme i
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decidides pel consistori en ple, que potenciïn el reciclatge i la formació de personal municipal per
promoure, d'aquesta manera, un millor servei i una millor atenció a la ciutadania.

TREBALLADORS PÚBLICS
1. Potenciarem la participació dels treballadors públics -com a coneixedors directes de les
problemàtiques, en el disseny, organització i prestació dels diferents serveis i departaments, a
efectes de prestar el millor servei als ciutadans.
2. Acabarem el catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Pollença i
dels organismes dependents del mateix: Emser, Residencia, Patronat de Turisme...
3. Cobrirem les places de direcció i organització dels diferents àmbits tècnics, de serveis i assistència
municipal amb personal suficientment qualificat i professional (Residència, Emser, encarregat de la
brigada...).
4. Igualarem progressivament les retribucions dels treballadors de l’Ajuntament, indiferentment si són
funcionaris o laborals, segons el seu nivell professional.
5. Revisarem els convenis laborals dels treballadors de l'Ajuntament per garantir una política laboral
equitativa i justa, per tal de continuar la política de reducció de la partida actual d'hores extres.
6. Igualarem progressivament les avantatges de caràcter social (ajudes mèdiques i assistencials...) als
convenis col·lectius del personal dels distints àmbits i àrees municipals, personal laboral, personal
d'Emser, personal de la Residència, i col·lectiu de treballadores familiars.
7. Regularitzarem progressivament els falsos autònoms actualment existents a l'ajuntament. Farem
convocatòries de concurs públic per les places ocupades d'aquesta forma irregular.
8. Evitarem els falsos becaris.
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3. UN POBLE JUST
3.1. ECONOMIA
A) INTRODUCCIÓ
Alternativa per Pollença aposta per un model econòmic de poble que s’allunya de la lògica capitalista
d’acumulació, competència i despossessió. Per això, defensam els interessos col•lectius i els béns i serveis
públics. L’objectiu final no és altre que l’autogestió de l’economia per part dels propis treballadors i
ciutadans, per posar-la al servei de les persones. Així, defensam l’impuls econòmic de caràcter social i que
s’orienti a millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans, tenint en compte sempre la necessària
sostenibilitat, amb el més absolut respecte al medi ambient i la preservació del territori.
A Alternativa per Pollença pensam que l’economia és una eina per millorar la vida als ciutadans i no és un fi
en si mateixa, per això fomentarem un canvi en el paradigma econòmic dominant, i fer un bon ús de les
competències municipals en l'àmbit econòmic.
En els darrers temps estam assistint arreu de l’estat a la privatització de gran parts dels serveis.
L’administració renuncia a gestionar directament molts d’aquests, concedint l’explotació a empreses
privades. La privatització, a més de la pèrdua de control de l’ajuntament sobre diversos serveis essencials,
es fa a costa dels drets dels treballadors i de les treballadores que els presten i no en garanteix la igualtat
d’accés a tothom. Cal tenir en compte, a més, que les empreses adjudicatàries entren sempre en la lògica
capitalista i per tant prioritzen l’obtenció de beneficis privats per sobre del benefici social que ha de
perseguir qualsevol servei públic.
La municipalització implica un control absolut de l’ajuntament sobre els preus que s’apliquen –i, per tant, la
possibilitat de l’abaratiment mitjançant pressió social– cosa que significa que tothom en pot fer ús
independentment dels seus ingressos i representa unes millors condicions de treball per a tots els
professionals que hi treballen. A més a més, els beneficis econòmics que anteriorment es quedava
l’empresa concessionària, són ara recaptats en la seva totalitat per l’ajuntament.
Com hem dit, a Alternativa volem promoure un model econòmic que s’allunyi de la lògica capitalista. I
Evidentment quan parlam de polítiques de promoció econòmica això ens porta a parlar de polítiques que
promoguin el cooperativisme i una economia de proximitat i arrelada a l’entorn. Això ens portarà a una
economia respectuosa amb els treballadors i en definitiva al servei de les persones.
No podem deixar de dedicar un punt específic de propostes relatives al turisme perquè aquest és molt
important al nostre municipi, ja que és l’activitat que més gent ocupa, de les que més diners mou i que més
recursos consumeix. Un dels principals problemes del turisme és la temporalitat i la precarietat laboral que
genera, a més de l’impacte ecològic que provoca. Per tant un dels objectius nostres és acabar amb aquesta
problemàtica. Evidentment la desestacionalització és una forma per acabar amb la temporalitat i això sí que
és tractat en aquest apartat; ara bé, la resta de mesures sobre temes laborals es troben a l’apartat sobre
treball (desenvolupat al punt 3.2.DRETS SOCIALS).
Un dels temes importants és aconseguir un turisme que no es basi només en el sol i platja i que només sigui
actiu durant uns mesos a l’any i que a sobre és actiu de forma massiva. Cal fomentar un model que fomenti

13

els valors del respecte i la responsabilitat envers l'entorn, la natura i el paisatge i la cultura. Per tant, a part
del sol i la platja creiem que es necessari potenciar un turisme que es fonamenti en tres eixos com són el
paisatge i natura, la cultura i l’ esport. Igualment creiem que és important que el principal beneficiari del
turisme ha de ser el poble de Pollença i els seus habitants. El turisme no ha de servir per a l’enriquiment
d’un petit nombre d’empresaris, ni alterar la qualitat de vida dels pollencins.
Finalment, en política pressupostària s'ha de tendir a la màxima transparència i participació possible, la
informació econòmica ha de ser fàcilment accessible i ha de poder ser fiscalitzada. Així mateix, s'han
d'utilitzar tots els recursos que ens ofereix la fiscalitat per redistribuir la riquesa.

B) OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1) Lluitar contra la privatització de serveis i a favor de la municipalització
2) Promoure a través de la contractació pública l'economia social i solidària.
3) Promoure el cooperativisme a través d'assessorament, formació, ajuts.
4) Protegir i afavorir el petit comerç local
5) Potenciar el sector primari i secundari com a forma de no dependre exclusivament del turisme
6) Desestacionalitzar el turisme i i potenciar el turisme naturalístic, cultural i esportiu.
7) Regular les activitats relacionades amb el turisme per tal que no perjudiqui la qualitat de vida dels
residents i perquè sigui beneficiós pel conjunt del poble.
8) Política pressupostària participativa, seriosa i amb rendició de comptes pública.
9) Fiscalitat progressiva
10) Lluita contra l'atur, la precarietat i l'exclusió

C) PROPOSTES
SERVEIS PÚBLICS
1. No privatitzarem cap servei i municipalitzarem aquells serveis que sigui possible.
2. Ampliarem les competències perquè EMSER passi a fer-se càrrec de les platges i el clavegueram.
3. Per aquells serveis que es requereixi contractació pública, aplicarem clàusules socials.
Veure totes les propostes relatives a contractació pública, a l'apartat ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
MUNICIPAL
TREBALL
Veure a l'apartat DRETS SOCIALS
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PROMOCIÓ DEL COOPERATIVISME
1. Difondrem l’economia cooperativa a tots els nivells.
2. Assessorarem els emprenedors per a la creació d’empreses cooperatives o d’iniciatives
cooperativistes interempresarials.
3. Assessorarem en la recerca de fonts de finançament, a poder ser alternatives, per a projectes
cooperatius.
4. Prioritzarem, quant a la política de contractació de l’ajuntament, les empreses cooperatives i
establirem criteris i condicions referents als drets laborals –com la lluita contra la temporalitat
demanant compromisos per a l’estabilitat– a l’hora d’adjudicar les contractacions d’acord amb les
limitacions legislatives existents.
5. Prioritzarem les cooperatives i altres formes organitzatives d’economia social a través de la
preferència en l’obtenció d’ajuts, cessió de locals, subcontractació de serveis al propi ens local,
publicitat gratuïta als mitjans públics...
6. Realitzarem accions formatives sobre economia cooperativa dirigides als emprenedors.
7. Promourem l'associacionisme entre les empreses ja existents.

ECONOMIA DE PROXIMITAT. SECTOR PRIMARI, ARTESANIA I COMERÇ
1. Donarem suport a iniciatives autogestionades de producció alimentària en horts municipals i
distribució alternativa. Facilitant l’entrada de treballadors, especialment els joves, al sector primari.
2. Procurarem polítiques de foment de la producció i comercialització del productes locals i l´agricultura
ecològica, facilitant els canals de distribució i punts de venda directa i fent la difusió pertinent pels
mitjans municipals. Promourem una economia de km 0 al sector primari (producció local, consum
local).
3. Farem compra pública en proximitat, donant preferència a proveïdors locals.
4. Donarem informació als pagesos i propietaris de finques agrícoles sobre les possibilitats d’accés a
les subvencions i fons europeus, col•laborant en els tràmits i gestions de les seves sol•licituds.
5. Crearem una llotja de pescadors per afavorir que aquests sector pugui tenir contacte directe amb el
consumidor, sense dependre d'intermediaris.
6. Afavorirem al sector artesanal local en la participació a fires i comercialització del seus productes
amb la catalogació de “Fet a mà a Pollença”.
7. Potenciarem i protegirem el petit comerç, defensant i protegint els horaris comercials.
8. Deixarem de fomentar la creació de grans superfícies i intentarem que les existents s'impliquin de
manera més directa amb l’economia local. Ja sigui venent els productes locals, com actuant amb
responsabilitat en front del petit comerç.
9. Potenciarem els mercats de Pollença i el Moll mitjançant l’abaratiment de taxes d’ocupació i millores
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dels serveis, donant prioritat als productors i comerciants locals i a la producció artesanal i
ecològica.
10. Posarem en funcionament un servei d'atenció al comerciant que dinamitzi de forma estable la
coordinació amb l’Associació de Comerciants i que pugui assessorar en tot allò que fa referència a
la normativa comercial, la disciplina de mercat, la formació a comerciants i treballadors del comerç,
etcètera.
11. Establirem a la web de l'Ajuntament un espai amb informació detallada útil per al comerciant. Des
de les necessitats per a l’obertura d’un comerç fins a la normativa i pràctiques comercials.
12. Implicarem els representants del comerç en la planificació de totes les polítiques susceptibles
d’afectar el desenvolupament de l’activitat del sector.
13. Crearem un registre d'empreses reconegudes i certificades locals (que hauran d'estar al corrent de
pagament de taxes i imposts)
14. Farem polítiques per potenciar el sector primari i secundari, per tal d'intentar trencar amb la
dependència econòmica del turisme.

TURISME
1. Potenciarem de forma racional i sostenible el turisme mediambiental, promocionant i millorant el
parc de la Gola i el Puig de Santuiri entre altres indrets i zones humides com l’Albufereta. Així mateix
obrirem i condicionarem els camins públics i augmentarem els llocs d’observació ornitològica.
2. Potenciarem de forma racional i sostenible el turisme cultural, creant i promocionant el projecte de
poble museu així com la resta de patrimoni cultural i artístic del poble.
3. Promocionarem les possibilitats esportives de l'entorn: senderisme i excursionisme, escalada
esportiva, ciclisme...
4. Revisarem les concessions de gandules i para-sols, quioscs i altres serveis a les platges cercant les
condicions més beneficioses pel municipi en conjunt, amb la possibilitat de gestionar-les
directament.
5. Controlarem l’ocupació de la via pública per cadires, taules, expositors, etc., cercant equilibrar els
interessos dels usuaris, els ingressos que suposen per la tresoreria municipal i el dret a gaudir de
l'espai públic..
6. Promourem la signatura d’un conveni entre els empresaris turístics i el sector agrícola per afavorir el
consum de productes agrícoles locals als establiments turístics del municipi.

POLÍTICA PRESSUPOSTÀRIA I FISCALITAT
1. Impulsarem pressupostos participatius (veure l’apartat de PARTICIPACIÓ).
2. Reduïrem el màxim els pagaments de factures extrajudicials, (factures que no han estat
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pressupostades o no han estat aprovades per cap tècnic o secretari de l'Ajuntament),
escandalosament nombroses fins ara. A cada Plenari el Batle o Regidor responsable haurà de donar
compte de les factures i pagaments autoritzats, responsabilitzant-se de la seva autorització.
3. Instaurarem una Comissió de Seguiment dels Pressupostos, que passarà comptes amb el Plenari
amb una normativa consensuada entre els representants polítics.
4. Crearem un departament d’auditoria interna permanent, que actuarà de forma aleatòria, sorpresiva i
independent, per tal d’optimitzar el recursos humans i materials i fiscalitzant l’actuació dels
responsables polítics, el funcionariat, tècnics i personal laboral de l’ajuntament. Aquesta auditoria
haurà de ser independent en el seu funcionament, amb un reglament i atribucions que es
consensuaran entre les forces polítiques amb l’assessorament d’Intervenció i Secretaria.
5. Publicitarem constantment i pels mitjans més adients els estats de comptes i tresoreria de
l’ajuntament.
6. Augmentarem els criteris progressius dels impostos municipals: impost de béns immobles, impost
de circulació de vehicles, etc. Cal una tributació progressiva per tal de finançar les mesures per a la
igualtat social.
7. Pujarem l'IBI al 10% dels valors cadastrals més rics (exclosos els residencials) i destinarem
l'augment de la recaptació en favor dels col·lectius més desafavorits econòmicament i en
subvencions dirigides a l'activitat econòmica.
8. Incrementarem la despesa social.
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3.2. DRETS SOCIALS

A) INTRODUCCIÓ
La conjuntura econòmica i les anomenades polítiques d'austeritat, han incrementat les desigualtats,
accelerant la polarització social i l'extensió del risc de pobresa i de vulnerabilitat social. S'està reforçant el
sistema de classes en què les situacions de marginalitat i pobresa de cada vegada afecten una proporció
més important de la ciutadania. A l’actual crisi l'atur afecta greument a una bona part dels ciutadans del
municipi, així que calen unes polítiques de serveis socials dignes al municipi per lluitar contra qualsevol
forma d’exclusió social. És imprescindible que les prestacions socials deixin de ser una "dàdiva" resultat de
la "generositat" i la disponibilitat pressupostària de l’administració per adquirir la categoria de drets que
poden ser reclamats i exigits per qualsevol ciutadà.
S’ha de realitzar un canvi en les polítiques dels serveis socials, cal prioritzar les necessitats dels col•lectius
més desafavorits al mateix temps que han de poder treballar en la línia de la sensibilització i la reivindicació
política i social, per tal que els seus beneficiaris deixin de ser uns agents passius que només reben unes
prestacions i siguin uns agents socials actius, motors del canvi. El paradigma de gestió de la pobresa i
l'exclusió social del neoliberalisme es basa en la individualització de les problemàtiques socials i en
l'estigmatització de les persones en situació d'exclusió; en el traspàs de funcions a la beneficència privada,
destruint el discurs dels drets socials i negant la responsabilitat del sector públic; i en la utilització
d'ordenances municipals per reprimir i ocultar les expressions de la pobresa dels carrers. Cal lluitar contra
tot això. És responsabilitat del municipi posar en marxa plans per a la integració social. Tot i que són
importants els plans adreçats a col•lectius concrets –plans d’acollida als nouvinguts, als aturats de llarga
durada...– cal fer una aposta molt seriosa pels plans integrals o comunitaris que intenten incidir d’una
manera global sobre els problemes de tota la comunitat.
El dret a la salut és un dret bàsic per a totes les persones i per això defensam un sistema sanitari públic
(propietat i provisió pública, submissió a l'interès públic i de la majoria i que exclogui qualsevol privatització o
criteri mercantil), universal (que no exclogui ningú) i de qualitat. Volem un sistema que abasti totes les fases
de la vida, amb una visió integral, des de la prevenció, des de la infància, a les cures sociosanitàries i el
respecte a una mort digna. Cal manifestar públicament que no correspon corregir les deficiències del
sistema sanitari a l'administració local, tot i que cal vetllar per suplir amb recursos propis dels ens locals
aquelles necessitats que no restin cobertes. Per això, és necessari dedicar els recursos necessaris per tal
que els sistema sociosanitari sigui digne per moltes raons, però entre elles perquè totes les persones som
susceptibles de patir una malaltia, discapacitat o situació de dependència al llarg de la nostra vida; perquè la
diversitat enriqueix la vida comunitària; i perquè el nivell de civilització d'una societat es pot mesurar pel
respecte i la consideració que la societat té cap als col·lectius més vulnerables. Per això mateix, també hem
d’actuar d’una manera decidida per evitar les situacions de desemparament amb les que creixen alguns nins
i joves al municipi, i vetllar per uns serveis d'atenció socioeducativa en condicions.
Però també hem d'actuar contra diverses formes de discriminació. En primer lloc, hem d'actuar contra la
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discriminació a què estan sotmeses les persones amb diversitat funcional i afectades per una malaltia
mental, una discriminació que té les seves arrels en un model de societat no inclusiva i no dissenyada per a
tothom. Són diverses les barreres (arquitectòniques, actitudinals, de comunicació...) que impedeixen la
participació d'aquests col·lectius en igualtat de condicions a la resta de la ciutadania.
En segon lloc, hem d'actuar contra la discriminació cap a les persones migrants. Volem un poble que sigui
capaç d'entendre el fet migratori com una realitat interessant, positiva i enriquidora, i per això s'ha de
treballar per allunyar la connotació negativa que moltes vegades duu implícita la paraula, així com deixar
d'identificar com a immigrant únicament l'immigrant del sud/perifèria. S'ha de treballar per una bona
convivència que impliqui un tracte d'igual a igual i s'han d'establir mecanismes no ja de solidaritat amb els
immigrants sinó d'acció conjunta.
Hem de ser capaços també de salvar la distància entre el discurs públic sobre la migració (que se sol
centrar en la diversitat cultural) i el discurs popular (que se sol preocupar per l'ús de l'espai públic i dels
serveis comunitaris). No fer-ho implica donar avantatge al populisme xenòfob.
Per això, sobre tot, ens hem de centrar en desenvolupar una política informativa i formativa sobre els
recursos de la població als quals pot accedir el nouvingut, però de manera general, no tan específica per a
persones estrangeres; i pel que fa a la gestió dels recursos hem de tenir present que la falta de
transparència en l’adjudicació d’ajuts, i el desconeixement de

la gent de quins criteris s’utilitzen en la

política d’ajuts socials, augmenta la rumorologia i la xenofòbia; i la revisió del criteri socioeconòmic com a
única base per a l’adjudicació, ja que això crea cert immobilisme en la persona receptora i cal buscar criteris
positius com la recerca de treball, la formació, etc.
Finalment, hem de lluitar contra la xenofòbia tant al carrer com a la sala de plens, perquè és una forma
d'aturar l'ascens del feixisme organitzat, i ho hem de fer desemmascarant el debat simplista a favor o en
contra de l'immigració, plantejant a qui perjudica i a qui beneficia la immigració. D’aquesta manera podem
mostrar com aquells que surten beneficiats de l’existència d’aquesta bossa de mà d’obra barata són
precisament els que articulen discursos contraris a la immigració; cal denunciar aquesta contradicció i fer
aflorar qui són els beneficiats i les víctimes d’aquesta situació, per tornar a teixir les aliances naturals entre
les classes populars, sigui quin sigui el seu lloc de procedència.
En tercer lloc, hem d'actuar contra la discriminació que pateixen les dones i el col·lectiu LGTB. Tot i que les
dones poc a poc han anat conquerint drets, prenent poder, s’han anat fent visibles en els llocs de decisió i
han pres consciència que no han d’estar sotmeses, el patriarcat continua ben vigent. El patriarcat també ha
pres noves formes d’opressió menys visibles que la violència masclista. El menyspreu de les lluites i les
reivindicacions feministes al·legant que ja hi ha una igualtat real no fa més que eternitzar i invisibilitzar les
desigualtats existents en tots els àmbits de la societat:
•

Les dones generalment han de compaginar la seva feina amb la responsabilitat de la llar i l’atenció
als fills. Per molt que es digui, i per molt que els homes "col·laborin", la responsabilitat de que la llar
funcioni la segueix assumint majoritàriament la dona.

•

Les dones ho tenen més difícil per accedir a un lloc de feina d’alta qualificació. Igualment, troben
més entrebancs per dedicar-se a la política activa, la qual cosa es tradueix en manca de polítiques
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dirigides a les dones.
•

Com que els sous de les dones a l'empresa privada segueixen sent més baixos que els dels homes
amb la mateixa qualificació professional, és la dona qui majoritàriament deixa la feina quan es tenen
fills. La manca d’escoles d’educació infantil per a nines i nins de 0-3 anys provoca que en molts
casos la dona renunciï a la seva activitat professional fins que els infants poden accedir a l’escola
als tres anys. En aquests casos, si en tenen, les "padrines" s’han d’ocupar dels néts i han d'assumir
tota una sèrie de tasques sota la seva responsabilitat que no els pertocarien, i que els impedeix
desenvolupar la seva pròpia vida.

•

Aquests problemes són més greus encara per a les dones immigrants, per això cal impulsar
polítiques actives per a la seva integració.

Totes les consideracions abans esmentades fan que la dona pateixi un estrès important que, en molts de
casos, fa que renunciï a la seva feina remunerada i provoca frustració personal, a banda de fer-la més
depenent econòmicament i per tant més exposada a situacions de violència o dominació. Però el sistema
patriarcal, a més d'imposar la dominació del col·lectiu d'homes sobre la resta dels col·lectius, també imposa
un determinat model de sexualitat dominant (l'heterosexualitat) que justifica el maltractament i discriminació
del col·lectiu LGBT.

B) OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1) Establir els mecanismes necessaris per fer que el dret a la salut torni a ser universal
2) Lluitar perquè i garantir que el sistema de salut i el sociosanitari sigui públic i de qualitat
3) Fomentar l'educació en hàbits saludables i en prevenció de riscs
4) Millorar en tots els àmbits l'atenció a les persones en situació de dependència i els seus familiars, així
com reforçar l'atenció socioeducativa
5) Erradicar les situacions de discriminació envers les persones amb diversitat funcional, migrants, dones i
LGTB
6) Fer front de manera urgent a les situacions d'emergència social
7) Implementar polítiques comunitàries per garantir l'alimentació adequada, l'habitatge digne i el treball.

C) PROPOSTES
GENERALS
1. Crearem un Consell Municipal de Drets Socials. Un òrgan de participació, coordinació i cooperació
interdepartamental, obert a les associacions i la ciutadania.
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2. Elaborarem un estudi de les necessitats socials, mapes de cobertura i guies de recursos que ens
proporcioni eines rigoroses per poder dissenyar una planificació ajustada a la realitat de Pollença.
3. Difondrem, promourem i dotarem adequadament els Serveis Socials: Centre de Dia, el Servei
d’Atenció Domiciliària, Escola Viva, Residència, els seus programes i recursos.

SALUT i ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
Dret a la salut
1. Implicarem el municipi en la lluita per la millora dels serveis sanitaris i sociosanitaris: per això,
impulsarem les enquestes de satisfacció en relació amb la xarxa d'equipaments sanitaris del
municipi per tal de dotar-nos d'elements de pressió davant l'administració autonòmica, i i mpulsarem
la creació d'agrupacions de persones usuàries de la sanitat pública.
2. Establirem un protocol entre el centre de salut i els serveis socials per tal que TOTHOM que visqui a
Pollença, sigui quina sigui la seva situació legal-administrativa, tengui garantit el dret a atenció
primària.
3. Dotar de major pressupost els serveis socials per poder oferir ajudes per aquells serveis,
tractaments, pròtesis, etc. que no cobreix la Seguretat Social d'ençà del RD16/2012.

Salut de qualitat
1. Col·laborarem amb els organismes supramunicipals per aconseguir un centre de salut nou a
Pollença o ampliar l’existent. Cal estudiar la possibilitat de construir un segon pis a l’actual centre de
salut o cedir un solar municipal a la Conselleria.
2. Negociarem amb el Govern la millora dels serveis sanitaris del municipi: fan falta un infermera, un
metge, un auxiliar informatiu i mig pediatre.
3. Realitzarem una planificació conjunta amb els responsables del Centre de Salut per tal d’optimitzar
l’ús de les piscines municipals com a recurs terapèutic: en programes de rehabilitació i en
programes de preparació del part.
4. Potenciarem l'assistència sanitària domiciliària.
5. Facilitarem des de l'ajuntament el suport d'un mediador cultural que pugui ajudar en la resolució de
conflictes assistencials a causa de les diferències culturals o religioses.
6. Fomentar la informació sobre la mort digna, el testament vital i ajudar a fer les gestions.
7. Col·laborarem per millorar l'assistència sanitària a les embarassades: servei d'ecografia, personal
específic, cursos pre i postpart.
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Educació en hàbits saludables i prevenció
1. Realitzarem un Pla d’Actuació Municipal dirigit a fomentar els hàbits saludables de la població
(implicant també les escoles i instituts) i especialment dels col·lectius de població amb majors riscs
sanitaris, i els referents a la salut laboral.
2. Realitzarem programes de prevenció d’embarassos adolescents, d’educació sexual i prevenció de
Malalties de Transmissió Sexual dirigits tant a la població escolar dels centres d’ESO, com a les
associacions juvenils i a la població en general.
3. Fomentarem la instal·lació de màquines expenedores de preservatius als centres educatius de
secundària, així com en altres llocs públics i privats.
4. Elaborarem programes de prevenció de la població contra els efectes de modes i campanyes de
publicitat enganyoses que promouen models de consum irracionals, canons de bellesa malaltissa o
el consum irracional de medicaments o pseudomedicaments per perdre pes.
5. Realitzarem un control sanitari de la qualitat de les aigües de consum i de bany, facilitant les anàlisis
dels pous i cisternes particulars.
6. Farem un pla municipal sobre drogues
Apostam clarament pels programes de Disminució de Danys per a les persones drogodependents i
per la despenalització de les drogues, únic context en què es poden desenvolupar amb garanties els
programes de prevenció sobre l’abús de drogues, que no poden anar deslligats de programes per a
l’accés al treball, a l’habitatge i a la formació.
Això en el pla municipal, es concreta en:
•

Recolzament als moviments per la despenalització: adhesió al moviment de ciutats per la
despenalització.

•

Política de reducció de danys:
a) Creació d’un observatori municipal de drogues amb l’objectiu de conèixer les pautes de
consum de les diferents drogues entre la població del municipi.
b) Creació d’un servei municipal d’anàlisi de substàncies. Dependent de l’àrea de sanitat, en
estreta relació amb el Centre de Salut, que tindrà dues funcions:
•

D’una banda, la realització periòdica d’anàlisi de mostres de substàncies recollides
en el mercat negre, amb la finalitat de tenir dades permanentment actualitzades de
la qualitat de les substàncies il·lícites que circulen al municipi. Es tracta de donar a
conèixer periòdicament, a professionals de la salut i consumidors, i a través dels
mitjans adequats, la situació de puresa o adulteració de les substàncies més
consumides, així com detectar ràpidament qualsevol partida adulterada amb
productes perillosos per a la salut i advertir del perill als potencials usuaris.

•

Oferir un servei d’anàlisi, anònim, a totes aquelles persones que ho sol·licitin. Es
tracta de promoure la participació activa de les persones implicades en la protecció
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de la seva pròpia salut i que tenen una actitud de consum responsable. S’oferirà
aquest servei, en ocasions com festes o concerts multitudinaris, allà on es prevegi
que pugui existir el consum de substàncies susceptibles d’estar adulterades.
Lògicament, una actuació sanitària com aquesta és incompatible amb dispositius
que reprimeixin i persegueixin el consum. Per això l’Ajuntament s’ha de
comprometre que la Policia Local no realitzi cap actuació d’aquest tipus i a realitzar
les gestions perquè altres cossos policials tampoc no ho facin.

•

Prevenció i informació
a) Campanyes informatives dirigides sobretot als joves (a partir dels 12 anys) sobre els
efectes de les diferents drogues (també les legals) i les conseqüències del seu consum. En
aquest sentit, proposam establir un conveni amb Energy Control, entitat pionera i
capdavantera en Reducció de Danys, per desenvolupar programes d’educació no formal
sobre prevenció i reducció de danys entre els consumidors potencials.
b) Foment de les activitats de lleure com a alternativa al consum de drogues (també les
legals).

Atenció a persones en situació de dependència
1. Millorarem les polítiques de prevenció i les condicions sanitàries i sociosanitàries de les persones
amb diversitat funcional, així com de l'atenció mèdica i de les prestacions ortopèdiques i protèsiques
adreçades a aquest col·lectiu.
2. Vetllarem perquè la Residència de Persones majors de Sant Domingo tengui els mitjans i la plantilla
suficient de personal sanitari.
3. Vetllarem pel correcte funcionament del Centre de Dia i de la Residència, pel que fa recursos i a
qualitat en l'atenció.
4. Afavorirem la participació activa de les persones afectades per malalties mentals i altres col·lectius
amb diversitat funcional, en els programes de cultura i lleure.
5. Facilitarem i fomentarem la pràctica d'activitats esportives entre les persones amb diversitat
funcional com a element bàsic per a la salut i el benestar, garantint instal·lacions adaptades i
professionals de suport.
6. Fomentarem els habitatges supervisats, per garantir l'autonomia i la integració social en igualtat de
condicions.
7. Col·laborarem amb PRODIS amb tot allò possible.
8. Afavorirem el dret a viure a ca seva de les persones dependents a través del recolzament del Servei
d'Atenció a Domicili, ampliant l'horari d'atenció (capvespres i dissabtes) prioritzant l’atenció integral
domiciliària que incorpori tots els serveis.
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9. Potenciarem i ampliarem el suport als cuidadors, familiars o no familiars, que ajudin o assisteixin a
persones dependents, mitjançant formació, suport psicològic, serveis de respir i suport econòmic.
10. Potenciarem polítiques actives d'ocupació i priorització dels recursos cap a l'orientació laboral i la
recerca de llocs de treball en empreses ordinàries per a les persones amb diversitat funcional o
afectades per una malaltia mental.
11. Reservarem el 5% de les ofertes d'ocupació pública per a persones amb discapacitats físiques o
psíquiques.
12. Potenciarem els serveis d’orientació, formació i inserció laboral públics i els d’entitats sense ànim de
lucre destinats a persones amb discapacitats.
13. Concertarem de forma permanent convenis de serveis amb PRODIS, amb un sou digne, i adequats
a normativa.
14. Crearem llocs de venda pels productes de PRODIS a locals municipals.

ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
1. Elaborarem un Pla Municipal d'Infància i Família en risc que contempli els diferents programes a
desenvolupar tant a l’àmbit comunitari com al familiar, entre ells:
•

Projectes de caràcter preventiu de les situacions de risc en nins i joves.

•

Grups d’habilitats de criança i de prevenció de conductes de risc social per a pares i mares
d'infants i adolescents.

2. Posar en funcionament Projectes d’acompanyament sostinguts i de llarga durada per a famílies molt
desestructurades, amb la creació d’equips especialitzats formats per terapeutes i educadors
familiars, els quals estaran territorialitzats i amb estreta connexió amb els equips dels serveis socials
d’atenció primària.
3. Realitzar programes de prevenció, detecció i intervenció contra l’absentisme escolar.
4. Potenciarem l'Aula de Reforç, per acompanyar en els estudis els infants i joves en risc.

CONTRA LA DISCRIMINACIÓ
Persones amb diversitat funcional
1. Aplicarem paràmetres d'accessibilitat universal, tant en l'entorn urbà, com en l'habitatge i el
transport, per tal de fomentar la supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de
comunicació i promoure el transport adaptat.
2. Elaborarem i executarem un Pla d'accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques.
3. Modernitzarem les platges del municipi, amb serveis íntegrament accessibles a tothom, i facilitant el
bany i l’accés a l’aigua a les persones amb mobilitat reduïda.
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4. Donarem suport al transport de les persones amb discapacitat als centres institucionals.
5. Promourem que els cartells informatius municipals estiguin també en braille.
6. Campanyes de sensibilització, que promoguin l'adopció de noves pràctiques en les maneres de fer,
pensar i planificar que atenguin la diversitat de la societat i que afavoreixin l'accessibilitat de
qualsevol persona a tots els àmbits socials.

Persones migrants
1. Crearem un servei d'acollida i informació als immigrants.
2. Elaborarem una carta, que es donaria a tots els nous empadronats/des, on s’expliqués la realitat
lingüística i cultural del nostre municipi, així com els serveis i recursos del poble.
3. Crearem una plaça més de mediador/a intercultural per realitzar funcions d’informació i mediació
entre immigrants i els serveis educatius, sanitaris, socials, de participació ciutadana...
4. Actuacions per promoure l’aprenentatge i l’ús del català entre la població immigrant, i de manera
més específica i també en castellà per aquells col·lectius que mostrin més dificultats d'integració.
Poden ser cursos, xerrades, tallers de lectura, converses intergeneracionals, parelles lingüístiques...
5. Organitzarem jornades d’informació i formació sobre les característiques socioculturals de la
població immigrant adreçades a professionals dels diferents àmbits de l’administració del municipi:
policia local, metges, funcionaris de l’ajuntament, per aconseguir que els professionals de
l’administració municipal tenguin una formació adequada per atendre la diversitat social i cultural
dels immigrants i facilitar així la seva integració social.
6. Promocionarem campanyes adreçades a la població en general per tal d’afavorir actituds de
trobada, empatia i respecte mutu. (Exemples d’això, entre molts d´altres, podrien ser: “L’immigrant
s’explica” on un/a immigrant contés la seva experiència a les escoles, a la biblioteca, al club de la
Tercera Edat; o converses entre un immigrant i un emigrant...)
7. Establirem lligams culturals i institucionals amb les comunitats i països d’origen de la població
immigrant del municipi.
8. Elaborarem de forma conjunta amb les escoles del municipi un programa específic –dins l’àmbit dels
temes transversals- sobre interculturalitat.
9. Promourem l’assistència dels immigrants a totes les activitats de participació ciutadana.
10. Crearem d’un programa de beques o ajudes als infants immigrants i amb escassos recursos
econòmics, per tal de poder accedir a campaments, l’escola de música, futbol i altres.

Dones i LGBT
1. Elaborarem un Pla Municipal d'Igualtat per impulsar la igualtat d’oportunitats, amb caràcter de treball
transversal a totes les àrees de gestió municipal. Aquest pla ha d'impulsar una política integral per a
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la dona i per al col·lectiu LGBT que inclogui defensa de la seva imatge, llenguatge no sexista,
educació per a la igualtat, acollida i defensa a les víctimes de les agressions, la paritat, la
transversalitat de les polítiques de gènere, etc.
2. Crearem un Consell d’àrea de Dones: organisme plural de participació per impulsar la igualtat
d’oportunitats de dones i homes en els diferents àmbits de la vida política, cultural, econòmica i
social.
3. Obrirem un punt d’atenció a la dona per atendre i donar resposta a les seves demandes. Donarem a
conèixer els serveis d’assessorament jurídic i d’altres serveis d’atenció a la dona que hi ha a la
comarca.
4. Elaborarem un Pla contra la violència de gènere, que ha de contemplar formació als funcionaris i
treballadors públics, una ampliació dels serveis d’acollida de les víctimes i un protocol d'actuació en
casos de violència.
5. En casos de violència de gènere, tractarem aquestes agressions com a fets públics i polítics.
6. Afavorirem la coeducació i col·laborarem amb els projectes d’educació no sexista i no homòfoba,
que es desenvolupin als centres educatius del municipi.
7. Promourem campanyes de conscienciació social sobre conductes sexistes, violències i
microviolències que es donen en tots els àmbits, relacions abusives. Aquestes campanyes també es
dirigiran de forma específica als joves.
8. Promourem els serveis públics d’atenció a persones dependents (nins, majors, malalts...),
conscients que les cures solen recaure sobre la dona i que la majoria dels casos encara ha de
combinar amb la seva jornada laboral; i promourem programes de conciliació que ajudin a
compatibilitzar la vida laboral, familiar, educativa i social.
9. Crearem un punt d'informació per difondre informació i polítiques de planificació familiar: mesures
de prevenció d’embarassos, anticonceptius, promoció de la lactància materna, però també
alimentació i salut infantil, etc. Tant per homes com per dones.
10. Defensarem el dret a l’avortament, donant informació, suport i alternatives a les dones.
11. Donarem suport a l’associacionisme de dones i treballarem amb la xarxa feminista, o crearem
espais, si aquests no hi són.
12. Es tendrà especial cura en tots els plans, programes i campanyes en mostrar que la discriminació
per gènere o orientació sexual mostrin la dimensió politicosocial del problema, i que en cap cas
victimitzin les persones que les pateixen.

CONTRA LA PRECARIETAT, LA POBRESA I L'EXCLUSIÓ
Generals
1. Elaborarem i posarem en pràctica de forma urgent un Pla d'Emergència Social per posar fi de
manera dràstica a aquelles situacions d'emergència i de necessitat que el sistema provoca.
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2. Redistribuirem les dotacions pressupostàries prioritzant les de matèria de serveis socials.
3. Garantirem la dotació pressupostària de les intervencions comunitàries i frenarem la imposició
d'intervencions individualitzadores.
4. Ens oposarem a l'aprovació de qualsevol Ordenança de Civisme, que criminalitza la pobresa i
penalitza la manca de recursos.
5. Farem funcionar la Comissió de Seguiment de la Crisi, aprovada al Ple d'abril 2012, i que no ha
funcionat per manca de voluntat política.
6. Crearem un observatori permanent de situacions de risc (infància i joventut, dones, exclusió social,
persones dependents) i necessitat, coordinant els serveis sanitaris i socials presents al municipi.

Alimentació
1. Farem un menjador social al Port.
2. Crearem horts municipals, per afavorir la sobirania alimentària.
3. Donar suport a iniciatives autogestionades de producció alimentària en horts urbans i de distribució
alternativa als bancs d'aliments.

Habitatge
1. Impulsarem mesures per lluitar contra la pobresa energètica, amb ajudes, establint convenis amb
ENDESA, i informant i assessorant als usuaris sobre el bo social, sobre estalvi energètic...
2. Elaborarem un Pla Local d'Habitatge, per detectar les mancances en el municipi i proposar
actuacions que les resolguin (Mediació en Lloguer Social, Borsa de Lloguer Assequible i Lloguer
Solidari).
3. Farem una borsa d'habitatge per tal d'activar el parc d'habitatges buits. Es tracta de posar en
contacte propietaris i usuaris per tal de poder vendre, llogar, cedir, etc... els habitatges ubicats dins
el municipi. L'Ajuntament actua com a intermediari i assessora tant a uns com als altres en el procés
d'accés a l'habitatge.
4. Fomentarem amb mesures fiscals el lloguer i penalitzarem els pisos buits.
5. Farem un cens de pisos buits per trencar amb la invisibilització a la qual es veu sotmesa el
problema i impulsar, també, un cens de persones afectades, el primer pas per poder planificar
l’ajuda necessària.
6. Farem complir la moció aprovada el març del 2013 de prohibició de desnonar per motius econòmics
els habitatges habituals i reallotjament adequat en cas de desnonament.
7. Estudiarem i fomentarem alternatives: cooperatives d'habitatge, masoveria urbana o la gestió
comunitària.
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8. Fomentarem la reparació dels habitatges degradats.

Treball
1. Farem que l'Ajuntament sigui exemple de contractació i condicions laborals dignes.
2. Teixirem xarxes de suport mutu en forma d'assemblees de persones aturades i precàries. Les
persones aturades han de poder actuar i proposar iniciatives davant la crisi econòmica. L'assemblea
pot servir per crear i gestionar un banc d'aliments, impulsar mobilitzacions o expressar propostes.
3. Defensarem els drets col·lectius i de vaga.
4. Municipalitzarem els serveis públics que siguin possibles.
5. Treballarem amb i per la promoció del moviment cooperativista.
6. Crearem una Regidoria de Treball. Un tema tan central com el treball necessita una regidoria que se
centri exclusivament en el tema.
7. Activarem la Comissió d'Avaluació i Seguiment de la Crisi. Per poder fer un seguiment de la situació
del municipi i prendre les mesures idònies en cada moment.
8. Crearem una borsa de treball, donant prioritat a les empreses i comerços locals, potenciant la
contractació de treballadors aturats del municipi. També crearem un registre d’aturats.
9. Lluitarem contra la temporalitat i la flexibilitat laboral. Per això posarem com a primera condició una
clàusula d'estabilitat laboral que hauran de complir aquelles empreses que participin en els diferents
concursos impulsats per l'ens municipal. Tant elles com les subcontractades.
10. Augmentarem l’oferta formativa per a persones desocupades. Potenciar la formació com una de les
possibles respostes a la crisi
11. Donarem suport a l'autogestió per part del treballadors de les empreses en crisis.
12. Crearem una assessoria laboral pública que informi sobre els drets dels treballadors.
13. Fomentarem la desestacionalització del turisme per lluitar contra la temporalitat.
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4. UN POBLE ACTIU I COMPROMÈS
4.1.CULTURA

A) INTRODUCCIÓ
La cultura són totes les formes de vida i expressions d’una societat determinada, les diferents identitats
col·lectives i les seves formes d’expressió que hi ha en el municipi. Per tant la cultura ha de servir com a
punt de trobada, com a element de relació social, ha de ser un dels elements principals per crear un poble
integrador, solidari i dinàmic. La llengua catalana i la cultura pròpia han de servir aquest objectiu, per això
l'Ajuntament ha d'estar ben compromès en la tasca de defensar-la i de promoure-la. Hem de procurar que
totes les inquietuds culturals tinguin cabuda i un espai en el nostre municipi, i que tots els habitants d’aquest
hi tinguin accés i en participin activament.
Creiem oportú la creació del Consell Municipal de Cultura que redacti un Pla Integral de Cultura que ha
d’abordar el conjunt de la planificació cultural del municipi i entre d’altres coses, disposar de diferents
mecanismes de participació per fer que la ciutadania participi de forma plena en la vida cultural del municipi.
Exemples d’aquests són la creació d’uns òrgans de gestió del Festival més plurals i transparents, així com
també un grup de treball que determini el model d’aquest. També apareix a continuació la proposta de crear
una “comissió artística”, convertir la comissió de festes en una comissió oberta i plural, o la col·laboració
amb diferents associacions del poble.
Si anam per àmbits, la música és probablement l’expressió artística que arriba a més gent, i Pollença no és
una excepció: hi ha una escola de música amb un gran nombre d’alumnes, una banda de música amb quasi
150 anys d'història, un important festival, i un bon grapat de grups i músics amateurs, tant de música
tradicional com moderna, que intenten fer-se un lloc en aquest món a base d’esforç i dedicació. Així que des
de l'Ajuntament se n'ha de tenir cura. El tema més polèmic possiblement sigui el Festival, i necessita uns
quants canvis. Fins ara aquest ha estat un festival molt poc transparent quant a finances i gestió, i això s’ha
d’acabar. I evidentment el festival també necessita altres canvis que serveixin per adaptar-se als nous
temps.
Qualsevol municipi que pretengui impulsar la cultura ha de fomentar l’accés del seus ciutadans als llibres,
als diferents documents… Així com també afavorir la investigació, i la creació de coneixements. En aquest
sentit, la biblioteca com a espai bàsic i fonamental per a la Cultura ha de ser més que un lloc on aconseguir
un llibre. Les biblioteques del municipi han de ser espais dinàmics i atractius per a la gent del poble. És
tracta d’oferir un servei més ampli i d’acord amb les exigències de la gent. I per aconseguir donar un millor i
més ampli servei el primer que cal és augmentar el personal que treballa a les biblioteques, ja que amb
l’actual dotació de recursos humans és impossible.
Sempre s’ha dit que el nostre poble és un poble d’artistes. I no falta raó als que ho diuen, però tampoc es
pot viure d’un passat tota la vida. No importa si en un passat hem estat un poble d’artistes, que està molt bé,
però el que és important és el present i sobretot el futur. I per garantir això fan falta bastants canvis, per
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evitar sobretot, que l’art és converteixi també en el nostre municipi, en un simple passatemps d’una elit
adinerada.
Pel que fa al patrimoni, és evident que a Pollença som uns privilegiats ja que tant el patrimoni arqueològic,
com l’arquitectònic o bé l’artístic són molt importants. I això s’ha d’aprofitar més i de millor manera, per
aconseguir que els pollencins coneguin molt millor la història i el lloc on viuen, i per que no, per donar a
conèixer també aquests elements a tots els turistes que ens visiten.
El museu ha de ser l’element clau dins la cultura del municipi. I ha de ser a través d’ell que s’han d’articular
totes les activitats artístiques i referents al patrimoni que es desenvolupin dins el nostre municipi. Així quan
en els apartats posteriors mencionem les exposicions de l’Església del Roser, o les exposicions al carrer, o
quan parlem de la museïtzació del poble, també estarem tractant temes del museu, ja que creiem que ha de
ser la institució de referència de cara a la gestió i organització del patrimoni artístic cultural i patrimonial.
Ara bé, si parlem del museu en si, és evident que té varis problemes. El primer un nombre d’usuaris bastant
reduït. En segon lloc l’edifici, que a part d’estar en una ubicació que no afavoreix que tingui molts visitants,
fa que sigui difícil donar coherència al museu. Finalment el fons artístic-patrimonial és d’una diversitat
abismal (gòtic, contemporani, mandala,..) cosa que també dificulta que aquest tingui un fil conductor clar.
Però apart del Museu, la millor forma de posar en valor el nostre patrimoni tant cultural, com històric,
arqueològic o arquitectònic és convertir el nostre poble en un museu. Quan parlem de museïtzació de
Pollença el que pretenem és definir, protegir, difondre i explotar racionalment les moltes possibilitats i
recursos que ofereix el patrimoni cultural de Pollença.
La història és una eina que sempre s’ha utilitzat per part del poder per justificar l’statu quo imperant. I això
s’ha d’acabar. Un poble necessita conèixer el seu passat per poder afrontar el futur, per tant hem de posar la
nostra història a l’abast de tothom. Per aconseguir això creiem imprescindible posar en funcionament
polítiques per la recuperació de la memòria històrica, una memòria històrica no instrumentalitzada.
A Pollença el teatre sempre ha estat una activitat molt important, però de la que no s’ha tingut la cura
necessària, i que si ha anat funcionant ha estat per la voluntat i esforç de la gent que s’ha implicat. I pel que
fa al cinema, la falta d’un lloc idoni per a realitzar projeccions ha ajudat a que aquest es convertís en quasi
residual al nostre poble.
Els tallers, per altra banda, són un element important al municipi. Són alhora una forma d’oci, de formació i
de vida social per a la gent del poble. Per tant cal fomentar la creació de tallers i la màxima oferta per tal de
cobrir les màximes inquietuds possibles, ja que en aquest moments l’oferta de tallers és molt reduïda.

B) OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1) Augmentar la participació ciutadana i la transparència en l'organització i la gestió dels aspectes culturals
del municipi
2) Fomentar la llengua i cultura catalana com a eines de cohesió, construcció i progrés de la nostra societat
3) Assegurar les infraestructures i recursos necessaris per la producció i el gaudi de la música, el cinema, el
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teatre, la dansa i les arts plàstiques
4) Aconseguir que la cultura, en qualsevol de les seves manifestacions, esdevingui quelcom popular i
deselititzar-la
5) Fomentar la creació artística i divulgativa, així com la investigació científica i històrica
6) Recuperar la memòria històrica
7) Recuperar i protegir el patrimoni arquitectònic, artístic i cultural

C) PROPOSTES
GENERALS
1. Crearem un Consell Municipal de Cultura i altres formes de participació ciutadana en l'àmbit cultural.
2. Redactarem un Pla Integral de Cultura que abordi el conjunt de la planificació cultural del municipi i
entre d’altres coses, disposar de diferents mecanismes de participació per fer que la ciutadania
participi de forma plena en la vida cultural del municipi.

LLENGUA I CULTURA CATALANA
1. Farem que el català sigui la llengua vehicular en tots els àmbits d’actuació de l’Ajuntament de
Pollença i, per tant, ha de ser un requisit i no un mèrit per a la funció pública.
2. Oferirem plans de formació lingüística al personal de l’Ajuntament.
3. Mantendrem els cursos de català de tots els nivells, i de forma gratuïta, per fomentar-ne
l’aprenentatge.
4. Incentivarem l’ús social del català mitjançant puntuació en subvencions per a activitats o programes
concrets.
5. Fomentarem l'ús del català a comerços i negocis, per mitjà de subvencions i ajudes.
6. Activarem programes de sensibilització i formació sobre acollida lingüística en català, adreçats als
serveis socials.
7. Fixarem clàusules d’usos lingüístics per contractacions i concessions de serveis municipals a
empreses, i la vinculació del compliment d’aquests usos a qualsevol subvenció o ajuda pública
donada a empreses o entitats.
8. Fomentarem el coneixement de la cultura catalana en totes les seves manifestacions i de tot l'àmbit
geogràfic.
9. Estrenyerem llaços amb altres pobles i associacions d'arreu del territori català.
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MÚSICA
Escola de Música
1. Millorarem i ampliarem les instal·lacions de l'Escola de Música, ja que ara mateix aquestes són
justes pel nombre d’alumnes de l’escola.
2. Millorarem l’oferta educativa de l’escola de música, oferint el màxim d’estudis possibles, per tal de
cobrir al màxim possible les diferents preferències musicals.
3. Ampliarem el curs escolar d’acord amb el calendari lectiu de les escoles del municipi, de la resta
d’escoles de música, i del Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears. No és
coherent intentar aplicar un currículum educatiu com a la resta d’escoles o el conservatori, si el
calendari o curs lectiu és més curt.
4. Realitzarem tallers de músics, intercanvis amb altres escoles, i classes amb mestres convidats.
5. Millorarem l’accessibilitat de l’escola de música a aquelles persones amb mobilitat reduïda.
6. Millorarem i augmentarem la col·laboració amb la Banda de Música de Pollença, per aconseguir que
els alumnes, sobretot els més joves, tinguin un incentiu per seguir amb els seus estudis, alhora que
la banda tingui un planter de músics que en un futur en seran membres permanents.
7. Garantirem que l'Escola de Música sigui accessible per a tothom, sigui quina sigui la seva situació
econòmica.

Festival de Música
1. Auditarem i regularitzarem la gestió del Festival.
2. Crearem uns òrgans de gestió més plurals (amb músics, gestors, membres de tots els partits,
ajuntament, patrocinadors,…), transparents i eficients.
3. Crearem una comissió o grup de treball també plural i transparent que elabori un full de ruta o
estableixi quin és el model de Festival que volem a mig termini, per així acabar amb la improvisació
que any rere any el caracteritza. Cal decidir quin tipus de festival volem, tant a nivell estilístic, a
nivell d’artistes, de finançament, o de repercussió.
4. Ampliarem el descompte als residents del 10 actual al 25% i farem que els preus tornin a ser fixats
pel ple.

Concerts, mostres, enregistraments i música popular.
1. Firmarem un conveni de col·laboració entre l’ajuntament i les associacions de músics per garantir
(també a la Banda de Cornetes i Tambors del Soldà, la Banda de Música, l’escola de ball de bot o
grups que no formen part de cap associació):
•

Uns locals d’assaig en condicions als músics que ho necessiten.

•

La possibilitat de realització de maquetes i CD’s dels grups.
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•

Organització d’ actuacions per difondre els treballs dels diversos grups locals.

2. Per tal d’augmentar la participació activa de la gent del poble, acceptarem propostes ciutadanes
envers als grups i activitats musicals que es volen, mitjançant la xarxa (la pàgina web de
l’Ajuntament) o altres mitjans.
3. Donarem difusió a través de la ràdio municipal a tots aquells projectes i maquetes dels músics
locals.

BIBLIOTECA, ARXIU I PUBLICACIONS
Biblioteca
1. Augmentarem el personal de que treballa a les bilblioteques.
2. Millorarem els horaris de la biblioteca, obrint en horaris en que la gent no treballi: dissabtes
capvespre...
3. Ampliarem els horaris en temps d’exàmens, tant de l’institut com de la UIB.
4. Elaborarem plans d’animació a la lectura per a totes les edats i grups socials.
5. Promourem la presentació i crítica de novetats d’editorials a les biblioteques municipals.
6. Per tal de fomentar la lectura, promourem una biblioteca ambulant pels diferents nuclis del municipi.
A l’estiu podria distribuir llibres a les platges.
7. Augmentarem els fons mitjançant els suggeriments i demandes dels usuaris, tant de llibres com
DVD’s, a través d’una bústia de suggeriments o per Internet.
8. Millorarem al màxim les possibilitats de mobilitat per la biblioteca a aquelles persones amb mobilitat
reduïda.

Publicacions
1. Fomentarem i potenciarem les publicacions que divulguin Pollença com a municipi d’interès cultural i
natural.
2. Impulsarem unes jornades anuals sobre estudis que tinguin com a objecte donar a conèixer,
aprofundir i establir diferents línies d’actuació sobre el terme municipal.
3. Impulsarem jornades anuals d’estudis locals, ja siguin històrics, geogràfics, sociològics... per tal de
donar difusió a temes que ens afecten i tenir un major coneixement del nostre passat, el nostre
entorn i la nostra societat. A més de donar possibilitats a tots aquells investigadors que no tenen veu
ni recursos per publicar els seus estudis.
4. Farem publicitat dels concursos municipals per a l’edició dels diferents catàlegs i cartells (patrona,
fira...) i decidirem el projecte guanyador per votació popular. Internet seria una bona eina.
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Arxiu municipal
1. Microfilmarem o digitalitzarem tots els documents que per la seva importància i el seu estat de
conservació ho requereixin.
2. Informatitzarem els índexs de recerca de tots els arxius en un únic organisme per fer molt més fàcil
la recerca.
3. Unificarem l’arxiu municipal amb la resta d’arxius, i a ser possible en un espai únic i obert al públic,
per tal de facilitar la recerca.
4. Millorarem l’accés a l’arxiu a aquelles persones amb mobilitat reduïda.

ART, PATRIMONI I HISTÒRIA
Museu
1. Farem del Museu l'element clau de la cultura al municipi, articulant a través d'ell totes les activitats
artístiques i referents al patrimoni que es desenvolupin i convertir-lo en la institució de referència per
a la gestió i difusió del patrimoni artístic, cultural i patrimonial.
2. Ampliarem els horaris d’obertura del Museu. L’actual horari és molt reduït i en determinades
èpoques de l’any tan sols obri els caps de setmana.
3. Farem promoció, tant entre els pollencins, escoles..., com turística. Promocionar el turisme cultural
ha de ser una prioritat. I el museu amb tot el fons artístic, les restes arqueològiques i el Mandala,
peça singular feta pel “Dalai-Lama” i que només n’hi ha un parell a tot el món, retaules... ha de jugar
un paper bàsic.
4. Habilitarem una sala per a exposicions temporals dels artistes locals així com també d’altres que tot
i no ser específicament artístiques tenen una rellevància cultural clara. Aquesta rotació d’artistes es
farà durant tot l’any.
5. Dotarem al museu de les millors condicions per a la conservació i preservació de les peces
exposades i minimitzar-ne el deteriorament.
6. Modificarem la distribució del museu per poder delimitar de forma clara la part artística de la part
etnogràfica i històrica.
7. Potenciarem la part etnogràfica i històrica del Museu, per a la comprensió i difusió de la nostra
història entre els pollencins i forans.
8. Habilitarem un lloc on poder realitzar els tallers que fan els escolars del municipi amb el museu (ara
es fan a les escoles), ja que d’aquesta manera és poden realitzar també tallers en cap de setmana o
en període de vacances escolars.
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Art
1. Crearem una “comissió de cultura” o “assemblea artística” formada per llicenciats en belles arts o
artistes del municipi, membres dels partits, ajuntament, galeries i tècnics del museu per decidir
quines són les actuacions o exposicions necessàries a portar a terme.
2. Habilitarem espais de creació, ja que en molts casos un dels problemes dels artistes que comencen,
és la manca d’un espai on crear.
3. Per tal de que els artistes locals puguin exposar les seves obres i treballs, disposarem d’una sala
del museu per a ells. Així es poden fer per exemple diferents exposicions temporals dels artistes
locals, on cada artista exposarà per un període de temps determinat deixant pas als demés artistes
que vulguin exposar.
4. Realitzarem projectes d’artistes en residència, que ajudaran a l’enriquiment del nostres artistes, així
com també la possibilitat de portar al poble a artistes forans.
5. Fomentarem unes jornades anuals d’art al carrer per fer més proper l’art a les persones. Amb
artistes pollencins o mallorquins, i amb la col·laboració de les galeries. Així s’acosta l’art a la gent,
alhora que es permet a l’artista tenir un lloc on exposar.
6. Tot i que això serà una tasca de la “comissió de la cultura”, creiem que es necessari repensar el
concepte i el funcionament de les exposicions que es realitzen a l’Església del Roser cada estiu. Tot
i acceptant que tenen un nivell artístic important, aquestes també tenen un cost molt elevat. Per tant
creiem que es poden realitzar exposicions amb la mateixa repercussió a Mallorca, amb un cost
inferior.

Patrimoni. Museïtzació del poble.
Museïtzarem el poble com a forma de posar en valor el nostre patrimoni tant cultural, com històric,
arqueològic o arquitectònic. Aquest projecte té com a objectius:
•

Definir i registrar el patrimoni cultural de Pollença en totes les seves manifestacions.

•

Recuperar i protegir els valors culturals, artístics i històrics de Pollença.

•

Difondre la riquesa cultural, artística, i patrimonial de Pollença.

•

Utilitzar el patrimoni de Pollença com a instrument formatiu al servei de les activitats dels
centres educatius del poble.

•

Explotar dins l’àmbit turístic, i d’una manera racional i coherent, aquest patrimoni.

I per aconseguir aquests objectius hem de dur a terme diferents accions:
1. Farem l’inventari exhaustiu de tots els bens patrimonials d’interès del nostre municipi.
2. Retolarem tots els béns o elements que siguin d’interès, i si escau segons la importància d’aquests,
amb una descripció.
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3. Elaborarem una proposta didàctica per utilitzar com a recursos en escoles.
4. Editarem publicacions de difusió destinades tant a la població de Pollença com als turistes.
5. Farem tot el possible per fer visitables els BIC que actualment estan tancats.
6. Dissenyarem estratègies d’explotació turística “sostenible”:
•

Millora, condicionament i difusió dels diversos jaciments prehistòrics.

•

Recorreguts turístics per la vila de Pollença: casc urbà, les esglésies, les cases
senyorials…

•

Excursions per conèixer fora vila: possessions, molins de Llinàs,…

•

Fomentar l’excursionisme a indrets emblemàtics: Castell del rei… i fomentar i
preservar les rutes de pedra en sec.

7. Promoure la investigació científica vers el patrimoni municipal.
8. Vigilarem pel manteniment del patrimoni en col·laboració amb els titulars del mateix: particulars,
l’Església, institucions...
9. Realitzarem un procés participatiu per decidir entre tots (ciutadans, tècnics, polítics) els usos dels
espais públics existents encara sense definir: el futur edifici del solar de la pescateria i quarter, el bar
Katy, Puig de Santuïri, per tal d'incorporar-los als projectes definitius.
10. Demanarem al Departament de Patrimoni Històric del CIM l'obertura del corresponent expedient
sancionador als propietaris de l'antiga fàbrica de Can Morató pel seu incompliment de la Llei 12/98
de Patrimoni Històric.
11. Reconstruïrem la capella de l'aixeta del carrer Mena i tota la xarxa d'aixetes del municipi, incloent-hi
tots els elements integrants de les mateixes, això és, la pedra, el marès, etc.
12. Demanarem al govern de l'Estat un accés públic en els terrenys de la Base, coincident amb la zona
marítimo-terrestre, per permetre l'allargament del passeig Hernán Cortés fins a l'espigó del moll de
la Base. I aconseguir la plena reincorporació a l'ús per a la població civil dels terrenys actualment
restringits a l'ús militar.
Història
1. Elaborarem propostes didàctiques per utilitzar com a recursos a les escoles.
2. Crearem recorreguts turístics per llocs històrics del municipi de Pollença i representacions teatrals
pel carrer que recreïn moments històrics del nostre municipi.
3. Promourem la investigació científica sobre la història de Pollença.

Foment de la memòria històrica
1. Eradicarem qualsevol presència en espais públic de referències, simbologia o noms, lligades a la
negació dels drets.
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2. Reconeixerem i farem difusió de l’activitat de totes aquelles persones que han lluitat per a la
defensa de les llibertats.
3. Promourem l’explicació de tot el que va representar el franquisme al municipi, i tots el tipus de
víctimes que va generar (econòmiques, culturals, intel•lectuals, personals i familiars).
4. Promourem la creació d’itineraris temàtics i històrics, incidint en l’explicació dels fets tal i com van
ser, evitant visions superficials.
5. Democratitzarem els sistemes de reconeixements públics a les persones (medalles d’or, fills
il•lustres, noms a carrers...). La societat ha de ser la protagonista a l’hora de proposar i emprendre
aquests reconeixements.
6. Eliminarem els reconeixements públics a persones que hagin propiciat la negació de qualsevol dret.

CINEMA I TEATRE
Cinema Capitol
És evident que Pollença necessitava un lloc on poder portar a terme diferents activitats culturals. Per tant
des d’Alternativa ens comprometem a realitzar la reforma necessària per convertir l’antic cinema en una
vertadera sala multifuncional, on es puguin portar a terme diferents tipus d’activitats. Però més important
que la reforma, serà el pla de gestió de la sala. Aquesta gestió que ha de ser pública, ha de permetre que
tots els pollencins tinguin accés a la utilització d’aquest espai, ja sigui com a consumidors d’espectacles,
com a promotors culturals o com artistes. El Capitol ha de ser un lloc de referència quant a cinema, teatre i
música.

Teatre
La reforma del cinema Capitol ha de servir d’impuls al teatre, ja que permetrà tenir un lloc on realitzar obres
durant tot l’any.
1. Impulsarem el teatre a nivell local com a alternativa d’oci: teatre a la fresca, festivals amateurs...
Dins un pla de desestacionalització de les festes caldria fer un calendari teatral que es fes al llarg de
tot l’any.
2. Ajudarem els grups de teatre amateurs locals amb diades o festivals de teatre on puguin representar
les seves obres, incloent‐los al calendari teatral.
3. Impulsarem representacions teatrals que recreïn moments històrics del nostre municipi, ajudant
d’aquesta manera als grups de teatre local, així com també fomentant el coneixement de la nostra
història.
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TALLERS
1. Crearem una oferta de tallers per a totes les edats on puguin participar les màximes persones
possibles.
2. Fomentarem que els possibles professors o directors de tallers ofereixin i puguin realitzar els tallers.
3. Garantirem que els preus de dits tallers siguin assequibles.
4. Organitzarem o facilitarem l'organització de mostres amb els treballs fets durant els tallers.

FESTES
1. Vetllarem per una comissió de festes oberta als diferents col·lectius i persones interessades, i on
participi la màxima gent possible, que sigui transparent i democràtica i on la gent decideixi quines
festes vol.
2. Articularem altres mecanismes de participació ciutadana per tal que la opinió de la gent sigui el que
determini com han de ser les festes del municipi.
3. Posarem preus populars a totes aquelles festes o actes que no puguin esser gratuïtes, prioritzant
sempre la gratuïtat de totes les festes i actes.
4. És necessària l’eliminació del patiment dels animals a les festes. En festes com el Pi de Sant Antoni
no penjarem el gall i el donarem després junt amb el premi, i per la festa del Corpus, el menet de
Sant Joan Pelós serà substituït per una rèplica. Les festes de tir dels caçadors, tant de tir al colom, a
la guàtlera o altres animals vius, hauran de ser sempre de tir al plat.
5. Desestacionalitzarem al màxim les festes i actes (concerts, espectacles) que majoritàriament es fan
el mes de juliol i agost, i procurarem repartir-les per tal de donar una alternativa d’oci a les nits de tot
l’any.
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4.2. EDUCACIÓ

A) INTRODUCCIÓ
A Alternativa creiem que l’educació és un factor clau i determinant, és una eina bàsica de cohesió social, un
element imprescindible per la millora de la societat. L’educació és indispensable per aconseguir un món més
just, igualitari i lliure, on totes les persones hi tenguin cabuda.

Per això defensam l’educació pública i

gratuïta i de qualitat, ja que aquesta és l'única manera de garantir la igualtat d’oportunitats pel
desenvolupament de tots els ciutadans. Això implica treballar per una millora de l’educació pública per
assegurar-ne la seva qualitat, tot i que les competències no siguin municipals en la seva major part.
El català, com a llengua pròpia del nostre poble, ha de ser la llengua vehicular i d'ensenyament tant a
l’educació reglada com no reglada, com a eina de cohesió social imprescindible. A Alternativa ens
comprometem a fer que així sigui en els àmbits de competència municipal, i a lluitar perquè ho sigui també
en els àmbits que no són competència pròpia de l’ajuntament.
L'educació, com diuen, és responsabilitat de tota la tribu i només és possible amb un treball conjunt de tots
els agents implicats en la tasca educativa. Per això l’ajuntament ha d’esdevenir l’agent facilitador d’aquesta
unió i d’aquesta tasca, facilitant espais, coordinant….amb una visió global i integral de què és l'educació, i
duent una planificació estratègica transversal a totes les àrees. El poble sencer ha d'educar.
Sabem que educació les competències principals no són municipals; no obstant això, la tasca de
l’ajuntament és molt important. Ha de donar suport als centres escolars però també ha de tenir en compte
que la majoria de la població realitza activitats fora del seu horari laboral o lectiu, i en molts casos aquestes
tenen un fort component educatiu i de formació. A més, hem de tenir clar que l’educació és alguna cosa més
que la formació de la gent en coneixements, o en dominar un ofici. L’educació és una eina de cohesió social
i útil per formar ciutadans crítics que siguin capaços de crear una societat millor i més justa.

B) OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1) Defensar l'educació pública, de qualitat i en català com a dret bàsic i eina de cohesió social.
2) Promoure la formació en totes les etapes de la vida i en tots els àmbits: educació formal, no formal i
informal.
3) Aconseguir que l'àrea d'educació treballi de forma transversal per tenir un poble educador.
4) Donar suport en material i recursos, a les necessitats dels centres educatius del municipi.
5) Educar per tal de formar una ciutadania participativa, crítica i democràtica.
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C) PROPOSTES
GENERALS
1. Activarem un Consell Municipal d'Educació, format per representants de tots els col·lectius implicats
a l’educació en el municipi. Creiem que és imprescindible que en un tema tant important com
l’educació es tingui en compte a l’hora de prendre decisions a tots els agents.
Aquest Consell Municipal tendrà per funcions:
•

Aprovar i revisar periòdicament el Pla Educatiu Municipal.

•

Realitzar un diagnòstic sobre les necessitats educatives i dels recursos del municipi.

•

Supervisar i assessorar sobre els diferents aspectes educatius que afecten al poble.

2. Elaborarem el Pla Educatiu Municipal. Aquest serà el document que guiarà les actuacions
educatives del municipi. En aquest s’establiran els criteris i objectius a complir, les línies d’actuació
bàsiques per aconseguir els objectius proposats, els mecanismes de coordinació entre les diferents
àrees i agents, i les possibles actuacions més importants o generals.

EDUCACIÓ FORMAL
1. Oferirem activitats, materials i programes sobre temes transversals (coeducació, educació vial,
ambiental, per a la salut, interculturalitat, patrimoni cultural...) en relació estreta amb les demandes
del professorat, i en col·laboració amb les diferents àrees de l’ajuntament amb la intenció de
remarcar la seva vinculació a tota la població.
2. Coordinarem activitats entre els centres educatius i el serveis municipals (biblioteca, museu,
ràdio...).
3. Impulsarem la gratuïtat efectiva i progressiva dels llibres de text, amb prioritat social implantant un
sistema de préstec centralitzat per a tots els centres escolars i administrat per l’àrea d’educació.
4. Potenciarem les classes de reforç en horari extraescolar mitjançant la col·laboració dels alumnes de
batxillerat matriculats a l’IES.
Infantil i primària
5. Reactivarem la tasca preventiva als primers cicles per tal de donar suport als mestres d’infantil i
primària en l’atenció a alumnes amb necessitats educatives especials i poder detectar les
necessitats de qualsevol tipus

(desavantatges socioculturals, logopèdia, altes capacitats,

discapacitats psíquiques i físiques, etc.).
6. Realitzarem una campanya de comunicació a les famílies prèvia a la preinscripció escolar.
Secundària
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7. Oferirem pràctiques per part dels alumnes dels cicles formatius en infraestructures educatives i
esportives dels centres de titularitat pública: zones esportives, biblioteques, sales d’ordinadors, etc...
I dirigides a tota la població.
8. Establirem una relació estreta entre l’Àrea Educativa i els IES en el desenvolupament dels
Programes d’Iniciació Professional.
Post obligatòria
9. Crearem una partida pressupostària per a beques per a estudiants universitaris.
10. Oferirem programes de Formació Contínua a la plantilla de treballadors municipals per millorar la
seva competència professional.
11. Millorarem la difusió de l’oferta educativa d’adults, realitzant campanyes publicitàries diferenciades
per a cada programa i per cada activitat.

EDUCACIÓ NO FORMAL I INFORMAL
1. Es promouran campanyes per afavorir l’exercici físic, els hàbits nutricionals saludables i la prevenció
de riscs entre ciutadans, especialment els més joves.
2. Promourem la pràctica de tots els esports i activitats físiques que es puguin practicar al poble, en
col·laboració dels clubs, entitats o associacions corresponents.
3. Potenciarem la formació artística i musical (veure l'apartat de CULTURA)
4. Promourem cursos d’accés a les noves tecnologies (informàtica, processadors de text, Internet, etc.)
per a tota la població.
5. Potenciarem l'educació per a la participació democràtica (veure l'apartat de PARTICIPACIÓ)
6. Promourem el coneixement i el respecte de la llengua, història i patrimoni del nostre poble (veure
l'apartat de CULTURA)

Infància i joventut
7. Crearem infraestructures per a nins: dos espais equipats per a l’ús infantil a Pollença i al Port.
8. Crearem una ludoteca a Pollença i una altra al Port de Pollença.
9. Crearem un club d’Esplai a Pollença i un altre al Port de Pollença.
10. Constituirem un Consell Municipal Juvenil com a vehicle d’expressió de les necessitats de la
població juvenil: locals juvenils, disseny d’espai públics com places o carrers, disseny de l’oferta
d’activitats d’oci, formació, etc.
11. Crearem dos casals de joves: un a Pollença i un altre al Port de Pollença. Els dos casals seran
gestionats directament pels joves amb el suport de l’àrea socioeducativa, cultural i social.
12. Potenciarem programes d’oci Juvenil (diürn i nocturn) en col·laboració amb els ajuntaments veïnats
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amb transport públic a preus mínims.
13. Potenciarem l'associacionisme juvenil.
14. Crearem un servei d’informació juvenil.
15. Posarem en funcionament programes concrets d'ajut i suport directe a la mobilitat – internacional i
local– i una oferta estable de programació que reculli els interessos juvenils.
16. Oferirem serveis d’informació, assessorament i orientació en el camp de l’habitatge, l’ocupació i
l’educació.

Gent gran
17. Promourem cursos d’accés a les noves tecnologies (informàtica, processadors de text, Internet, etc.)
per a gent gran.
18. Promourem la redacció d’un Pla Municipal per a les Persones Majors, fruit de la participació dels
interessats, que reculli i articuli totes les actuacions municipals dirigides a aquest sector de la
població.
19. Impulsarem la participació dels Clubs de la Gent Gran en els Consell d'Àrea, sobretot en els de
Salut, Cultura i Esports.
20. Potenciarem la creació d’espais de relació social i cultural de les persones majors.
21. Facilitarem la relació entre associacions de gent gran de dins i de fora del municipi.
22. Establirem un programa específic d'activitats orientades cap a la Gent Gran:
•

Programes de preparació de la jubilació.

•

Pràctica de l’esport, especialment l’ús de les piscines municipals, tant de manera individual
com amb programes de manteniment amb monitors.

•

Activitats culturals (xerrades, exposicions, concerts, etc.), tenint especial cura de realitzar
aquests tallers en espais de fàcil accés.

•

Programes d’encontre intergeneracional.

•

Programes d’envellir ensenyant. Potenciant i recuperant antics oficis, perquè les persones
majors els puguin transmetre a les noves generacions.

23. Millorarem l’oferta formativa per potenciar l’educació de les persones adultes, així com l’increment
de l’oferta de cursos de Formació (Universitat Oberta de Persones Majors, escola d’adults, etc.)

EDUCACIÓ COM A EINA DE COHESIÓ I TRANSFORMACIÓ SOCIAL
1. Coordinarem els serveis socials, especialment els educadors socials i els centres educatius.
2. Donarem beques per fomentar la plena igualtat d’oportunitats de tots els ciutadans.
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3. Impulsarem la gratuïtat efectiva i progressiva dels llibres de text, amb prioritat social implantant un
sistema de préstec centralitzat per a tots els centres escolars i administrat per l’àrea d’educació.
4. Crearem un servei de formació i assessorament a pares i mares per tal d’atendre les seves
demandes tant a nivell individual com col·lectiu (AMPAS).
5. Portarem les reivindicacions, de les AMIPAS i els centres, davant les diferents administracions.
6. Impulsarem cursos de formació envers la creació de models de negoci alternatius com cooperatives
de treball o altres formes allunyades de la típica idea de maximització dels beneficis.
7. Impulsarem estratègies per formar les persones per a la participació democràtica.
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4.3. ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTS

A) INTRODUCCIÓ
L'activitat física i l' esport és un element bàsic al servei de la salut, l'educació, la socialització, la integració
social, la formació i la convivència. L'Ajuntament té l'obligació de fomentar, impulsar i garantir l'accés a
l'esport de totes les persones.
Com a aspectes positius, consideram que Pollença compta amb un gran potencial humà especialitzat en
l'àmbit esportiu, unes bones instal·lacions esportives i que l'Àrea d'Esports ofereix una àmplia gamma
d'activitats a uns preus raonables.
En canvi, consideram que hi un dèficit de personal de l'Àrea per atenció al públic, i un deficient manteniment
de les instal·lacions esportives, que presenta una gran dificultat per la seva amplitud i dispersió. Al mateix
temps, i degut a les dificultats derivades de la crisis econòmica, cal reforçar la coordinació amb l'Àrea de
Serveis Socials per tal de garantir l'accés de tots els ciutadans. I finalment cal donar un gran impuls per
afavorir la transparència i la participació ciutadana en la política esportiva municipal.
Un aspecte important que cal tenir en compte és que des del govern de l'Estat i especialment en els darrers
anys de govern del

Partit Popular s'han limitat molt l'autonomia municipal i la possibilitat de contractar

personal i van dirigides cap a la privatització dels serveis municipals, també els esportius. Això dificulta molt
la possibilitat de treure a concurs la plaça del Tècnic Esportiu o posar en marxa una Empresa Municipal
d'Esports i altres mesures destinades a reforçar la estructura funcional de l'Àrea d'Esports.

B) OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1) Fer una bona gestió i manteniment de les instal·lacions esportives.
2) Obrir la gestió de l'àrea d'esports a la participació ciutadana, especialment dels usuaris.
3) Concebre estratègicament l'esport com a eina d'inclusió i cohesió social, així com de foment de la vida
saludable.

C) PROPOSTES
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE L'ÀREA D'ESPORTS
1. Tan prest com la llei ho permeti traurem a concurs la plaça de Tècnic Esportiu amb unes condicions
que permetin la dedicació exclusiva.
2. Alliberarem al Tècnic Esportiu de les responsabilitats de manteniment de les instal·lacions per
centrar la seva feina al control de les activitats que oferta l'ajuntament, la coordinació amb els clubs i
entitats esportives i l'àrea de serveis socials.
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3. Reforçarem el personal dedicat a l'atenció al públic de l'Àrea d' Esports.
4. Posarem en marxa una assemblea oberta de l' Àrea d' Esports per tal de donar comptes e informar
de tota la política esportiva, escoltar les demandes i suggerències dels usuaris.
5. Millorarem la comunicació i publicitat de tots els concursos públics i les subvencions esportives.
6. Cercarem mecanismes de Participació especialment dirigits a rebre les suggerències i aprofitar el
gran potencial humà especialitzat en l'AF i l' Esport del municipi.

Això sense perjudici dels

mecanismes de participació dirigits a la població en general.
7. Garantirem i facilitarem l’accés públic als pressuposts de l'Àrea d'Esports.

INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS
1. Crearem un Pla Estratègic d'Instal·lacions i Equipaments esportius, per acabar amb la política
d’improvisacions continuades que s'ha dut a terme històricament. Abans d'invertir un sol euro més
en noves instal·lacions cal garantir el bon manteniment i gestió de les ja existents.
2. Nomenarem d'un encarregat de manteniment de les instal·lacions esportives municipals que
s'encarregarà de coordinar, temporalitzar i supervisar les feines de manteniment seguint un Pla de
control de la qualitat.
3. Aprofitarem les instal·lacions escolars. Millorarem el programa Centres Oberts adaptant les
instal·lacions escolars a l'ús públic en horari no lectiu. Renegociarem els convenis amb la
Conselleria d'Educació per tal d'introduir les instal·lacions esportives de l'IES en aquest programa i
garantir el bon manteniment i aprofitament de les mateixes. Tan prest com el nou conveni ho
permeti, adaptarem progressivament les instal·lacions de l' IES Clara Hammerl, degut al seu
especial interès en el nucli del Port de Pollença.

ACTIVITAT FÍSICA I SERVEIS SOCIALS
1. Amb col·laboració amb Serveis Socials dissenyarem un Pla Estratègic per garantir l'accés a la
pràctica esportiva de tots els col·lectius socials especialment les persones amb dificultats
econòmiques, risc d’exclusió social o discapacitades.
2. Ampliarem el Programa Centres Oberts per ampliar els horaris d'accés a les instal·lacions
esportives escolars.
3. Establirem una política d'ajudes o descomptes per les persones amb dificultats econòmiques.

ACTIVITAT FÍSICA I SALUT
1. Dissenyarem campanyes de conscienciació de les necessitats de bons hàbits alimentaris i de la
realització d'activitat física en col·laboració amb el centres de Salut, les escoles i Serveis socials,
especialment dirigides als infants.
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CLUBS, ENTITATS I COOPERACIÓ AMB ALTRES ÀREES
1. Millorarem la comunicació i coordinació amb els clubs i entitats esportives amb reunions periòdiques
i l' assemblea anual.
2. Ampliarem les subvencions esportives destinades a l'esport de base, entenent Esport de base fins
als 17 anys.
3. Amb el patronat de Turisme fomentarem la pràctica d'Activitats Físiques que puguin ser positives
per ampliar l'oferta turística, sempre que no representi un perjudici pels residents.
4. Amb l'Àrea de Medi Ambient fomentarem la pràctica d'activitats a la natura respectant el medi
ambient.
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4.4. SOLIDARITAT INTERNACIONAL

A) INTRODUCCIÓ
La solidaritat internacionalista és una acció política coherent, activa i conscient que parteix de la realitat per
poder canviar-la. Denúncia i s'oposa a l'ordre econòmic i polític des de la mobilització de base. Advoca per
desenvolupar a nivell global l'autodeterminació dels pobles, l'emancipació de gènere, econòmica i per un
desenvolupament ecològic i sostenible amb el retorn del deute ecològic i el respecte vers els drets humans.
La solidaritat internacionalista s'ha de basar en:
•

el reconeixement i la restitució de l'espoli dels països nord-centrals als del sud-perifèria i que ha
servit pel procés d'acumulació primitiva del capital, i en el que es basa actualment l'imperialisme.

•

el recolzament als moviments que tant al sud com al nord lluiten i treballen activament per un futur
amb dignitat, llibertat, pau i justícia social.

•

el respecte a les diferències, a la pluralitat de cultures i pobles, i a la unitat en la diversitat i la lliure
associació.

•

el respecte als processos transformadors que es basen en el suport mutu.

B) OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1) Reforçar i donar suport (no només econòmic) a les entitats solidàries i de cooperació, així com els
moviments populars que combaten les injustícies en els llocs d'origen.
2) Fer feina de difusió i denúncia de l'ordre econòmic i polític que fa possible que es doni la situació actual
amb la diferència entre els països del nord-centrals i els del sud-perifèria.

C) PROPOSTES
1. Crearem un Consell Municipal de Cooperació per acordar de manera participativa entre els diversos
agents que participen de la cooperació les línies bàsiques de la política local de cooperació, així
com per què es puguin avaluar conjuntament els resultats i recollir aportacions, propostes
concretes, iniciatives ciutadanes i tots aquells elements que ens ajudin a fer de la cooperació una
eina per a construir democràcia participativa.
2. Aportarem l'1% del pressupost total municipal per a la cooperació i suport al desenvolupament de
països, zones i poblacions desafavorides, podent finançar projectes directament si hi ha entitats
locals que els promoguin, i/o podent establir mecanismes de cooperació (agermanaments, convenis
de col·laboració) amb municipis concrets de països del sud-perifèria.
3. Vetllarem perquè les polítiques de cooperació i solidaritat vagin encaminades també a denunciar les
polítiques injustes, a nivell econòmic, social o nacional dels pobles d'origen i a enfortir el moviment
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popular que combat les injustícies en aquests països.
4. Fomentarem del teixit cooperatiu com a manera més eficaç d'entendre els valors solidaris a la
nostra ciutat.
5. Reforçarem la implicació amb les associacions solidàries existents al municipi ( Pollença Solidària,
Dentistes sobre rodes...) tant en relació a la vessant econòmica com de propostes i funcionament.
6. Sotmetrem la gestió de les aportacions a controls que garanteixin la transparència, l'eficàcia i la
tendència a l'autogestió dels projectes i recursos per part de les poblacions receptores.
7. Proveïrem gratuïtament espais comercials als mercats municipals per al desenvolupament
d'activitats de comerç just i de les associacions solidàries.
8. Fomentarem la sensibilització de la població sobre la problemàtica dels països, zones i poblacions
desafavorides mitjançant, entre d'altres, el finançament de petits projectes i agermanaments
(intercanvis d'experiències, de recursos, de coneixement de cultures...) amb ciutats i pobles, i amb
els seus moviments socials, del sud-perifèria.
9. Realitzarem trobades d’ONG i associacions de cooperació internacional i solidàries.
10. Facilitar a les entitats de cooperació, locals i espais municipals adequats per desenvolupar les seves
activitats.
11. Introduïrem en totes les dependències de l’Ajuntament (en què se’n fa ús) cafè i sucre (almenys) del
Comerç Just i informació sobre productes de Comerç Just. Serà un requisit per a la concessió (o
renovació de la concessió) dels bars (o llocs on es consumeixi cafè i altres productes) que depenen
de l’Ajuntament.
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5. UN POBLE SOSTENIBLE
5.1. MEDI AMBIENT

A) INTRODUCCIÓ
Pollença gaudeix d’una gran diversitat d’ecosistemes; muntanya, costa, zones humides i mar. Aquests
ecosistemes i paisatges són un privilegi que converteixen a Pollença en un lloc singular i atractiu. La costa
de Pollença té una gran varietat paisatgística amb platges, cales, penya-segats, illots i un relleu escarpat
únic. La longitud de la costa és important i una de les fonts de major riquesa del municipi. En aquest sentit
millorarem la comunicació i transferència d'informació i peticions amb Costes i Ports. El manteniment de les
platges no es pot fer a canvi de la destrucció dels fons marins. La regeneració artificial de les platges
suposa un fort impacte ambiental, ja que suposa la destrucció dels fons marins i de les comunitats
biològiques que hi viuen. A Pollença, a més de tenir tres importants zones humides, ecosistemes únics, amb
una gran diversitat florística i faunística, també gaudim de l’extrem septentrional de la Serra de Tramuntana;
torrents, coves, avencs, flora i fauna variada i una zona ideal pels excursionistes i també pels esports
d’aventura, l' espeleologia, l’escalada...
Per a la protecció de la biodiversitat i recursos naturals del nostre municipi cal presentar propostes
concretes a les altres administracions que en tenen competències, sense oblidar fer una gestió acurada dels
espais municipals que es troben deixats: La Gola, Bosquet de Bóquer, Puig de Santuïri... i participar més
activament i implicació en la gestió de la Reserva Natural de l'Albufereta, el Paratge Natural de la Serra de
Tramuntana i la LIC de la Badia de Pollença.
La informació i la comunicació ambiental han de ser un dels eixos fonamentals de qualsevol política
ambiental. És imprescindible que la informació sobre el medi ambient estigui disponible i accessible a tots
els ciutadans, i que es promogui i garanteixi el dret a participar en els processos de presa de decisions
sobre qüestions ambientals.
Els objectius finals de les accions dins l'àrea de medi ambient han d'anar encaminades a la defensa del
nostre territori, de la qualitat de vida dels ciutadans i del nostre poble en general; per això és necessari
adoptar de forma transversal principis de sostenibilitat, a escala humana i solidaris, i que considerin a la
vegada els aspectes econòmics i socials que amb l'aplicació de les accions n'han de sortir enfortits.
L’actual model de consum energètic es basa en la conversió en energia de recursos naturals no renovables
(Carbó, petroli, urani). En els processos de conversió en energia, transport i el seu posterior consum, es
generen residus que contaminen greument el medi ambient(radioactivitat, pluja àcida, contaminació dels
mars, contaminació atmosfèrica per fums...) i amenacen amb alterar l’equilibri climàtic(efecte hivernacle per
emissió de CO2). Per això hem d'apostar per altres models energètics i es pot començar pels municipis.
S'ha de treballar de forma prioritària a petita escala, i solucionar els petits problemes i mancances en
matèria mediambiental és el més idoni. Les comunitats han d'assolir el medi ambient com un tema prioritari i
d'aquí han de sortir accions de foment de mesures d'estalvi i eficiència energètica, mobilitat sostenible,
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reducció de la contaminació i els residus, etc... A vegades cal simplement imitar el que fan (o han fet)
municipis de l'illa que s'han destacat per l'impuls de polítiques efectives pel que fa a reducció de residus i/o
mobilitat com Puigpunyent, o Esporles...
No ens hem d'oblidar tampoc de l’aigua, que com a recurs natural vital i escàs, hem de gestionar de manera
eficaç. També hem de tenir en compte la situació del municipi respecte a les aigües residuals: la cobertura
de la xarxa de clavegueram no abasta totes les urbanitzacions del municipi i nombroses construccions al sòl
rústic no estan proveïdes de fosses sèptiques reglades. Hi ha finques no connectades a la xarxa de
sanejament, inclòs dins el nucli urbà, que aboquen a antics pous negres. La filtració d’aigües residuals al
subsòl que generen aquests equipaments antics pot generar importants afeccions al medi ambient.

B) OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1) Fer possible el gaudi públic, racional i responsable dels nostres recursos naturals i paisatgístics.
2) Protegir el territori i recuperar les zones vulnerables: fons marins, zones humides, costes, muntanya...
3) Garantir la gestió pública i sostenible de l'aigua i millorar l'eficàcia en la seva gestió.
4) Promoure l'eficiència energètica, l'energia renovable i reduir la contaminació lumínica.
5) Promoure el respecte pels animals i evitar el patiment innecessari.

C) PROPOSTES
INFORMACIÓ
1. Posarem en funcionament el nou Pla de Residus amb el qual es reforçarà el Pla d’informació
ambiental que inclou tots els àmbits (ciutadans en general, escolars, treballadors, caçadors,
empresaris, turistes, mitjans de comunicació, pagesos, administració, etc.) i impulsarà la formació
ambiental dels sectors prioritaris (educadors, tècnics, caçadors, periodistes, polítics, càrrecs de
l’administració local, hotelers i altres empresaris).
2. Donarem suport a les iniciatives d'informació ambiental que realitzin els diversos col·lectius (centres
educatius, sindicats, fundacions, associacions i organitzacions no governamentals en general, a
més de les governamentals ). En cap cas donarem suport a Natura Parc tenint en compte les seves
pràctiques.
3. Facilitarem l'accés a qualsevol informació sobre el medi ambient, garantint el compliment de la llei
sobre llibertat d'accés a la informació ambiental, eliminant qualsevol resta d'obscurantisme.
4. Promourem la creació d'una base de dades d'informació ambiental del terme municipal completa,
actualitzada i fàcilment accessible (correcte tractament dels residus, possibilitats de la nova
deixalleria, bonificacions en la taxa de residus, etc.)
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5. Reobrirem el Centre de turisme ornitològic de la Gola tot reforçant no solament la informació sobre
ornitologia sinó també sobre rutes de senderisme, espais naturals protegits del municipi inclòs el LIC
de la Badia de Pollença, gestions relacionades amb el medi ambient, etc. S’ha de tenir en compte
que el CTO de la Gola, que és únic a les Illes, pot aportar un punt de qualitat al turisme i fomentar la
desestacionalització.
6. Promourem l’aula municipal de natura a Santuïri i millorarem els itineraris i espais comuns.
7. Potenciarem dins l’oficina de participació ciutadana un sistema únic d’informació amb oficines
d’atenció al ciutadà, on puguin oferir tota la informació ambiental i consells necessaris.
8. Potenciarem la unitat de la policia local especialitzada i dedicada exclusivament a Medi Ambient.
9. Deixarem d’utilitzar la fumigació amb herbicides i plaguicides agrotòxics.

MEDI NATURAL
· Zona urbana
1. En el medi urbà substituirem o plantarem a les noves zones enjardinades plantes autòctones que no
precisin per al seu creixement i subsistència gran quantitat d'aigua, prioritzant per aquesta altres
destinacions.
2. Realitzarem actuacions d'embelliment paisatgístic encaminades a millorar la imatge visual del nostre
poble: eliminar senyalització obsoleta, i regular la publicitat vertical (tanques publicitàries, cartells,
etc.), especialment dins el sol rústic i accessos als nuclis urbans.

· Platges, costa i mar
1. Promourem actuacions directes sobre les causes de la desaparició de l'arena a la costa com la
revegetació del litoral del Port.
2. Reforçarem els plans de neteja del litoral interanual.
3. Farem complir la llei de costes i denunciarem les males pràctiques amb l'objectiu de que tothom
pugui gaudir d'aquest bé públic.
4. Farem complir a Costes el seu anunci d’obrir un passeig a la Zona de Formentor.
5. Proposarem que tota la zona de la platja d’ Albercuix, on hi ha nacres, sigui un lloc d’amarrament
controlat, amb pantalans flotants o boies, gestionats des del mateix Ajuntament.
6. Evitarem els abocaments de residus i d’aigües residuals i mantindrem netes les aigües:
•

Farem una ordenança de clavegueram i fosses sèptiques, amb servei de control i vigilància;
localització i reparació de les fuites d'aigües residuals al Ports, separació progressiva de les
aigües residuals de les pluvials.

•

Realitzarem campanyes educatives de sensibilització als usuaris d’embarcacions. Sobre
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selecció i gestió dels residus a bord, utilització de productes biodegradables, estalvi d'aigua i
respecte a la vida marina.
•

Col·laborarem amb les empreses nàutiques per aconseguir que totes disposin d’un sistema
de gestió ambiental certificat. Amb incentius via taxes de residus o similars

•

Inspeccionarem els negocis i indústries locals potencialment contaminats.

•

Donarem informació periòdica i pública sobre l’estat i qualitat d’aigües de bany no només als
panells sinó també a Internet.

•

Demanarem a Costes la gestió pública dels amarraments de la Badia de Formentor.

•

Impulsarem mesures encaminades a la protecció de la posidònia.

· Zones humides
1. Impulsarem una nova gestió per la zona humida de La Gola, millorant la conservació i recuperació
d'hàbitats, sense ocupar ni degradar més la zona humida, eliminant també les espècies al·lòctones i
invasores.
2. Col·laborarem en mantenir, potenciar i divulgar el Centre de turisme ornitològic La Gola, com una
part de l’oferta de turisme de qualitat i ambiental de Pollença, millorant també els seus equipaments
i dotació.
3. Mantindrem obert el Centre de Turisme Ornitològic durant tot l'any, millorant la seva dotació de
personal i el programa d'activitats pel que fa a la població local. El seu funcionament no només ha
d’esser competència municipal sinó que també s’hi han d’implicar la Conselleria de Medi Ambient, la
Conselleria de Turisme i Associacions d’hotelers.
4. Participarem activament a la Junta Rectora de la Reserva Natural de l'Albufereta i demanarem més
reunions.
5. Reclamarem una major protecció i recuperació de punts concrets de la Reserva Natural de
l'Albufereta.
6. Demanarem que es millorin les actuacions de vigilància i informació per evitar abocaments
incontrolats, construccions il·legals, ús públic incontrolat... a l'Albufereta.
7. Impulsarem la creació de convenis de col·laboració entre l’Administració i els propietaris a la zona
de l'Albufereta.
8. Impulsarem un pla de recuperació per tal que la zona de l'Ullal ha d'ésser un corredor verd per
descongestionar el litoral urbanitzat.

· Muntanya
1. Reclamarem al Govern la dotació d'una oficina de gestió al nostre municipi per al Paratge Natural de
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la Serra de Tramuntana i la Reserva Natural de l' Albufereta.
2. Millorarem la informació disponible sobre les rutes de Pollença, fent especial èmfasi en la informació
de caire ambiental (biodiversitat, presència d’endemismes, fauna, història dels usos, etc.) amb
senyalització a l'efecte. Cal impulsar i potenciar el turisme alternatiu, especialment el de primavera i
tardor, generant activitats i punts d'atracció idonis, permetent allargar la temporada i millorar la
qualitat de les estades, especialment a nivell econòmic.
3. Demanarem a la Conselleria de Medi Ambient el manteniment de la riquesa de la flora i fauna dels
torrents, evitant que la neteja dels jaços suposi la destrucció d'aquests ecosistemes tan singulars.
4. Sol·licitarem un diagnòstic científic del grau de contaminació del llit del torrent de Sant Jordi i
demanarem la seva rehabilitació.
5. Farem efectiva l’obertura del camins públics. Prioritzarem la resolució de diligències prèviament
aprovades en plenari de 2007 del camí del coll d'en Patronet. Iniciarem diligències per resoldre la
problemàtica dels camins del coll de Síller i Bóquer. Executarem l'acord de regulació del camí
d'Ariant i farem efectiva la servitud de pas sobre el camí de Cala Castell mitjançant la corresponent
expropiació.
6. Inclourem dins l'inventari de béns tots els camins del catàleg de camins de Pollença que no estan
pendents de cap al·legació.
7. Actualitzarem un mapa de camins públics o d'ús públic del municipi amb interès excursionista, per
tal de promocionar el senderisme al nostre municipi.
8. Verificarem i controlarem l’aplicació de Plans contra Incendis Forestals, inundacions i
esllavissaments.

AIGUA
1. Exigirem la llicència municipal preceptiva dels pous realitzats en els darrers anys i que els equips de
governs anteriors han ignorat.
2. Col·laborarem amb el Govern per la realització d’un inventari i control dels pous existents i la
vigilància de l'ús i el volum d'aigua extreta.
3. Intensificarem les campanyes de sensibilització ciutadana, sobretot amb el bon exemple de
l’administració, fent plans d'estalvi a edificis i serveis públics.
4. Incrementarem les tarifes progressives de subministrament d’aigua potable de tal forma que
incentivin econòmicament l’estalvi d’aigua i tinguin en compte el nombre d’habitants de l’habitatge
subministrat. Establiment de 5 trams de tarifa, amb consideració a les persones de rendes més
baixes. Creació de compensacions per la utilització de l’aigua de pluja als habitatges, promovent
també la seva utilització. Afavorirem l'aprofitament de les aigües pluvials, especialment a habitatges
aïllats.
5. Fomentarem sistemes de rec i cultius de baix consum.
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6. Impulsarem un pla d'estalvi d'aigua a edificacions i instal·lacions d’ús turístic.
7. Prioritzarem les inversions en reduir les fuites de les conduccions: renovació de la xarxa d’aigua
potable i la de sanejament, fins arribar a nivells europeus (menys del 15% de pèrdues).
8. Promourem i incentivarem la contractació i instal·lació de comptadors individuals d’aigua potable per
als habitatges, comerços i industries, mitjançant l’assessorament tècnic, suport i subvenció
econòmica, a efectes de facilitar el bon ús i estalvi de l’aigua potable, facilitant la reducció i control
de consum a cada habitatge o local.
9. Realitzarem l’estudi avinent i redacció d’un Pla Director de Subministrament d’Aigua Potable, a
efectes d’impulsar les directives de la Comunitat Europea que estableixen l’obligació de les entitats
subministradores de proporcionar l’aigua potable amb pressió suficient i regular, per poder arribar
als habitatges més alts de tots els edificis, fent innecessàries les cisternes i bombes elevadores o de
pressió. Aquesta mesura ha de permetre l’estalvi d'energia corresponent, augmentant la garantia de
la salubritat de l’aigua.
10. Procedirem a l’optimització i l’aprofitament màxim dels cabals tradicionals de la Vall de Ternelles
(Font de l’ Algaret i altres regants).
11. Revisarem les condicions de subministrament i preus de l’aigua de la dessaladora d’Alcúdia,
prioritzant el subministrament d’aigua des de pous propis o concertats, a efectes de permetre reduir
el preu de l’aigua potable per a consum humà a Pollença, sense reduir-ne la qualitat.
12. Dotarem a la Cala Sant Vicenç d’una xarxa d’aigua potable amb els requisits i garanties de
subministrament europeus, que permeti igualment el subministrament de qualitat i sense necessitat
d’aljubs ni grups elevadors als edificis.

AIGÜES RESIDUALS
1. Farem una ordenança de clavegueram i fosses sèptiques, amb servei de control i vigilància, la
localització i reparació de les fuites d'aigües residuals i la separació progressiva de les aigües
residuals de les pluvials.
2. Demanarem les infraestructures necessàries per canviar les concessions d’aigua potable per al rec
agrícola a concessions per a rec amb aigua residual procedent de la depuradora municipal.
3. Demanarem al CIM i al Govern Balear el mateix suport a les infraestructures d’aigües pluvials que el
que donen per les xarxes d’aigües potables i de sanejament. Les depuradores mai no podran
funcionar correctament si no se separen les aigües pluvials de les del sanejament.
4. Bonificarem fiscalment les reformes dels edificis que incloguin la separació de les xarxes d’aigües
pluvials i la de sanejament.

ENERGIA
1. Promourem l'ús de les energies renovables, en especial la solar, informant de les subvencions
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existents als ciutadans i agilitant els tràmits a l'efecte.
2. Contractarem energia verda certificada, per exemple a través de les cooperatives de consum, com
SomEnergia.
3. S i g n a r e m e l " P a c t e d e l s A l c a l d e s " r e l a t i u a l ’ e f i c i è n c i a e n e r g è t i c a .
(http://www.eumayors.eu/home_es.htm).
4. Impulsarem bones pràctiques ambientals als edificis i equipaments municipals.
5. Elaborarem un Pla d’Eficiència Energètica de totes les instal·lacions municipals. Aquest Pla ha
d'incloure programes d'estalvi i eficàcia energètica amb mesures concretes i finançament pel seu
compliment.
6. Ofertarem un pla similar a les instal·lacions hoteleres i d’oferta complementària del municipi.
7. Obligarem mitjançant les ordenances municipals que els edificis de nova construcció i les reformes
compleixin uns requisits mínims d'eficiència energètica, especialment pel que fa a l'aïllament,
il·luminació natural i arquitectura bioclimàtica.
8. Demanarem al Govern balear la promoció i desenvolupament de les energies renovables,
especialment solar (tèrmica i fotovoltaica) i eòlica, amb inversions, subvencions i investigacions.
9. A mig termini un dels objectius del Pla ha de ser arribar que la producció d'energia elèctrica sigui un
10% a partir de plaques solars fotovoltaiques. Farem un programa de desenvolupament de l'energia
solar fotovoltaica integrada a la xarxa elèctrica, començant amb projectes pilots a alguns espais
públics
10. El Pla d’Eficiència Energètica ha de contemplar també l'expansió de l'energia solar tèrmica per a
aigua calenta, especialment als edificis públics i de serveis (poliesportius, piscina, centres
d'ensenyament, etc.).
11. Establirem bonificacions a partir de criteris d’eficiència energètica als impostos i taxes municipals:
obres, instal·lacions, IBI, etc.
12. Evitarem noves esteses elèctriques en els espais naturals i substituir progressivament les existents,
en funció del seu impacte sobre la fauna i el paisatge. Estudiar en cada cas les possibles
alternatives: enterrament o energies renovables a petits nuclis i habitatges aïllats.
13. Facilitarem el coneixement i promocionar la instal·lació d’aparells i tècniques d’estalvi i eficiència de
l’energia.
14. Fomentarem una arquitectura més sostenible, incorporar les energies alternatives –energia
fotovoltaica i la geotèrmica– en els edificis i habitatges amb les instal•lacions centralitzades de
calefacció, aigua calenta i refrigeració, per fomentar l’estalvi en el consum energètic.
15. Realitzarem una ordenança municipal d’il·luminació eficient en la via pública.
16. Incrementarem la consciència social sobre la crisi energètica.
17. Afavorirem l 'autoconsum elèctric, i la desconnexió inclús mitjans la desobediència.
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18. Denunciarem el dèficit tarifari com una estafa, demanant una auditoria.
19. Augmentarem l 'eficiència energètica, per aconseguir reduir la demanda energètica.
20. Establirem plans energètics d'àmbit municipal o

inter-municipal, per fer una transició cap a un

model totalment renovable.
21. Farem un Pla de Minimització de Danys per Contaminació lumínica:
La contaminació lumínica te efectes manifests: la dispersió cap al cel, la intrusió lumínica, l’enlluernament i
el sobre-consum d’electricitat. Això pot tenir repercussions molt pernicioses en els humans. Però també en
la biodiversitat. És clar que l’ús de l’electricitat per generar llum ha constituït un innegable factor de progrés,
però no és menys cert que el seu mal ús s’ha convertit en una expressió característica més del nostre
irracional estil de vida consumista. Les úniques bombetes amb residus innocus són les de Vapor de Sodi de
Baixa Pressió.
Així que aquest pla haurà de contemplar:
•

La supressió progressiva de les bombetes de vapor de mercuri en aquelles àrees en les quals això
sigui possible i potenciar també l’ús de bombetes de vapor de sodi de baixa pressió en aquells llocs
on aquest tipus de bombetes resulti adient.

•

Un horari pels enllumenats ornamentals que sigui a les 23h a l’hivern i a les 24h a l’estiu, admetentse la possibilitat de considerar casos especials. Però la norma seria que, llevat d’excepcions, a partir
de les 24 hores hauria d’estar apagada tota la il·luminació d’aquesta mena que projecti llum cap el
cel.

•

No autoritzar cap projecte urbanístic que inclogui l’ús de lluminàries tipus globus. Exigir que s’emprin
sempre pantalles en què la bombeta no sobresurti del seu interior, que no s’utilitzin refractors que
dispersin la llum cap el cel i que la inclinació de la lluminària sigui paral·lela a l’horitzó.

•

Exigirem, en tot projecte urbanístic futur, que el disseny del sistema d’enllumenat es basi
fonamentalment en el criteri d’eficiència energètica i de consecució dels nivells luminotècnics
establerts.

•

Prohibició dels canyons de llum làser i de qualsevol projector adreçat al cel amb finalitats comercials
o ornamentals.

•

Començar a modificar (en els casos que tècnicament això sigui possible i no impliqui una pèrdua
d’il·luminació al terra) la inclinació de les lluminàries fins a situar-les paral·leles a l’horitzó.

•

Instal·lar bombetes de menor consum en aquells indrets on el nivell luminotècnic sigui excessiu, en
relació als valors de seguretat recomanats.

•

Evitar la instal·lació de làmpades enfront a finestres per tal de que no molestin a les nits d’estiu quan
es fa necessari obrir les finestres.

•

Fixar a les mateixes hores la baixada de tensió de la xarxa pública (o l’apagada del 50% de les
lluminàries en certs casos), mantenint únicament les lluminàries imprescindibles.
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ANIMALS
1. Donarem suport a totes aquelles iniciatives tendents a evitar les actuacions que provoquen
patiments innecessaris als animals.
2. No permetrem la instal·lació ni celebració d'espectacles on els animals puguin ser objecte de burles
o maltractaments com circs i demostracions relacionades amb la tauromàquia. S'exceptuarien
aquelles on els animals siguin els protagonistes principals i no sofreixin maltractaments (exhibició de
domatge de cavalls, etc.)
3. Farem una intensa campanya a escoles i instituts per a conscienciar als escolars que els animals
són éssers vius, que senten i sofreixen igual que les persones.
4. A la festivitat de Sant Antoni, no penjarem el gall sinó que s’entregarà en mà a la persona que hagi
pujat Pi, a la balconada de Can Llobera com a culminació de la festa i reconeixement al guanyador.
5. Proposarem al Bisbat de Mallorca, la retirada del menet de la processó del “Corpus”, substituint-lo
per un artificial.
6. Les festes de tir dels caçadors, tant de tir al colom, a la guàtlera o altres animals vius, hauran de ser
sempre de tir al plat.
7. Recuperarem la col·laboració entre l’Ajuntament i el Refugi d’animals (mai amb Natura Parc) i
impulsarem una canera municipal perquè no tota la responsabilitat del benestar dels animals del
municipi recaigui només en el Refugi.
8. Potenciarem mesures per a la tinença responsable d’animals de companyia.
9. Dotarem al municipi d'una xarxa de “pipicans”.
10. Sancionarem durament l'abandonament d'animals.
11. Sancionarem la no retirada d'excrements d’animals de la via pública.
12. Fomentarem l'esterilització d'animals de companyia com a mesura preventiva a una cria
incontrolada dels mateixos.
13. Prohibirem la venda d'animals fora dels comerços autoritzats a l’efecte.
14. La Policia ambiental vetllarà per les condicions de vida dels animals en “la zona no urbana”,
aconsellant als seus propietaris sobre les condicions que han d'estar aquests animals per a complir
la Llei 1/92 de Protecció Animal que viuen en l'entorn humà.
15. En els sacrificis d'animals destinats al consum humà fets per particulars, l'Ajuntament facilitarà tot
quant sigui necessari per a què l'animal sigui atordit abans del sacrifici, complint així l'actual
Legislació Autonòmica.
16. Declararem Pollença municipi antitaurí.
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5.2. URBANISME I MOBILITAT
A) INTRODUCCIÓ
Volem una política urbanística transparent, entenedora, planificada amb la participació dels ciutadans i amb
criteris de sostenibilitat social, econòmica i ambiental. El foment de l'urbanisme ha de partir d’un menor
consum del territori i de mesures que minimitzen els impactes ambientals. El creixement urbanístic
desmesurat i descontrolat al sòl rústic, que representa una de les grans xacres de Pollença, suposa una
sèrie de despeses ecològiques derivades de la fragmentació del territori, l’energia i l’aigua que suposa un
fort impacte sobre la sostenibilitat del municipi. No es pot fer com si aquesta problemàtica no existís.
Pel que fa a la mobilitat, creiem que el municipi ha de fer-se a mida de l'ésser humà i no del cotxe. Hem de
fer un entorn atractiu pels ciutadans. L’automòbil significa independència, però també un augment del soroll i
la contaminació atmosfèrica i una disminució de la seguretat i els espais dels vianants. Per això cal fer una
Pla de Mobilitat acurat.

B) OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1)Millorar la informació, transparència i participació dels ciutadans.
2) Reorganitzar i millorar l’àrea d’urbanisme a partir de tres funcions: gestió, disciplina i planejament.
3) Millorar les infraestructures bàsiques, espais públics, la mobilitat i l’accessibilitat.
4) Garantir la protecció del medi ambient i el paisatge i lluitar contra l'especulació.

C) PROPOSTES
URBANISME
1. Elaborarem de forma participativa i executarem un pla especial d’embelliment i recuperació dels
espais públics, centre històric, entrades, places, primera línia, passeigs, parcs infantils...
2. Elaborarem i executarem un Pla Municipal d'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques.
3. Garantirem la protecció del nostre paisatge i recursos naturals, reforçarem la disciplina urbanística i
no donarem llicències que suposin un impacte paisatgístic. Cal que l'Ajuntament tingui en compte la
doctrina assentada pels Tribunals respecte del valor mediambiental de Formentor (tant a la
Sentència que va anul·lar l´adaptació del PGOU al POOT, com ara la de Villa Cortina). En base a
aquestes sentències consideram que cal una reducció de volumetria i ocupació del terreny a les
construccions de Formentor.
4. Realitzarem una pagina web d’urbanisme amb tots els instruments d’ordenació i gestió urbanística.
5. Crearem un Consell Municipal d'Urbanisme per a assegurar que els agents socials participin en la
gestió urbanística.
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6. Farem i executarem un pla de serveis mínims i infraestructures per què tot els municipi tingui les
infraestructures bàsiques: aigua, llum, clavegueram, asfaltat, senyal de ràdio i televisió...
7. Conclourem l’adaptació del Pla General d’Ordenació Urbanística al Pla Territorial. Cal fer una anàlisi
de les construccions d’edificacions unifamiliars a sòl rústic destinades a segones residències. És
fonamental fer aquest estudi tant a nivell econòmic com mediambiental.
8. Millorarem la gestió de l'àrea. Els funcionaris i personal laboral tindran una clara estructura racional,
independent que faciliti una gestió objectiva i rigorosa.
9. Establirem una estreta coordinació amb el Consell de Mallorca i amb tots els agents implicats
(registre de la propietat, Seprona, agents forestals, patrulla de medi ambient i zelador) per facilitar el
compliment de la disciplina urbanística.
10. Farem estudi del possible desenvolupament legal de l'art. 25.2 de la LRBRL, sobre competències,
de manera que es mantinguin les municipals de vigilància urbanística i disciplina en sòl urbà, però
s'atorguin aquestes competències al Consell o Agència, pel que fa al sòl rústic.
11. Estudiarem cada expedient d'infracció urbanística de forma individual i no aplicarem la multa mínima
del 50%

del valor de l’obra a cada expedient per sistema. No es pot utilitzar l’atenuant del

desconeixement de la Llei per posar el mínim de sanció en cas d’infraccions reiterades.
12. Incorporarem a la normativa mesures ambientals per reduir la contaminació lumínica (adaptació a la
llei de lluminositat).
13. Afavorirem l’agregació i associació de les empreses de construcció i instal·lació locals, perquè
puguin dur endavant o participar en les obres municipals: rehabilitació casc antic, supressió de
barreres arquitectòniques, renovació de xarxes (d’aigua, electricitat, clavegueram) i recepció
d’urbanitzacions.
14. Organitzarem cursos per als treballadors de la construcció i tècnics: Curs de bioconstrucció i
construcció tradicional, cursos de marger, etc.
15. Posar en marxa un fiscalitat progressiva, que penalitzi l'especulació amb l'habitatge alhora que es
creï un servei municipal d’informació́ i mediació́ amb la propietat per fomentar-ne l’ús en règim de
lloguer assequible dels mateixos.
MOBILITAT
1. Farem un Pla de Mobilitat, partint de la potenciació de la mobilitat a peu, en bicicleta i del transport
públic. Per redactar el Pla de Mobilitat ens dotarem de dos instruments:
•

Una Anàlisi Tècnica del municipi elaborada per un equip d’experts en la matèria.

•

Un Procés Participatiu a través del qual s’identificaran les principals problemàtiques
de mobilitat al municipi, es proposaran solucions i s’acabaran decidint les accions
que s’incorporaran al Pla.

2. Ens adequarem a les necessitats del municipi, no només d'un sector, o sense prioritzar-ne uns per
sobre d'altres.
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3. Prioritzarem les decisions dels tècnics, tenint en compte les prioritats de mobilitat, ecològiques,
sostenibles.
4. Realitzarem un pla de millora dels aparcaments existents al municipi; informació, senyalització,
obertura de passos de vianants a la circumval·lació del Port de Pollença, condicionament i
regularització.
5. Eliminarem la zona blava de pagament del Port de Pollença.
6. Facilitarem transport públic amb un horari adaptat als alumnes del municipi tant per acudir als
centres escolars com per anar a les diferents activitats extraescolars fomentant l’ús de les rodes de
cotxes quan sigui possible l’ús transport públic.
7. Assegurarem recorreguts per que els joves puguin desplaçar-se entre els centres escolars i els seus
domicilis tant a peu com amb bicicleta.
8.

Aconseguirem l’accessibilitat i adaptació de tots els centres educatius públics i privats, i
dependències municipals: accessos d’entrada, interiors, patis, banys adaptats, etc...
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