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COMPROMÍS AMB ALAIOR
PROGRAMA ELECTORAL PSM-VERDS

Benvolguts alaiorencs i benvolgudes alaiorenques,

www.eleccions.psm-menorca.cat
www.elsverdsdemenorca.org

Teniu en les vostres mans el programa electoral amb què l’agrupació local de PSM-Verds concorre a les eleccions municipals.
Potser haureu vist altres programes electorals, haureu vist les
propostes d’altres formacions polítiques. Si és així, us adonareu
que hem intentat fer una cosa diferent. Al nostre programa electoral no hi trobareu grans promeses –que massa vegades s’incompleixen- ni solucions màgiques que tots sabem que són irrealitzables.
Les nostres propostes són senzilles, modestes. Són, però, propostes que ens comprometem a portar a terme. Sabem que la
situació econòmica de l’Ajuntament és més aviat crítica. Sabem
que caldrà prioritzar les actuacions, i som conscients que no podem enganar a la població anunciant actuacions inviables.

Així mateix apostam per la participació ciutadana, i ho feim de
ver. No és un simple eslògan electoral que tots repeteixen. Per
açò aquest programa és un “programa obert” que anirem desenvolupant partint del debat de les propostes, a partir dels suggeriments de les entitats ciutadanes, a fi de trobar entre tots les
millors solucions a les problemàtiques del nostre poble.
Volem construir una nova manera de fer i viure la política municipal. Cal apropar-se als ciutadans i ciutadanes. Hem d’evitar
que l’Ajuntament es convertesqui en un lloc tancat i allunyat de
la realitat.
Per altra part, l’Ajuntament tampoc pot restar aliè a la crisi econòmica que tots patim. Des del seu àmbit competencial ha d’actuar i ha d’exigir l’actuació de les altres administracions.
Són aquestes les nostres preocupacions i, així, us plantejam propostes perquè es tenguin en compte.
Estam convençuts que entre tots construirem un Alaior millor,
més viu, més pròsper, més just i més participatiu. És el nostre
compromís.
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1. DOTZE COMPROMISOS AMB ALAIOR.

•

El desenvolupament d’una política juvenil que faci compatibles les activitats culturals, de diversió i d’oci al nostre poble.

•

Una planificació de l’activitat cultural impulsada des de
l’Ajuntament i el suport a les entitats culturals, de forma
transversal per mor d’arribar a tot el poble d’Alaior, als menorquins i visitants.

•

La posada en marxa d’un pla de dinamització comercial per
tal de donar suport real i efectiu al sector del comerç i de la
restauració del nostre municipi.

•

La creació d’una mesa permanent per a l’economia amb la
participació de sindicats, empresaris i entitats cíviques a fi
de diagnosticar les problemàtiques existents i prendre mesures consensuades per reactivar l’economia.

•
El suport a les entitats ciutadanes mitjançant dotacions
pressupostàries concretes, facilitant l’accés a l’administració
municipal i a la informació contínua de les tasques que es realitzen a l’Ajuntament.

La revisió de la política mediambiental, amb especial cura als
recursos hídrics. L’aplicació de la directiva marc de la Unió
Europea sobre l’aigua a fi de posar mesures d’estalvi i bon ús.

•

Optimitzar la cartera de serveis socials en col·laboració amb
les institucions autonòmiques a fi de garantir la igualtat real
d’oportunitats.

Un desenvolupament urbanístic sostenible i respecte escrupolós del PTI lligat, per tant, al medi ambient, territori i patrimoni cultural.

•

Fomentar la pràctica esportiva basada en valors educatius
comptant amb la col·laboració de clubs i d’associacions esportives; i facilitar-hi l’accés a infants, joves i la resta de ciutadans perquè tothom que vulgui pugui participar-hi.

Les persones que formam part de la candidatura PSM-Verds a
l’Ajuntament d’Alaior assumim, davant el poble d’Alaior, els següents compromisos:

•

•

•

•

www.eleccions.psm-menorca.cat
www.elsverdsdemenorca.org

•

L’impuls de noves fórmules de participació ciutadana, revitalitzant els consells municipals, revisant el reglament de participació i agilitzant els tràmits de l’administració municipal.
La creació del regidor responsable de zona. El terme municipal es delimitarà en set zones amb un regidor a cadascuna, el qual tindrà contacte directe i periòdic amb el veïnat i
n’atendrà les demandes, les queixes i els suggeriments.

La revitalització del projecte d’Alaior com a ciutat educadora i l’impuls del Consell Escolar Municipal.
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2. UN PROJECTE DE CIUTAT.

•

El Projecte de Ciutat, per la coalició PSM-Verds, és molt més
que un document. Més enllà de les línies estratègiques d’actuació que ens han de permetre avançar cap al model de ciutat que
volem, el Projecte de Ciutat és, sobretot, una voluntat i una metodologia. La voluntat d’unificar i consensuar criteris per tal de
fer possible la ciutat que volem, a partir d’un procés basat en la
participació, l’anàlisi i el debat.
El Projecte de Ciutat és una aposta clara per la participació, la formació, la innovació, la igualtat i la convivència, la sostenibilitat i
la qualitat de vida, la cultura i el lleure, l’educació , la joventut i la
gent gran, la ciutat i l’entorn. Aquest programa electoral pretén
dissenyar les línies mestres per a la construcció d’aquest projecte.

•

2.1. un Alaior participatiu.
Conscients que cal eixamplar els àmbits de participació i, alhora, millorar molts aspectes de l’administració municipal, proposam una sèrie de mesures concretes que ens comprometem a
impulsar:

www.eleccions.psm-menorca.cat
www.elsverdsdemenorca.org

2.1.1. Participació ciutadana.
• Revisió del reglament de participació ciutadana a fi de incloure la necessitat de consulta prèvia a determinades entitats en decisions concretes. Així mateix, s’ha de possibilitar
la intervenció en les sessions plenàries de representants de
col·lectius socials, i ciutadans en general, quan les temàtiques tractades els afectin.
• Revitalització del Consell Escolar Municipal.

•

•

Creació d’un Consell Assessor Municipal amb la participació
de les entitats cíviques del poble.
Constitució del Consell de la Joventut d’Alaior, atorgant-li
competències de consulta prèvia pel que fa a les polítiques
juvenils.
Posada en marxa de tallers de participació per debatre i cercar solucions a problemàtiques concretes o per prendre decisions d’abast ampli.
Revitalització del procés participatiu de l’Agenda Local XXI.

2.1.2 Atenció al ciutadans.
• Afavorir que la ciutadania tengui el màxim d’informació a
través de la web municipal.
• Facilitar l’administració electrònica perquè molts dels tràmits es puguin fer des de casa.
• Adequar l’horari d’atenció al ciutadà a les seves necessitats
per fer més accessibles els serveis municipals als ciutadans
(horari de matí i capvespre en alguns serveis d’atenció al ciutadà i que es puguin realitzar tots els tràmits des de la finestreta única).
• Afavorir que els tràmits amb l’administració siguin ràpids i
que el ciutadà rebi una bona atenció.
• Unificar, alleugerir i simplificar els processos administratius
per accedir a ajuts públics i per justificar-los evitant duplicitats innecessàries entre els diversos òrgans i departaments.
• Creació del regidor responsable de zona. El terme municipal
es delimitarà en set zones amb un regidor a cadascuna, el
qual tindrà contacte directe i periòdic amb el veïnat i n’atendrà les demandes, les queixes i els suggeriments.
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•

•
•
•

Dinamitzar l’oficina d’atenció al ciutadà com un veritable servei proper a la ciutadania per agilitzar tràmits, canalitzar peticions i donar informació sobre el funcionament de l’Ajuntament.
Creació d’una regidoria encarregada de gestionar les relacions entre el personal de l’Ajuntament i l’equip de govern.
Avaluació de la tasca del personal de l’Ajuntament segons
el que estableix la Llei de Funció Pública de les Illes Balears.
Atenció fixa als alaiorencs residents a altres nuclis de població (Cala en Porter) o flexible (l’Argentina, etc).

2.1.3.Suport a les entitats ciutadanes.
• Signatura de protocols de col·laboració amb les entitats ciutadanes del municipi, segons els següents criteris:
• Dotacions pressupostàries assegurades anualment amb data
precisa de pagament per garantir el bon funcionament i la
continuïtat.
• Accés a la documentació.
• Informació contínua.
• Reunions periòdiques.
• Consulta prèvia.
• Participació en el Consell Assessor Municipal.
• Compromís d’assessorar i donar suport a les entitats amb les
relacions amb altres administracions.
• Facilitar l’ús de locals municipals.

www.eleccions.psm-menorca.cat
www.elsverdsdemenorca.org

2.1.4.Treball en equip.
• Oferir competències de gestió a tots els grups municipals
per mor d’aconseguir consensos bàsics per enfrontar les

•

problemàtiques del municipi.
Establiment de reunions periòdiques de l’equip de govern
per superar el funcionament de les regidories com a compartiments estancs.

3. ALAIOR I BENESTAR SOCIAL.
Els serveis socials han d’estar a l’abast de tothom i s’ha de garantir l’atenció i la qualitat en tots els serveis assistencials. Així
assumim els següents compromisos:
•

•

•
•

•

Augmentar els recursos de suport a les famílies, tant dels
equips de serveis socials com dels programes de treball amb
famílies: tallers, punts de trobada... Potenciar les activitats
lúdiques adreçades a les famílies. Unificar la difusió dels distints programes municipals que s’adrecen a les famílies.
Crear el servei de mediació familiar amb la finalitat de donar
eines per a la resolució de conflictes, especialment en els intergeneracionals.
Augmentar els grups de cuidadors de persones majors i/o
dependents.
Desplegar, en el marc de les competències municipals i
d’acord amb les administracions competents, la Llei de Promoció de l’autonomia Personal i atenció a les persones en situació de Dependència, cosa que incrementarà els recursos
d’atenció a la gent gran (Servei d’Ajuda a Domicili, teleassistència...).
Promoure programes d’autonomia personal i participació en
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•
•

•
•
•
•

la vida comunitària adreçats a les persones majors.
Millorar les fórmules de participació d’usuaris i familiars en la
gestió del centre geriàtric.
Aprovar una cartera municipal de serveis socials, en la qual
es determinin les característiques mínimes que han de tenir
aquests i conegui la ciutadania els serveis a que té dret.
Oferir un servei integral de suport a les persones que es troben en una situació d’especial necessitat.
Desenvolupar el primer pla municipal d’igualtat (en matèria
d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes).
Millorar la coordinació entre els serveis socials i de salut en
l’atenció a les persones.
Posada en marxa, en col·laboració amb altres administracions, de campanyes de conscienciació en contra la violència
de gènere.

•

5. ALAIOR I JOVENTUT.
Les mancances d’un poble malauradament repercuteixen sobre
la joventut. Cal, llavors, portar a terme polítiques adreçades als
joves que els faci sentir partícips de la vida ciutadana, que sentin que el seu parer importa. Paral·lelament, Alaior ha d’oferir les
oportunitats de formació però també d’oci i diversió que el jovent demanda.
•

4. ALAIOR I IMMIGRACIÓ.
•
La immigració ha de ser percebuda com una oportunitat. Per
això calen polítiques d’acolliment efectives i reals.
•
•

www.eleccions.psm-menorca.cat
www.elsverdsdemenorca.org

•

Millorar l’atenció de primera acollida que es dóna a les persones nouvingudes, apostar per un treball més personalitzat.
Fomentar les iniciatives de trobada intercultural que sensibilitzin sobre el vessant més humà i real del fenomen de la
migració.
Organitzar campanyes i accions que combatin els estereotips que alimenten accions de discriminació, racisme i xe-

nofòbia, i contribueixin a convertir el nostre municipi en una
comunitat acollidora.
Elaborar un manual il·lustratiu d’àmbit municipal fixant pautes
d’acolliment i de coneixement de la nostra llengua i cultura.

•
•

•
•

Constitució del Consell de la Joventut d’Alaior, atorgant-li
competències de consulta prèvia pel que fa a les polítiques
juvenils.
Fomentar l’autonomia dels joves (habitatges de protecció
oficial per als joves, programes d’inserció laboral , mantenir
les accions formatives adreçades als joves que no compten
amb una titulació mínima, etc.)
Omplir de major contingut les activitats del Casal de Joves
(activitats d’oci amb valors adreçades als joves, de salut, etc.)
Fomentar la pràctica esportiva no federada per als adolescents, impulsant l’obertura, fora de l’horari escolar, de les pistes esportives dels centres educatius públics.
Facilitar espais de creació cultural adreçades als joves.
Reforçar les accions d’educació per a la salut adreçades als
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•
•

joves amb especial incidència en l’educació sexual, desenvolupar tallers formatius a través del Casal Jove.
Elaborar i aprovar plans semestrals de diversió i oci juvenil
nocturn a fi de procurar que no calgui sortir del poble.
Posada en marxa d’un programa d’activitats d’oci al aire lliure (senderisme, mountain-bike, escalada, etc.) adreçades als
joves.

6. ALAIOR I EDUCACIÓ.
L’educació és una prioritat absoluta per a PSM-Verds. Apostam
per una sèrie de mesures molt concretes. Som ambiciosos en temes educatius però precisament per això som també conscients
que sobren les grans promeses, ens limitam, en conseqüència, a
proposar unes actuacions factibles però que, si es mantenen en
el temps, poden donar els resultats satisfactoris desitjats.
•
•
•

•

www.eleccions.psm-menorca.cat
www.elsverdsdemenorca.org

•

Revitalització prioritària i urgent del Projecte Alaior Ciutat
Educadora.
Donar impuls renovat al Consell Escolar Municipal.
Creació d’una comissió multidisciplinar per diagnosticar
i abordar el problema de l’absentisme escolar, el risc d’exclusió escolar i els problemes de convivència en els centres
educatius.
Impulsar accions educatives inclusives i innovadores per als
alumnes d’infantil, primària i secundària per prevenir el fracàs escolar.
Elaborar un mapa escolar municipal per a preveure necessi-

•
•
•
•

•

tats educatives de futur.
Concertar amb els centres educatius la programació cultural.
Donar suport a les activitats extraescolars dels centres educatius.
Implicar-se en les reivindicacions dels centres educatius envers l’administració educativa.
Posada en marxa de tallers de pares i mares per, en col·
laboració amb els centres educatius, aportar respostes a
problemes existents.
Aplicació, passa a passa, de l’avaluació pedagògica dels projectes municipals.

7. ALAIOR I ESPORT.
L’esport ha d’intentar ser un dels elements fonamentals en l’estructura de la societat i sobretot de cadascuna de les persones
que la conformen. Fomentant la pràctica esportiva milloram la
qualitat de vida de les persones. Per açò, l’àrea d’esports ha de
treballar conjuntament amb altres àrees, com educació, serveis
socials i joventut, cap a un mateix camí, per aconseguir integrar
nous valors, actituds i experiències.
•

•

•

Crear una comissió entre representants de tots els clubs,
àrea d’esports i altres, amb l’objectiu de dissenyar un model
de l’esport associatiu.
Crear un pla de formació per a clubs, amb l’objectiu d’assegurar la transmissió de valors ètics i educatius a través de
l’esport als clubs.
Col·laborar amb les entitats organitzadores d’esdeveniments
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•
•

•

•
•
•

esportius al municipi (competicions, congressos, espectacles, etc).
Facilitar els espais esportius municipals per al desenvolupament d’esdeveniments, siguin o no esportius.
Posar en marxa, conjuntament amb l’Àrea d’Educació, un
projecte “Eduquem en l’esport”, per tal d’aconseguir una
pràctica esportiva basada en els valors educatius.
Crear un programa d’activitats esportives extraescolars juntament amb l’àrea d’educació, centres educatius i clubs esportius.
Elaborar un pla d’usos de les instal·lacions esportives municipals.
Fomentar l’esport popular, participatiu i de base com a prioritat.
Creació d’un fons d’ajut econòmic per donar suport a famílies que no poden assumir les despeses d’algunes activitats
esportives que realitzen els seus fills i filles en instal·lacions
municipals.

•
•

•

•
•
•

•

•

8. ALAIOR I CULTURA.
•
Cal impulsar la cultura com un element imprescindible pel desenvolupament del municipi potenciant les expressions de la societat civil organitzada, creant xarxa i coordinació d’una manera planificada.
•
www.eleccions.psm-menorca.cat
www.elsverdsdemenorca.org

Aprovació del pla d’usos pel Pati de Sa Lluna, en base al document del Centre d’Estudis Locals fruit de la participació
ciutadana, des del consens i la col·laboració amb la resta

•

d’administracions implicades.
Crear rutes sobre el patrimoni històric, i cultural.
Planificació de l’activitat cultural d’acord amb la resta d’àrees municipals de forma i manera que aquesta, a més d’una
aportació a la ciutadania, sigui així mateix un revulsiu comercial i un potencial atractiu turístic.
Consolidar l’espai de Sant Diego com a sala d’usos culturals
múltiples procurant una programació –tant expositiva com
de concerts- seqüenciada i atractiva.
Suport decidit a les entitats culturals del municipi.
Promoció d’espais per a l’art en brut per assajos de grups de
teatre, música i arts plàstiques.
Potenciar l’escola municipal de música tot cercant fórmules
per un reconeixement i major suport de la resta d’administracions.
Suport al Centre Internacional de Gravat i difusió de la seva
tasca, en col·laboració amb el Consell Insular, arreu de l’illa i
fora.
Planificació, d’acord amb les entitats, de les activitats culturals per tal d’evitar coincidències en un mateix dia.
Edició d’un full informatiu mensual –senzill i en paper reciclat- per donar compte de les activitats culturals previstes.
Analitzar les possibilitats existents a fi de trobar un lloc més
adient, més ampli i amb més potencialitats per ubicar-hi la
Biblioteca Pública.
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9. ALAIOR I NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA.
El mes de juny de 2009, el Consell Social de la Llengua Catalana de les Illes Balears va aprovar el “Pla General de Normalització Lingüística de les Illes Balears”. Aquest pla conté una sèrie
de mesures adreçades a tots els àmbits de la vida política, social,
econòmic, cultural, etc.
A les administracions locals els correspon aplicar un bon grapat
d’aquestes mesures.

www.eleccions.psm-menorca.cat
www.elsverdsdemenorca.org

Compromís d’aplicació íntegra del Pla General de Normalització
Lingüística de les Illes Balears a l’àmbit d’Alaior, aplicant entre
molts d’altres els següents punts:
• Actualització del Reglament de Normalització Lingüística.
• Ús habitual i prioritari de la llengua catalana en la relació de
l’administració municipal amb els ciutadans i ciutadanes, ja
sigui de forma directa o a través d’escrits, mitjans electrònics, etc.
• Ús de la llengua catalana en la relació de l’Ajuntament amb
altres administracions, notaries, administració de justícia, registres públics, etc.
• Exigència de l’ús del català a les empreses concessionàries.
• Col·laboració amb el Consell Insular i el Govern de les Illes
Balears per fomentar l’ús del català en el comerç, en les empreses, etc.
• Signatures de convenis de col·laboració amb entitats cíviques per a la promoció de la llengua catalana entre els seus

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

associats des del compromís del seu ús en les seves activitats.
Regulació de l’ús del català en les activitats duites a terme
per associacions que reben suport econòmic de l’Ajuntament.
Compromís d’ús de la llengua catalana en qualsevol de les
activitats municipals.
Col·laboració amb altres administracions i entitats en activitats per a l’aprenentatge de la llengua catalana entre els
nouvinguts.
Aplicació estricta dels requisits lingüístics fixats per la legislació.
ALAIOR I COOPERACIÓ. Entenem la cooperació com un
deure i no com una concessió que pot variar segons les decisions polítiques.
Potenciar la venta de productes de comerç just
Destinar un mínim del 0’7% dels recursos a cooperació, que
es gestionarien des del Fons Menorquí de Cooperació, i fomentar l’estalvi ètic. Informar a la població sobre les accions
desenvolupades amb el 0,7%.
Elaborar un programa o pla de sensibilització i conscienciació sobre les desigualtats Nord-Sud i sobre la participació
i responsabilitat de la ciutadania per canviar aquestes desigualtats.
Desenvolupar els paràmetres que defineixen una “ciutat justa” i els de compra pública ètica (amb accions com són la
promoció i consum, des dels serveis municipals, de productes de comerç just o amb la inclusió de clàusules socials en
els contractes).
Impulsar l’organització d’activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament al voltant del consum responsable i el comerç just.
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•

Fomentar el voluntariat, a través d’un programa municipal
específic, com a expressió de participació social i solidària.

10. ALAIOR I MOBILITAT.
La mobilitat entesa com a accessibilitat, ús racional dels automòbils, potenciació de transport públic i foment de l’ús de transport no contaminant.
Pla de millora de voreres per eliminar barreres arquitectòniques
urbanes, perquè l’accessibilitat i la seguretat dels vianants ha de
ser una prioritat.
•

•
•
•
•
•
•
www.eleccions.psm-menorca.cat
www.elsverdsdemenorca.org

•

Posada en marxa d’un pla d’avaluació i diagnòstic de barreres arquitectòniques en col·laboració amb la Fundació per a
persones amb discapacitat de Menorca.
Control continu de l’obra nova a fi d’acomplir la legislació sobre accessibilitat.
Programa de conscienciació adreçat a la ciutadania sobre la
necessària col·laboració per afavorir l’accessibilitat.
Creació de rutes escolars per a infants amb la finalitat que
puguin acudir als centres educatius amb seguretat.
Mantenir i millorar la xarxa de camins rurals del municipi
sempre respectant les seves característiques originals.
Delimitar espais per als vianants al llarg del camí d’en Kane a
fi de garantir-los una major seguretat.
Confecció d’un catàleg divulgatiu de camins rurals del municipi amb indicacions sobre les característiques del traçat.
Crear circuits cicloturístics pels camins rurals d’Alaior.

•

•

•
•
•

Senyalitzar i informar la població dels carrers on és factible i
segur circular amb bicicleta. Planificar rutes urbanes de carril-bici.Campanyes de conscienciació sobre l’ús adequat dels
vehicles privats.
Compromís de cercar el suport de la resta d’administracions
per adequar la carretera de Torralba per una major seguretat
i fluïdesa del trànsit.
Gestionar, davant el Consell Insular, l’ampliació i millora de
les rutes d’autobusos així com del sistema de bons.
Gestionar, davant el Consell Insular, una solució per possibilitar l’accés en transport públic a l’Argentina.
Adhesió de l’Ajuntament d’Alaior a la Plataforma en Defensa
de la Millora del Transport Aeri.

11. ALAIOR, NETEJA I SEGURETAT.
La policia municipal ha de complir les seves funcions des del
contacte personal continu amb els habitants, comerciants i visitants de les zones i el coneixement de les seves necessitats i demandes, creant així unes condicions de seguretat i una qualitat
de vida millor. La neteja del poble i dels altres nuclis de població
i urbanitzacions ha de ser acurada pel benestar dels ciutadans i
la imatge que transmetem als visitants.
•
•

Major presència policial als espais públics. Vigilància permanent i atenció integral dels requeriments dels ciutadans.
Més atenció policial a les diferents zones del terme municipal i
a les urbanitzacions. Millorar la percepció de seguretat.
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•
•

•

•

Revisió del funcionament de la policia local per possibilitar
major presència d’agents a peu enlloc de l’ús dels automòbils.
Tramitació i seguiment de les deficiències i anomalies de les
vies públiques cap als diferents departaments municipals
per tal de solucionar-les i aportar propostes de millora.
Augmentar les actuacions relacionades amb la convivència
veïnal, compliment de la normativa municipal i ordenances
(infraccions de neteja, animals domèstics, deficiències de via
pública, etc) per fer un Alaior més habitable.
Augment de la neteja viària, major control de les infraccions,
campanya de sensibilització ciutadana al respecte.

12. ALAIOR I ORDENACIÓ URBANA.
La imatge d’un poble ve donada per l’ordenació urbana que estableix des de la regulació del trànsit rodat al mobiliari urbà, tot
passant pel manteniment acurat dels espais públics.
•

•
•
•
www.eleccions.psm-menorca.cat
www.elsverdsdemenorca.org

•

Planificació seriosa de la cura dels espais verds. Manteniment adequat d’arbres i plantes. Ús progressiu d’espècies
autòctones.
Solució ràpida als problemes generats per les aigües pluvials
i residuals a causa dels nous empedrats del poble.
Major vigilància, senyalització i aplicació de normes de seguretat en les obres públiques.
Cura constant del mobiliari urbà. Campanya de sensibilització al respecte.
Revisió de l’ordenació viària del poble per fer-la, en col·laboració

•
•
•

amb entitats i veïns, més racional i segura.
Ampliació i manteniment constant de la pista d’skate.
Exigència als propietaris d’edificis en mal estat la adequació
ràpida o demolició per evitat danys a la salut pública.
Pla, des de la participació ciutadana, per actuar sobre edificis municipals en estat ruïnós a fi de cercar alternatives.

13. ALAIOR I PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA.
Alaior, com a poble, és indestriable del seu terme municipal, de
la resta de nuclis de població, dels nuclis turístics i en general
del seu entorn.
Hem d’aconseguir, en conseqüència, un desenvolupament urbanístic sostenible del municipi fomentant la participació ciutadana per debatre un projecte de ciutat dissenyat pel futur.
•
•

•
•

Aplicació estricta dels criteris fixats al Pla Territorial Insular i als
plans directors que el desenvolupen.
Possibilitar que l’àrea d’urbanisme sigui més dinàmica i participativa. S’ha d’articular el sistema de consultes dels projectes
d’obres abans de la seva redacció amb reunions amb els veïns
afectats i col·lectius interessats, així com amb tècnics d’altres
matèries relacionades amb el projecte que es vol executar (benestar social, mobilitat, educació, esports....).
Aplicació passa a passa de l’avaluació educativa dels projectes
urbanístics.
Creació d’una oficina tècnica informativa amb el personal de
l’àrea d’urbanisme que analitzi l’estat urbà de la ciutat, que
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•

•
•

informi les persones i que assessori les entitats interessades
(carrers tancats, obres, voreres...).
Implantació d’una Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) per tal
de poder garantir la conservació i l’habitabilitat d’aquells
que tenguin més de 25 anys. Preveure de manera transitòria
l’adaptació de tots els edificis.
Seguir amb l’adhesió de l’Ajuntament d’Alaior al Consorci per a
la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic de Menorca.
Planificació i control públic dels nous creixements urbanístics per tal d’assegurar el preu assequible del sòl i afavorir,
així, un habitatge a un preu assequible a tothom.

14. ALAIOR I OBRA PÚBLICA.
Cal portar a terme una política decidida de manteniment i conservació de les infraestructures urbanes. Volem aconseguir un
poble còmode i segur per a les persones, respectuós amb l’entorn, eficient energèticament...
•

•

www.eleccions.psm-menorca.cat
www.elsverdsdemenorca.org
www.eleccions.psm-menorca.cat

•

Programar les obres públiques per evitar molèsties als ciutadans, pel que fa al tancament de carrers i l’ocupació de la
via pública, amb el compromís de deixar voreres per als vianants.
Rendibilitzar les obres públiques i soterrar el cablejat de les
diferents xarxes de subministrament, a mesura que es facin obres públiques als carrers, i preveure els serveis i instal·
lacions futures (gas, fibra òptica...).
Planificació acurada amb col·laboració amb totes les empre-

•

ses i entitats que subministren serveis, per evitar que, un cop
finalitzades unes obres, no s’hagin de tornar a “obrir” en els
propers anys.
Vigilància constant de les obres públiques i privades per assegurar l’acompliment estricte de les normes de seguretat
a fi que no es produeixin incidents perillosos pels vianants.

15. ALAIOR I NUCLIS DE POBLACIÓ.
Al llarg del programa electoral ja s’han proposat mesures que
afecten directament als altres nuclis de població del terme municipal: Son Vitamina, Cales Coves, l’Argentina, Son Bou..., i molt
especialment, per les seves necessitats i població resident, Cala
en Porter, han de ser objecte d’un tractament específic.
De forma general feim la següent proposta:
•

Elaboració d’un pla de serveis –en col·laboració amb els residents i les associacions de veïns existents si és el cas- per a
cada nucli de població.

Així mateix, pel que fa a Cala en Porter, proposam:
• Creació d’un “punt verd” per a les deixalles.
• Revisar íntegrament la senyalització de trànsit i modificar-la
per millorar-la.
• Millora de les instal·lacions de la pista d’skate.
• Creació d’una biblioteca municipal i estudiar la possibilitat
d’una ludoteca.
• Estudiar les necessitats futures a fi de preveure la construcció,
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•
•
•
•
•
•
•

quan es consideri necessària, d’una escoleta infantil.
Soterrament del cablejat elèctric de forma progressiva.
Culminació de l’inacabat Pla d’Eficiencia Enèrgetìca que substituesqui els llums convencionals per altres de baix consum.
Estudiar les fórmules legals adients per allunyar les antenes
de telefonia mòbil del centre urbà.
Ampliació de l’horari de l’oficina municipal d’atenció al públic.
Dotació de més infraestructures esportives.
Major neteja de la platja i major control de les aigües del torrent.
Diàleg permanent i constant amb els veïns del Cala en Porter a fi de fer un seguiment de les necessitats, els problemes
i les solucions.

16. ALAIOR I MEDI AMBIENT.
Consideram una necessitat i un deure dur a terme, des de l’Ajuntament, polítiques adreçades a la millora de l’eficiència energètica, a l’estalvi dels recursos naturals, al tractament adequat de
residus, etc.

www.eleccions.psm-menorca.cat
www.elsverdsdemenorca.org

16.1 Alaior i els recursos hídrics.
La situació de l’aigua a Menorca tant pel que fa a la quantitat
com a la qualitat d’aquest recurs és molt preocupant, i per tant
és responsabilitat de totes les administracions establir mesures
que ajudin a solucionar aquesta problemàtica.
Apostam per impulsar la creació d’un Consorci Insular de l’Aigua, ja que és un problema comú a tots els municipis, i pensam
que s’han de promoure criteris de gestió unificats.

Independentment de la creació d’aquesta figura, des dels ajuntaments s’han d’establir mesures dirigides tant a disminuir l’actual despesa d’aigua com a augmentar la seva qualitat mitjançant la prevenció de la contaminació.
Les nostres propostes en aquest sentit són:
Millores per disminuir les pèrdues d’aigua en les xarxes de distribució.
• Establir tarifes segons el padró d’habitants en què es penalitzin els consums innecessaris.
• Ajuts per restaurar cisternes i aljubs.
• Dipòsits d’aigües pluvials en zones urbanes i industrials.
• Separar col·lectors de residuals i pluvials en tota obra nova.
• Planificar l’ús d’aigües residuals per rec en jardins públics.
• Identificar i protegir les principals zones de recàrrega d’aqüífer i protecció dels pous públics.
• Instal·lar clavegueram als nuclis periurbans i urbanitzacions.
• Obligatorietat de la pròpia depuració per a empreses agropecuàries i altres construccions en sòl rústic.
• Jardineria amb planta autòctona en tota obra pública.
• Impulsar programes permanents d’educació ambiental.
16.2 Alaior i energia.
En un context de canvi climàtic fruit de l’emissió a l’atmosfera
de gasos d’efecte hivernacle, és una obligació i responsabilitat
adoptar mesures encaminades a l’eficiència i l’estalvi energètic.
Mesures que ajudin a reduir el consum i que afavoreixin la implantació de les energies renovables. Tampoc no ens hem d’oblidar de
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l’augment del preu dels combustibles fòssils, així com de la dependència gairebé absoluta de les empreses elèctriques.
Els ajuntaments, així com la resta de les administracions públiques, haurien de ser un exemple d’eficiència energètica, i per
tant és fa necessària la realització d’auditories a edificis i instal·
lacions públiques.
En aquest sentit proposam:
• Enllumenat públic racional i eficient, dimensionat i amb franges horàries.
• Normativa per a la reducció de la contaminació lumínica.
• Ajudes a la implantació de l’energia solar tèrmica per aigua
calenta sanitària als edificis d’habitatges.
• Campanyes informatives i d’educació ambiental sobre l’ús
eficient de l’energia.
• Noves construccions públiques segons criteris d’arquitectura bioclimàtica.
• Implantació a les zones industrials la generació energètica
microfotovoltaica i microeòlica.
• Afavorir la construcció de parcs fotovoltaics integrats paisatgísticament.
• Seguir i culminar el pla d’eficiència energètica substituint totes les llumeneres per altres que suposin un consum menor.

www.eleccions.psm-menorca.cat
www.elsverdsdemenorca.org
www.eleccions.psm-menorca.cat

16.3 Alaior i residus.
Per evitar seguir ampliant l’abocador de Milà, o qualsevol que es
pugui instal·lar a un altre indret de la nostra illa, i conscients que
molts dels productes que consumim tard o d’hora es converteixen en residus, hem d’aplicar polítiques que els minimitzin. El

millor residu és aquell que no es produeix.
El punt de partida seria aplicar aquests tres conceptes i justament en aquest ordre de prioritats. La reducció, la reutilització i
el reciclatge. El rebuig hauria de constituir la darrera opció en la
gestió dels residus.
Per això proposam:
• Incorporar criteris ambientalment responsables als actes públics i lúdics.
• Aconseguir la recollida selectiva de matèria orgànica en origen, posant especial èmfasi en els grans generadors: supermercats, botigues…
• Minimitzar els embalatges afavorint els productes i mercats
locals.
• Obligatorietat de l’ús de gots compostables a les festes patronals i altres actes festius organitzats per l’Ajuntament.
• Afavorir la recollida selectiva al casc antic del poble.
• Vigilància de l’acompliment de la normativa de la recollida
selectiva. Establir clarament el calendari per a la recollida
dels comerços de paper-cartró,etc.
• Actuacions educatives i de consum responsable adreçades a
diferents col·lectius.
• Campanya casa per casa que informi de la importància i necessitat del reciclatge.
• Seguir amb la campanya de reducció de les bosses de plàstic
a les grans superfícies i ampliar-la als petits comerços.
• Informar les entitats ciutadanes i els ciutadans en general
dels resultats de les campanyes que es realitzin en favor de
la reducció de residus.
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•

Arribar a acords amb les grans superfícies i les botigues del
poble a fi d’evitar el consum innecessari d’embalatges.

•

17. ALAIOR I FINANÇAMENT MUNICIPAL.
•
La millora del finançament és una reivindicació històrica de les
entitats locals. El nostre compromís és treballar, en el marc de
les associacions de municipis, per reivindicar i aconseguir una
millora en el finançament, destriant les competències obligades
de les assumides, quantificant la despesa afegida i reivindicant
un percentatge més alt per als municipis en els pressuposts de
les institucions de qui és competència la transferència econòmica.
Per altra part som conscients de la crítica situació econòmica
que, com molts altres municipis, viu actualment l’Ajuntament
d’Alaior.

•
•

•

reben de l’administració local.
Confecció d’uns pressuposts adaptats a les possibilitats
d’Alaior, que no se sustentin en ingressos fluctuants i intentant que l’endeutament sigui el mínim possible. Establir un
procés de control acurat del pressupost .
Atendre els ciutadans i empreses que ho sol·licitin per promoure la transparència.
Donar compte als ciutadans de les despeses i ingressos de
l’administració de manera clara i transparent.
Presentació pública d’un balanç anual. Establir fórmules
d’auditoria interna per assegurar la realitat dels pressuposts
municipals.
Informar periòdicament al Consell Assessor Municipal, de
nova creació, de l’estat de comptes de l’Ajuntament.

18. ALAIOR I DISCIPLINA GOVERNATIVA.

www.eleccions.psm-menorca.cat
www.elsverdsdemenorca.org
www.eleccions.psm-menorca.cat

En conseqüència, assumim els següents compromisos:
• Austeritat i gestió pressupostària planificada. La gestió econòmica de l’Ajuntament ha de ser sempre eficaç, transparent, honrada i rigorosa. Per açò, és molt important realitzar
un treball conjunt de totes les àrees i departaments, dels treballadors i dels polítics per a racionalitzar la despesa com a
millor mesura per a controlar la seva evolució.
• Bona gestió dels recursos de l’administració amb un control
acurat dels ingressos i una contenció de la despesa.
• Rigor en la gestió dels ingressos. Els ciutadans han d’estar
convençuts que la càrrega d’impostos i altres exaccions a les
quals han de fer front es corresponen amb els serveis que

Les ordenances municipals han de ser concebudes com a normes de convivència i col·laboració ciutadana, per tant han de
comptar abans de la seva aprovació o modificació amb la participació dels ciutadans i ciutadanes.
• Campanyes de coneixement de les ordenances que regeixen al municipi i difusió mitjançant la pàgina web de l’ajuntament: ocupació de via pública, neteja viària, tinença d’animals, etc.
• Campanyes d’educació responsable adreçades a les persones que tenen cans, tot posant al seu abast el material necessari per recollir excrements de la via pública, principalment
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•

•
•

en aquelles zones de parcs infantils.
Fer complir les ordenances municipals relatives a urbanisme
per garantir i mantenir la seguretat jurídica i evitar greuges
comparatius entre vesins.
Adequació o creació, segons el cas, d’ordenances municipals
sobre renous, comportament en la via pública, etc.
Avaluació general de les ordenances municipals existents a
fi de valorar-ne l’adequació, l’eficàcia i les alternatives si n’és
el cas.

19. ALAIOR I ACTIVITAT ECONÒMICA.
La situació actual de greu crisi econòmica fa més necessària
que mai la col·laboració entre institucions a fi de cercar fórmules
consensuades que apostin clarament pel redreçament econòmic
i la creació d’ocupació.
Som conscients que les competències municipals són limitades,
així i tot considerem que s’ha de fer tot el possible per afavorir la
recuperació econòmica alhora que es va dissenyant un nou model econòmic basat en els sectors productius, la racionalitat de
la despesa i l’absència de qualsevol mena d’especulació.

www.eleccions.psm-menorca.cat
www.elsverdsdemenorca.org
www.eleccions.psm-menorca.cat

19.1. Economia: participació i col·laboració.
• Creació d’una Mesa Permanent per a l’Economia amb la participació de sindicats, empresaris i entitats cíviques a fi de
diagnosticar les problemàtiques existents i prendre mesures
consensuades per reactivar l’economia.
• Creació d’un pla de dinamització Comercila (s’explica en

•

l’apartat de comerç de proximitat)
Augmentar la col·laboració amb el Consell Insular de Menorca:
Planificació conjunta amb el Consell Insular d’un pla quadriennal de foment de la innovació i suport als emprenedors.
Establiment de convenis sobre activitats concretes a realitzar.
Participació activa en els consorcis, fundacions, etc.

19.2. Actuació de suport a la Indústria turística.
• Millorar l’oferta complementària destinada als turistes tot
aprofitant les instal·lacions culturals, esportives i d’oci existents a la ciutat, col·laborant amb les diferents entitats i empreses dels serveis turístics.
• Fomentar les activitats complementàries que puguin resultar atractives pel turisme.
• Elaborar rutes culturals, paisatgístiques, arqueològiques,
gastronòmiques, artesanals i d’activitats d’oci.
• Mantenir el Consorci de neteja de platges amb el Consell de
Menorca i els altres ajuntaments.
• Elaboració de plans integrals de millora de les urbanitzacions, que donin usos a les zones verdes, facilitin l’accessibilitat i posin vegetació a les vies públiques, millorin la calçada,
les voreres, l’enllumenat etc., i que es consensuï amb els vesins afectats i amb els empresaris de la zona.
• Conservació de l’entorn de les platges urbanitzades.
• Instar el Consell de Menorca a millorar les connexions de
transport.
• Crear canals de participació per als residents i propietaris de
les urbanitzacions.
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19.3. Actuacions de suport al sector agrari:
• Adequació dels serveis municipals per donar assistència als
treballadors del sector agrari.
• Concertació amb el Consell de Menorca de programes de
suport, difusió i valoració dels productes agraris i ramaders
del municipi.
• Suport a les cooperatives agràries en les tramitacions administratives, en l’ús de locals, en la difusió de la seva tasca, en
la comercialització dels seus productes.
• Col·laboració amb les institucions competents en programes
de suport als joves agricultors.
• Suport a l’agricultura ecològica i la ramaderia autòctona criada amb farratge natural. Celebració de fires-mercarts dedicats a l’agricultura i ramaderia ecològiques.
• Promoure l’adquisició de productes ecològics per part de
l’hoteleria i restauració del municipi.
• Declaració d’Alaior com a municipi lliure de conreus transgènics.
• Introducció del consum de productes ecològics i locals als
menjadors dels centres educatius i residència de gent gran.

www.eleccions.psm-menorca.cat
www.elsverdsdemenorca.org
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19.4.Suport al teixit industrial:
Des de l’Ajuntament cal cooperar amb les administracions competents en matèria d’indústria per afavorir el desenvolupament
econòmic.
• Polítiques adreçades a aconseguir sòl industrial a preu assequible.
• Col·laboració en l’aplicació del Pla d’indústria del Govern de
les Illes Balears.
• Suport a la promoció dels productes industrials fabricats a la

nostra població.
19.5.Aposta per a la recerca i la innovació:
La instal·lació al nostre municipi del Parc-Bit de Menorca ens ofereix una oportunitat única per desenvolupar polítiques de recerca i innovació que retornin a la nostra illa i al nostre poble fórmules capdavanteres que, si bé freqüents en el passat, s’han anat
esvaint. En aquest sentit, consideram que el Consell de Menorca
ha de participar prioritàriament en la gestió del futur parc i, així
mateix, també hi ha de tenir participació l’Ajuntament d’Alaior.
Apostam per anar més enllà d’un simple edifici d’oficines, i així
proposam:
• Cercar fórmules de col·laboració amb altres entitats que dediquen esforços a la recerca (ITEB...).
• Sol·licitar l’Institut Menorquí d’Estudis que obri una línia d’investigació sobre millores científiques i tècniques aplicables
a la nostra illa.
• Afavorir la instal·lació al parc d’empreses dedicades a tecnologies de la informació i comunicació.
• Establir protocols d’actuació per a l’aplicació de fórmules innovadores a la indústria tradicional menorquina.
• Signar convenis de col·laboració i de mútua informació amb
altres parcs científics d’arreu de la Unió Europea.
• Cercar fórmules d’abaratiment de costos per convertir el
parc en un viver d’empreses punteres.
• Obrir línies de suport a joves emprenedors per instal·lar-se
al parc.
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19.6 Per un comerç de proximitat:
Defensam un model comercial fonamentat en els petits i mitjans
establiments que s’ubiquen en l’interior dels nuclis urbans i que
és garantia d’un major dinamisme econòmic i social i de relació
cultural que es respira a les places i carrers dels pobles. Així mateix apostam pel manteniment, creixement i expansió del cooperativisme de consum del qual el nostre poble n’és capdavanter.
•

•
•
•

www.eleccions.psm-menorca.cat
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•

Pla de Dinamització Comercial. Posada en marxa d’un pla de
dinamització comercial per tal de donar suport real i efectiu
al sector del comerç i de la restauració del nostre municipi.
Aquest pla, entre d’altres accions, comportaria:
· Col·laboració decidida de l’administració municipal amb
l’associació de comerços.
· Publicitat, promoció  del comerç del poble.
· Necessitat de crear una marca distintiva.
· Adequar la mobilitat i l’ordenació urbana als objectius del pla
(possible peatonització de zones, aparcaments, etc.)
· Inversions necessàries per millorar la imatge.
· Formació per als comerciants.
· Necessitat de crear una fira o mercat especialitzat.
· Col·laboració entre comerç i restauració.
Suport a la Cooperativa San Crispín.
Aplicació estricta de la normativa de comerç pel que fa a les
restriccions a les grans superfícies.
Concertació entre les activitats municipals i la promoció del
nostre comerç.
Suport a la modernització dels comerços del poble, a la supressió de barreres arquitectòniques, retolació en català, etc.

19.7 Suport a Fires i Mercats:
Més enllà de la Fira del Camp, que cal mantenir i potenciar, i del
Mercat de Nit, que així mateix cal promocionar, l’Ajuntament d’Alaior ha d’augmentar la seva política firal. Consideram que les fires,
les existents i les futures, s’han de coordinar amb el sector del comerç i la restauració a fi i a efecte que l’estada a Alaior de nombrosos visitants reverteixi en una despesa en els comerços, bars
i restaurants del nostre poble. Així proposam estudiar la possibilitat de crear més fires temàtiques en col·laboració amb comerciants i restauradors en el marc del Pla de Dinamització Comercial.
19.8 Foment de l’ocupació:
Des de l’administració municipal s’ha de col·laborar decididament amb el Govern de les Illes Balears per tal de potenciar
l’ocupació, la formació dels treballadors i la innovació com a nou
nínxol d’ocupació.
• Posada a disposició de les infraestructures municipals per a la
realització d’activitats de formació permanent i ocupacional.
• Establir convenis amb empreses i altres administracions per
a possibilitar la formació.
• Col·laboració amb el SOIB en la informació per a la recerca
de treball.
• Col·laboració amb la resta de d’administracions en la posada
en marxa de plans públics de foment de l’ocupació.
19.9 Política d’habitatge:
• Reservar sòl urbà per la construcció d’habitatges de protecció
oficial.
• Potenciar la política de rehabilitació d’habitatges.
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20. ALAIOR I UNA NOVA POLÍTICA.
Els membres de la candidatura PSM-Verds a l’Ajuntament d’Alaior ens comprometem davant la ciutadania a realitzar la nostra
tasca segons els següents principis:
•
•
•
•

•

www.eleccions.psm-menorca.cat
www.elsverdsdemenorca.org

a) Recuperar la concepció de la política com un servei a la
ciutadania.
b) Apropar l’administració municipal als alaiorencs i alaiorenques.
c) Reivindicar millores en el finançament i la capacitat de decisió dels municipis.
d) Regenerar la vida política defugint la confrontació sense
arguments, la crispació, els atacs personals; cal cercar sempre el diàleg i el consens entre les forces polítiques.
e) Mans netes en política. Hem de combatre sense treva
qualsevol mena de conducta corrupta.

