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UN PROJECTE DE POBLE

Ens agrada Sant Lluís, un poble amb igualtat d’oportunitats i
una bona convivència entre tots els vesins, un poble accessible
per a tots, sostenible i amb una bona qualitat de vida, on el teixit
econòmic generi llocs de feina, amb una aposta per la cultura,
l’educació, l’esport i la joventut. Un poble amable, que aposti fort
pel benestar de tothom, pensat per als ciutadans i al servei dels
ciutadans, gestionat d’una manera transparent, eficaç, austera,
coordinada i planificada perquè els ciutadans se sentin orgullosos
del poble i participin en la presa de decisions municipals a través
d’òrgans de consulta.
El nostre projecte per Sant Lluís és de compromís responsable i
sincer amb el poble i amb la ciutadania. Un projecte de poble que
dibuixam amb una sèrie d’eixos programàtics que ens defineixen,
i que parteixen del progressisme, de la justícia social i del respecte
pel territori en el sentit ample del terme: els espais naturals, la
cultura i la idiosincràsia del nostre poble. Però més enllà d’aquest
programa, hi ha una manera de fer les coses, amb honestedat, amb
criteri, amb ganes de feina i d’arromangar-se, amb austeritat i orgull
pel nostre poble, amb sentit d’equip, amb la participació ciutadana
com a base per bastir un model per a tothom.

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

Tot això s’ha de fer des d’un lideratge polític que ha de ser compatible
amb la voluntat d’escoltar la gent, de crear espais de debat que
reforcin una gestió neta, clara, sense interessos foscos i propera

als ciutadans. Amb un sentit de servir tot el poble, tots els sectors
i interessos. Per açò, al PSM-VERDS creim que el Projecte de Poble
no és només un document, és una eina que permet construir-lo des
d’una visió transversal, participada, des del consens i planificada.
El Projecte de Poble és una aposta clara per a 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, el poble i l’entorn.
Així, aquest projecte ha de ser capaç d’integrar dins el procés de
construcció del poble dos pilars bàsics:
En primer lloc, la implicació dels ciutadans a través de les
associacions i entitats integrades en els diferents òrgans de
participació municipals i també aquells altres que, a títol individual,
vulguin fer aportacions.
En segon lloc, la Comissió Tècnica, formada pels responsables i
tècnics de les diferents àrees municipals amb l’objectiu de fer feina
coordinada i de tenir una visió dels projectes des de tots els àmbits.
Es tracta, doncs, de projectar una mirada conjunta i global del
poble, una mirada en la qual tots ens puguem reconèixer. I per
poder projectar aquest poble, el PSM-VERDS comptam amb un bon
equip de feina format per ciutadans compromesos, responsables,
transparents i amb inquietuds diverses, amb un programa en
què es desglossen les polítiques que volem dur a terme, amb el
Projecte de Poble com a eix vertebrador. Per a tothom.
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1. SALUT, BENESTAR SOCIAL i ESPORT
L’Ajuntament de Sant Lluís, com a administració pública més
propera, ha de donar una resposta efectiva a les necessitats de
les persones i col·lectius més vulnerables de la nostra societat per
mitjà d’uns Serveis Socials capaços de dur a terme una política
preventiva, integral i universal. El benestar que proposam es
fonamenta en la promoció de la salut, l’educació i la protecció
dels drets socials. En aquest camp, és particularment important
l’acció del voluntariat com a aportació solidària.
D’altra banda, el gran volum econòmic que representa aquesta
àrea davant de les possibilitats econòmiques municipals fa
imprescindible la col·laboració d’altres administracions, com la
central, el Govern de les Illes Balears i el Consell de Menorca.

•

•
•

•

També es fa imprescindible superar l’actual situació de
precarietat en Pediatria i comptar amb una plaça de pediatre
a temps complet.
Realitzar campanyes de salut preventiva i d’educació
sanitària.
Continuar, en el punt d’Informació Juvenil, un programa
d’educació sanitària adreçat a nutrició, drogues i una
sexualitat responsable que eviti embarassos no desitjats i
malalties de transmissió sexual.
Afavorir la integració de persones amb problemes de salut
mental i donar suport a les famílies que tenen ànsia. Donar
prioritat a les politiques socials, garantir que els serveis
socials arribin a tots i cadascun dels nostres ciutadans, dels
més petits als més grans.

1.2.Gent gran
Una altra possibilitat a tenir en compte és la de mancomunar
determinats serveis amb altres municipis.
1.1. Salut

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

La salut no es pot entendre només com l’absència de malaltia.
La salut és un estat de benestar físic, mental i social que permet
viure de manera autònoma i solidària. Tenint en compte les
competències municipals proposam:
• Sol·licitar la creació d’un servei d’urgències a Sant Lluís,
per a aconseguir que el nostre poble gaudeixi de tots els
serveis sanitaris necessaris. No ens conformam amb la Unitat
Sanitària, volem rebre una millor atenció.

S’ha de vetllar no només per l’assistència, sinó per procurar
qualitat de vida a les persones. S’ha de potenciar l’autonomia
personal mentre aquesta sigui possible, i procurar que les
polítiques entorn a la gent gran no vagin només encaminades a
una qüestió d’atenció als centres. Tots els programes urbanístics,
culturals, de cura de l’entorn... han de tenir en compte aquesta
realitat. Aquest col·lectiu ha de ser un objectiu prioritari de la
nostra política de Serveis Socials:
• En funció de la demanda i de les possiblitats econòmiques,
estudiar l’obertura de la segona planta del geriàtric i centre
de dia.
• Vetlar per el sistema d’accés equitatiu a aquest servei públic.
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Fer possible que la gent gran pugui compaginar la màxima
autonomia personal amb la integració familiar i social, de
manera que residesqui a ca seva mentre puguin, beneficiantse quan faci falta de les millores del servei d’ajuda domiciliària.
Estudiar la possibilitat d’instal·lar aparells perquè la gent
gran pugui fer exercici en alguns parcs públics i facilitar la
pràctica d’esports adaptats a les seves característiques.
Organitzar activitats culturals i formatives per mantenir-se
intel·lectualment actius.
Facilitar l’accés a les noves tecnologies.
Crear zones d’hortals d’ús públic on la gent gran pugui
conrear la terra com a activitat d’oci.
Col·laborar en la realització d’activitats que suposin un
intercanvi intergeneracional, especialment a través de les
escoles.
Potenciar l’ús del servei de teleassistència, que els dóna
seguretat i un contacte permanent.
Promoure el voluntariat com a aportació social, també entre
la gent gran.
Preveure una assistència específica a malalts i familiars amb
problemes greus que requereixen una atenció continuada,
com l’Alzehimer.
Mancomunar amb altres municipis aquells serveis que no es
puguin oferir en solitari per qüestions de cost o especificitat.
Facilitar assessorament sobre la progressiva implantació de
la Llei de Dependència.
Potenciar el Consell Municipal de Gent Gran.

1.3. Persones amb discapacitats
El Sant Lluís que volem ha de fer possible la integració de
totes les persones, per tant ha de fer especial incidència en la
supressió de tot tipus de barreres que impedeixin a les persones
amb alguna discapacitat de gaudir d’una bona qualitat de vida.
• Consolidar la supressió de barreres arquitectòniques a tots
els edificis i instal·lacions.
• Accessibilitat amb cadira de rodes als carrers, vies i les zones
de bany d’algunes platges.
• L’Ajuntament tindrà en compte el compliment del percentatge
que marca la llei d’integració laboral de persones amb
discapacitat en la contractació d’empreses externes.
• Preveure la possible assistència domiciliària.
• Continar amb la política de signar convenis de col·laboració
amb associacions, fundacions i centres ocupacionals.
1.4. Drogodependència
Aquest és un greu problema que afecta la salut i l’autonomia
personal, però també és font d’inadaptació i conflictivitat social.
És imprescindible crear un marc de col·laboració entre les
entitats i administracions que hi fan feina, sobretot el Consell de
Menorca.
S’ha d’incidir en diferents aspectes:
• Incidir en la prevenció per mitjà d’una educació integral, la
cultura, l’esport i l’oci, especialment entre el joves.
• Col·laborar en el procés de tractament i reinserció de les
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•

persones addictes.
Donar suport a les entitats i ONG representatives.

•

d’altres.
Detecció i assistència social per a situacions de risc i possibles
maltractaments.

1.5 Dona
1.7. Joventut
Ens agradaria que la igualtat jurídica entre homes i dones derivés
en igualtat real i efectiva en la vida social i privada.
Per açò volem:
• Promoure els canvis necessaris en l’àmbit laboral per evitar
les discriminacions de salaris.
• Involucrar tota la societat per prevenir i perseguir el
maltractament domèstic, tant físic com psíquic.
• Facilitar la formació ocupacional de dones amb dificultats
d’accés al mercat de treball.
• Crear una Unitat d’Atenció a la Dona.
1.6 Infància

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

Ens preocupa el futur de Sant Lluís i, en consequència, tindrem
en compte les necessitats i els interessos de la infància en tots
els àmbits per facilitar el seu desenvolupament integral.
• Impulsar recursos educatius de temps lliure.
• Equipar els parcs infantils amb jocs adequats per a les
diferents edats.
• Organitzar tallers per a pares i mares, conjuntament amb les
AMPAS, per donar suport a la seva missió educadora.
• Prevenir els casos d’inadaptació social a causa de condicions
ambientals, desestructuració familiar, absentisme escolar i

Proposam una política juvenil que, a més de programar activitats
d’oci, també ofereixi formació i assessorament per arribar a una
feina digna i estable com a base per a l’emancipació dels joves.
Entenem que qualsevol política específica destinada al jovent ha
de partir de la participació directa dels joves.
• Consolidar el Consell Municipal de Joventut.
• Afavorir l’associacionisme i el voluntariat juvenil.
• Dinamitzar les activitats culturals i artístiques destinades al
joves.
• Habilitar locals d’assaig per a músics joves i oferir-los
l’oportunitat de donar a conèixer la seva música.
• Fer del Molí de Baix un punt de referència per al jovent de
Sant Lluís en tots els àmbits del seu interès i habilitar espais
i activitats per als més grans.
• Regularitzar l’acampada responsable i en contacte amb la
natura als pinars de S’Algar i Biniancollet.
1.8. Esport
L’esport ocupa un lloc important en el temps d’oci de grans i
petits. És una eina educativa i socialitzadora important i ens
interessa consolidar i ampliar l’oferta existent:
• Dur endavant el projecte de reforma integral del poliesportiu
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•
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•

i vetllar pel seu bon funcionament.
Consensuar un projecte de piscina pública coberta
adequada a les nostres necessitats i possibilitats, després
d’un estudi econòmic de construcció i manteniment, i
optant, en conseqüència, per unes instal·lacions en solitari o
mancomunades.
Dotar el poble de noves instal·lacions esportives: frontó,
rocòdrom, pàdel…
Atracar l’esport als espais de joc habituals i propers a la gent
(places)…
Potenciar els esports no competitius: senderisme,
excursionisme, escalada, tir amb fona i d’altres.
Possibilitar la realització de cursos de vela, windsurf i esports
aquàtics per mitjà de convenis amb clubs o empreses del
sector.
Realitzar cursos d’hípica adreçats a diferents edats i
necessitats.

1.10. Persones immigrades
Sant Lluís també ha estat i és un destí escollit per persones
provinents d’altres terres a la recerca d’una vida millor. Al mateix
temps que ens aporten el seu esforç laboral i regenerador,
també es troben amb unes mancances a les quals hem de donar
resposta.
• Facilitar l’accés a un habitatge digne.
• Promoure processos actius d’integració social i cultural que
evitin qualsevol risc d’exclusió.
• Facilitar l’escolarització dels seus fills.
• Un objectiu prioritari és la seva alfabetització, capacitació i
inserció laboral.
• Establir una oficina d’atenció al ciutadà capaç d’ajudar també
a resoldre els problemes administratius de les persones
immigrades.
• Compartir les seves tradicions culturals al temps que ells
s’integren a les de Sant Lluís.

1.9. Habitatge
1.11. Pau i Solidaritat

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

Entre els problemes socials més greus es troba el de l’accés a
un habitatge digne, un dret del qual es veuen particularment
privades persones joves, immigrants i amb rendes baixes.
• Dur a terme els dos convenis amb l’IBAVI a l’antic dispensari
i excorxador per fer habitatges socials.
• Proposam més oferta d’habitatges de lloguer públics a
l’antiga cooperativa per mitjà d’acords amb el Govern.
• Tenir especial cura en els casos dels joves, les persones amb
discapacitats, famílies monoparentals i immigrades.

Si volem un món millor hem de ser conscients que cal una altra
mentalitat i l’esforç ha de començar de la iniciativa personal,
associativa i municipal.
• Promoure els valors de la justícia i la solidaritat entre les
persones i els pobles com a millor camí per construir la pau.
• Evitar i perseguir qualsevol tipus de discriminació per raons
de raça, sexe o creences.
• Dedicar l’1% del pressupost a ajudes al tercer món.
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•

Canalitzar aquestes aportacions a través del Fons Menorquí
de Cooperació.
Consumir productes de comerç just a les instal·lacions i
activitats que realitzi l’Ajuntament.
Recolzar les ONG solidàries i les iniciatives interculturals.

•
•

•

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

Donar major suport a l’educació d’adults per tal que puguin
tenir accés a un major nombre d’activitats.
Promoure un estudi de les necessitats laborals en turisme,
comerç, serveis i d’altres, per oferir els cursos de formació i
capacitació laboral corresponents.
Reclamar un major finançament d’altres administracions.

2. EDUCACIÓ, LLENGUA I CULTURA

2.2. Llengua i cultura

2.1 Educació

La cultura amb el seu conjunt d’expressions i valors és un dret
irrenunciable que ens pot ajudar a ser ciutadans creatius, crítics
i compromesos amb el projecte d’un Sant Lluís millor per a tots.
D’altra banda, la llengua catalana com a pròpia de Menorca,
sense excloure les altres, ha de constituir el vehicle natural
d’expressió cultural.

L’educació és fonamental en el desenvolupament d’un poble i
en depèn el nostre futur. Les inversions i els esforços en matèria
educativa han de ser prioritaris en la feina d’un equip de govern.
• Seguiment de les obres del nou col·legi públic de Sant Lluís.
• Proposam, a través de sa conselleria d’Educació una reforma
integral de l’actual col·legi amb noves dependències: escola
infantil, primària i adults.
• Recuperar l’elaboració del Projecte Educatiu de Poble.
• Potenciar les APIMAS de l’Escola Infantil Ses Canaletes i del
CP Sant Lluís, i intentar establir un lligam o relació entre elles.
• Crear una comissió permanent de manteniment del CP Sant
Lluís.
• Potenciar el Consell Municipal d’Educació.
• Potenciar el Consell Infantil de Participació.
• Crear una guia didàctica sobre els recursos educatius del
nostre poble.
• Potenciar el sistema d’ajudes als joves universitaris,
augmentant la dotació i el nombre de beques.

•

•

•

L’administració municipal ha de donar exemple de
normalització per mitjà de l’establiment de criteris lingüístics
generals i la formación continuada del personal.
L’empresa privada de Sant Lluís s’ha de sentir incentivada i
assessorada en la seva normalització mitjançant ajudes a la
retolació, publicitat i materials propis. També s’han de tenir
en compte els requisits lingüístics en el cas dels proveïdors
de béns i serveis a l’administració municipal i organismes
depenents.
Difondre el coneixement de la llengua catalana, per mitjà de
cursos destinats a la població en general, a activitats laborals
com ara comerç o turisme i als immigrants, com a dret i via
d’integració a la Nostra societat.
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Promoure la presència de la nostra llengua en activitats
pròpies d’infants i joves, com és l’esport, la música o les
noves tecnologies.
Instar el proper Govern de les Illes Balears a asegurar la
recepció dels Canals de televisió en llengua catalana i a
fer posible la cobertura inmediata de TDT a tot el terme
municipal.
Col·laborar amb els centres escolars en les iniciatives culturals
per tal que aquests participin d’una manera natural en la vida
cultural de la nostra comunitat.
Estalonar les publicacions periòdiques, bibliogràfiques i
els treballs d’investigació relacionats amb Sant Lluís, d’una
manera especial aquells que facin un ús preferent de la
nostra llengua.
Cooperar amb les entitats culturals, com ara el Centre
Cultural i Esportiu, l’Escola de Música i Ball, Deixem lo Dol,
Soca de Mots i d’altres.
Fer de la sala multifuncional el motor per impulsar una
programació dinamitzadora cultural de Sant Lluís amb
congresos, cinema, concerts, teatre, exposicions… Tant
produïts a Sant Lluís com a fora del poble.
Donar suport a la tasca escènica dels grups “Idò Teatre”,
“Ja torman a ser aquí” i els que poguessin sorgir, mitjançant
convenis que donin resposta a les seves necessitats de
representacions, assajos i materials.
Mantenir i regenerar el joc de la Bolla com a element de
la cultura popular que ha de perdurar. Promoure el seu
coneixement per mitjà de l’escola, cursos o patrocini de
campionats. Armar zones per jugar a la bolla a l’aire lliure.

•
•
•
•
•
•

Facilitar l’accés a les noves tecnologies de la informació i la
comunicació a tota la població.
Difondre l’oferta cultural de Sant Lluís, tant si és municipal
com no, a través de la pàgina web de l’Ajuntament.
Ampliar la biblioteca municipal pel que fa a espai i a
continguts.
Promoure el coneixement d’idiomes, amb especial incidència
en l’anglès.
Potenciar les activitats culturals adreçades als infants.
Potenciar el Consell Municipal de Cultura.

2.3. Patrimoni
•

•

•

•
•
•

Reforçar el Molí de Dalt com a imatge representativa de
Sant Lluís amb un Museu Etnològic més didàctic i interactiu,
d’acord amb les tècniques museístiques actuals.
Plantejar-se la possibilitat de crear una “casa-museu” on
es pugui donar a conèixer la manera de viure tradicional i
que podria incloure sales d’exposició de pintura, escultura,
ceràmica o arqueologia.
Posar el catàleg de patrimoni del nostre municipi a la web
com una oferta vàlida per poder visitar creant unes rutes
sobre el patrimoni i gaudir-ne.
Potenciar les cessions de documents privats a l’Arxiu Històric
Municipal.
Recuperar la imatge del Molí d’enmig fins on sigui possible.
En la mesura dels nostres pressupostos, incorporar l’escultura
a l’embelliment de les zones urbanes i parcs, a través de
concurs públic.
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3. ECONOMIA I INNOVACIÓ
Encara que som conscients que els factors que mouen l’economia
no són sempre a l’abast de les polítiques municipals, també
sabem que aquestes hi poden incidir a favor del benefici general
i mantingut a través de les politiques territorials i de promoció.
Avui en dia, els sectors bàsics de la nostra economia són el
turisme, la construcció i el comerç. Quant al turisme, és clar que
no podem pretendre seguir amb la inèrcia de dècades passades.
La construcció s’ha d’adaptar al creixement sostenible i a la
rehabilitació que afavoreixen el sector autòcton. El comerç s’ha
de modernitzar si vol ser competitiu.
D’altra banda, i en favor de la diversificació econòmica, tampoc
no podem renunciar a la indústria d’alt valor afegit, que s’hauria
de prioritzar al polígon industrial, com també s’han de valorar
les ocupacions derivades de les noves tecnologies de la
comunicació.

No tenen cabuda, en un sistema d’esquerres com el que
propugnam, accions que no tenguin una transparència
clara en les decisions, o que la gent no n’entengui el perquè.
L’administració ha d’estar al servei de les persones. Sant Lluís ha
de ser gestionat des de la transparència en totes i cadascuna de
les decisions municipals.
No s’ha d’escatimar en res necessari ni s’ha de gastar en allò que
pugui ser prescindible. Hem d’aplicar el principi d’austeritat com
a justa administració d’allò públic i no només en època de crisi,
també en època de bonança.
Propostes:
• Revisió de l’IBI (Impost de Béns Immobles). Reclamar a la
Gerència del Cadastre la revisió dels valors cadastrals del
municipi per evitar la sobrevaloració actual.

•

Rebaixa l’IBI fins el 0,50 %.

•

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
reben de l’administració local.
Confecció d’uns pressuposts adaptats a les possibilitats
de Sant Lluís, 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

•

3.1 Hisenda

www.eleccions.psm-menorca.cat
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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 racionalitzar la despesa com
a millor mesura per a controlar la seva evolució.

•

•
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promoure la transparència. Donar compte als ciutadans de
les despeses i ingressos de l’administració de manera clara
i transparent, és a dir, informar els ciutadans del que es fa
amb els recursos de l’Ajuntament, bona part dels quals els
han aportat ells.

•

•

3.2. Millora del finançament dels ajuntaments
•
És una reivindicació històrica de les entitats locals. El nostre
compromís és treballar per a reivindicar i aconseguir una millora
en el finançament, destriant les competències obligades de les
assumides.
Hem de reivindicar i col·laborar en la definició dels marcs
competencials de cada administració ajustant de forma
ponderada la despesa a allò que realment li correspon fer a
l’Ajuntament.

•

•
•

Donar suport a les reivindicacions plantejades per la FEMP i
FELIB en el sentit d’urgir a la redacció i aprovació d’una nova
Llei de Règim Local que defineixi els nivells competencials de les
corporacions locals.

•

Impulsar una política turística lligada al patrimoni cultural,
amb especial atenció al llegat francès, establint la col·laboració
entre entitats públiques i privades, per reactivar l’economia
de Sant Lluís.
Promoure el senderisme per camins rurals, Camí de Cavalls
i rutes ecològiques amb el corresponent manteniment per
facilitar-ne l’ús.
Elaborar un estudi de l’estat de les infraestructures i serveis
de les urbanitzacions amb la participació de les associacions
respectives i entitats del sector.
Proposam un pla integral de la costa de Sant Lluís. Allà
on es reflecteixi que manquen infraestructures, sistema
de clavegueram, depuradora, aigua, enllumenat públic…
proposam que el Govern i el Consell obrin una línia de crèdit
que cobreixi almenys el 50% del cost.
Fomentar el coneixement i consum dels productes agraris i
industrials menorquins en els establiments turístics.
Cercar com a objectiu raonable que una major part de la
despesa turística externa a l’allotjament reverteixi en el
nostre municipi, tant a les mateixes urbanitzacions com al
casc urbà.
Establir un programa d’activitats culturals i d’oci a les zones
turístiques en col·laboració amb els establiments del sector.

3.3. Turisme
3.4.Comerç

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

S’ha d’elaborar un producte turístic diferenciat del fonamentat
exclusivamente en el sol i platja a partir dels valors naturals,
culturals i etnològics, en col·laboració amb les empreses i
fundacions turístiques.

Cal continuar defensant 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
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i social i de relació cultural que es respira a les places i carrers
dels pobles. Per tant, es lliga necessàriament el model comercial
amb el model socio-urbà de Menorca i els seus municipis. El
Pla de comerç ha suposat un avanç en un model responsable i
que cerca l’adaptació d’un model comercial i econòmic adaptat
a les necessitats de la modernitat, en què no tot passa per un
estricte creixement econòmic en termes de beneficis de rendes
de les empreses. Així, benestar, qualitat de vida, qualitat del
medi ambient, mobilitat que se’n deriva, bona comunicació de
les persones, són elements imprescindibles a tenir en compte.

3.5 Agricultura

Les institucions han de ser també al costat d’aquests
emprenedors, i plantejar polítiques d’afavoriment d’aquests
tipus de comerços, que són un element clau per a la economia
del municipi.

•

•
•
•
•

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

Engegar un pla estratègic de comerç, amb la col·laboració
dels comerços del poble.
Afavorir el petit comerç a tot el terme de Sant Lluís que faci
front a la instal·lació de noves grans superfícies.
Realitzar campanyes de modernització i promoció del
comerç local conjuntament amb la Conselleria de Comerç.
Establir mercats artesanals, actuacions al carrer i visites
turístiques per revitalitzar la vida ciutadana i aconseguir que
una part del corrent turístic que actualment “passa de llis”
s’aturi al nostre poble.
Incentivar el creixent moviment associatiu del petit comerç.

El PSM-VERDS entén que l’agricultura és un sector estratègic
per a la millora de l’equilibri de la nostra economia, que ha de
propiciar la qualitat, la seguretat i la sobirania alimentària. Des
de polítiques municipals es pot incidir en matèria d’agricultura.
•

•

•

Al mateix temps, l’Ajuntament ha d’iniciar una política firal
(quines fires s’han de fer i què es persegueix en cada una
d’elles) i de suport als sectors econòmics, i que potenciï els
productes frescs i autòctons.
Fomentar la comercialització dels productes de l’agricultura
ecològica i realització de campanyes d’informació a la
població sobre els seus beneficis.
Afavorir sistemes de compensació a l’agricultura per la seva
tasca de manteniment del paisatge. Un valor afegit que
beneficia el sector turístic i la població en general.
Suport a les organitzacions de pagesos.

3.6. Innovació, formació i treball
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.
La coordinació amb el Consell de Menorca i les altres
administracions és fonamental per portar a terme polítiques que
afavoreixin la dinàmica econòmica i la innovació.
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Proposam:
• Establir convenis amb empreses i altres administracions per
possibilitar la formació.
• Col·laboració amb el SOIB en la informació per a la recerca
de treball i els processos selectius.
• Col·laboració amb la resta d’administracions en la posada en
marxa de plans públics de foment de l’ocupació.
• Crear un Consell Consultiu de Municipis per millorar
la coordinació a nivell tècnic i polític entre diferents
administracions, que sigui necessàriament consultat abans
de l’aprovació de lleis i reglaments.
• Reivindicar el paper dels ajuntaments davant les diferents
administracions. Els ajuntaments no són administracions de
rang inferior sinó administracions d’àmbits diferents i hem
de reivindicar que entre el Consell, Govern de les Illes Balears
i Ajuntament es produeixi un tracte o relació de reciprocitat.
• Mancomunar serveis amb els diferents municipis i el Consell
per fer-los més eficients i econòmics, en la línia de la neteja
de platges, consorci de disciplina en rústic, etc.
• Potenciar una relació més fluïda i intensa entre les diferents
conselleries i els ajuntaments.
• Combatre la pràctica que fa que el Parlament i el Govern
legislin o reglamentin fent que recaigui sobre els ajuntaments
l’execució de determinades funcions o competències, si
abans no es defineix clarament el cost que implicarà assumir
les noves funcions i un sistema de compensació econòmica
per fer front a la despesa que es generarà.
www.eleccions.psm-menorca.cat
www.elsverdsdemenorca.org

3.7. Administració i noves tecnologies
Volem una administració municipal àgil i de fàcil accés per als
ciutadans. També apostam pel conegut com a “software lliure”
devant l’evolució que ha seguit aquests darrers anys.
La coalició PSM-Verds proposa:
• Crear una Oficina d’Atenció Ciutadana que compleixi les
funcions de finestra única per a totes les gestions en relació
a l’Ajuntament i altres institucions.
• Facilitar tot tipus d’informació municipal a través de la pàgina
web i facilitar la realització del màxim possible de gestions
a través seu.
• Realitzar la selecció de personal municipal d’una manera
justa i transparent. Respectar la quota per a persones amb
discapacitat.
• Substituir el software propietari (Windows, Office...) pel
software lliure a tots els ordinadors utilitzats a l’administració
municipal i organismos depenents pels avantatges que
la seva utilització comporta en seguretat, independència
tecnològica i estalvi econòmic.
• Formar el personal municipal en l’ús de les eines pròpies
d’aquest software.
• Promoure la difusió del software lliure a les empreses del
municipi i a tots els àmbits al seu abast.
• Reclamar l’accés a Internet i a la Televisió Digital Terrestre a
tot el terme en igualtat de condicions.
• Programar la implantació de punts d’accés a Internet sense
cables (WiFi) a tots els nuclis de població.
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4. ORDENACIÓ TERRITORIAL
I MEDI AMBIENT
El poble, amb una història de més de dos-cents anys darrere,
neix i creix pensant en el territori que l’envolta. Els creixements
urbanístics del segle XX i en la primera dècada del XXI han
creat una transformació del poble. L’aparició de noves zones
ens donen la imatge d’un poble que dóna nous fruits, però que
necessita fer front als nous reptes que demana una societat que,
més que mai, dóna importància al vincle amb els espais, amb els
carrers, i a l’atenció que tots aquests es mereixen.
Si hi ha hagut èpoques en què el creixement econòmic i urbà ha
anat renyit amb el territori que l’envolta, és important adonarse que la modernitat és fer una passa més i entendre els dos
conceptes com a complementaris: créixer com a poble en tots els
aspectes és créixer també amb respecte al medi, a les persones,
i tenint en compte les polítiques de justícia social aplicades al
model urbanístic. S’ha de recuperar el aquest lligam, i amb aquesta
intenció cal encaminar les diferents mesures que proposam i
l’actitud que defensarem al capdavant de la gestió a la institució.
Sant Lluís, com a poble, és indestriable del seu terme municipal,
dels diferents nuclis urbans i en general del seu entorn. Hem
d’aconseguir, en conseqüència, un desenvolupament urbanístic
sostenible del municipi fomentant la participació ciutadana per
debatre el nou model de poble i el Sant Lluís del futur.

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

D’altra banda, creim que l’ejeccució d’unes polítiques ambientals
efectives i transversals només poden ser fruit de la sensibilitat i

de l’esforç conjunt d’institucions, empreses, entitats i ciutadania.
S’han de fer complir les Normes Subsidiàries adaptades al Pla
Territorial Insular des de criteris de sostenibilitat i sense altres
modificacions innecessàries.
De la mateixa manera, s’han d’implantar les bases per elaborar el
primer Pla General d’Ordenació Urbana del terme de Sant Lluís.
Fins ara, el terme de Sant Lluís ha quedat al marge de les
adquisicions per part de les institucions estatals, autonòmica i
insular de terrenys per salvaguardar-los de manera definitiva.
Proposam la compra de la franja costanera enfront de l’Illa de
l’Aire que constituïa l’antiga Àrea Natural d’Especial Interès
nombre 10, entre sa Punta Prima i S’Algar. Entenem que també
hauria d’incloure la zona de l’antiga bateria de Biniancolla.
En consonància amb el punt anterior, treballarem per la màxima
preservació de l’Illa de l’Aire i la seva zona d’influència promoventhi una Reserva Marítima i Terrestre.
• Impulsarem un model urbanístic moderat i al marge de grans
projectes que desfigurin el nostre paisatge, com ara els
camps de golf i els ports artificials.
• Qualsevol permuta de terrenys que s’hagi de fer entre
particulars i el municipi ha d’anar acompanyada de la
corresponent taxació actualitzada de la propietat.
• Plena col·laboració amb el Consorci per a la Protecció de la
Legalitat Urbanística en Sòl Rústic i ampliació de les seves
funcions.
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•

•

•

•

•
•

•

•

•

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

•

Volem exigir l’elaboració d’estudis d’impacte ambiental a
càrrec d’instàncies independents a les obres d’una certa
envergadura.
S’ha d’adequar les zones verdes municipals i preservar
les zones forestals, així com afavorir-ne la correcta gestió
forestal.
Per preservar les nostres platges i la posidònia oceànica cal:
• Descartar l’extracció d’arena dels fons marins per tal de
regenerar les nostres platges.
• Sol·licitar la instal·lació de sistemes d’ancoratge fixos.
• Controlar abocaments i contaminació a la zona de la
costa.
Cal vetllar per un compliment estricte de les ordenances
municipals sobre renous i contaminació acústica. Hem
d’establir una ordenança que reguli la contaminació lumínica.
Volem protegir tots els jaciments paleontològics de Sant Lluís.
Creació i manteniment de corredors ecològics, com poden
ser torrenteres, barrancs i passos subterranis de carreteres
que permetin la connexió entre els espais naturals.
Reforçar els programes escolars d’educació ambiental per
mitjà de conveni amb el GOB i recolzar les entitats que facin
una feina efectiva per a la preservació del medi natural.
Evitar l’ús de qualsevol tipus de biocides en el medi per part
dels serveis municipals i aconsellar els veïns sobre aquesta
prudència.
Habilitar caminets senyalitzats en zones molt concorregudes
prop de la mar, com Binissafúller, per evitar-ne l’erosió.
Fer de l’Agenda Local 21 l’òrgan decisiu de la participació
ciutadana i aplicar al màxim les seves propostes.

•

Promoure feines de voluntariat o camps de treball per a la
recuperació i manteniment d’espais diversos, i afavorir la
participació ciudadana en el Consell de Municipal de Medi
Ambient fent possible que les seves resolucions siguin
vinculants.

5. MOBILITAT I CIRCULACIÓ
Hem de preparar i adaptar el poble per afavorir la mobilitat
sostenible, amb l’objectiu d’evitar problemes de salut, millorar
l’entorn, evitar la contaminació i renous i, en definitiva, millorar la
qualitat de vida dels ciutadans. Hem d’apostar clarament perquè
la mobilitat al nostre poble tengui un plantejament de proximitat
i redueixi, en la mesura del possible, els desplaçaments en
vehicles motoritzats particulars.
Fer un poble accessible és suprimir barreres físiques, comunicatives
o mentals per facilitar la vida i l’autonomia als infants, persones
majors, adolescents, persones amb discapacitats i ciutadans en
general. Un poble accessible beneficia a tots els ciutadans i fa
que hi puguem viure sense entrebancs i dificultats afegides.
S’ha d’elaborar un Pla municipal d’accessibilitat amb l’objectiu
d’adaptar la via pública, els locals municipals d’ús públic, els
parcs, jardins i platges, i les reserves d’aparcament, per garantir
el dret a la mobilitat. Aquest pla ha de ser elaborat entre tots, i
amb la col·laboració de les associacions des poble i la Fundació
per a persones amb discapacitat de Menorca. Aquestes en serien
les línies bàsiques:
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•

•
•

•

ES CÓS: El PSM-VERDS és partidari de convertir es Cós en
zona de vianants, per això proposam una consulta popular
perquè els santlluïsers decideixin si el Cós ha de ser totalmente
peatonal amb els seus serveis, o tenir un ús compartit entre
cotxes i vianants, complint les normes d’accesibilitat.
Potenciar els sis aparcaments que s’han aprovat a les normes
subsidiàries indicant els parkings i tots els serveis des poble.
En el cas de l’Avinguda de sa Pau proposam una remodelació
conjunta amb el Consell Insular, sense descartar el
soterrament.
A ses Barraques proposam el tràfic restringit i residencial
amb carril bici i peatonal de Sant Lluís fins al polígon.

•

•

•
•
•

6. ENERGIA I RECURSOS
•

•

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

Els projectes de noves construccions o ampliacions d’edificis
municipals hauran d’incloure un estudi d’eficiència energètica
que contempli orientació, aïllament i instal·lació d’energies
renovables.
Condicionar les noves construccions, ja siguin industrials,
com promocions d’habitatges, a la construcció de cisternes
per recollir l’aigua de pluja i la instal·lació de panells solars
per produir energia i aigua sanitària per a ús propi.
Adoptar mesures d’estalvi energètic a les dependències
municipals i promoure’l en les de caràcter privat.
Fomentar les energies renovables d’acord amb els
compromisos adquirits per l’ajuntament en signar el Pacte
de Batles. Complir les accions previstes en el Pla d’Acció per

•

l’Energia Sostenible (PAES).
Garantir un bon servei municipal d’abastament d’aigua
potable que compleixi la normativa europea i supervisar
l’empresa concessionària.
Aplicar un sistema de tarifes d’aigua potable progressiu que
garanteixi un preu raonable per a un consum baix i penalitzi
els consums excessius.
Evitar pèrdues a la xarxa de distribució i estendre la doble
xarxa d’aigües depurades.
Portar a terme campanyes periòdiques d’estalvi i reutilització
d’aigua.
Prioritzar les plantes autòctones als jardins i zones verdes
públiques, evitant sempre les espècies considerades
invasores i conscienciant els particulars en aquest sentit.
Eliminar les esmentades espècies allà on n’hi hagi en el medi
natural.
Aprofitament de les restes de poda generada al municipi per
produir energia.

7. RESIDUS I RECICLATGE
Per fer un poble amable, més confortable, net i segur és
necessari un esforç de l’administració municipal i de la
resta d’institucions així com la col·laboració de tots els
ciutadans.
•

Potenciar la recollida selectiva en origen dels grans
productors de matèries reciclables, com ara indústries,
establiments hotelers, de restauració i comerços.

PROGRAMA ELECTORAL 2011-2015

16

•

•

•

•
•
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Ampliar progressivament la dotació de recollida selectiva i de
matèria orgànica a la zona de la costa i facilitar la generació
de compost casolà.
Posar en funcionament i amb un horari flexible el Punt
Verd previst pel Consorci de Residus Urbans de Menorca al
polígon industrial.
Aplicar un control eficaç dels abocaments incontrolats
a través de la conscienciació i, finalment, de la sanció
econòmica.
Fer complir l’ordenança sobre l’abocament incontrolat
d’aigües negres.
Potenciar campanyes per conscienciar a la ciutadania que
tant o més important que reciclar els residus és reduir-ne la
producció.

